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I. Algemeen.

Vanwe~e het vitale bela~~ va~ de ele~trische energie

voorzieni~g, wordt er door de desbetreffe~de bedrijve~

(3.B.) naar f,estreefd om de energie~evera.nties o~der

al1e omstandigheden te waarborgen.

In de oraktiik worden de e~er~iece~trales aa~gesloten

op een hoosspanningsnet da.t het vermogen moet

transporteren naar de afnemers.

Zodoende wordt tevens een konoelinv. tussen de centrales

verkregen.

Deze methode van energietru~smissie biedt ~rote

voorde.Le~:

1. in ekonomisch opzicht

2. uit overwe~in~e~ betrcffe~de de bedrijfs

zekerheid.

-~. wan~eer het afFe~omen vermoven in een beoaald

gebied mi~der is dan het ver'llog\'~ c.iat in di t r<ebied

door de OD het hoofTsna~nin.vsnet aanrreEJ.ote~ ce~trales

gezalfieli.jk kan worde'1 v,eleverd, kan de meest

ekonomische energieleverin~ worden verkrcfen door

deze leverin~ te 1aten feschieden door de centrales

met het hoofste rentie~ent, terwijl de stroomverjelin~

zoda~i~ ~eregeid kan worden d~t er minimale ver~iezen

ontreden.

-2oindien er rneerder centrales zi.jn aa~p.;es~oten op een
transmissie~et kan bij het uit bedriif zijn VBn een

van ieze ce~trB.LeS va~~ege ee~ storing, onderhouds

werkzaamheden of andAre oorzake~ de energie~e~erantie

v;e Ike eers t voor reke '1 i!1~ kW<im Va!1 de Zf> ses toorde

centrale ~u worden over~e~omen door de overi~e

centra~es, zodat de afnemer in peen enkeL opzicht

hinder za~ ondervinden van cen der~elljke manl?U13tie.
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Ter verkrij?,irw V<.i"l 1.:8'1 '10p: ;.:roter,-, ~€Uri.i:::szekcrheid

ka'1 het door meerdere 2e~trales gevoedde transrnissienet

worde'1 uit~evoerd a~s een ~eslote~ ri'1~.

Op deze wijze is het mo~e~i.jk dat eike afnemer zijn

vermo~en uit twee richti~~e'1 ka'1 hetrekkc'1.

Het ~rote voordee~ hierva'1 is dat bij het defekt raken

van een verbi'1dinG': het e"ler~ietrJ.'1SDort altiid '10r ka'1
~eschi€den via de B'1dere kant.

De situatie VB'1 een ringnet worde schematisch weer
gegeven in de vOlgende fi~uur.

Behalve het vrote voordeel wel~e ee'1 dergel~ke opbouw

van net transmissie'1P-t biedt, ~orden tevens bepaa~de

voor~aarden gel'1troduceerd te'1 aa'1zie'1 V8"l de spa'1'1in~s

en stroo~verde~i'1v..

Er zal immers steeds voldaa'1 moeten b~tjve'1 aan de ~et

van Kirchhoff.

(~ het volFe'1de za ... hieroD "lader worden i"lf-e f!aa'1.
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I"1die'1 ee"1 ri!')J'1et 00 een ·NiJ..4.ekeurif"~e p.laats .. ordt

"opel1e;ek"1ipt" ol1tstaat dezelfde situatie die ook

bestB3t bi j ee'1 tweezijdir ~evoed "'let, echter met de

extra voorwadrde J.at de beiete uitei'1ce'1 ·J.ezelfje

pote'1tiaal heboe:1 i'1. ar.Jp1itude en fase.

Te
·1 ~ IIL l.

I ---.. 1 ----... .2 -+---- n
3 B :5

A

figuur 2

Als aa'1. deze voorwaarde vO.lciaa'1 18 zal de stroom

verdei""1~ ~elijk blijve'1 aa'1 die va~ net rinr'1.et.

Bij een benaalde stroomver~elin~ z~n de span'1i'1ge'1.

va1. a1.1e pU'1ten in het net vaste:el.erd.

In ee'1 situatie zoa~s i'1 figuur 2 cs ~e~even, ZUl.~en

de centra1.es A en B dus ~rnoodzaakt zi111 hu~ reil

s~a"1ni'1~ te re~e~en op ee"1 waarde die overeel1rtemt

met die ~elke berekend is voar ~e pU'1ten 1 en 2.

Een juiste inste1li:1g van de snan'1.i'1.c 1'1. ~rootte en

fase wardt verkrefe'1 door ervoor zorF te dra~e'1 dot

iedere centrale het hem t08gereke'1.cJe w:lttverrlO~en

levert en de ~rootte van de s03'1.'1ing door re~eling van

de Feneratorbekrdchtir-;i'1I': 0::> de vereiste waarde bre'1.f1't,

Tn de nraktijk zal. '1iet e1.ke i'1stelli"'lg verwezenlijkt

kun'1en worde:1.

Aangez ien de s troomvcr.; eli "If! bin'1c'1 de ri!1~ hepaald

wordt door de eir-;enschappen va~ het circuit, ka~ een

9.~dp.re e troom'Jp. rde> 1 i'1(r S lech ts door verTrlderi. '1'" VR'1 de

stro:'Je'1 ;.' e'1 i' I W0r,ie'1 Vf.:rK:rc~~e'1..

lr~ de pr~kti~~ zal ste2QS reke~i'1.~ ~~hOl~e'1. ~oete'1

'\orde~ met ue bela~tb38rhEid V~~ hct cirCUit.'
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Uit!:':aJ"lde va"l etez;~ be~c"l,ie ,'Too~heden I~an de sna'1niru,;

in de uiteinden g31 en g3I1 weer worden bereke"ld.

lfu zal bli.jken ciat Q3I1 meestril afv.-ijkt van l!31 met
ee!1 bepaalde waarde AU.

figuur 3 .

