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Samenvatting

Dit afstudeerverslag behandelt een methode voor het localiseren van eenfase
aardfouten in middenspanningsnetten met niet-geaard sterpunt. De methode
maakt gebruik van de transient die optreedt op het moment dat de fout ont
staat, aangezien er bij dit type fout onvoldoende informatie over de foutplaats
voorhanden is in de stationaire grootheden. De fout wordt gelocaliseerd door
uit de frequentie van de transient de totale zelfinductie van het net te berekenen
en aan de hand van een vervangingsschema hieruit de zelfinductiviteit van de
lijn of kabel tussen foutplaats en invoedingspunt. Met behulp van de kabelpa
rameters is vervolgens de foutplaats te bepalen. Alle fouten zijn gesimuleerd
met behulp van het rekenpakket ATP.

Alhoewel de methode in principe werkt, zijn er een aantal nog niet opgeloste
problemen. Voornaamste probleem is op dit moment de nauwkeurigheid. Bij op
enkele kilometers afstand gelegen fouten ontstaat een afwijking in de orde van
enige honderden meters.

Summary

This report discusses a method to localize single-phase to earth faults in medium
voltage networks with isolated neutral. The method utilizes the transient that
occurs at the moment the fault initiates, since the power-frequency signals do
not contain the neccesary information about the location of the fault. The
distance to the fault is calculated by determining the frequency of the transient
and calculating the inductance of the whole network. The inductance of the
line or cable between the faultlocation and the high voltage to medium voltage
transformer can be calculated using an equivalent network. With knowledge of
the cable parameters the distance to the fault can be calculated. All faults are
simulated with the softwarepackage ATP.

Although the method works in principle, there are still some problems that
need to be solved. The main problem is the accuracy. Deviations of up to
few hundred meters can be found if the fault occurs at a distance of several
kilometers.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Gemiddeld eens in de vier jaar wordt men als eindverbruiker geconfronteerd
met een onderbreking in de elektrische energievoorziening. In circa 75% van
de gevallen betreft het een fout in het middenspanningsnet. De belangrijkste
oorzaak is kortsluiting in kabels, vaak ten gevolge van graafwerkzaamheden.

Bij het optreden van een twee- of driefasen fout zal de gestoorde kabel altijd
direct worden afgeschakeld door de beveiliging. De kortsluitstroom die in dat
geval loopt dient immers zo snel mogelijk onderbroken te worden om verdere
schade te beperken. Bij een eenfase fout hangt de te ondernemen actie af van de
sterpuntsaarding. In netten met een direct of impedantie-geaard sterpunt zal er
ook een kortsluitstroom lopen en zal de gestoorde kabel ook direct afgeschakeld
worden. In netten met een zwevend of blusspoel-geaard sterpunt zal er geen
kortsluitstroom lopen, waardoor er geen noodzaak is om de gestoorde kabel
direct uit bedrijf te nemen. De energielevering wordt derhalve niet onderbroken.
Door de verhoogde spanning op de twee niet-gestoorde fasen neemt de kans op
een cross-country fout toe, waardoor het gewenst is om de fout zo snel mogelijk
te localiseren, zodat men door omschakeling de gestoorde sectie uit bedrijf kan
nemen. Ook hier blijft de energielevering intact. Indien omschakeling niet mo
gelijk is (bijvoorbeeld in een stralennet), dan zullen uiteraard verbruikers achter
de foutplaats verstoken blijven van elektrische energie gedurende de reparatie
van de kabel.

Dit onderzoek richt zich op methoden om deze eenfase-fouten te localiseren in
netten met niet-geaard sterpunt. Indien men de beschikking heeft over een me
thode die uit spannings- en stroommetingen de foutplaats berekent, kan men
veel sneller de gestoorde kabel uit bedrijf nemen. Doordat er geen kortsluit
stroom loopt kunnen methoden die gebaseerd zijn op metingen van de stati
onaire grootheden niet gebruikt worden om de foutplaats te localiseren. De
(stationaire) capacitieve foutstroom die loopt in zwevende netten is namelijk
niet afhankelijk van de foutplaats. In blusspoel-geaarde netten is de reststroom
afhankelijk van de verstemming van de blusspoel, en deze kan dus ook niet
gebruikt worden om de fout te localiseren.
De klassieke manier om de getroffen kabel te identificeren is door aan het be
gin van iedere kabel de (stationaire) homopolaire foutstroom te meten, of de
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2 Hoofdstuk 1. Inleiding

retourstroom door de mantel. In de gestoorde kabelverbinding zal de grootste
homopolaire stroom lopen. Een afstandsmeting is hiermee echter niet mogelijk.
Indien de homopolaire stroommeting onvoldoende uitsluitsel oplevert kan men
een voor een de nog verdachte kabels afschakelen. Bij het afschakelen van
de getroffen kabel zullen de spanningen terugkeren naar de normale waarden.
Daarna kan men door het meten van de homopolaire stroom aan het begin van
een sectie de gestoorde sectie identificeren. Ret zal duidelijk zijn dat dit een
nogal tijdrovende methode is, die bovendien onderbrekingen voor de verbruikers
kan veroorzaken.

Indien men een methode ter beschikking zou hebben om de locatie van de fout
te bepalen zonder onderbrekingen te veroorzaken kan men de overlast voor
verbruikers beperken of zelfs voorkomen.
In dit verslag zal worden aangetoond dat de transient die optreedt op het mo
ment dat de fout ontstaat de benodigde informatie bevat om een uitspraak te
kunnen doen over de locatie van de fout 1 .

Aangezien het niet mogelijk is om proeven uit te voeren in een werkelijk net
is gebruik gemaakt van het computerprogramma ATP (Alternative Transients
Program), een pc-uitvoering van het programma EMTP (ElectroMagnetic Tran
sients Program). Met dit programma is een representatief middenspanningsnet
gemodelleerd en zijn aardfouten nagebootst. Ret geheel vindt plaats in het
tijddomein.

lHoewel er in dit verslag voornamelijk over netten met niet-geaard sterpunt wordt gespro
ken, is vrijwel alles ook van toepassing op netten met blusspoel-aarding.



Hoofdstuk 2

Methoden voor foutlocalisatie
in zwevende netten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bestaande methoden om de
foutplaats te bepalen bij eenfase-aardfouten in zwevende netten. Eerst zal wor
den gekeken naar teehnieken om de gestoorde kabel en/of sectie te identifieeren,
daarna naar teehnieken om de afstand tot de fout te bepalen. Vervolgens wordt
uiteengezet welke methode in dit verslag zal worden onderzoeht en waarom voor
deze methode is gekozen.

2.1 Identificatie van de gestoorde kabel

Het detecteren van een eenfase aardsluiting kan worden gedaan met behulp van
een open driehoekswikkeling. Dit geeft eehter aIleen aan dat er een eenfase
aardfout is opgetreden en nog niets over de loeatie van de fout. De meest een
voudige methode om de gestoorde kabel te identifieeren is, zoals eerder vermeld,
om een voor een aIle afgaande kabels af te sehakelen. Zodra men de getroffen
kabel afsehakelt zuIlen de fasespanningen terugkeren naar de nominale waarden
en heeft men de gestoorde kabel gevonden. Grootste nadeel van deze methode
is uiteraard het feit dat verbruikers voor korte tijd worden afgesehakeld. Dit
geldt niet aIleen voor verbruikers die aangesloten zijn op de gestoorde kabel,
maar ook voor de verbruikers op de kabels die tijdens het zoeken tijdelijk wor
den afgesehakeld. In principe kunnen dus aIle verbruikers getroffen worden die
op het betreffende middenspanningsnet zijn aangesloten. Dit is uiteraard niet
de bedoeling.
De aangewezen methode is dan ook om van iedere afgaande kabel de homo
polaire stroom te meten. Er zal vanuit het gehele net een eapacitieve stroom
naar de foutplaats lopeno Vanuit de niet-gestoorde kabels loopt er dus een
stroom riehting de foutplaats, waardoor de homopolaire stroom gemeten bij de
gestoorde kabel gelijk zal zijn aan de som van de homopolaire stromen van de
andere kabels, met tegengesteld teken. Indien op een verdeler twee afgaande
velden zijn aangesloten is deze methode niet toepasbaar, evenmin als in netten
waarbij er grote versehillen zijn tussen de onderlinge velden qua uitgestrekt
heid. In deze gevaIlen kan men ook de homopolaire spanning meten, waarmee
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4 Hoofdstuk 2. Methoden voor foutlocalisatie in zwevende netten

de riehting van de eapaeitieve stroom te bepalen is.

De methode met het meten van de homopolaire stroom is aIleen van toepassing
op zwevende netten, aangezien de eapacitieve stroom bij blusspoel-geaarde net
ten wordt geeompenseerd door de blusspoel. Er zal dus aIleen een reststroom
door de gestoorde kabel lopen die afbankelijk is (in grootte en in richting) van
de verstemming van de blusspoel. Om bij geeompenseerde netten de gestoorde
kabel te vinden zijn versehillende oplossingen voorhanden. Een overzieht is te
vinden in Roman [1].

2.2 Identificatie van de gestoorde sectie

Met de genoemde methoden kan aIleen worden vastgesteld in welke kabel zich
de fout bevindt, men heeft nog geen enkele informatie over de afstand tot de
foutplaats. De grootte van de eapacitieve foutstroom geeft geen informatie over
de foutplaats, aangezien deze aIleen afhankelijk is van de totale eapaciteit van
het net. Om de sectie te bepalen waarin de fout zich bevindt meet men aan het
begin van de seetie met een stroomtang de retourstroom door de mantel van de
kabelseetie. Indien de fout zich in of achter de desbetreffende sectie bevindt zal
men de eapaeitieve stroom van het gehele net meten. Zit de fout in een seetie
ervoor, dan meet men aIleen de foutstroom van het deel van het net dat zich
aehter de foutplaats bevindtj deze stroom is uiteraard veel kleiner.
Het op deze manier opsporen van de foutplaats kost veel tijd, zeker indien het
een uitgebreid net betreft met veel netstations. Ieder netstation moet namelijk
bezoeht worden om daar de homopolaire stroom te meten, aangezien dit meestal
niet op afstand mogelijk is. Indien de gestoorde seetie ge'identifieeerd is kan
met behulp van gespeeialiseerde apparatuur (bijvoorbeeld een echo-meting) de
exaete loeatie gevonden worden.

2.3 Gebruik van transienten om de foutplaats te 10
caliseren

Op het moment dat de fout optreedt zal de gestoorde fase ontladen worden,
en de twee gezonde fasen worden opgeladen tot de gekoppelde spanning. Deze
twee verschijnselen zullen allebei met een transient in zowel spanning als stroom
verlopen, behalve als de fout optreedt op een (spannings-)nuldoorgang. De
frequentie van de eerste transient ligt in de orde van 1 kHz tot tientallen kHz.
Het opladen gaat met een frequentie in de orde van 200 Hz tot enige kHz. In
figuur 2.1 staat een voorbeeld van een transient. Het betreft de homopolaire
stroom aan het begin van een kabel waarop een eenfase-aardfout optreedt. De
drie frequentieeomponenten zijn duidelijk herkenbaar. Op t = 3 ms treedt de
fout op en gedurende de eerste milliseconde na het onstaan van de fout is het
ontladen van de gestoorde fase waarneembaar. Van t = 3 ms tot t = 6 ms
worden de twee niet gestoorde fasen opgeladen tot de gekoppelde spanning. Na
het uitdempen van beide transienten is de stationaire foutstroom te zien, die zal
blijven lopen totdat de kabel of de sectie met de fout wordt afgeschakeld. V66r



2.3 Gebruik van transienten om de foutplaats te localiseren 5

het ontstaan van de fout lopen er weI belastingsstromen, maar aangezien de som
van de fasestromen tijdens normaal bedrijf gelijk aan nul is, is de homopolaire
stroom tijdens normaal bedrijf ook gelijk aan nul.

I (A)
200

o 5 10 15 20 25 llms]

Figuur 2.1: Homopolaire stroom bij een eenfase-aardfout

In tegenstelling tot de stationaire grootheden bevat de transient weI informatie
over de locatie van de fout. Schegner [2], Igel [3] en Lehtonen [4] hebben me
thoden ontwikkeld om uit spannings- en stroommetingen van de transient de
foutplaats te kunnen berekenen.

