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Summary

Two years ago, the group of Electrical Energy Systems of the faCUlty of Electrical Engineering at
the Eindhoven University of Technology started a research program about the reliability analysis
of industrial electricity supply. Reliability analysis of the industrial electricity network is done by
simulation. The simulation technique used, is known as the Monte Carlo method.

This master project concentrates on the development of a new and better performing simulator.
Previous research has shown that reliability of industrial electricity supply is determined by the
structure of the electrical network as well as by the behaviour of the protection. The simulator uses
a reliability model, that includes the structure of electrical network and of the protective devices.
These structures are built component by component. Each component can have different ways of
failure, each depending on the age of the component.

The result of this project Is a reliability model, where the electrical network is described by 
besides the possibility of failures (shortcircuit, outage) - several forms of preventive maintenance
and repare. The reliability of the protective system (transfer systems and protective devices) can
be modelled by refusal, justified action and unjustified action and by several forms of maintenance

and repare.

The reliability of an electrical power supply can be expressed with this simulation method in the
number of outages and total outage time of the several industrial loads. Outage of the loads is
determined by the voltage solidity requirement of the loads.

During the development of the software, the decision has been made to divide the simulation
package in three different programs: an input program, the simulator itself, and an output program.
These programs communicate through files, which are readable by the user. The input and output
program have to prevent direct use of the user-unfriendly simulation program. The input program
has an input and test function. The output program processes the simulation data statistically and
performs the graphical output. The simulator satisfies standard Pascal (ANSI-77) requirements,
which simplifies the translation to other computer systems or other compilers. During this project
the simulator and a limited output program were realized. The input program was still in develop
ment at the time this report was completed.
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Samenvatting

Binnen de vakgroep Elektrische Energiesystemen van de Technische Universiteit Eindhoven vindt
sinds ongeveer twee jaar onderzoek plaats naar.de betrouwbaarheid van de electriciteitsvoorziening
van grote industriele installaties. Studies naar de betrouwbaarheid van deze installaties worden
verrlcht met behulp van slmulatles. De simulatietechniek, die hiervoor gebruikt wordt, staat bekend
als de Monte-Carlo methode.

Het doel van dit afstudeerproject was de ontwikkeling van een nieuwe simulator. Hiertoe werd
eerst de structuur van het betrouwbaarheidsmodel voor een industrieel net geanalyseerd.
Vervolgens is het softwaretechnisch aspect van de ontwikkeling van de simulator onderzocht.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de net- en beveiligingsstructuur bepalend zijn voor de
betrouwbaarheid van het industriele net. De simulator gebruikt een betrouwbaarheidsmodel, dat
opgebouwd wordt aan de hand van de net- en beveiligingsstructuur. Deze structuren worden
componentsgewijs opgebouwd. Aan deze componenten kan dan een faalgedrag toegekend
worden. Het falen van een component kan meerdere oorzaken hebben. Per component is het
mogelijk meerdere faalmogelijkheden in te voeren, waarbij deze faalmogelijkheden afhankelijk zijn
van de leeftijd van de component.

Oit heeft geleid tot een betrouwbaarheidsmodel, waar aan netcomponenten naast faal
mogelijkheden (kortsluiting, uitval) ook diverse vormen van onderhoud en reparatie gedefinieerd
kunnen worden. Bij de beveiligingssystemen (omschakelinrichtingen en relaissystemen) kunnen
naast weigering, terecht en onterecht aanspreken ook verschillende onderhouds- en
reparatievormen in model gebracht worden.

De betrouwbaarheid van het te onderzoeken net kan met deze simulator uitgedrukt worden in het
aantal uitvallen of de totale uitvalsduur van de verschillende belastingen van het industriele net.
Ultval van belastingen wordt bepaald door de spanningsvastheidscriteria van de beJastingen.