~'~ord t eve"l\'ie l. toch die bepa8 ide s 'Croomverdel i ng i'1

de ring vereist, dan zaL het "lood~akeliik zij"l een

extra soanni"lf te injecteren die gelijk en tp.~en

gesteid is aan Ag.

Daar deze te injecteren sDannin~ AU bij verschillende

stroomverdelin~e"l zal variere"l, kan niet worde'1

volstaan ~pt gebruik van een normale regeltransformator

waarmede immers aileen de grootte van de snanni"l~

vevarieerd ka~ worden.

De aooaratuur we~ke de eigenschap bezlt een sP3'1"ling

te creeren welke in ~rootte en fase variabel is,

-de zogenaamde dwarstransforrnator- zal in het volgende

'1ader beschouwd worden.

Aan de ha'1d va'1 de r8gelmop;elijkheden van een

dwarstra"lsformator zal onderzocht ~orde'1 hoe i'1 ee'1

bepaalde 81 tuutie rliervan ;:ebruik k<.tn ~wrden fre'!Jaakt

ter bei'1v~oe~i"lR van de ~troo~vErdeltng 1'1 ee'1 ri'1F'1et.
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II. Beschrijvi~~ va~ h~t nrob~Rem.

1'1 (Ie dri.Rhoe~ Gal.lilclstraat - Waal-have!l e'1 hpt

~50 kV verdeeLn~"lt bij Delrt is hLstorisch de in

lL)~lctr 'I aant~ereve"l toestond ontscaan.

De traniooPtcapacitelt van de 150 kV-kabel.

Gallilelstr~3t - Delft is 400 A, hetzelfde ~eldt voar

de t~ee kabels VU'1 GallileIstraat- ~aalhoven.

De tra'1sDortcapacit~it v~n de verbi'1di'1g tussen

~aalhaven en Delft bedraa~t 600 A per circuit.

Ret scation Gallil.elscraat behoort bij een centrale

met een vermop;en V811 ruim '3JU WVA, aan~eSl.otel1 op een

25 kV-rail.

Later zal dit vermo~en worden ~e~iizi~d i'1 2~O ~V~

voede'1d vermor-en op 25 kV e'1 ... 80 l"JV.4 voede'1d vermogen

op 150 kV.

Een groot ~edeel.te van de i'1 de Ce'1tra18 Gallileistraat

oD~estelde vermo~ens dient voar h~t voeden van

~edeRlten va!1- de stad Rotterdam.

Het station.aalhaven behoort bi.j een gel.i.iknamige

centraie met circa 200 ~VA voedend vermo~e'1 op 25 kv

en 150 M~A voedend vermoge'1 OP 1.50 kV.

Gver enkel.eiare"l wordt het vaede'1d vermoven van de

centrale ~aalhaven op~evoerJ met circa /00 ~VA

aan~e~loten op de. 150 kV-~ijn.

De centraie ~aalhaven heeft een verzorginfsgebied dat

boofdzakelijk ~i~t op de li~ker ~aasoever en levert

overschotenergie via hpt station Delft "lear de stad

iieift en !ladr Den-Maatr.

lJe Ce'1.trale lJen-uaa!2: ku'1 '1ame.J. i.ik niet het p;ehele

verbruik va~ de 8tad l.everen.

Ge~ien de bovenvermelde frote uitbreidinf in de Ce'1tral€

~aa.have~ ~oet dU~ ge~te~d wor~en dat tn deze centra~~

een overschot a;in oro(l.lctiever"'op"""l bC:Ecr.i~:~a8.r ZBl

zij~ voor de n1'ovi'1~ie 'uici-rlOlla'1;~.
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Bestaa~~e netsituatie

:iE:;err::ave verbi~din;-e'1 in If-schake1.i~?:.

rail C DELFT

~ -.j 2408

0,028 +j J,045

-j 1,6:;'00--i

101.80 --i 1,52 + :i 1,93-j

144500 -1 ~ -j 2408

GA1LIL' STRAAT0,5'-12 + j 3,d5 --...........- .......-........-...----rail B

0,/1 + j 0,82

~ -j 5780

0.59 + ,i O. ~)6

361.0 --1 .--i

rai 1. A -.1'--.....&._-......_-01-

" AAi..HAVEN

fir:uur ')
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Het station, aa.L.haven is voort;s aan9:eS.L.ot"l'l door

midde.i. van iljO kV-.i.i,inen met de Drovi'1cle ,lOord-Brubant

alwaar in e~k geVd~ een be~angri~k ovprschot

productief vermOE:>:cn mnf-: worden d"'lgerlOI:lerl.

Het lSO kV verdeelpU'1t Delft is '100rd~aBrtf verbo'1den

met het 150 kV statio'1 Voorburg ~Den-Hasg)-Leiden

Velzen- Noord Holland.

Bij de vraagste.i..J.inp: wor<1t erva'1 uitgef'aan dot het

productief vermo~e'1 in ~oord Hol.J.and vaak te geri'1g

is om aan de vraag van deze provi'1cie te voidoe'1.

Ook de centra~e in Leiden k~'1 meestal '1iet aan de

vraa~ van stad en om~eving vo~doe'1,.

In verband met bovens taande moe t dus \\Or:lp. '1 verwacht

dat de energiebehoelte in de provi'1cie Zuid Hol13nd

ten noorde'1 van Rotterdam voor een deel geleverd zal

moeten worden vanJit naalh~ven respec~ieVe.i.1lk

Noord -BratHI"l t.

Hat is dus duide~ijk dat de electrtciteitsbedrtjven

in 7.uid Holland pri,js stelle!1 op ee'1 verbiCljin~

rtchtin~ Delft, die onder 811e omsta'1diFheden een

vermogen van 200-225 Nffi kan cransporteren.

Veronders te l.d rna,,: worden dat de elec tric i tei tsbedrijven

ten noorden van Rotterdam ieder zor~ dra~e'1 voor hun

eip:en bi indvermOf~e!1.

Hiermede rekeni~f: houdend kan de vraa~ ~aGr ener~ie

worden u;eformuleerd in de eii:' va'1 ee'1 vel ... iF resteld

trM~sport v~n .i.OJO ~ bij 150 kV ~ekoppelde sDa~~i'1~

en een cos 0 = O,J5.