2.3.1 Methode van Schegner

Schegner gebruikt de differentiaalvergelijking van de lijn of kabel om uit gemeten
spanning en stroom de impedantie van de verbinding tussen meetpunt en fout
plaats te berekenen. Hij gebruikt hiervoor de vergelijking u(t) = Ri(t) + L d1:).
Deze vergelijking wordt numeriek opgelost voor L aan de hand van samples van
spanning en stroom. In principe kan gerekend worden met iedere frequentie
component die voldoet aan de differentiaalvergelijking, maar het beste resultaat
wordt behaald indien de transient wordt gebruikt die gepaard gaat met het op
laden van de niet-gestoorde fasen. Spanning en stroom worden gemeten aan
de getroffen fase, aangezien aIleen in deze fase de kring met fase, foutplaats en
aardretour bestaat. De signalen worden na sampling getransformeerd naar het
frequentiedomein en de frequentie van de transient wordt bepaald. AIle andere
frequentiecomponenten worden uit het signaal gefilterd, en het signaal wordt
gecompenseerd voor de frequentie-athankelijkheid van de homopolaire impedan
tie. De afgeleide van het signaal wordt berekend en daarna worden de signalen
teruggetransformeerd naar het tijddomein. In een verbeterd algoritme wordt
met behulp van correctiefactoren getracht te compenseren voor de in eerste in
stantie verwaarloosde capaciteiten van de verbinding. De methode is daardoor
nauwkeuriger in bovengrondse netten dan in ondergrondse kabelnetten door de
grotere capaciteit van kabels ten opzichte van lijnen. Er kunnen echter ook in
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bovengrondse netten grote fouten optreden, vooral bij sterke demping van de
transient.
Een ander nadeel van de methode is dat ruis in het signaal grote fouten kan
veroorzaken. Daardoor moet er met verschillende sets samples gewerkt worden
waarna de oplossing berekend kan worden als gemiddelde van de afzonderlijke
oplossingen.

2.3.2 Methode van Igel

Igel berekent de afstand tot de foutplaats in het frequentiedomein. De spanning
en stroom van de getroffen fase worden getransformeerd naar het frequentiedo
mein. De stationaire frequentie wordt uit het signaal gefilterd, en er wordt een
aantal frequenties berekend waarbij de impedantie wordt bepaald. Dit aantal
n hangt onder andere af van de demping van de transient die gepaard gaat
met het opladen van de twee niet-gestoorde fasen; bij sterkere demping is het
aantal kleiner. De inductiviteit wordt gebruikt als maat voor de foutafstand,
de weerstand kan niet worden gebruikt omdat de grootte van de foutweerstand
onbekend is. Ret gewogen gemiddelde van de berekende afstanden bij de n
frequenties is dan een maat voor de foutafstand, waarbij het gewicht van iedere
frequentiecomponent bepaald wordt door de verhouding van de amplitude van
de stroom van die component ten opzichte van de amplitude van de transient.
Deze methode is nauwkeuriger dan de methode van Schegner voor bovengrondse
netten, kabels worden door Igel niet beschouwd.

2.3.3 .Methode van Lehtonen

Lehtonen schrijft de spanning en stroom in de gestoorde fase als u(t) = U1es1t +
U2es2t en i(t) = ltes1t + 12es2t. Vervolgens gebruikt hij Prony's methode
(enigszins aangepast) voor het bepalen van de parameters van de transient
zoals amplitude (U1, U2, 11,]2), frequentie en demping (S1,2 = -0 ± jw). Ver
volgens wordt L opgelost uit de vergelijkingen U1(s) = R11 + s1Llt(S) en
U2(s) = R12 + s2L12(S). De methode wordt nauwkeuriger door de capaciteiten
van de lijn of kabel in het model op te nemen. De vergelijkingen worden dan
een stuk ingewikkelder en worden numeriek in plaats van analytisch opgelost.
Ook deze methode is gericht op bovengrondse netten, de nauwkeurigheid is
beter dan de methode van Igel.

Nadeel van al deze methoden is dat van iedere afgaande verbinding aIle fase
spanningen en -stromen nauwkeurig gemeten, gesampled en opgeslagen moet
worden. Bovendien zijn ze voornamelijk ontwikkeld voor uitgestrekte boven
grondse netten, waardoor de nauwkeurigheid afneemt indien ze worden toege
past op ondergrondse netten.

Een andere methode berust op het feit dat de frequentie van de transienten ook
afhankelijk van de foutplaats is. Door deze frequentie nauwkeurig te bepalen
kan ook de foutplaats gevonden worden. Deze methode zal in dit verslag verder
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worden onderzoeht. Voordeel van deze methode is dat sleehts een grootheid
nauwkeurig gemeten hoeft te worden, bijvoorbeeld de homopolaire spanning.
Hiervan moet de frequentie nauwkeurig worden vastgesteld. Daarnaast moet
de homopolaire stroom van iedere afgaande kabel bekend zijn, maar deze meting
is alleen van belang voor het bepalen van de riehting van de stroom, de meting
hoeft derhalve niet nauwkeurig te zijn.

In het volgende hoofdstuk zal het principe van deze methode verder worden
uitgelegd.



Hoofdstuk 3

Principe van de methode

De bij een eenfase-aardfout in een zwevend net optredende transient is het
gevolg van oscillatie tussen de capaciteit van het net enerzijds en de inducti
viteit van het net anderzijds. Eerst voIgt een algemene beschrijving van de
verschijnselen bij LC-oscillatie met en zonder demping, daarna voIgt een aan
tal vervangingsschema's van een zwevend middenspanningsnet. Deze vervan
gingsschema's zullen later gebruikt worden om aan de hand van de gemeten
frequentie de afstand tot de fout te berekenen.

3.1 LC-oscillatie

Neem een LC-kring als in figuur 3.1.

t=o
~

U(t)~ "'-L
C- T

Figuur 3.1: LC serie-kring

De bron U(t) in combinatie met de schakelaar is te schrijven als

Verder geldt

u(t) = Ub • c(t) (3.1)

i(t) = C. duc(t)
dt

en
di(t)

uL(t) =L·
dt

(3.2)

Hiermee kan de volgende differentiaalvergelijking worden opgesteld

L. cPi(t) + i(t) = du(t) = Ub .8(t)
dt2 C dt

(3.3)

Gaan we ervan uit dat het circuit voor t = a spannings- en stroomloos is,
dan geldt voor de beginvoorwaarden uc(O) = a en i(O) = O. Passen we de

8



3.2 Frequentieverschuiving door serie- en parallelweerstand 9

Laplace-transformatie toe dan vinden we

Ls21(s) + 1~) = sU(s) (3.4)

Aangezien de Laplace-getransformeerde van de stapfunctie c:(t) gelijk is aan ~

kunnen we ~ invullen voor U(s). Deze vergelijking oplossen voor I(s) levert

Ub 1
1(s) = -L . 2 1

S + LC

Terugtransformatie naar het tijddomein levert

i(t) = ~~ sin(wt)c:(t)

(3.5)

(3.6)

met w = k. Inschakelen van een LC-kring zander weerstand op een span

ningsbron resulteert dus in een oscillatie met frequentie w = k.

3.2 Frequentieverschuiving door serie- en parallel
weerstand

De oscillatie van een LC-kring zal in de praktijk gedempt worden. Dat is na
te bootsen door het aanbrengen van weerstanden in de kring. Deze weerstand
kan in serie met de spoel worden gezet, parallel aan de spoel, of beide.

3.2.1 LC-kring met serieweerstand

Beschouw de kring van figuur 3.2.

t=o
~

U(I)~ .......-L c
- T

Figuur 3.2: LC-kring met serieweerstand

Voor de differentiaalvergelijking geldt nu (bij gelijke randvoorwaarden)

L. d
2
i(t) R di(t) i(t) = U .8(t)

dt2 + S dt + C b

Laplace-transformeren en oplossen voor 1(s) levert

(3.7)

(3.9)

1(s) _ Ub Ub 1
- Ls2 + Rss + t = L' (s + ~t)2 +:zb - (¥iF (3.8)

Voor de stroom in het tijddomein levert dit

i(t) = Ub • e-.!Jtt . sin(wt)c:(t)
wL
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W= 1 (Rs)2
LC 2L

(3.10)

Dit is een gedempte oscillatie met frequentie W die lager is dan Jk. De fre
quentie is om te schrijven naar

W = a 'Wo (3.11)

hierin is Wo gelijk aan k, en a is de factor waarmee de oscillatie-frequentie ver
schuift ten opzichte van de oscillatie-frequentie van de kring zonder weerstand. a

is gelijk aan )1 - ~iC. a is dus altijd kleiner dan een en de oscillatie-frequentie
wordt lager met toenemende weerstand.

3.2.2 LC-kring met parallelweerstand

Indien we de demping modelleren met een parallel weerstand ontstaat het
schema van figuur 3.3.

t=o Rp

~)
u(t)r:h_ ... L.JqrU :l..

y'-- L_T c

Figuur 3.3: LC-kring met parallelweerstand

De differentiaalvergelijking voor de stroom wordt

L J2i(t) L di(t) i(t) _ L d2u(t) du(t)
~ + RpC ----;It + C - Rp --;[i2 + ----;It

De Laplace-transformatie levert het volgende op na oplossen voor 1(s)

Ub(1 + R
L s) u'b 1 + .l:....s

1(s) _ " _ Rp

- 2L + L + 1 - L . (+ 1 )2 + 1 1
S sR;C C s 2R"C LC - (2Rp C)2

Voor de stroom i(t) vinden we

i(t) = [~p cos(wt) + ~ (~ - 2;~C) Sin(wt)] Ube-2R~Ctc(t)

met

w = JL~ - (2~C)2

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

wederom te schrijven als w = a'wo, met a = )1 - 4~C' Ook hier is a uiteraard

altijd kleiner dan een.
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3.2.3 LC-kring met serie- en parallelweerstand

Indien we zowel serie- als parallelweerstand modelleren vinden we het schema
zoals afgebeeld in figuur 3.4.

Figuur 3.4: LC-kring met serie- en parallelweerstand

Voor de oscillatie-frequentie van deze kring vinden we met behulp van Laplace

1
w=--·

VLC

(L + RsRpC)2
4LC(Rs + Rp)2

(3.16)

3.3 Vervangingsschema's

Om uit de frequentie van de transient de afstand tot de foutplaats te kunnen be
rekenen is er een vervangingsschema van het middenspanningsnet nodig. Voor
het modelleren van het net kunnen verschillende vervangingsschema's worden
gebruikt. Ais eerste is gekeken naar een model dat ontstaat door het net te
vereenvoudigen, vervolgens naar de methodes met symmetrische componenten
en Clarke componenten.
Voor het afieiden van de vervangingsschema's voIgt eerst een korte beschrijving
van een 'gemiddeld' middenspanningsnet. Een middenspanningsnet zal over het
algemeen worden gevoed vanuit een hoogspanningsnet (bijvoorbeeld 150 kV).
In een onderstation wordt de hoogspanning naar middenspanning getransfor
meerd, in Nederland doorgaans 10 kV. Vanuit het oogpunt van redundantie
worden hier meerdere transformatoren voor gebruikt. Vanaf dit onderstation
wordt het vermogen met kabels gedistribueerd naar verdeelstations. Vanaf hier
wordt de elektrische energie verder verdeeld over kabels die langs netstations
lopen, die de middenspanning naar laagspanning transformeren (380 V). De
kabels voor de grootste vermogens worden uitgevoerd als drie eenfase kabels,
voor kleinere vermogens worden driefasen kabels gebruikt. De 10/0,4 kV trans
formatoren zijn doorgaans DY-transformatoren, zodat de belasting aan de laag
spanningszijde in driehoek-schakeling voorgesteld kan worden aan de midden
spanningszijde. De structuur van het net kan verschillende vormen hebben, de
drie hoofdvormen zijn stralennet, ringnet en vermaasd net. Bij een stralennet is
ieder afnamepunt in het net langs een weg bereikbaar, bij een ringnet langs twee
wegen en bij een vermaasd net langs meer dan twee wegen. Zie bijvoorbeeld
Overbeek [5] voor meer informatie.
Bij het modelleren wordt uitgegaan van een oneindig sterk 150 kV net, dat via
transformatoren een middenspanningsnet voedt. Dit net bestaat uit verschil
lende typen kabels, zowel eenfasig als driefasig. De belasting is in driehoek
schakeling aangesloten. Door de capaciteit van de kabels is er in het model
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capaciteit aanwezig tussen de fasen onderling en tussen de fasen en aarde.
Zowel belasting als capaciteit worden in het vervangingsschema direct na de
150/10 kV transformator geconcentreerd, aangezien de belasting en capaciteit
van de getroffen kabel klein zijn ten opzichte van de totale belasting en capa
citeit. De 10/0,4 kV transformatoren zijn niet gemodelleerd, evenmin als de
laagspanningskabels. Het door hen opgenomen vermogen is verwerkt in de to
tale belasting, zoals die gezien wordt op 10 kV niveau. Het net is uitgevoerd als
stralennet. Er zijn op een aantal plaatsen koppelingen mogelijk tussen verschil
lende strengen om in geval van storing netstations op een andere verdeler aan
te kunnen sluiten. In normaal bedrijf zijn deze netopeningen echter geopend.