Bij de ontwikkeling van de programmatuur is besloten om de simulator in drie verschillende
programma's op te delen: Een invoerprogramma, de simulator zelf en een uitvoerprogramma. De
communicatie tussen de verschillende programma's vindt plaats m.b.v. (voor de gebruiker leesbare)
bestanden. Het in- en uitvoerprogramma dienen de gebruiker van het gebrulkersonvriendelijke
simulatieprogramma af te schermen. Het invoerprogramma heeft naast een invoertunctie ook een
testfunctie. Het uitvoerprogramma heeft naast de taak om de simulatiegegevens statistisch te
bewerken, ook de taak om de grafische uitvoer te verzorgen. De simulator Is geschreven in
standaardpascal, hetgeen omzetten naar andere computersystemen of andere compilers
eenvoudiger maakt. Tijdens dit afstudeerproject zijn de simulator zelf en een beperkt
uitvoerprogramma gereallseerd. Het invoerprogramma was tijdens de verslaglegging nog in
ontwikkeling.
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1 Inleiding

§ 1.1 Onderzoekskader

De eisen van industriele grootverbruikers ten aanzien van de betrouwbaarheid en de
beschikbaarheid van de electriciteitsvoorziening zijn altijd hoog geweest. Dit is noodzakelijk
omdat de continu"iteit van het eigen produktieproces van een Industrieel complex gewaarborgd
dient te zijn. Uitval van de energievoorziening kan hier zeer hoge kosten met zich mee brengen
ten gevolge van schade aan de productiefaciliteiten en gederlde inkomsten. Dergelijke industriele
complexen worden vanuit het openbare net op een of meer plaatsen gevoed. Bij sommige
bedrijven is een eigen opwekinstallatie aangesloten. Maatregelen ter verbeterlng van de
betrouwbaarheid van de energievoorziening zljn duur en leveren echter niet altijd het verwachte
resultaat op.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen de vakgroep Electrische Energiesystemen
onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten. Hierbij richt men zich zowel
op verbetering van de betrouwbaarheid van de netcomponenten als op de verbetering van de
betrouwbaarheid van een elektriciteitsnet als geheel. Elm van de lopende projecten is het
onderzoek naar de betrouwbaarheid van industriele netten, Bollen & Massee (3,4). Bij dit
betrouwbaarheidsonderzoek wordt het gedrag van de te onderzoeken netten met behulp van
simulaties nagebootst.

In het verleden hebben afstudeerprojecten bij verschillende industriele grootverbruikers simulatoren
opgeleverd ,Vi/ver (6), Cerfonti/n (S). Elm van deze simulatoren ,ProCalc, Is in de loop van de tijd
aangepast en verbeterd door stagiaires en medewerkers van de vakgroep.
Ervaringen opgedaan met deze simulator en vooruitgang in het onderzoek gaven aanleiding een
afstudeerproject te starten, waarbij een simulator volgens een geheel nieuwe opzet ontworpen zou
worden. In dit afstudeerrapport wordt dan ook Ingegaan op diverse facetten, die betrekking
hebben op de ontwikkeling van een simulator voor betrouwbaarheidsanalyses van industriele
netten.

§ 1.2 Vraagstelling

De eerdere simulatoren zijn ontwikkeid tijdens afstudeerprojecten bij bedrijven. Deze werden
ontworpen om een uitspraak te doen over een specifiek probleem van dat industrieel net. Dit had
tot gevolg dat deze simulatoren niet zonder meer gebruikt konden worden voor de simulatie van
andere netten. Enige aanpassing van de programmatuur zou moeten leiden tot een bredere
toepassing binnen het betrouwbaarheidsonderzoek.
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De complexiteit van de programmatuur en de structurele wijzigingen, die noodzakelijk waren,
hadden echter tot gevolg dat aanpasslngen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Een
nieuw ontwerp van het simulatieprogramma bleek het enige overgebleven alternatief.