I'1dien de 1:)'2ide circ'.1its Waa.i.h21ven - ')ell't in bedrijf

zi.il1 is het tr'-insport va~ de9:enoemde .1.000 A verzekerd.

Ook indien door oms~and;.c;h"?de'1 de k.jbe.L.verbl'1diClg

Galli~elstr2i;-it - DC.i.Jt uit bedri.if zou zi i~, of

indien ~~n of zelfe beide kahels ~HalhdVe!1 - GallileI-

~tra t ~estoord ZO~Qe!1 2i1!1.
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Is cehtcr om dE een of anclf~rc l'f'de'1"e'l der r:irsuits

~aalhaven - De~ft uit bedrijf. da~ kan a~~ de

~estelde eis va'1 1000 A tr~nsport bi~ cos 0 = 0.05

niet meer ,orde'} vO.J..uaa'1. e'1 vlel. o:nd"t da'1 de

kabeJ.verbi'1di'1g Galli.l.e'lstl'aat - Delft volbeHlst

raakt voord.t de stroom door het ovprbl.8v.n circuit

00dlhaven - Delft gelilk aan 600 A wordt.

Voor het geva~ dut er 400 A bij cos 0 = ~,~5 via de

kabelverbi'1ding GalliletLtraat - Delft wordt

Fetra'1Sporteerd, wordt het stroomtra'1sport in circuit

Waalhaven - De.l.ft bereke'1d voor verschillende

bedrijfstoestanden.

Uit deze bereke'1i'1gen blijkt dat de meest ~unstige

situatie, dit wil. ze~fen het ~rootst rno~eli.jke

energietransport "luar Delft wordt verkregen indien

alle energie wordt geleverd door ~aalhaven, terwij.l.

er slechts een verbinding Naa.l.haven - Gallilelstraat

in bejriif is.lin dit ~eval doet Ga~ltlelstraat dus

niet mee aan het energietra'1snort bin'1en de rinF)

De bij deze sttuatie heersende stroomverdelin~ wardt

in figuur 6 ~e~even.

- Bij alle bereke'1in~en ~ordt de hoek welke een vector

maakt met de referentieas positief genoemd indien deze

vector voorijlt en '1egatief bij naijling.

o~~--+------------....\J DELFT
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- Bij aolle bereke'1i'1f!e'1 '.\orde'1 de val~renue aanna'Uen

gemaakt: aJ~e spa'1ningen zullen a.lS fasesoa~'1ing

worde'1 gegeven

alle stromen en. spa'1·'lingen ,naken deeol .lit

van een sy~metrisch sY'1chroon stelsel.

Notatie:

J;;p

-t.....:::=.~---(])
l;fo

- +

~ = faseverschi~ van de resoectieveliike spanning ten

oDzichte van de referentiespan'1in~ in Delft in radialen.

¢ = faseverschil van de respectieveliike strome'1 ten

opzichte va'1 de reierentiespanning in Delft in radialen.

AIle berekeni'1fen zijn uit~evoerd voor ~~n fase.



WAALf:AV::;N Dt~LFT

18,9 Jl0!ar

10!8 NV~
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'tt :=0.8101
•11 t 9 l"lVar
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•

4,8 ~J~7,1 MW

~383 A
/ ¢=-O,138

87354 V
~=o,o0685

¢=-o,683

86600 V
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Op Frond va~ dezc bcreke~infen kan de vraaf- worde~

gesteld of het mor,e~ijk is door middel van een in de

kabelverbindi~g Galli~elstraat - Delft te injecteren

span~in~ te komen tot ee~ stroomverdelin~ waarbij de

ka~el Galliletstraat - Delft en het e,ke~e

transportcircuit ~aa~haven - Delft ~eli.iktijdi~

volbel&st raken 'e, dus LOOO A onder cos 0 = O,~5 kan

~orden overgebracht.

Allereerst moet worden ~agegaan aan welke eisen

deze te injecteren spanning zal moeten voldoen.

Daarna dient te worden onderzocht of dit reaLiseerbaar

is en indien dit ant~oord negatief is, welke beste

benaderi~r kan worden bereikt.
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ITI. Methoden voor het rcge~en va~ i~jectiespa~~inEe~.

Bij het invoeren van injectiespanlin~€n in

transmissiecircuits ziin de vol~ende hoeken tusse~

de geinjecteerde spanning en de referentiespan~ing

op eenvoudire ~ijze te realiseren.

Het verba~d tussen de primaire en sec~nd~ire

~rootheden wardt gegeven door de overzetverhouding Z

Cussen de primaire en secundaire spoelen van de

transformator.

De stand van de troooenregelaar benH81t deze over

zetverhouding zodat hiermede Z gere~eld kan worden.

Zie fi1:uur 8:

Er {[eld t: U = ?j.Us p

I 1. I
s =-Z p

z· vlBorbij ~p:aantal windingen primair

"Is: aantal windingen secundBir
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Voor een f3se wordt de7.e regel,n~ door figuur 9
weerge~even.

figuur ~

De gelnjecteerde span~L~g 6Q heeft een variabele

absolute w3arde die bCP8Hld wordt door de sta~d va~

de altakkinf, (bijvoorbeeld ~ 15 % van Up ) terwijl

de richting wordt ~egeven door de bOo - lijn.

Hoe deze refeling in ori~cipe te verweze~liiken is

wordt in het volgende toevelicht.
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.Ge prillaire \';iic.r<.e.1.inr I we.1.ke i'1 r:tf'r ,,:u:chakei.d is,

wordt pdralle1 aanITesloten ~et het ~-fo~e'1circuit.

De span'1inge'1 over deze sterwikke.1.in~e'1 zijn fe~ijk

aan de fasesD8nninge'1 U , U en U .-u -v -\}

VanweF-e de transformatorische bindt'1f, zuiLen in de

~ikkelin?en behorend tot II spanningen ~elnduceerd

worden we.l.ke eveneens in fase zi.jn met Lie sters::>an!1inp·e'1.