3.3.1 Vereenvoudigd netmodel

Dit schema wordt al geruime tijd gebruikt (zie bijvoorbeeld Pundt [6] en [7],
maar ook Schegner [2] en Igel [3]), vandaar dat het verder zal worden aangeduid
als het klassiek vervangingsschema.
In figuur 3.5 is dit klassiek vervangingsschema gegeven. Het bevat oneindig
sterke bronnen die het net voeden. De transformator wordt voorgesteld aan de
hand van de inductiviteit LTA aan de primaire zijde an LTB aan de secundaire
zijde. De impedantie ZB representeert die in driehoek geschakelde belasting.
De capaciteit naar aarde wordt voorgesteld door C, de capaciteit tussen de fasen
kan bij de belasting ZB verrekend worden. ZL staat voor de impedantie van de
kabels en wordt berekend uit de homopolaire en de normale impedantie volgens
ZL = i(2Zl + Zo), dit voIgt uit de methode der symmetrische componenten.
ZL is dientengevolge de eigenimpedantie van de kabelverbinding tussen verdeler
en foutplaats.

c c

Figuur 3.5: Klassiek vervangingsschema voor eenfase-aardfout in zwevend net

Dit schema kan worden omgeschreven tot het schema van figuur 3.6. De in
ductiviteit aan de primaire en secundaire zijde is samengevoegd tot LT, deze
is gelijk aan de kortsluitimpedantie van de transformator. De bronnen U, V
en W zijn naar de secundaire zijde verplaatst. Aangezien de tijdsduur van de
transienten kort is ten opzichte van een 50 Hz periode kunnen de bronnen als
gelijkspanningsbron worden voorgesteld. De groottes van de gelijkspannings
bronnen U' , V' en W' hangen af van de fase van de bronnen op het moment
dat de fout optreedt.
Door vervolgens superpositie toe te passen kunnen de bronnen U' , V' en W'
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c

Figuur 3.6: Vereenvoudigd klassiek vervangingsschema

worden vervangen door de bron E'. Deze bron wordt geplaatst op de plaats van
de fout en heeft de grootte van de spanning op de foutplaats met tegengesteld
teken. E' wordt ingeschakeld op het moment dat de fout optreedt. De responsie
van de bron E' sarnen met de responsie op de bronnen U, V en W is dan identiek
aan de responsie op de bronnen U, V en W met een sluiting op de foutplaats.

Aangezien de twee takken A en B uit figuur 3.6 identiek zijn kunnen ze worden
samengevoegd. De belasting ZB tussen A en B vervalt hierbij. De capaciteit
van de gestoorde fase naar aarde is aIleen van belang voor het bestuderen van
het ontlaadverschijnsel en kan worden verwaarloosd. Zo ontstaat figuur 3.7. Dit
vervangingsschema beschouwt dus aIleen het transiente oplaadverschijnsel. Ret
ontlaadverschijnsel en het stationaire gedrag worden hiermee niet gemodeIleerd.

r-~L0,5Z
e

E'~_'t ~ 2C

Figuur 3.7: Vereenvoudigd klassiek vervangingsschema

3.3.2 Symmetrische componenten

Door de methode van de symmetrische componenten toe te passen op een zwe
vend net ontstaat het vervangingsschema van figuur 3.8 (zie Rappold [8]). Voor
transformator en kabels geldt dat de inverse impedantie gelijk is aan de normale
impedantie.
Rierbij wordt uitgegaan van de transformatie

(3.17)

·2"
met a = eJa.
Uit het oogpunt van superpositie kunnen we de bron E vervangen door E' en
naar de foutplaats verplaatsen. Zo ontstaat het schema van figuur 3.9.
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Normaal
netwerk

Invers
netwerk

Hom0p.0lair
netwerk

Figuur 3.8: Vervangingsschema op basis van symmetrische componenten

2Zu + Zt.o

Figuur 3.9: Vereenvoudigd vervangingsschema op basis van symmetrische com
ponenten

Dit is weer verder te reduceren tot het vervangingsschema van figuur 3.10. De
twee identieke delen kunnen worden samengevoegd en de impedanties worden
zodanig aangepast dat de normale foutstroom loopt.

3.3.3 Clarke-componenten

Ret is ook mogelijk om met Clarke-componenten een vervangingsschema op te
stellen (zie Rappold [8]). Rierbij wordt uitgegaan van een andere transformatie
dan bij symmetrische componenten, en weI de volgende

(3.18)

Voordeel van deze methode is dat er slechts twee netwerken zijn bij een eenfase
aardfout in plaats van de drie netwerken bij de symmetrische componenten.

In eerste instantie resulteert dat in het schema in figuur 3.11. Na omrekenen
naar fase-grootheden vinden we exact hetzelfde schema als in figuur 3.10.
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Figuur 3.10: Vereenvoudigd vervangingsschema op basis van symmetrische com
ponenten

ZLO

EnnE]1n2CO
Figuur 3.11: Vervangingsschema op basis van CIarke-componenten

3.4 Localisatie van de fout

In de vervangingsschema's is al duideIijk de overeenkomst met de LC-kringen uit
paragraaf 3.1 te zien. De methode berust nu op het feit dat de term i(2Z1 +Zo)
toeneemt naarmate de foutafstand toeneemt. De capaciteit wordt voornameIijk
bepaald door de capaciteit van de kabeIs en zaI dus constant zijn bij vaste
netconfiguratie. De frequentie van de transient is derhaIve afhankelijk van de
foutpIaats. Bij toenemende afstand wordt de inductiviteit van de kabeI grater
en zaI de frequentie dalen (w ,...., k).
Door het meten van de frequentie en het bepaIen van de frequentieverschuiving
ten gevoIge van de demping kan Wo worden bepaaId. Uit Wo en de totaIe capa
citeit voIgt de totaIe inductiviteit. VervoIgens kan met het vervangingsschema,
waarin de inductiviteiten van transformatoren en beIasting verwerkt zijn, de
inductiviteit van de kabeI berekend worden. Aangezien de inductiviteit per
Iengte-eenheid bekend is, is nu dus oak de afstand tot de foutpIaats bekend.

In hoofdstuk 6 zaI aan de hand van simuIaties met ATP een keuze worden
gemaakt tussen de vervangingsschema's.



Hoofdstuk 4

Modellering in ATP

In dit hoofdstuk wordt de modellering behandeld van een voor Nederland re
presentatief middenspanningsnet, van de kabels en van de belasting.

4.1 Net

Bij de modellering van het net is uitgegaan van een 10 kV net dat representatief
is voor de Nederlande situatie, zie figuur 4.1. Er is gekozen voor een 150/10 kV
station dat gevoed wordt vanuit een oneindig sterk 150 kV net. Er zijn drie
transformatoren, ieder met een nominaal vermogen van 40 MW. Vanuit dit
station worden 10 verdeelstations gevoed, waarvan er twee gemodelleerd zijn,
de andere worden voorgesteld door hun belasting en worden geconcentreerd op
de 10 kV-rail (Rail C). De capaciteit van de niet gemodelleerde kabels wordt
nagebootst door een geconcentreerde capaciteit op dezelfde 10 kV-rail.

150 kV

10 kV

--..,....-.......,..--.....,--- 0

3 x40 MVA
E = 14%

belasting 4 x 250 kVA
cos <p = 0,9

kabel 1 kabel 1
4km 6km

kabel 1
4km

A ~--"'l~::;:-;...;.;.;..;.c-IB~~---r
6 velden

belasting 4 MVA
cos l/I = 0,9

kabel2
300 m1sectie

kabel2
600m

Figuur 4.1: Middenspanningsnet

16

belasting 6 x 150 kVA
cos <p =0,9
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De twee gemodelleerde verdeelstations worden ieder gevoed met drie eenfase
kabels. Vanuit de verdeelstations worden met driefasen kabels een aantal net
stations gevoed, waar de spanning naar 380 V wordt getransformeerd. In de
volgende paragraaf wordt de modellering van de kabels verder behandeld. Ook
voor de verdeelstations (A en B) geldt dat niet aIle afgaande velden zijn ge
modelleerd, weI is op de verdeelstations extra belasting en capaciteit geconcen
treerd om de overige velden te representeren.
De 150/10 kV transformatoren hebben een relatieve kortsluitspanning € van
14%. De 10/0,4 kV transformatoren zijn niet gemodelleerd, er is aIleen belasting
in driehoek-schakeling op de plaatsen van de transformatoren aangesloten. Er
is uitgegaan van een stralennet dat op een aantal plaatsen met een netopening
gekoppeld kan worden. Deze netopeningen zijn in normaal bedrijf geopend.

In Bijlage A staat een voorbeeld van de invoer voor ATP zoals deze bij de
simulaties is gebruikt.

4.2 Kabels

In het model van het middenspanningsnet dat in de voorgaande paragraaf be
schreven is komen drie typen kabel voor, in figuur 4.1 aangegeven als kabel 1,
kabel 2 en kabel 3. Kabel 1 bestaat uit drie eenfase kabels, kabels 2 en 3 zijn
driefasenkabels.
Het modelleren van deze kabels bleek een lastige opgave te zijn. ATP kent
verschillende manieren om kabels te modelleren, zoals een lopende golf model
of een model met 1l"-secties. De parameters van kabels zijn echter afhankelijk
van de frequentiej de Ohmse weerstand bijvoorbeeld zal door het skin-effect
toenemen bij hogere frequenties. ATP beschikt over een frequentie-afhankelijk
model voor bovengrondse lijnen, maar helaas niet voor ondergrondse kabels. De
kabeimodellen die weI beschikbaar zijn in ATP moeten dus gemodelleerd worden
bij de frequentie van de transient. Dit houdt tevens in dat in de simulaties de
50 Hz signalen niet geheel juist zullen zijn indien de kabel gemodelleerd is bij een
frequentie van bijvoorbeeld 500 Hz.
De kabels worden gemodelleerd door de afmetingen en materiaalconstanten in
te voeren, waarna ATP aan de hand van het gekozen model de eigenschappen van
de kabel berekent, zoals weerstand, golfsnelheid, golfimpedantie of de transfor
matiematrix. Deze matrix bepaalt de transformatie tussen fase-grootheden en
de grootheden van de modes. Deze modes zijn de golven die zich onafhankelijk
voortplanten tussen bijvoorbeeld twee fasen, of tussen een fase en de mantel
en eenfasig gerepresenteerd kunnen worden. Het aantal verschillende modes is
gelijk aan het aantal geleiders waaruit de kabel bestaat. De door ATP bere
kende kabelparameters worden ingevoerd in het model van het net, waarna ATP
in dit netmodel alle fasespanningen en -stromen berekent. Een model van de
kabel bestaat uit de parameters van de verschillende modes en de bijbehorende
transformatiematrix.

Ais eerste is gekeken naar het lopende golf model. Hierbij wordt de Ohmse
weerstand R van de kabel in drie delen gesplits: tR aan het begin en het einde
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van de kabel en ~R in het midden. Daartussen komen twee verliesvrije kabels

met golfimpedantie Z = ;g. en golfsnelheid v = ";};'CI' met L' de inductiviteit
per meter en C' de capaciteit per lengte-eenheid.
Het probleem bij dit model was het gedrag bij lage frequenties (50 Hz). Het
verschil in de parameters bij verschillende frequenties zit vooral in de Ohmse
weerstand, maar ook andere parameters bij het lopende golf model weken sterk
af bij lage frequenties. Indien de kabels bij 50 Hz werden gemodelleerd om de
stationaire toestand te controleren, dan verschoof de frequentie van de transient
over tientallen Herz. De verschillen tussen het lopende golf model en het model
met '7r-secties bij hogere frequenties (bijvoorbeeld 500 Hz) waren niet zo groot.
Daarnaast waren er problemen met de numerieke stabiliteit. Doordat er veel
korte stukken kabel in het net voorkomen (300, 450 en 600 meter) ligt de looptijd
dieht in de buurt van de rekenstapgrootte, wat voor problemen zorgde. De
rekenstap is natuurlijk weI kleiner te kiezen, maar dan wordt de simulatietijd
weer langer.

Het model met '7r-secties bleek een stuk beter te voldoen. De numerieke pro
blemen bleven uit en bij lagere frequenties nam de demping van de transient
af door de lagere Ohmse weerstand, maar de frequentie van de transient ver
anderde niet. Bijkomend voordeel van dit model is dat de rekentijd een stuk
korter is dan de rekentijd bij het lopende golf model. In figuur 4.2 staat een
eenfasige representatie van het '7r-model. De grootheden per lengte-eenheid R',
L' en C' worden met de lengte van de kabel vermenigvuldigd. In het driefasige,
door ATP gebruikte model is er zowel capacitieve als inductieve koppeling tussen
de fasen. Dit model voldoet het beste en is dus gebruikt bij de simulaties.

R' L'

C~C'
2=.I L"2
Figuur 4.2: Eenfasige '7r-sectie

Het softwarepakket EMTP (niet te verwarren met ATP) beschikt weI over een
frequentie-afhankelijk model voor kabels en dit pakket is ook besteld. Helaas
liet de levering vrij lang op zieh wachten, zodat het niet meer gebruikt kon
worden voor aIle simulaties. WeI is er een aantal vergelijkingen gemaakt tussen
ATP en EMTP. De transient van het opladen van de twee niet-gestoorde fasen
kwam goed overeen. WeI was er een afwijking te constateren bij de stationaire
signalen en bij het ontladen van de gestoorde fase (wat met een hogere frequentie
gebeurt). Dit was uiteraard ook te verwachten, aangezien de kabels bij ATP

gemodelleerd zijn voor slechts een frequentie. Als aIleen wordt gekeken naar
het oplaadverschijnsel voldoet ATP dus.

Een ander probleem trad op bij het modelleren van de driefasen kabels. In eerste
instantie was voor de driefasen kabels gekozen voor kabels met een scherm rond
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iedere fase en een mantel om het geheel, met in totaal dus zeven geleiders. Dit
leverde echter problemen op met de homopolaire stroom. De transformatiema
trix bevatte een aantal eigenaardigheden waardoor de stroomverdeling tussen
schermen en mantel nogal vreemd was. In de praktijk is het scherm rond de
aders bedoeld voor veldsturing en zal het geen of een kleine stroom voeren.
ATP kent dit onderscheid niet en gebruikt de schermen als normale geleiders.
Een kabel met aIleen drie geleiders en ren gemeenschappelijk mantel (met in
totaal dus vier geleiders) kende deze problemen niet. Dit type kabel is ge
bruikt in de simulaties. Bij de renfase kabels waren er geen problemen met de
homopolaire stromen.

Voor de parameters van de kabels wordt verwezen naar Bijlage B. Deze para
meters zijn bepaald door 'metingen' in ATP aan de modellen. Hiervoor wordt
een stuk van de gemodelleerde kabel aan ren zijde kortgesloten, terwijl aan de
andere zijde een driefasen of een homopolaire spanningsbron wordt aangesloten.
Door nu spanningen en stromen te meten kunnen de normale en homopolaire
impedantie van de kabel bepaald worden. Door de kortsluiting op te heffen
kunnen vervolgens de bedrijfscapaciteit en de homopolaire capaciteit van de
kabel bepaald worden.

4.3 Belasting

Een ander probleem betrof het modelleren van de belasting. Stel dat men
1 MVA met een cos cP van 0,9 wi! modelleren dan kan men een R en L parallel
of in serie zetten. Voor ren bepaalde frequentie zijn deze schema's equivalent,
maar de impedantie als functie van de frequentie heeft voor beide schakelingen
een verschillend verloop. Om de transient zo goed mogelijk te kunnen simuleren
moet ook het gedrag van de belasting bij hogere frequenties dan 50 Hz kloppen.
In figuur 4.3 is hiervan een voorbeeld gegeven. Er is een belasting van 10 MVA
met een cos cp van 0,9 gemodelleerd, een keer met een weerstand en inductie
parallel en een keer met een weerstand en inductie in serie. Voor 50 Hz is de
absolute waarde van de impedanties gelijk terwijl die voor hogere frequentie van
elkaar verschillen. De onderste curve is de modulus van de impedantie van de
parallel-schakeling, de bovenste die van de serie-schakeling.
In Electra [9] is een model gevonden om de belasting te modelleren voor fre
quenties van 250 Hz tot aan 1 kHz, zie figuur 4.4.
Voor R, X s en Xp geldt:

u2

R=
P50

L _ 0,073· R
5 - 1007r

R

L - TOOiTp-
6,7· tancp50 - 0,74

(4.1)

(4.2)

(4.3)

met P50 het opgenomen werkzaam vermogen bij 50 Hz en CP50 de fasehoek
bij 50 Hz.
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Figuur 4.3: Frequentie-afhankelijkheid van de belasting

Figuur 4.4: Vervangingsschema voor de belasting

In figuur 4.5 is de absolute waarde van de impedantie van dit vervangingsschema
toegevoegd aan de curves uit figuur 4.3. (Vervangingsschema is aIleen geldig
voor frequenties tussen 250 en 1000 Hz.) Tot ongeveer 600 Hz is de impedan
tie lager dan de paraIlelschakeling van R en L, voor hogere frequenties is de
impedantie hoger.
Het vervangingsschema is opgesteld aan de hand van metingen in bestaande
middenspanningsnetten. In hoeverre dit model overeenkomt met de belasting in
een willekeurig Nederlands middenspanningsnet zal door metingen geverifieerd
moeten worden.
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Figuur 4.5: Frequentie-afbankelijkheid van de belasting
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Bepaling van de frequentie
van de transient

Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de frequentie van de transient bepalend is voor de
locatie van de fout. Het meten van de frequentie moet dan ook zo nauwkeurig
mogelijk gebeuren. In dit hoofdstuk worden een aantal methodes bekeken om
de frequentie van een (transient) signaal te bepalen.

5.1 Fourier

De Fourier-analyse is waarschijnlijk een van de bekendste methoden om sig
nalen van het tijddomein naar het frequentiedomein te transformeren. Fourier
is echter aIleen geschikt voor periodieke signalen, niet voor transiente signa
len. Indien Fourier wordt toegepast op een transient ontstaan er afwijkingen
in het spectrum die dusdanig groot zijn dat de schatting van de afstand tot de
foutplaats veel te onnauwkeurig wordt.

5.2 Short-time Fourier

Short-time Fourier is een aanpassing van de Fourier-analyse. Er wordt een
venster over het signaal geschoven en het signaal in het venster wordt geanaly
seerd. Op deze manier krijgt men een beeld van de frequentie-inhoud van een
signaal als functie van de tijd (voor ieder tijdstip t wordt het signaal van t - a
tot t bekeken, waarbij a de lengte van het venster is). De lengte van het ven
ster moet minstens gelijk zijn aan 20 ms (een 50 Hz periode), verder geldt dat
het frequentiespectrum fijner is naarmate het venster grater is (bij constante
samplefrequentie). De samplefrequentie moet in theorie groter of gelijk zijn
aan tweemaal de hoogste frequentie in het signaal, in de praktijk nog hoger.
Samplen op 5 of 10 kHz lijkt een redelijke waarde.
Deze methode is nauwkeuriger dan de normale Fourier-analyse, maar doordat
de transient vrij sterk gedempt is, is de energie in de frequentie-component van
de transient klein ten opzichte van de energie in de 50 Hz component, zeker
naarmate het venster groter dan 20 ms genomen wordt om de resolutie van het
spectrum te verhogen. In het spectrum wordt de piek van de transient min

22
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of meer bedolven onder de veel grotere 50 Hz piek, waardoor ook Short-time
Fourier niet zonder meer geschikt is. Wellicht dat het weI mogelijk is indien de
50 Hz component eerst weggefilterd wordt.

5.3 ~avelets

Er is ook gekeken naar wavelets, dit is een vrij nieuwe techniek voor signaal
analyse. Deze techniek ziet er veelbelovend uit en is in opkomst, ook in de
energietechniek (bijvoorbeeld voor snelle detectie van kortsluitingen). De tech
niek is echter ook tamelijk ingewikkeld en het vergt de nodige inspanningen
om de techniek onder de knie te krijgen, meer dan mogelijk is binnen deze
afstudeeropdracht.
De techniek is in beginsel vergelijkbaar met Fourier, zij het dat het signaal
niet met een sinus wordt vermenigvuldigd, maar met een zogenaamde mother
wavelet. Er zijn veel verschillende mother-wavelets, ieder met eigen voor- en
nadelen en ieder meer of minder geschikt voor een bepaalde toepassing. De
mother-wavelets hebben met elkaar gemeen dat ze alleen een waarde ongelijk
nul hebben in een beperkt tijdsinterval (in tegenstelling tot Fourier), waardoor
ze beter geschikt zijn voor het analyseren van niet-periodieke signalen.
Toepassingen van wavelets zijn onder meer:

Beeld-compressie: door foto's te filteren met wavelets blijven details bewaard
en zijn hoge compressiefactoren mogelijk (tot factor 20)

Ruis verwijdering: signalen kunnen ontdaan worden van ruis zonder dat de
tails met hoge frequentie verdwijnen, wat weI gebeurt bij gebruik van een
laag-doorlaat-filter

Time-frequency analysis: signalen kunnen in de tijd ontbonden worden in
frequentie-componenten, net als bij Short-time Fourier, maar dan nauw
keuriger

Het toepassen van wavelets voor de meting van de frequentie van transienten
biedt mijns inziens zeker perspectief, al zal er nog veel onderzoek nodig zijn.

5.4 Gebruikte methode

Aangezien de genoemde technieken (nog) niet geschikt zijn om op dit moment te
worden gebruikt is tijdens het onderzoek de frequentie van de transient bepaald
door het meten van het tijdsverschil tussen de minima of maxima van de transi
ent.



Hoofdstuk 6

Simulaties in ATP en
vergelijking van de simulaties
met de vervangingsschema's

In dit hoofdstuk zullen fouten worden gesimuleerd met behulp van ATP en aan de
hand van de resultaten zal worden gekozen tussen de twee vervangingsschema's
uit paragraaf 3.3 (symmetrische componenten of klassiek schema). Daarna zal
worden bekeken welke van de verschillende oscillatie-kringen uit paragraaf 3.2
(demping door serieweerstand, parallelweerstand of beide) het best kan worden
gebruikt om de totale inductiviteit van het net en de frequentieverschuiving
door de demping te berekenen uit de gegevens van belasting, transformator en
kabelparameters. Vervolgens zal een algoritme worden besproken waarmee de
afstand kan worden berekend. Tenslotte wordt nagegaan wat de invloed is van
onnauwkeurigheden op de afstandsberekening.

6.1 Inleiding

Om de simulaties in ATP uit te kunnen voeren moet het model vertaald worden
in een formaat waar ATP mee overweg kan. Een voorbeeld hiervan staat in
Bijlage A, nu voIgt een korte uitleg over de belangrijkste punten.
Alle regels beginnend met 'C ' zijn commentaar en worden door ATP buiten be
schouwing gelaten. In regel 8 staat informatie over de rekenstapgrootte (1 J.Ls)
en de lengte van de simulatie (0,01 s). Regels 11-23 zorgen voor de bereke
ning van homopolaire grootheden uit fasegrootheden. Regels 24-36 bevatten
het transformatormodel, dit wordt tweemaal herhaald. Op regel 66 begint het
model voor de eerste kabel, daarna volgen de modellen voor alle overige kabels.
Na de aardverspreidingsweerstanden (308-321) voIgt de belasting (325-346).
De belasting van de netstations is hier geconcentreerd op de rail in de verdeel
stations, nadat gebleken was dat dit een verwaarloosbaar effect op de simulaties
had. De capaciteit in de regels 348-356 heeft een kleine serieweerstand (kwali
teitsfactor 100) om numerieke problemen te voorkomen indien een fout wordt
gesimuleerd op een van de rails. Op regel 361 staat de schakelaar die op t = 3 ms
de fout veroorzaakt. Vervolgens komen er zogenaamde meetschakelaars. Deze

24
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hebben als enige functie het meten van een stroom. Door zo'n schakelaar op
veel plaatsen in het net aan te brengen is het eenvoudig om de stroom op dat
punt in het net te meten. De regels 463-465 bevatten de 150 kV bronnen (piek
spanning ten opzichte van aarde is (; = 122,5 kV). Tot slot voIgt een aantal
knooppunten waarvan de spanning opgeslagen wordt.
Het draaien van ATP levert een zogenaamd .p14-bestand op, waarin stromen
en spanningen worden opgeslagen van de beschouwde knooppunten. Met het
programma PCPLOT kunnen deze worden bekeken en afgedrukt.