Door deze secundaire spoeien in serie te schake.1.en

met 1e doorgaande fasecircuits is het mogeLi~k de

over de sDoe1 staanQe snanning 00 te telle'1 bij de

reeds bestaande faSeSDa'1nin~.

·... a!1neer ueze ::la!1s1ui tinp:en OD de .juiste W1.,lze 'Jorden

uitqevoerd~ blijkt dat een extrssD8nninf in het

circuit kan worden gelnjecteerd welke een hoek van

60 0 maakt met de oorspronkelijke spanning.(zie figuu~ 11)

Uit de vectordiagrammen van deze figuur blijkt
reeds dat de overzetverhouding QA ccn complexe
waarde za1 aannemen. ~U

Door berekeninE- za1 dit eveneens aanF,etoond worden.

De in figuur 10 fetekpnde driehoekswikke~ingdoet

dienst bij bepaa.l.de stori'1ven' in het net.

Koewe1 het .1.50 kV.net "e;eblust .. is en in het net dUB

geen eenfase kortsiuitstromen kunnen optreden, zo

kan het tach voorkomen dHt s~echts i~ ee~ del'

fasen A, B of C ee~ kortsLuitstroom optreedt.

~en derge1ijke situatie kan namelijk voorkomen bij

een zo~enaamde dUbbeie aardsiuiti~g, bijvoorbee.l.d

aardsluiting op de fase b en verderop op de fase U.

In figuur 12 is het stroombeeld voor dit geval ~etekend.
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De d': 'Jrstra'1sforma~or l:iP.'1.t sJ.ech:sEf.1b.'-JKt te oroel

voor het doorgaHlde ver~oFen.

De traoDe~reve_aar va~ de tran5formctto~ zoals die

p-egeve'1 is in fip:uur 10 staat onder hog;e soarming

zo~el te~en aarde alsook onderlin~, hetgeen de

construe tie duurder maakt.
Het minimale aa~tal hoogspa!lnin~s doorvoeringen in

dit geval is zes stuks.

In verband met de hoge kosten van een derfe~iike

constuctie wordt in fif,uur 13 een variant weergegeven.

Het grate voordeel bestaat nu hieruit dat er eenvoudi~e

isolatte eisen aan de trappenregelaar worden gesteld,

echter nu zu~len ue koscen beoaaJ.d worden door

t~ee transformatoren met '1.e~en ~50 kV doorvoeri'1.~en

en zes laagspa'1ninf~doorv()erinte'1.
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Uit fi~uur 10 b~i.jkt: J
- .... gu

;; 1!v

= U·11
-'I

2:. A = -i - 2:.U-R

.:!:.B -i - ~V en ~R + ic: + 2:.T = 0-8 - ....

-iT - i,-' -ow

De 600-regeli~~ za~ aan de ha~d van een fase (bijv. fase A~

verder worden uit~e~erkt.

Op gro~d van s~mmetrie overwegingen re~dt voor de

overige fasen dpze.i.i"de af~ei.dinf'

Fase ~~. :

.:!:.R
1

2:.C
;; -Z

~A - ~R - ~U }- i 1
.!A e.8 2:.U--A

;; Z ~

2:.C
. E. 8= lA -L£.8)

~U -( 1 - 2:.AZ

E ;; drauioperator

E.9 ;; de vector die overeenstemt met de richtin~ van

het klo~~eta~ 8 en in absolute ~aarde gelilk is aan 1.

Stel:

dan is

1
= T

"':stroom

1
;; - --

£:SGroom
l.1 )
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~'Evens {2'eldt:

QA - !!U = - liQ2

.tl !!2 ..Lb u2Z -

b !!2 !!V

!!V = U e 4
-U

zodat: !!U
1

!!A= ..2:-f..4
.

1 - Z

Stel: 1

1 e.4 = z .
1

-spal1n1.ng
Z

( II)

Is =-

Uit (I) en (II) volvt: ~spal1~ing = ~Istroom = Z (zie fig. 14)

gs = ~ • !!p

1 . I pz*

fip::.lur 14
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hlindvermogen
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Ee ..... transforrla tor p;esch.:.ke .... d ZOi:J ... S in he t voorgaande

is aa'1p:egeven, waarbij dus de "primaire" en

"seeu'1.daire" aanslui tin~en eye 1 iseh zijn verwisseld,

levert een cOffiolexe overzetverhouding dit in

teF.e'1.stel~ing tot de lan~sre~elin~ waarbii de overzet

verhoudinf re~ei is.

De vergelijkingen(III) zijn af~eleid voar bet ~eval

van de 600-regelin~.

Deze afleiding kan echter ook voor het algemene

geval beschouwd worden.

Aangenomen ~ordt d~t de transforrnator

het~een betekent dat er geen watt- e'1.

ge?roduceerd of geconsumeerd wordt.

Nu geldt:

Stel:

N' i .or ma1.r

Usee
Uprim

+ N . = 0• seeunda1.r ( Ihvermogen)

*= Uorimolprim = -Nsec

zodat:

r*sec

r* .pnm

1- --
Z

I sec

I orim
=

1

z*

Voor de respectievelijke gevallen moet de waarde van

Z bepaald worden.
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Veer ~~n fHfe levert dlt voige~d vectordiY~ram.

o
"\ 130

o

figllur 15

PrinciDeschakeiinr; van deze rev,elinlT.

u._!::.,
_1..

_ ~e ~v _

_ ~c. ~
~w _

+

n. 1~ Fi FT

1 -
'\ ~

+

I rA~-1,.J.,3

r1 - r-
-

~ 3

c w

A
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De i 'liee tieSn8'1'1 L '1p;,IOr:1 t ver~rl-Fe '1 door T. i.i': e..l

van de magnetis~tiespan'lin~enin de driehoekswikkelin~ II.
Door deze maF~etiesatie worat in de wikke~in~en I

ep.n spar'lni'1g r:;elr'l(lueeerd evenredig met de span'1i'1~;en

In de driehoek II.