6.2 Keuze vervangingsschema

Ais eerste is een keuze gemaakt tussen de twee vervangingsschema's. In para
graaf 3.3 zijn twee vervangingsschema's afgeleid voor een eenfase-aardfout in
een zwevend net; de een gebaseerd op symmetrische componenten, de ander
op het klassiek vervangingsschema. Door beide vervangingsschema's in ATP te
simuleren en te vergelijken met de simulaties van het net kan bepaald worden
welk vervangingsschema het best overeenkomt met de werkelijkheid.
Er zijn op zeven plaatsen in het net fouten gemaakt en bij iedere fout is de
frequentie van de transient bepaald. De resultaten hiervan staan in tabel 6.1.
(Rail A en C zijn aangegeven in figuur 4.1, AA is de eerste transformator op
de kabel aan Rail A, BF de zesde op de kabel aan Rail B, etc. AE is het einde
van de kabel op Rail A). In beide vervangingsschema's is daartoe de gehele
belasting geconcentreerd in ZB op Rail C. De impedantie van de kabels ZL is
berekend uit de serie- en parallelschakeling van alle kabels (zie figuur 4.1) tussen
de foutplaats en Rail C.
In de tabel is te zien dat het klassiek vervangingsschema goed overeenkomt met
het gehele net zolang de fout op een rail of in het begin van een kabel optreedt.
Naarmate de fout zich verder weg bevindt wordt de afwijking groter. Waarom
dat zo is, is niet duidelijk. Op het eerste gezicht lijkt het te duiden op een
afwijking in de kabelparameters van de kabels 2 en 3, maar daar kan geen fout
in worden ontdekt.

foutplaats frequentie frequentie transient frequentie transient
transient klassiek vervan- symmetrische com-
net (Hz) gingsschema (Hz) ponenten (Hz)

Rail C 1357 1346 (-0,8%) 1956 (+44%)
Rail A 891 883 (-1,0%) 841 (-5,8%)
AA 826 814 (-1,6%) 752 (-8,9%)
AD 649 673 (+3,5%) 593 (-8,6%)
AE 568 610 (+7,4%) 528 (-7,0%)
BB 635 642 (+1,1%) 561 (-11,8%)
BF 456 504 (+10,5%) 422 (-7,7%)

TabeI6.1: Vergelijking van de frequentie van de transient bij eenfase-aardfouten
in het net en in de vervangingsschema's

Bij het vervangingsschema op basis van symmetrische componenten is te zien
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dat de gemeten frequentie zo'n 5 - 10% lager ligt dan de frequentie in het net.
Bij een fout direct na de transformator ontstaat er een juist een veel hogere
frequentie. Voor deze afwijkingen kunnen geen oorzaken worden gevonden. In
dien een verklaring kan worden gevonden voor de grote afwijking bij een fout op
Rail C leidt dit wellicht tot een geringere afwijking bij de andere foutplaatsen.
Een en ander heeft wellicht tot gevolg dat de methode met symmetrische com
ponenten beter geschikt is dan de methode met het klassiek vervangingsschema.
Nu is de methode terzijde geschoven aangezien er nog geen oplossing gevonden
IS.

In een poging de oorzaak van de afwijkingen bij de symmetrische componenten
te vinden is nog gekeken naar zogenaamde Frequency Scans. Dit is een toe
passing van ATP waarbij er een spanningsbron met variabele frequentie wordt
gebruikt om de frequentie-afhankelijkheid te onderzoeken. In dit geval is zo'n
bron op een mogelijke foutplaats in het net en de beide vervangingsschema's
geplaatst. Hierbij is AD gekozen als foutplaats. Door een scan te maken worden
de verschillen tussen de vervangingsschema's onderling en tussen de schema's
en het net duidelijk. Aangezien de amplitude van de bron vast ligt, is gekeken
naar de stroom die de bron levert als functie van de frequentie.
Bij het net en het vervangingsschema op basis van symmetrische componenten
was bij exact dezelfde frequentie een maximum in de stroom te zien met ook
dezelfde amplitude. Bij het klassiek vervangingsschema lag deze piek bij een
iets afwijkende frequentie en met een lagere amplitude (zo'n 30% lager), het
verschil in frequentie is weI gelijk aan het verschil in frequentie in tabel 6.1.
Bij oplopende frequentie (vanaf 2 kHz) verloopt het gedrag voor aIle drie an
ders, waarbij het net duidelijk het meest overeenkomt met het symmetrische
componenten-schema. In figuur 6.1 staat een afbeelding van deze resultaten.
In de middelste grafiek staat de scan van het in ATP gemodeIleerde net, daar
boven de scan van het vervangingsschema met symmetrische componenten en
onderaan de scan van het klassieke vervangingsschema. De amplitude van de
stroom is gegeven als functie van de frequentie. De amplitude van de bron is
voor aIle gevaIlen 1 V.
Het is een raadsel waarom het transient gedrag van het vervangingsschema op
basis van symmetrische componenten zo veel afwijkt van het transient gedrag
van het net, terwijl de frequency scan perfect overeenkomt voor het frequent ie
bereik tot 2 kHz.

Omdat de verschillen voor het klassiek vervangingsschema gemiddeld het kleinst
zijn zal dit worden gebruikt bij het bepalen van de foutafstand.

6.3 Keuze LC-kring

Om de afstand te kunnen berekenen uit de frequentie moet de totale frequent ie
verschuiving van het net berekend worden uit de gegevens van transformator,
belasting en kabelparameters. Het berekenen van de verschuiving is nodig om
dat de gemeten frequentie niet gelijk is aan k, maar verschoven is met een
factor a. Door het meten van de frequentie en het bepalen van a kan de totale
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Figuur 6.1: Frequency Scan voor vervangingsschema's en net

inductiviteit worden bepaald en zo kan de afstand tot de foutplaats worden
berekend.
Het berekenen van de frequentieverschuiving a direct uit het vervangingsschema
(figuur 3.7) is lastig, aangezien hier vier inductiviteiten en een capaciteit in voor
komen. Het vervangingsschema zal dus vereenvoudigd moeten worden naar een
eenvoudiger model. In paragraaf 3.2 zijn drie verschillende modellen gegeven
voor een gedempte LC-kring (met serieweerstand, parallelweerstand of beide).
De vraag is nu welk van deze drie modellen het best gebruikt kan worden om
de frequentieverschuiving te berekenen.

Omdat het (klassiek) vervangingsschema het meest overeenkomt met het sche
ma met parallel- en serieweerstand (vergelijk figuur 3.7 met 3.4), is hier als
eerste naar gekeken. In beide schema's is immers sprake van weerstand parallel
aan de transformator en weerstand in serie hiermee.
Uit experimenten bleek echter dat de factor a die met dit schema wordt berekend
(formule 3.16) kleiner is dan in werkelijkheid. In werkelijkheid ligt de factor a
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rond de 0,8 - 0,9, bij het berekenen met formule 3.16 ligt a tussen de 0,6 en
0,8. Indien hiermee de foutafstand berekend zou worden levert dit een enorme
afwijking op. Deze kring valt dus af.

Een andere manier is om de impedantie uit te rekenen die je 'van buitenaf'
ziet en dit onder te brengen in een inductiviteit met serieweerstand of paral
lelweerstand. De impedantie van aIle componenten (belasting, transformator
en kabel) is uiteraard afhankelijk van de frequentie en dit kan dus pas worden
uitgevoerd nadat de frequentie van de transient is bepaald. De weerstand en
inductiviteit van aIle componenten is bekend en met de frequentie kan de impe
dantie van iedere component uitgedrukt worden in R + j X. Daarna wordt de
parallel schakeling van de transformator en de belasting berekend, vervolgens
wordt de kabel hiermee in serie gezet. De impedantie van dit geheel is nu onder
te brengen in een inductiveit met serie- of parallel weerstand.
Hierbij deed zich een vreemd verschijnsel voor. Het bleek dat de frequentiever
schuiving alleen juist was indien die berekend werd aan de hand van het schema
met serieweerstand. Indien het schema met parallelweerstand werd toegepast
klopte de verschuiving niet. Dit is vreemd aangezien bij de oscillatiefrequen
tie de impedantie van 'L met serie-R' gelijk is aan de impedantie van 'L met
parallel-R'. Alhoewel de impedantie gelijk is gedraagt de schakeling zich toch
anders.
Ter verduidelijking een voorbeeld: neem L = 1 mH, C = 50 J1.F en een se
rieweerstand R s = 3 n. Hieruit voIgt Wo = 4,47.103 rad/s en a = 0,942 (zie
paragraaf 3.2.1). De oscillatiefrequentie is ~ = 671 Hz.
De impedantie van deze R s en L bij 671 Hz is (3 + j4, 213) n. Als we dit
omrekenen naar een L met parallelweerstand Rp bij deze frequentie vinden
we L = 1,507 mH en Rp = 8,916 n, C blijft 50 J1.F. Als we aan de hand van
paragraaf 3.2.2 voor deze kring Wo en a berekenen vinden we Wo = 3,64.103 rad/s
en a = 0,951. De oscillatiefrequentie wordt dan 551 Hz.
Hieruit blijkt dat het niet zonder meer mogelijk is om een van de schema's
om te rekenen naar de ander. Uit experimenten blijkt dat de de kring met
serieweerstand goed overeenkomt met het vervangingsschema en dat de kring
met parallelweerstand afwijkt.

Van de drie oscillatiekringen voldoet het schema met aIleen serieweerstand dus
het beste. De afwijkingen ten opzichte van het complete vervangingsschema
waren over het algemeen kleiner dan 1%. Dit is getest door met verschillende
waarden voor belasting en foutafstand in het vervangingsschema (figuur 3.7)
een fout te simuleren. De belasting in dit vervangingsschema is gemodelleerd
volgens Electra (figuur 4.4). De frequentie van de transient wordt bepaald uit
de plots van de simulatie en deze wordt vergeleken met de berekende oscilla
tiefrequentie van de LC-kring met serieweerstand. Van deze kring wordt de
inductiviteit en serieweerstand berekend door de impedantie te bepalen van de
parallelschakeling van belasting, transformator in serie met kabel bij de oscilla
tiefrequentie. Van deze kring wordt vervolgens de oscillatiefrequentie berekend
met formule 3.10 en deze wordt vergeleken met de frequentie uit de simulatie.
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Nu de keuzes voor vervangingsschema's en modeIlen gedaan zijn kan er een algo
ritme worden opgesteld om de foutplaats te localiseren. De benodigde gegevens
zijn:

• frequentie van de transient

• grootte en arbeidsfactor van de belasting

• transformatorparameters

• kabelparameters, inclusief frequentie-afhankelijkheid

• netconfiguratie (inclusief afstanden tussen verdeelstations, etc.)

• richting van de homoplaire stroom voor aIle afgaande verbindingen op
iedere verdeler

• capaciteit van het net (of de grootte van de capacitieve foutstroom)

Aan de hand van deze gegevens kan een algoritme worden opgesteld om de
afstand tot de foutplaats te berekenen. Aangezien de foutplaats via de fre
quentieverschuiving a afhangt van de demping en deze weer afhangt van de
foutplaats (door de weerstand van de kabels) is het erg lastig om de foutafstand
uit te drukken als functie van bovengenoemde gegevens. Ret is weI mogelijk
om met behulp van een aantal iteraties de foutplaat steeds nauwkeuriger te
bepalen (eerste berekening van de afstand levert betrouwbaardere waarde voor
de frequentieverschuiving, daarmee is de afstand weer beter te benaderen). Ret
proces is sterk convergent zodat een klein aantal iteraties voldoende is. Door
de beginwaarde voor de frequentieverschuiving rond 0,9 te kiezen zijn 2 it. 3
itteraties meestal al voldoende.

Ret algoritme is nu als voIgt:

1. Stel de frequentieverschuiving a op 0,9.

2. Bereken de totale inductiviteit uit w = ak.
3. Bereken de serieweerstand en serie-inductiviteit van de paraIlelschakeling

van transformator (1,5Zr) en belasting (0,5ZB) voor frequentie w.

4. De inductiveit van de kabels is dan gelijk aan de totale inductiviteit minus
de inductiviteit uit stap 3. Deze inductiviteit is dus een maat voor de
foutafstand.

5. Bepaal aan de hand van de netconfiguratie en de informatie over de homo
polaire stromen in welke kabel de fout zich bevindt.

6. Maak een eerste schatting voor de foutlocatie.

7. Bereken met de kabelparameters de weerstand van de kabels en bereken
a opnieuw. Gebruik hiervoor de oscillatiekring met serieweerstand.
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8. Bepaal met deze a opnieuw de totale inductiviteit en maak een nauwkeu
riger schatting van de foutplaats.

9. Eventueel stap 7 en 8 herhalen.

In Bijlage C staat een implementatie van dit algoritme in de programmeer
taal C++.

Met dit algoritme is de foutplaats berekend voor een aantal plaatsen. De re
sultaten staan in tabel 6.2. De vermelde afstanden zijn gemeten vanaf de
dichtsbijzijnde rail, dus de afstand bij fouten op de kabel aan Rail A is de
afstand vanaf Rail A tot de foutplaats.
In de tabel is te zien dat de berekende afstand in het eerste deeI van het net
goed overeenkomt met de werkelijke afstand. Voor fouten verderop in het net is
de berekende afstand groter dan de werkelijke afstand. Dit was te verwachten
aangezien uit tabel 6.1 al bleek dat voor fouten in het tweede deel van het net
het vervangingsschema een hogere frequentie liet zien. Door de foutplaats te
berekenen met de lagere frequentie die voIgt uit de ATP-simulaties van het net
wordt er dus een langere afstand gevonden.

foutplaats frequentie werkelijke berekende
(Hz) afstand (km) afstand (km)

Rail C 1357 0 -0,02 (-0,02)
Rail A 891 4,0 3,89 (-0,11)
AA 826 0,3 0,25 (-0,05)
AD 649 1,2 1,41 (+0,21)
AE 568 1,8 2,33 (+0,53)
BB 635 0,9 1,16 (+0,26)
BF 456 2,7 3,59 (+0,89)

Tabel 6.2: Berekening van de foutafstand

Een afwijking van enige tientallen meters zoals deze voorkomt in het eerste ge
deelte van het net is acceptabel, hiermee kan de gestoorde sectie geYdentificeerd
worden. Een afwijking van honderden meters is niet acceptabel.

6.5 Invloed van onnauwkeurigheden in de metingen

In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de invloed van meet
onnauwkeurigheden op de afstandsbepaling. Er zal worden gekeken naar de
invloed van onnauwkeurigheden in de frequentie, belasting, kabelparameters en
de capaciteit van het net.

6.5.1 Afhankelijkheid van frequentie

Om te onderzoeken in welke mate de afstandsberekening afhankelijk is van de
frequentie is een tweetal plaatsen in het net gekozen (AD en BF). De frequentie
die in de simulaties is gevonden is gevarieerd tussen -5% en +5% en de afstand
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is opnieuw berekend. De resultaten staan in tabel 6.3. Uit de resultaten blijkt
dat de afstand erg gevoelig is voor afwijkingen in de frequentie. Een afwijking
van 5% kan enige honderden meters uitmaken voor de berekening van de fout
afstand. Ret nauwkeurig meten van de frequentie is dus erg belangrijk. De
afwijking bij AD is relatief groter, doordat AD dichter bij de rail is gelegen dan
BF.

afwijking in foutplaats AD foutplaats BF
frequentie afstand (km) afstand (km)

-5% 1,74 (+23,4%) 4,11 (+14,5%)
0% 1,41 3,59

+5% 1,13 (-19,9%) 3,14 (-12,5%)

TabeI6.3: Afhankelijkheid van de frequentie

6.5.2 Afhankelijkheid van belasting

De afhankelijkheid van de belasting is ook bekeken. Riervoor is bij een fout
op AD zowel de grootte als de fasehoek gevarieerd. In de oorspronkelijke situ
atie was er sprake van een totale belasting van 68,9 MVA met een cos cp van
0,9 en een foutafstand van 1,41 km. In tabel 6.4 is te zien dat zowel grootte
als fasehoek slechts een minieme invloed op de afstandsmeting hebben. Een
afwijking van 25% in de belasting geeft een afwijking in de orde van 100 me
ter voor de foutafstand. Dit is veel minder dan verwacht, aangezien andere
localisatiemethoden (o.a. Lehtonen [4]) gevoelig zijn voor afwijkingen van de
belasting.

afwijking in cos cp = 0,85 cos cp = 0,9 cos cp = 0,95
belasting afstand (km) afstand (km) afstand (km)

-25% 1,33 1,32 1,31
-5% 1,41 1,40 1,38
0% 1,42 1,41 1,40

+5% 1,44 1,43 1,41
+25% 1,50 1,49 1,47

TabeI6.4: Afhankelijkheid van de belasting

6.5.3 Afhankelijkheid van kabelparameters

In tabel 6.5 staat de afhankelijkheid van de kabelparameters uiteengezet. Zo
weI de inductiviteit als de weerstand van de in het net aanwezige kabels zijn
gevarieerd. De weerstand en inductiviteit zijn gebaseerd op de normale en de
homopolaire impedantie volgens Z = !(2Z1 + Zo). De indices 1, 2 en 3 duiden
het type kabel aan (zie figuur 4.1). Uit de resultaten blijkt dat de berekende
afstand weI afhankelijk is van de kabelparameters, maar veel minder sterk dan
van de frequentie. In de tabel komen een aantal lege plekken voor, aangezien
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de foutafstand bij een fout op een bepaalde kabel onafuankelijk is van de pa
rameters van een andere kabel indien die andere kabel geen uitmaakt van de
verbinding tussen foutplaats en transformator.

afwijking in foutplaats AD foutplaats BF
L ofR afstand (km) afstand (km)
L~ -5% 1,45 (+2,8%) 3,63 (+1,1%)
L~ +5% 1,38 (-2,1%) 3,56 (-0,8%)
L~ -5% 1,47 (+4,3%) - -

L~ +5% 1,35 (-4,3%) - -

L~ -5% - - 3,73 (+3,9%)
L~ +5% - - 3,47 (-3,3%)

0% 1,41 3,59
R~ -5% 1,43 (+1,4%) 3,62 (+0,8%)
R~ +5% 1,40 (-0,7%) 3,56 (-0,8%)
~-5% 1,42 (+0,7%) - -

~+5% 1,40 (-0,7%) - -
R~ -5% - - 3,64 (+1,4%)
R~ +5% - - 3,54 (-1,4%)

Tabel 6.5: Afhankelijkheid van de kabelparameters

Op het eerste gezicht zou een afwijking van 5% in de inductiviteit ook een
afwijking van 5% in de afstand moeten veroorzaken. Dit is niet zo, doordat de
weerstand van de kabel in dit geval gelijk blijft.

6.5.4 Afbankelijkheid van capaciteit

Uit tabel6.6 blijkt dat de afstand tot de fout sterk afuangt van de capaciteit van
het net. De capaciteit van het net kan echter vrij nauwkeurig worden berekend
uit de stationaire homopolaire foutstroom, waardoor dit geen probleem hoeft
op te leveren.

afwijking in foutplaats AD foutplaats BF
capaciteit afstand (km) afstand (km)

-5% 1,60 (+13.1%) 3,90 (+8,6%)
0% 1,41 3,59

+5% 1,25 (-11,3%) 3,32 (-7,5%)

Tabel 6.6: Afuankelijkheid van de capaciteit

Uit de voorgaande tabellen blijkt dat de afstand nogal afuangt van de diverse
factoren. Vooral onnauwkeurigheden in de frequentie van de transient en in de
capaciteit van het net hebben veel invloed op de foutafstand. Daardoor is de
methode nog niet geschikt om de fout exact te localiseren. Er moet rekening
worden gehouden met een afwijking in de orde van honderd meter, nog meer



6.5 Invloed van onnauwkeurigheden in de metingen 33

indien de fout ver verwijderd is. Er kan dus hooguit een uitspraak worden
gedaan over de sectie waarin de fout zich bevindt.
Zoals gezegd is er op dit moment nog geen methode gevonden om uit de transi
ent de frequentie te bepalen. Bij het zoeken naar een methode hiervoor zal er
dus veel aandacht aan de nauwkeurigheid besteed dienen te worden.
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Conclusies en aanbevelingen

Uit de simulaties in hoofdstuk 6 blijkt dat de frequentie van de transient in
principe geschikt is om de afstand tot de foutplaats bij eenfase-aardfouten in
middenspanningsnetten met niet-geaard sterpunt te berekenen. Daarbij zijn er
echter nog drie problemen; het bepalen van de frequentie van de transient, de
afwijking die ontstaat in het vervangingsschema bij veraf gelegen fouten en de
niet te verklaren afwijkingen in het vervangingsschema met symmetrische com
ponenten. Op dit moment kan de methode gebruikt worden om een indicatie te
verkrijgen van de foutplaats, de afwijkingen bij veraf gelegen fouten zijn echter
nog te groot om te fout exact te localiseren.
Ret probleem met het modelleren van de kabels is vooral een probleem met ATP.

In de praktijk zullen de normale en homopolaire parameters van de gebruikte
kabels bepaald moeten worden en heeft men niet te maken met de kabelmodellen
van ATP.

Ret model van de belasting uit paragraaf 4.3 zal gecontroleerd moeten worden,
al voIgt uit simulaties (tabel 6.4) dat de belasting slechts een kleine invloed op
de frequentie van de transient heeft.

De drie belangrijkste zaken die nog onderzocht moeten worden zijn de afwijkin
gen die ontstaan bij veraf gelegen fouten, de afwijkingen in het vervangings
schema met symmetrische componenten en een methode om de frequentie van
transienten te bepalen. Een methode met behulp van wavelets ziet er, ondanks
de complexiteit, veelbelovend uit.
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Bijlage A

N etmodel in ATP

Hieronder staat een voorbeeld van de invoer zoals deze bij de simulaties is
gebruikt. De regelnummers zijn naderhand toegevoegd en maken geen deel uit
van de invoer.

1 BEGIN NEW DATA CASE
C MODEL 10KV NET
C 1 2 3 456 7 8
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

5 C PWR FREQUENCY STATFR--
POWER FREQUENCY 50.00
C +DELT-TMAX----XOPT----COPT----EPSILN--TOLMAT--TSTART--

1.E-6 .01 0.0 0.0
C +IOUT-IPLOT---IDOUBL--KSSOUT--MAXOUT--IPUN----MEMSAV--ICAT----NENERG--IPRSUP--

10 1000 10 1
TACS HYBRID
90BUS-UO
90BUS-VO
90BUS-WO

15 91BUS-Ul
91BUS-Vl
91BUS-Wl
C OUT--- +IN1--- +IN2--- +IN3--- +IN4--- +IN5--- GAIN--

OUO +BUS-UO +BUS-VO +BUS-WO 0.3333
20 OIO-Cl +BUS-Ul +BUS-Vl +BUS-Wl 0.3333

C NAKE--NAME--NAME--NAKE--NAKE--NAME--NAME--NAME--NAKE--NAME--NAKE--
33UO IO-Cl
BLANK CARD ENDING TACS
C TRANSFORMER- IST---FLUX--BUST--RMAG--

25 TRANSFORMER TRA-Ul
C I------------FLUX-------------

9999
C BUS1--BUS2-- RK----LK----VRAT--

lBUS-R BUS-S 0.1 212.1
30 2BUS-UOBUS-NO 1.18.17

TRANSFORMER TRA-Ul TRA-Vl
lBUS-S BUS-T
2BUS-VOBUS-NO

TRANSFORMER TRA-Ul TRA-Wl
35 lBUS-T BUS-R

2BUS-WOBUS-NO
C TRANSFORMER- IST---FLUX--BUST--RMAG--

TRANSFORMER TRA-U2
C I------------FLUX-------------

40 9999
C BUS1--BUS2-- RK----LK----VRAT--

lBUS-R BUS-S 0.1 212.1
2BUS-UOBUS-NO 1.1 8.17
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36 Bijlage A. N etmodel in ATP

1.85965625E+00
O.OOOOOOOOE+OO
1.85965625E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO
1.85965625E+00

-1. 85965625E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO
4.05814809E+00
O.OOOOOOOOE+OO

-1. 85965625E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO
4.05814809E+OO
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO

-1.85965625E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO
4.05814809E+00

TRA-W3

TRA-W2

TRA-V2

RK----LK----VRAT--
0.1 212.1

1.1 8.17
TRA-V3

Isr---FLUX--BUST--RMAG-
TRA-U3

4BUS-EOBUSAEO

5BUS-EOBUSAEO

3BUS-W1BUSAWl

6BUS-EOBUSAEO

TRANSFORMER TRA-U2
lBUS-S BUS-T
2BUS-VOBUS-NO

TRANSFORMER TRA-U2
lBUS-T BUS-R
2BUS-WOBUS-NO

C TRANSFORMER
TRANSFORMER

C I------------FLUX-------------
9999

C BUS1--BUS2-
lBUS-R BUS-S
2BUS-UOBUS-NO

TRANSFORMER TRA-U3
lBUS-S BUS-T
2BUS-VOBUS-NO

TRANSFORMER TaA-U3
lBUS-T BUS-R
2BUS-WOBUS-NO

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 0.400E+04(M)

lBUS-U1BUSAUl 2.26555297E+00 8.07930742E+00
2BUS-V1BUSAVl 1.95985780E+00 5.84088782E+00

2.26555297E+00 8.07930742E+00
1.95984585E+00 5.28637043E+00
1.95985780E+00 5.84088782E+00
2. 26555297E+00 8.07930742E+00
1.95994703E+00 7.70916538E+00
1.95985780E+00 5.84088782E+00
1.95984585E+00 5.28637043E+00
3.36381562E+00 7.70633884E+00
1.95985780E+00 5.84088782E+00
1.95994703E+00 7.70916538E+00
1.95985780E+00 5. 84088782E+00
1.95985780E+00 5.84088782E+00
3. 36381562E+00 7.70633884E+00
1.95984585E+00 5. 28637043E+00
1.95985780E+00 5.84088782E+00
1.95994703E+00 7.70916538E+00
1.95984585E+00 5.28637043E+00
1.95985780E+00 5. 84088782E+00
3.36381562E+00 7.70633884E+00