Door juiste aansluiting va'1. de kLemmen wordt het

vectordiagram van figuur I} verkregen.

figuur 1/

Uit een identieke beschouwing als uitgevoerd bij de

600-regelin~, blijkt dat ook bij deze regeling een

eomplexe overzetverhoudin~ verkre~en wordt, ?'odat weer

ge Id t : U = Z • U .-sec - -pr1.m

I
lsee= z* olprim

Het positief of nef-atief z1.Jn van de injectiespanningen

U wordt uiteraard bepaald door de wikkelzin van de

respeetievelijke spoelen.

Dit geldt eveneens voor de bOO-regelin~o

In de vol~ende boschouwin~e'1 zullen tra~sformatoren

:ne teen eomnJ.exe overze tverhoudi n~ j ;Iars tra'1SfOrl!l8 tore '1

'Norden l:-e'1oend, (11 t om V i Ti,arri'1J': te v08rkome'1 ~~t de

'1orma 1 e re ,,:e J. ~ra 'lG1'Ol'ma tQre'1 \. lan r ·srep.-e ... i '1p')
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IV.Berekeni~gen

Daar ee~ hoor,spannin~scircuitvoorgeste~d kan

worden door symmetrische n-netwerken, is het

mogelijk vebruik t~ maken van de vierpooltheorie

voor het rekene~ in het ringnet.

jij alle vol~ende bereke~l~gen wordt uit~e[aan van

de soa~nin~ in station Delft als referentievector.

Deze spannin~ wordt gemakshalve gesteld 00 150 kV

~ekoppelde spannin~ en dus 86,6 kV fasespannin~.

In Delft kan slechts dan 1000 A bij cos 0 = 0,Y5

arrivere~ indien 600 A via circuit Waalhaven - Delft

e~ 400 A via kabels waa~haven-Galli~elstraat-Delft

wordt gestuurd.

Bet is nu bekend dat deze stroomverdelin~ slechts

met bebulo van een in het ringnet gelnjecteerde

spanning kan worden verkregen.

Omdat er geen bepaalde eisen worden gesteld ten

aanzie~ van de plaats w~ar deze spanning wordt

~elnjecteerd, ligt het voor de hand de meest gunstige

pla~ts te kiezen.

Deze plaats blijkt te zlJn bij station Delft in de

kabelverbindin~ Gallilelstraat - Delft.
dCl<

De overwe~ingen welke tot keuze aanleiding hebben

gef,even zijn allereerst de noodzaak dat deze

kabelverbindi~g Gallilels~raat-Delft in bedrijf

moet zijn om regeling mogelilk te rnaken en op de

tweede plaats het voordeel dat ~oden 'i/orat ten

aanzie~ van de informatie over de stroomverdelin~

door liet feit dat bij station Delft de beide circuits

bij elkaar kamen.



De sttuatie va~ het ri~gnet waHrOD i~ het volge~je

de berekenin~en van toepassing zUl1en ztjn is

weergegeven in fi~uur l8

GooR-
WAl'IlHAVEN

fi~uur 18

t)ELfT

Met behulp van vierpoo1vergeli1kin~enkunnen de

onbekende spanninfen Qo en stromen lo in station

Naa1haven en Ga11ile1straat worden berekend.

Bij deze en aolle volgende berekeninften Nordt

onderstaande orientatie aangehouden.

1 0-.

figuur 19

De ortentatie van de transrormator~rootheden is
reeds in het voor~aande vedefi~iHerd.
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De coefficienten !' ~ en C zijn berekend uit de

circuiteigenschappen.

In eerste insta~tie wordt de sDanning U. en
-'v

stroom IN in station waalhaven berekend.

Deze waarden zi1n bij een vereist transport van

600 A bij cos 0 = J,~5 naar Delft eenduidig hepaald.

Om bij deze situ3tie tach een transport van 400 A

bij cos 0 = 0,95 via Gallileistraut - Delft te

verkri~gen is injectie van een bepaalde span~ing

AQ nooQzakei.i.ik.

Door toepassing van een dwarstransformator voor het

verkrijgen van Q kunnen de volgende vergeiijkingen

worden op~esteld:

Qx = .?: QUELFir

1
lx =- z* IDELFT

~ wordt bepaald door de instellin~ van de dwarstrans

formator.

.Qo
A .Qx + ~ lx } go A Z gD!i;LP'r B 1

!DELFT= = - z*
!o C U A I I C 7, gUELj'T A I

lDelft
:; + = --x - -x -0 z*

Aan de hand van deze vergelillingen werd de instel~ing

van de dwarstransformator, met andere ~oorden ~,

bepaald vaar de volgende situaties.
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1 De centra~e Gal1ilerstraat doet ~iet Ree aan het

leveren van ~attvermogen, noch aa~ een extra

leverin~ van WNar.

2 In de kabelverbinding Ga11i1elstraat-Waalhaven

treedt minimaa1 ~;att en MVar transport 00.

2 Vo~ledigheidshalve werd ook no~ berekend de w~arde

van de injectiesoanning indien vanuit het station

fiaalhaven geen energie geleverd ken worden door de

daar oPEestelde machines, noch betrokken kan ~orden

uit Noord-Braba~t.

Deze situatie moet weliswaar als zuiver hypothetisch

bescbouwd worden, want door het electriciteitsbedrijf

wordt verme1d dat er niet op kan worden gerekend

d~t de centrale Gallilelstraat een overschot van

200-225 M~att ooic beschikbaar zal bebben.

In figuur 20 zijn de berekende in1ectiespanningen

beborend bij de ~evallen 1, 2 en 3 weerge~even,

terwij~ tevens de stroomverdelin~en in de ring

worden ge~even in de figuren 21, 22 en 23.