70

65

75

55

50

45

85

80

60

90

95

100

105

$VINTAGE, 0
$UNITS, -1., -1.,
$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 0.600E+04(M)

lBUS-U2BUSBUl 3.39832945E+00 1.21189611E+Ol
2BUS-V2BUSBVl 2. 93978670E+00 8.76133172E+00

3.39832945E+00 1.21189611E+Ol
3BUS-W2BUSBWl 2. 93976877E+00 7.92955565E+00

2.93978670E+00 8.76133172E+00
3. 39832945E+00 1.21189611E+Ol

4BUS-EOBUSBEO 2. 93992054E+00 1. 15637481E+Ol
2. 93978670E+00 8.76133172E+00
2.93976877E+00 7.92955565E+00
5.04572343E+00 1. 15595083E+Ol

5BUS-EOBUSBEO 2.93978670E+00 8.76133172E+00
2. 93992054E+00 1. 15637481E+Ol
2. 93978670E+00 8.76133172E+00
2. 93978670E+00 8. 76133172E+00
5.04572343E+00 1. 15595083E+Ol

6BUS-EOBUSBEO 2.93976877E+00 7. 92955565E+00
2.93978670E+00 8.76133172E+00
2. 93992054E+00 1. 15637481E+Ol

2.78948438E+00
O.OOOOOOOOE+OO
2.78948438E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO
2. 78948438E+00

-2.78948438E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO
6.08722214E+00
O.OOOOOOOOE+OO

-2.78948438E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO
6.08722214E+00
O.OOOOOOOOE+OO
O.OOOOOOOOE+OO

-2. 78948438E+00



110 2.93976877E+00 7.92955565E+00 O.OOOOOOOOE+OO
2.93978670E+00 8. 76133172E+00 O.OOOOOOOOE+OO
5.04572343E+00 1. 15595083E+Ol 6.08722214E+00

$VINTAGE, 0
$UNITS, -1., -1.,

115 $UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 0.400E+04(H)

lBUSAU2BUSBU2 2.26555297E+00 8.07930742E+00 1.85965625E+00
2BUSAV2BUSBV2 1.95985780E+00 5.84088782E+00 O.oOOOOOOOE+OO

120 2. 26555297E+00 8. 07930742E+00 1.85965625E+00
3BUSAW2BUSBW2 1.95984585E+00 5. 28637043E+00 O.OOOOOOOOE+OO

1.95985780E+00 5.84088782E+00 O.OOOOOOOOE+OO
2.26555297E+00 8.07930742E+00 1.85965625E+00

4BUSA£OBUSBEO 1.95994703E+00 7.70916538E+00 -1.85965625E+00
125 1.95985780E+00 5.84088782E+00 O.oOOOOOOOE+OO

1.95984585E+00 5.28637043E+00 O.oOOOOOOOE+OO
3.36381562E+00 7.70633884E+00 4.05814809E+00

5BUSAEOBUSBEO 1.95985780E+00 5.84088782E+00 O.oOOOOOOOE+OO
1.95994703E+00 7.70916538E+00 -1.85965625£+00

130 1.95985780E+00 5. 84088782E+00 O.OOOOOOOOE+OO
1.95985780E+00 5. 84088782E+00 0.00000000£+00
3.36381562E+00 7.70633884E+00 4.05814809E+00

6BUSAEOBUSBEO 1.95984585E+00 5.28637043E+00 O.OOOOOOOOE+OO
1.95985780E+00 5. 84088782E+00 O.oOOOOOOOE+OO

135 1.95994703E+00 7.70916538£+00 -1.85965625E+00
1.95984585E+00 5.28637043E+00 O.OOOOOOOOE+OO
1.95985780E+00 5.84088782E+00 O.OOOOOOOOE+OO
3.36381562E+00 7.70633884E+00 4.05814809E+00

37

$VINTAGE, 0
140 $UNITS, -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 300.

lBUSAU3AAUl 2.16688693E-Ol
145 2BUSAV3AAVl 1.45119022E-Ol

2. 16688693E-Ol
3BUSAW3AAWl 1.45119022E-Ol

1. 45119022E-Ol
2.16688693E-Ol

150 4BUSAEOAAEO 1. 46990511E-Ol
1.46990511E-Ol
1.46990511E-Ol
2.49907958E-Ol

$VINTAGE, 0
155 $UNITS, -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT HODEL WITH LENGTH= 300.

lAAU2 ABUl 2.16688693E-Ol
160 2AAV2 ABV2 1. 45119022E-Ol

2.16688693£-01
3AAW2 ABWl 1.45119022E-Ol

1.45119022E-Ol
2. 16688693E-Ol

165 4AAEO ABEO 1. 46990511E-Ol
1. 46990511E-Ol
1.46990511E-Ol
2.49907958E-Ol

$VINTAGE, 0
170 $UNITS, -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 300.

lABU2 ACUl 2. 16688693E-Ol
175 2ABV2 ACVl 1.45119022E-Ol

(M)

6.48904294E-Ol 4.05323306E-02
5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
6.48904294E-Ol 4.05323306E-02
5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
6.48904294E-Ol 4.05323306E-02
5.47137240E-Ol -2.75267742E-02
5.47137240£-01 -2.75267742E-02
5.47137240E-Ol -2.75267742E-02
5. 47060335E-Ol 4.78054332E-Ol

(H)

6.48904294E-Ol 4.05323306E-02
5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
6.48904294E-Ol 4.05323306E-02
5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
6. 48904294E-Ol 4.05323306E-02
5.47137240E-Ol -2.75267742E-02
5.47137240E-Ol -2.75267742E-02
5.47137240E-Ol -2.75267742E-02
5. 47060335E-Ol 4.78054332E-Ol

(H)

6.48904294E-Ol 4.05323306E-02
5.66812228E-Ol -6.50277820E-03



38 Bijlage A. N etmodel in ATP

2. 16688693E-Ol 6. 48904294E-Ol 4.05323306E-02
3ABW2 ACWl 1.45119022E-Ol 5. 66812228E-Ol -6.50277820E-03

1. 45119022E-Ol 5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
2. 16688693E-Ol 6. 48904294E-Ol 4.05323306E-02

180 4ABEO ACEO 1.46990511E-Ol 5. 47137240E-Ol -2.75267742E-02
1. 46990511E-0 1 5. 47137240E-Ol -2.75267742E-02
1. 46990511E-0 1 5. 47137240E-Ol -2. 75267742E-02
2.49907958E-Ol 5. 47060335E-Ol 4. 78054332E-Ol

$VINTAGE, 0
185 $UNITS, -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 300. (M)

lACU2 ADUl 2. 16688693E-Ol 6. 48904294E-Ol 4.05323306E-02
190 2ACV2 ADVl 1. 45119022E-Ol 5.66812228E-Ol -6.50277820E-03

2. 16688693E-Ol 6.48904294E-Ol 4.05323306E-02
3ACW2 ADWl 1. 45119022E-Ol 5.66812228E-Ol -6.50277820E-03

1. 45119022E-Ol 5.66812228E-Ol -6.50277820E-03
2. 16688693E-Ol 6. 48904294E-Ol 4.05323306E-02

195 4ACEO ADEO 1.46990511E-Ol 5. 47137240E-Ol -2. 75267742E-02
1. 46990511E-Ol 5.47137240E-Ol -2.75267742E-02
1. 46990511E-Ol 5. 47137240E-Ol -2.75267742E-02
2. 49907958E-Ol 5. 47060335E-Ol 4.78054332E-Ol

$VINTAGE, 0
200 $UNITS, -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 600. (M)

lADU2 AEUl 4. 33377386E-Ol 1.29780859E+00 8.10646612E-02
205 2ADV2 AEVl 2.90238045E-Ol 1. 13362446E+00 -1. 30055564E-02

4.33377386E-Ol 1.29780859E+00 8.10646612E-02
3ADW2 AEWl 2.90238045E-Ol 1. 13362446E+00 -1.30055564E-02

2.90238045E-Ol 1. 13362446E+00 -1. 30055564E-02
4. 33377386E-Ol 1.29780859E+00 8.10646612E-02

210 4ADEO AEEO 2. 93981022E-Ol 1.09427448E+00 -5.50535484E-02
2. 93981022E-Ol 1. 09427448E+00 -5.50535484E-02
2.93981022E-Ol 1. 09427448E+00 -5.50535484E-02
4. 99815917E-Ol 1.09412067E+00 9. 56108665E-Ol

$VINTAGE, 0
215 $UNITS, -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 450. (M)

lBUSBU3BAUl 4.10098749E-Ol 1. 00508185E+00 5. 14087957E-02
220 2BUSBV3BAVl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

4.10098749E-Ol 1. 00508185E+00 5. 14087957E-02
3BUSBW3BAWl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03
4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02

225 4BUSBEOBAEO 2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
3.76506143E-Ol 8. 31712454E-Ol 6.65282830E-Ol

$VINTAGE, 0
230 $UNITS, -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT MODEL WITH LENGTH= 450. (M)

lBAU2 BBUl 4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02
235 2BAV2 BBVl 2. 17484056E-Ol 8. 62616229E-Ol -7.48223689E-03

4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02
3BAW2 BBWl 2. 17484056E-Ol 8. 62616229E-Ol -7.48223689E-03

2. 17484056E-Ol 8. 62616229E-Ol -7. 48223689E-03
4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02

240 4BAEO BBEO 2.20486510E-Ol 8. 31858693E-Ol -3. 64443219E-02
2.20486510E-Ol 8. 31858693E-Ol -3.64443219E-02



2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
3. 76506143E-Ol 8.31712454E-Ol 6.65282830E-Ol

$VINTAGE. 0
245 $UNITS. -1.. -1. •

$UNITS. 0.0. 0.0
$VINTAGE. 1
C PI-EQUIVALENT HODEL WITH LENGTH= 450. (H)

lBBU2 BCUl 4.10098749E-Ol 1.00608185E+00 5.14087957E-02
250 2BBV2 BCVl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5.14087957E-02
3BBW2 BCWl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03
4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02

255 4BBEO BCEO 2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
3. 76506143E-Ol 8.31712454E-Ol 6.65282830E-Ol

$VINTAGE, 0
260 $UNITS. -1., -1.,

$UNITS, 0.0, 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT HODEL WITH LENGTH: 450. (H)

lBCU2 BDUl 4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02
265 2BCV2 BDVl 2. 17484056E-Ol 8. 62616229E-Ol -7.48223689E-03

4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5.14087957E-02
3BCW2 BDWl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03
4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5.14087957E-02

270 4BCEO BDEO 2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
3. 76506143E-Ol 8.31712454E-Ol 6.65282830E-Ol

$VINTAGE. 0
275 $UNITS, -1.. -1. •

$UNITS. 0.0, 0.0
$VINTAGE. 1
C PI-EQUIVALENT HODEL WITH LENGTH= 450. (H)

lBDU2 BEUl 4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02
280 2BDV2 BEVl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5.14087957E-02
3BDW2 BEWl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03
4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5.14087957E-02

285 4BDEO BEEO 2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
3. 76506143E-Ol 8. 31712454E-Ol 6.65282830E-Ol

$VINTAGE, 0
290 $UNITS, -1., -1..

$UNITS, 0.0. 0.0
$VINTAGE, 1
C PI-EQUIVALENT HODEL WITH LENGTH= 450. (H)

lBEU2 BFUl 4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5.14087957E-02
295 2BEV2 BFVl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5.14087957E-02
3BEU2 BFWl 2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03

2. 17484056E-Ol 8.62616229E-Ol -7.48223689E-03
4.10098749E-Ol 1.00508185E+00 5. 14087957E-02

300 4BEEO BFEO 2.20486510E-Ol 8. 31858693E-Ol -3. 64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3. 64443219E-02
2.20486510E-Ol 8.31858693E-Ol -3.64443219E-02
3.76506143E-Ol 8.31712454E-Ol 6.65282830E-Ol

$VINTAGE. 0
305 $UNITS, -1.. -1..