(aIle berekeningen zijn uitgevoerd voor een fase)
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/4Q11 ::;: 1310 V

/ AQ2/
::: 1655 V

IAQ3J 1919 V 9 .,.2.,3

8
1

::: 50'

8 2
:::: 62'

83
:: 69'

o



':,' AA LIIA1J :jllJ DEL?T

~66cs 'I

~: ....
:.~ 1 )C~ J'

j,,,,- ,317
2""'..../-.£....·: ~~3 r

1=600 A..
$21=-0.317

IWar .//'?9 l<'N

~",,400 A
/ .16---0.317

--<399 A/' ¢:_~.302 l ,

•

10,8

16.2 !'·.var

r'lV~?1 ;.::;
A=382 A

/ ¢=-O.ll+34

1°.7 hVar

•

49 0 7 M'll..

hVar

13Q 1 i\:var

¢=-Ov 2 575

34 ,2

Hi EVer--
'Yl ",('I. '.';-,1..(;

Il:h?-HJ t------------------------ ~
I='J71._i

p.~~-:,'~ '2

1
1=17 A
)6=-0.9L,01

87599 V
~::.O.,)214

GALLI1;:;IST~:",T



·.iAld..HAV3N

~7 ;1'_' V
" ., ~46"l--"" ~'C".

1=600 ..1..
.0=-0,317

(56600 V

. l':'():) A..
y" -,.::17

~=397 A
/' .0=-O,317

16,2 1'7Var1301 l\'iVar

l'iVar

r )
r,

87)14 V
7=0,0246
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.Au=191') -j

6~ (l'i 1 '

1=600 J..

¢=-O,~ 7

16,2 J:Var

10,8

13.1 ;':Var
MVar

'.'JAA.IJL.V~:: 1=585 A

¢=-O , <1'575

1
1=945 h.
~=-0,)94

e8153 V
'2 =0, 0268
GA1LILSIST':'~J..i.'l'
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Aan de hand van de absolute waaroen en bijbehorende

hoeken van de injectiespannin~en zoals vermeld in

figuur 20, blijkt dat een goede toepassin~ door

middel van een van de eerder omschreven re~elrnethoden

ei~enlijk niet moge~ijk is.

Juiste re~eling vereist imrners dat de hoeken van de te

injecteren sna~nin~en moeten liggen tussen rond

80 0 en '10 0
•

Vanwege deze moeili,ike keuze werd daarom met behulp

van de digitale rekenmachine no~ volleaig onderzocht

de rege~in~ van de injectiesnanning langs de

60 0 -iijn en oe jU O_ ~ijn.

Uit~egaan ~ordt va~ de totaal gevraagde stroam I D

in Delft bii fasespannin~ Sb,b kV e~ cos 0 - 0,~5.

Deze stroom is de resultante van de stroom I in de
-\'I

verbinding ~aalhaven-Delj·t en de stroom !~G via

kabelverbinding ~aalhaven.Gallilelstraot-Delft.

Uiteraard hoeven de stromen in beide takken niet

in fase te ~iin om de ~evraHgde resulterende stroom

te leveren.

Bij een beoaalde wa~rd€ van de resulterende stroom

in Delft, die ~evarieerd wardt van LOOO tot 150 A,

wordt de stroam in de tak .,aalhaven-lJelft gf'vurleerd

van bJO tot 350 A bij een varierende fasehoek ten

apzichte van 10 0

Afhankeliik van deze waarden wordt I'G berekend.
-1/

Slechts die fevaLLen w"aarbij de waarde van de stroom

l~G kleiner of [elijk is aan 400 A worde~ beschouwd.

Met behulp van de vierooolvergeliikingen kun~en nu

de spa~nin~en in de stations ~aa~haveq en Gallilelstraat

~orden berekend.
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Bi.j iedere combi'1&tie va'1 lv' l.i en ~ .. G kan de Eta'1d
van de dwarstranstormator worden fev~rieerd,

waardoor ue waarde van de i'11ectieEpa'1ni'1g vera'1dert,

in dit gevai met staDoen va'1 circa ~OO V in een

gebied van 0 tot 3000 V.

Zodoe'1de wordt bitl elke stand van de d\ arstr;:;.nsformator

reer de s~anning in Waalhave'1 en GallileIstraat

berekend, wa~rdoor tevens de stronen tussen deze beide

stations bepaald zijn.

Volledi~heidshalve dienen deze berekenin~en uitgevoerd

te worden voor het geva~ dat er tussen ~aalhaven en

GallileIstraat een dubbele en een enkele kabelverbinding

bestaat.

De beperkende voorwaarde is steeds dat de stroom in

ieder der beide kabelcircuits ,jaalhaven-Gallilelstraat

niet groter mag zi~n dan 400 A .

Slechts die situaties waarbij aan deze voorwaarde

wordt voldaan kunnen als bedri1fstoestand worden

vebruikt.

Berekende resultaten

Toeoassing van de 900 -regeling bli~kt niet te voldoen,

terwij 1 voor de 60 0 -rei<el inp- de VOl p;ende conclusie

kan worden ~etrokken:

Bruikbare bedrijfstoestanden

blijken in het al~emeenslechts op te treden indien

de stromen IN en J WG in fase zijn met de stroom!D •

Tevens bli~kt dat deze situaties verkre~en worden

bi1 een waarde van de injectiespannin~ die vHriAerde

tussen 1500 e'1 lbOO V.

Voor het geval aat In = 1000 A zullen de stroom

verdelin[Ten in de rinp worden gegeve'1, ter',·i.il er

e'1errrieuit-;-issell1.g ootrtent ,(;'JSsenaaih8vpn e'1.

Gal.li.Lf~lstra~t. zie fL:uren 24 en 25.
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Uit bovenstaa~de bereke~i~~en b~ilkt dat met deze

00
0

_ regelin~ we~ Fewerkt kan ~orden, maar dat da~

centra~e Galli~erstra8t een o~rewenst vroot

induktief vermogen richting waalhaven zou moeten

sturen.

Het resultaat v~n deze berekeningen wi~st uit dat

naar andere regelmo~elijkhedenmoet worden ~ezocht,

waarmee een extra ~raad van vrijheid wordt in~evoerd.