C AARDINGWEERSTANDEN
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----- I

39
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BUS-EO 1.0
BUSAEO 1.0

310 AAEO 1.0
ABEO 1.0
ACEO 1.0
ADEO 1.0
AEEO 1.0

315 BUSBEO 1.0
BAEO 1.0
BBEO 1.0
BCEO 1.0
BDEO 1.0

320 BEEO 1.0
BFEO 1.0

C BELASTINGEN
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----- I
C 60MVA COS PHI=0.9

325 BUS-UOBUS-VO 5.55 1.29
BUS-VOBUS-WO 5.55 1.29
BUS-WOBUS-UO 5.55 1.29
BUS-UOBUS-VO 7.07
BUS-VOBUS-WO 7.07

330 BUS-WOBUS-UO 7.07
C BUSA
C 4MVA COS PHI=0.9 + load van kabel A

BUSAUOBUSAVO 66.7 15.7
BUSAVOBUSAWO 66.7 15.7

335 BUSAWOBUSAUO 66.7 15.7
BUSAUOBUSAVO 84.7
BUSAVOBUSAWO 84.7
BUSAWOBUSAUO 84.7

C BUSB
340 C 3MVA cos PHI=0.9 + load van kabel B

BUSBUOBUSBVO 85.5 20.1
BUSBVOBUSBWO 85.5 20.1
BUSBWOBUSBUO 85.5 20.1
BUSBUOBUSBVO 109.

345 BUSBVOBUSBWO 109.
BUSBWOBUSBUO 109.

C EXTRA CAPACITEITEN (MET WEERSTAND. Qc=100)
BUS-UOBUS-EO 2.1 15.0
BUS-VOBUS-EO 2.1 15.0

350 BUS-WOBUS-EO 2.1 15.0
BUSAUOBUSAEO 32. 1.0
BUSAVOBUSAEO 32. 1.0
BUSAWOBUSAEO 32. 1.0
BUSBUOBUSBEO 32. 1.0

355 BUSBVOBUSBEO 32. 1.0
BUSBWOBUSBEO 32. 1.0

BLANK CARD TERMINATING BRANCHES
C SCHAKELAARS
C BUS1--BUS2--TCLOSE----TOPEN-----IE-------- I

360 C FOUTEN
BFUl BFEO .003 1. 1

C MEETSCHAKELAARS MEASURING I
C BRON -> BUS-R

BRON-RBUS-R MEASURING
365 BRON-SBUS-S MEASURING

BRON-TBUS-T MEASURING
C KABEL lA OP BUS-U

BUS-U1BUS-UO MEASURING
BUS-V1BUS-VO MEASURING

370 BUS-W1BUS-WO MEASURING
C KABEL lB OP BUS-U

BUS-U2BUS-UO MEASURING
BUS-V2BUS-VO MEASURING



BUS-W2BUS-WO MEASURING
375 C KABEL lA OP BUSAU

BUSAU1BUSAUO MEASURING
BUSAV1BUSAVO MEASURING
BUSAW1BUSAWO MEASURING

C KABEL lB OP BUSBU
380 BUSBU1BUSBUO MEASURING

BUSBV1BUSBVO MEASURING
BUSBW1BUSBWO MEASURING

C KABEL lC OP BUSAU
BUSAU2BUSAUO MEASURING

385 BUSAV2BUSAVO MEASURING
BUSAW2BUSAWO MEASURING

C KABEL lC OP BUSBU
BUSBU2BUSBUO MEASURING
BUSBV2BUSBVO MEASURING

390 BUSBW2BUSBWO MEASURING
C KABEL 2

BUSAU3BUSAUO MEASURING
BUSAV3BUSAVO MEASURING
BUSAW3BUSAWO MEASURING

395 AAUl AAUO MEASURING
AAVl AAVO MEASURING
AAWl AAWO MEASURING
AAU2 AAUO MEASURING
AAV2 AAVO MEASURING

400 AAW2 AAWO MEASURING
ABUl ABUO MEASURING
ABVl ABVO MEASURING
ABWl ABWO MEASURING
ABU2 ABUO MEASURING

405 ABV2 ABVO MEASURING
ABW2 ABWO MEASURING
ACUl ACUO MEASURING
ACVl ACVO MEASURING
ACWl ACWO MEASURING

410 ACU2 ACUO MEASURING
ACV2 ACVO MEASURING
ACW2 ACWO MEASURING
ADUl ADUO MEASURING
ADVl ADVO MEASURING

415 ADWl ADWO MEASURING
ADU2 ADUO MEASURING
ADV2 ADVO MEASURING
ADW2 ADWO MEASURING

C KABEL 3
420 BUSBU3BUSBUO MEASURING

BUSBV3BUSBVO MEASURING
BUSBW3BUSBWO MEASURING
BAUl BAUO MEASURING
BAVl BAVO MEASURING

425 BAWl BAWO MEASURING
BAU2 BAUO MEASURING
BAV2 BAVO MEASURING
BAW2 BAWO MEASURING
BBUl BBUO MEASURING

430 BBVl BBVO MEASURING
BBWl BBWO MEASURING
BBU2 BBUO MEASURING
BBV2 BBVO MEASURING
BBW2 BBWO MEASURING

435 BCUl BCUO MEASURING
BCVl BCVO MEASURING
BCWl BCWO MEASURING
BCU2 BCUO MEASURING
BCV2 BCVO MEASURING
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42 Bijlage A. Netmodel in ATP

440 BCW2 BCWO MEASURING
BOUl BOUO MEASURING
BOVl BOVO MEASURING
BOWl BOWO MEASURING
BOU2 BOUO MEASURING

445 BOV2 BOVO MEASURING
BOW2 BOWO MEASURING
BEUl BEUO MEASURING
BEVl BEVO MEASURING
BEWl BEWO MEASURING

450 BEU2 BEUO MEASURING
BEV2 BEVO MEASURING
BEW2 BEWO MEASURING
BFUl BFUO MEASURING
BFVl BFVO MEASURING

455 BFWl BFWO MEASURING
C NETOPENING
C AEUl BFUO MEASURING
C AEVl BFVO MEASURING
C AEWl BFWO MEASURING

460 BLANK CARD TERMINATING SWITCHES
C BRONNEN
C BUS1--I-AMPL------FREQ------PHI------- TSTART----TSTOP-----
14BRON-R 122.5 50.0 -90. -1
14BRON-S 122.5 50.0 150. -1

465 14BRON-T 122.5 50.0 30. -1
BLANK CARD TERMINATING SOURCES
C NAM1--NAM2--NAM3--NAM4--NAM5--NAM6--NAM7--NAM8--NAM9--NAM10-NAMll-NAM12-NAM13

BUS-UOBUS-VOBUS-WOBUS-NOBUSAUOBUSAVOBUSAWOBUSBUOBUSBVOBUSBWO
BLANK CARD TERMINATING OUTPUT

470 BLANK
BLANK



Bijlage B

Kabelparameters

Voor het net uit figuur 4.1 zijn drie typen kabel gebruikt. Kabel 1 bestaat uit
drie eenfase kabels, kabels 2 en 3 zijn driefasen kabels. Bij het modeIleren is
uitgegaan van de volgende gegevens:
Kabel 1: 3x500 mm2, koper, mantel 50 mm2 (per fase)
Kabel 2: 3x95 mm2 , koper, mantel 50 mm2

Kabel 3: 3x50 mm2 , koper, mantel 50 mm2

AIle kabels liggen op 1 m diepte en de mantels zijn tweezijdig geaard. De
specifieke aardweerstand is 100 nm.

Deze kabels zijn gemodeIleerd bij een frequentie van 500 Rz in ATP met het
model met lI"-secties. Voor de elektrische parameters vinden we de volgende
gegevens:

Kabel 1
Ro = 0,435 n/km Lo = 0,093 mR/km Co = 0,470 p.F/km
R1 = 0,423 n/km L1 = 0,107 mR/km C1 = 0,470 p.F/km

Kabel 2
Ro = 1,20 n/km
R1 = 0,28 n/km

Kabel 3
Ro = 1,49 n/km
R1 = 0,39 n/km

Lo = 0,505 mR/km Co = 0,092 p.F/km
L1 = 0,271 mR/km C1 = 0,157 p.F/km

Lo = 0,531 mR/km Co = 0,081 p.F/km
L1 = 0,322 mR/km C1 = 0,131 p.F/km
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Bijlage C

Algoritme in C++ voor
afstandsberekening

Ret nu volgende deel C++-code berekent de afstand tot de fout. Ret bepalen
van de gestoorde kabel aan de hand van de stationaire homopolaire foutstroom
is hierin niet verwerkt, dit dient ingevoerd te worden bij de variabele kabel.
Op dit moment is er keuze uit 2 en 3, zie figuur 4.1.
De werking van het programma is conform het algoritme van paragraaf 6.4.

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<complex.h>

int kabel=2;
tloat Ll=103E-6;
tloat L2=349E-6;
tloat L3=392E-6;
£loat Rl=0.428;
£loat R2=0.587;
£loat R3=0. 757;
£loat Rt=O.;
tloat Lt=526E-6;
tloat lengtel_2=2.86;
tloat lengtel_3=3.43;
£loat t=649.;
tloat w=2*3.14159*t;
£loat Cl=lE-6;
tloat C2=48.2E-6;
tloat Rc=l.;
£loat U=10E3:
£loat 5=68.9E6;
tloat cosphi=0.9;
int n=3;

II kabel waarin de tout zich bevindt
II inductiviteit per kilometer van kabel 1
II inductiviteit per kilometer van kabel 2
II inductiviteit per kilometer van kabel 3
II weerstand per kilometer van kabel 1
II weerstand per kilometer van kabel 2
II weerstand per kilometer van kabel 3
II Rt is te verwaarlozen
II 1.5 Ltrato (van 3 trato's parallel)
II lengte van kabel 1, gezien vanat kabel 2 (4*10)/(4+10)
II lengte van kabel 1, gezien vanat kabel 3 (6*8)1(6+8)
II gemeten trequentie
II hoektrequentie
II capaciteit tussen de tasen
II capaciteit naar aarde
II serieweerstand bij C2
II spanning
II totaal schijnbaar vermogen
II tasehoek van het opgenomen vermogen
II aantal itteraties

tloat Lkabel(tloat lengte) {
switch (kabel) {

case 2: return lengtel_2*Ll+lengte*L2;
case 3: return lengtel_3*Ll+lengte*L3;
}

}

tloat Rkabel(tloat lengte) {
switch (kabel) {

case 2: return lengtel_2*Rl+lengte*R2;
case 3: return lengtel_3*Rl+lengte*R3;
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}
}

float lengte(float L) {
svitch (kabel) {

case 2: return (L-lengtel_2*Ll)/L2;
case 3: return (L-lengtel_3*Ll)/L3;
}

}

complex Zbel(void) {
float 51,R,Xs,Xp;

51=5/3;
R=U*U/(51*cosphi);
Xs=0.073*R*f/60;
Xp=R*(f/60)/(6.7*tan(acos(cosphi»-0.74);
R/=2; Xs/=2; Xp/=2;

return 1/(1/complex(R,Xs)+1/complex(O,Xp»;
}

int main(void)
{
float Rk,Rtot.Rbt;
float Lk.Ltot.Lbt;
float wO,a;
int i;
complex Zbt;

II 5 per fase
1/1
II > formules uit Electra 77
1/1
II Zbel/2 in verv.schema

II lIZ = l/Zp + l/Zs

Zbt=l/(l/complex(Rt,w*Lt)+l/Zbel()+l/complex(O,l/(w*Cl)»; II par.schak. trafo+belast+Cl
Lbt=imag(Zbt)/w;
Rbt=real(Zbt);

II le schatting
a=0.9;
wO=w/a;
Lk=(1/(wO*wO»/C2-Lbt;
printf("\n\nLengte na le berekening: Xf".lengte(Lk»;

i=2;
while (i<=n) {

Lk=Lkabel(lengte(Lk»;
Rk=Rkabel(lengte(Lk»;
Rtot=Rk+Rbt+Rc;
Ltot=Lk+Lbt;

a=sqrt(1-Rtot*Rtot*C2/(4*Ltot»;
wO=w/a;
Lk=(1/(wO*wO»/C2-Lbt;
printf("\n\nLengte na rode berekening: ;:f",i,lengte(Lk»;
i++;
}

return 0;
}
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