Deze extra vrijheids~raad kan worden verkrev-en

door de dwarsregelin~ te laten geschieden onafhankelijk

van de langsregelin~, zodat de injectiespan~ing

ingesteld kan worden op iedere gewenste waarde.
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v. SchakelinF met o~afha~kei~j~e ~a~~s- en dwarsregeling.

A Bestaande situa~ie in station Delft.

In het station Del-ft staan 0pf"esteld e"1ke.J..e r:rote

transfor~atoren L50/25/10 kV in de schakeling

Het'station Delft beschikt over 3 raiisystemen.

Het prin~ipeschema van een rai~systeem wordt

weergegeven door fig~~r 26.

Aan~ezien een te ontwerpen dwarstransformator ook

in economisch opzicht acceptabel moet zijn, zgl ernaar

gestreefd rnoeten worden de aoparatuur zo goedkooo

moge1.ijk te houden.

In verba'1d hiermede is al.J..ereprst onrter7..ocht of

het wel.J..icht mo~elijk is de spanning v~n de iO of

25 kV wikke1.ingen van de reeds aanwezige transformatoren

T1 of TIl t~ ~ebruiken voor magnetisatie van de te
injecteren spanning.

In principe b.J..i.jkt een der~. .L' Jke schakeling weI

mogelLjk te zi.jn, doch uit praktische over,.ee:infren

is toepassing aiet aa'1trekkeliik.

Als gevo.J..~ hiervan zal het toch noodzakeliik ZlJn

een geheel nieu~e voar de coBrdi'1atenregeling

te gebruiken schakelin~ te ontweroen.
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In het volgenae.wordt een toeoassin~smo~e~ijkheid

beschouwd ~elke aan de gesteide eis va~ onafha~kelijke

lanfs- en dw3rsref,eling vo~doet.

Re~eling met behulD van een speciaal voor dit doel

ontwor~en drie~ikke~in8stransform&tor

zoa.!.s in firruur 2/ is f"eschtst.

rail 1

__..I.....-__+- ---L__-+ .....L.-__-+-__ ra i 1 2

Galli leJ:straat

fi~uur 2/

De aalls ... uitil1FB'1 van dez.e extra tra'1SfOrHl3tor ~i.iq ir).

fi~~ur 2~ Echematisch weerRe~eve~.
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Up de kern van een driefasentransform~torzijn

twee wikkeli~gen I en II voor ~50 kV aangebracht.

Een van ,de twee wikkeiingen, in dit gevai II

bezit een insceimogeli.ikheid waardoor de overzet

verhouding van primaire en secundaire zi~de wordt

bepaald, het~een betekent dat er 1ang6regeii~g

moge1ijk is.

Op dezelfde kern is tevens een in driehoek

geschakelde wikkeling III aanwezig.

Via een directe aans~uiting van de k1emrnen van deze

driehoeks~ikkeling III met de klemmen van een on

een tweede transforrnatorkern aan~ebrachte

sterschakeling IV, wordt een vectordia~ram van de

spanninrren verkregen zoa~s in figuur ,0 is ~eschetst.

Tevens is op iedere ZUil van deze 1aatste

transformator nag een wikkeiin~ V aan~ebracht

waarvan de middenaftakking is verbonden met de

150 kV wikkeling I op de eerste transformatorkern.

Een regelbare aftakking bepaait nu dnt ~edeelte van

A~ van de spanninF. over de wikke~lnfen V, welk wordt

opgeteld bij Qe spanning in de overeenko~sti~e

\'vikke 1 i ng van r.
Indien de aansluitingen in de juiste vo~gorde worden

gemaakt, wordt op doze wijze een dW3rsregeling verkregen.

Tengevolge van bovengenoemde middenaftakking kan de

vector ~~ zo~e1 positief als negatief worden geinjecteerd •.
Rekening houdend met de .mo~eli jkheid dat er aard-

sluitin~en kunnen optreden wdarbij hornopoiaire

stromen ontstaa~, is er een extra driehoeks~ikkelingVI

op de kern vun de tweede transformator aangebracht.

De homopo~aire stroo~ zal in deze extra ~ikkeling

zi.jn tefrenamperewindinfen kun~e~ op\'!ekken.

Bij in bedrijfste~len van de transformatorcombinatie

worden de enerp-ieschakelaars (zie fiF-. 2/) 2 en 4 en

Ge respectieveiiike scheidin-ssch3kc~ahrs ~esloten

terwi,j 1 vcrmo~ensschaJ~e ... o.ar ... IJet bi.jbehore'1de

scheidinfTs~chake~aaro')e'1t.

I'1dien i- weer ,~esloten'dorc!.t tcr, i.i~ 2 P"l 4 onderbreken

is de oorsDro'1ke~ijke sit~utie herstei-d.
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C ReE"u.itate'1.

Om de regelmo~e~ijkhedenwelke een schake.ii'1.g met

o~afhankelijke .ian~s- en dwarsreRelin~ biedt aan te

tonen. zijn nag e'1.kele berekeningen uit~evoerd met

behulp van de digit~.ie rekenmachine.

Uitgangspunt voor deze berekeninren is weer de

situatie dat er tussen iaa~haven en Delft SLechts

~~n transmissiecircuit in bedrijf is, terwij1 de

verbinding tussen ~aa1haven en Galliletstraat wordt

beschouwd in twee ~evallen, indien

10 een dubbele kabelverbindin~,

2 0 een enkele kabelverbinding aanwezi~ is.

Steeds wordt veronuerste.id dat al~e vermo~en dat

naar Delft wordt festuurd door \v'aqlhaven geieverd

wordt,(dit wil zegsen: Gallilelstra~t doet niet mee

aan het ener~ietrunsport) ter~iil. het circuit

~aalhaven - Delft volbelast is, het~een bete~ent

dat hier bOO A bij cos 0 = O,35 wordt ~etransporteerd.

Deze situatie is uiteraard slecht een van de vele

bedrijfstoestanden welke mogelijk ziln in de praktijk,

doch dit heeft geen invloed op de berekeninren die

voor alle gevallen in principe hetzelfde zijn.

Door bovenvermeldde aanname is de spanning in het

station ~aalhaven eenduidig bepaald in grootte en iase.

Uitgaande van deze spanning U., en de spanning in-w
station Delft die steeds op do,6 kV fasespanning wordt

gesteld, wordt bii verschillende stanaen van de

dwarstra~sforillator, dit wil zeggen bij verschi~.iende

waaraen V8n de injectiespan~ing verkregen uit een

langs- en dwarscomponent, nage~aan hoe ~root het

energietransport i'1. het circuit ;:aalhaven

Gal..li.i.e1stra':lt - LJelft is.



--_:....

-=.-' .' l

..
-". ~ ..

.. .:!.

-i.--

--:~ --

:~

. - . ~



-'.
.. ··r

___~ .-1.-

-_.j

-,



- <+0 -

uit berekeni~~e~ die i~ het voor~a~~de zi jn ~itgevoerd

blijkt dat alieen in~ectiespanningendie voorijlen

op ~m,LFT met een hoek die .1.iVt tussen 0 en TT/2
radia.1.en interessante rege~resu~taten ODleveren.

Dit gebied is "afgetast" bi.j varieties van de

dwars- respectievelijk ~anKscomoonent met .1.0 stapoen

van 300 V, hetgeen dus 100 verschillende waarden

levert van het M~att en ~Var transport in circuit

'"aalhaven-Gall1le1s traa t-De1ft.

Deze waarden z1jn uitvezet in de grafieken 1 en 2 •

Uit deze beide grafieken blijkt d~t er t~ee series

regelkarakteristieken ontstaan welke voorf,este~d

worden door rechce. 1i.jnen, die elkaar sni,jden

onder een hoek van ongeveer ~/2 radiaien.

De ene schaar geeft aan het verloop van het M~att

transport bij constant transport van MVar, terwijl
ae andere schaar de vr.rH~derl'1f, van het MVar-transport

bij ge~ijkblijvend M~att-tra~sport voorstelt.

Tevens bli.jkt uit deze resuitaten dat de richting'

van deze 1ijnen voor ieaere bedrijfstoesta~d zal

vari~ren ten oDzichte van de referentieEDan'11n~QDELFT.
Dit is eve'1wel in geen enke~ opzicht bezwaar.1.ijk ten

aanzien van de rege.1.moge.1.ijkheden, aanae~len de

instel~i'1g van de dwa':"stra'lsformator vJordt p:eregeld

aan de hand van comma!1do I s die afhanke .. i .jk Z1]n va'1

het ~evraa~de transport van Mwatt e~ nWar naar Delft.
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VI.Bestari~E van ~e dCJrstra~sfor~ator.

Comm~ntlo's ·aan het rcgelorva~n ziin op ve~e wiizen

mogelijk en zijn ei~en~iik Das nodig indien een

Vbn de twee tra~srnissiecircuits kaa~have~-Delft

uit beCiri.]f is.

Het uit bedriif zijn van een dezer circuits kan

geconstateerd worden met stroomd~arsdifferentiaal

metin~.

Het aanspreken van de stroomdwarsdifferentiaalmeting

hoeit alleen veilig te stellen een meetfout van de

stroomtransformatoren in Delft, welke meetfout bij

kleine stromen uitera~rd zeer ~erin~ is.

Gezien de grote l?odstroom van de beschouwde

tr~nsmissiecircuits, deze kan een waarde bereiken

van ongeveer 50 A bij ~50 kV, kan het aanspreken van

de verschilstroommetinr: bi.ivoorbeeld 01') 25 A \vorden
~e~er;rd.

Zodra nu Eeconstateerd wordt dat een verbinding uit

bedriif is, Kunnen bijvoorbeeld de vo~gende

opeenvol~ende cowQando's worden gegeven.

Het inwerkin~ ~estelde regelorgaan meet de stroom in

de kabeiverbindin[ richting GallileIstraat.

Stij~t de femete~ stroam in de~e verbindinr: tot 300 A
of ho~er dan begint het regelorgaan zoda~i~

commando's voor dwar~- en lan~sregelLn~ te geven

totdat de stroocr in de ~enoemde kabel een cos 0 =0,)5

naijlend kri igt.

Het is da~ rno~eiijk dat hierdoor de stroom in de

l3·enoemde kabe.!. lu.~.e~· is /?ev.orden dC:1n 300 A.

0:1: het ZOfFenaCimae "porn:1e~" van het rep;elorp;a:1'l dat

cierdoor kan ontstaan te voorkomen, is het uitbedrijf

val~en van het re~elor~aa~ bilvoorbeeld in te stellen
O~ een k3belstroom va~ TYJ A.

Eve'ltueel ~unnen verdere verfi.jnin~en 00 dit regelorgaan

warde n aanfrebrll,~ n::; C1 oar bi j vOJ~'bt;c ...(1 ;)'~k de stroom i'1

~et over~ebleve~ tra~smissiecircuit ~RCl.lhaven-~e~ft te

bev.ake'1.
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VoorhH~~s iijkt ui~ echter niet ~Ojlg.

Is om de een of a~dere reden de kabelverbi~ding

Ga.l.lilelstraat-Delft uit~eschakeld dan lGeet het

reBelorgaa~ uiteraard stroom ~Ui en komt niet tot

het ~even van com~ando's.

VIr Slotopmerking

Voor de vollediEheid zij nog vermeld d~t in plaats

van de dwarstransformetor een serieinductiviteit

geplaatst ka~ worden.

Indien deze inductiviteit juist ~edimensioneerd

worut, kan bij A~n bepaalde bedrijfstoestand de

gewenste stroomverdelin~worden verkregen.

Het ~rote voordeei van deze toepassing zijn de

lage investerinfskosten welke heirmede gepaard

~aan, doch daar te~e~over staat het grote nadeel

dat er nauwelijks regelmogelijkheden aa~wezig zijn.
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