Wil men een nieuwe simulator ontwikkelen dan dient er aandacht geschonken te worden aan de
volgende punten:

1 Een duidelijk inzicht in de beperkingen van de eerdere simulatoren dient te worden verkregen.
Deze beperkingen kunnen Iiggen zowel op het betrouwbaarheidsanalytisch als op het

netwerktheoretische vlak.
In de eerste categorie vallen:

oDe mogelijkheid om aan een systeemcomponent meerdere faalmogelijkheden toe te
kennen.

o De mogelijkheid om een systeemcomponent in meerdere onderhoudsblokken in te delen.
In de tweede categorje vallen:

o Het verhogen van het maximaal aantal fabrieken, rails en verbindingen.
o Optimalisatie van de spanningsberekeningsmethode.

2 Bestudering van betrouwbaarheidsanalyse met het doel de beschrijving van het gedrag van de
componenten uit te breiden. Dit heeft tot doel een realistischer model van het net te kunnen
maken. Hierbij valt te denken aan:

o Het afschakelgedrag van de belastingen.

o Een breder bruikbaar onderhoudsmodel.
o Meer en betere specificaties van de faalmogelijkheden.

3 Aanpassing van vorige slmulatoren bracht naar voren, dat naarmate de complexiteit van de
programmatuur toeneemt, toekomstjge aanpassing moeilijker wordt. De programmatuur zal dus
modulair en gestructureerd opgebouwd moeten worden, wat wijzigen In de toekomst
eenvoudiger maakt.

4 De structuur van eerdere simulatoren maakte omzetting naar andere computersystemen zo goed
als onmogelijk. Om deze beperking te voorkomen zal een standaard programmeertaal gekozen
moeten worden.

§ 1.3 Verantwoording inhoud rapport

In een vroeg stadium van de afstudeeropdracht is er om een aantal redenen gekozen om njet de
bestaande simulatoren te verbeteren, maar om een geheel nieuwe simulator te ontwerpen.
Dlt heeft het voordeel dat er een aantal structurele beperkingen weg genomen kunnen worden, die
bij de voorgangers van de nieuwe simulator een rol speelden. Een nieuwe simulator ontwerpen
houdt in dat aile aspecten, die bij betrouwbaarheidsanalyse van een industrieel net een rol spelen
In heroverweging dienen te worden genomen.
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Het doel van de slmulaties is om een inzieht te krijgen in de betrouwbaarheid van een industrieel
net. Betrouwbaarheid heeft hier de betekenis van: een zodanig bedrijven van de e/ectrische
energievoorziening dat er zo min mogelijk uitval van belastingen plaatsvlndt binnen een
industrieel complex. Uitval van een belasting kan veroorzaakt zijn door een verstoring van de
spanning of de uitval van een andere belasting t.g.v. een onderbreking in de energievoorziening.
Het optreden van een uitval is afhankelijk van de mate en de duur van de daling in de spanning van
een belasting.

In dit verslag zal in hoofdstuk 2 de algemene theorie met betrekking tot de Monte Carlo simulatie
voor een betrouwbaarheidsanalyse besproken worden. In hoofdstuk 3 komt de modelvorming van
de te simuleren netten aan de orde, waarbij zowel aandaeht geschonken wordt aan het
betrouwbaarheidsmodel als aan het netwerktheoretisch model van de systeemeomponenten.
In hoofdstuk 4 zal ingegaan worden op de teehnieken, die gebruikt kunnen worden om de
spanningen te berekenen, die bepalend zijn voor de uitval van de belastingen.

Het uitvoeren van de Monte carlo simulatie vindt plaats op een digitale rekenmaehine. Gezien de
kwantiteit van de software, die ontwikkeld is, wordt in hoofdstuk 5 aileen de aehtergrond van de
software ontwikkeling besproken. De software zelf komt in het verslag "Datastructuren en
procedures van de Reanipos simulator [1}" aan de orde.
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2 Monte Carlo simulatie

De Monte Carlo simulatie is een simulatietechniek, waarbij onbekende grootheden kunnen worden
geschat door middel van toevalsgetallen. Deze techniek heeft een breed toepassingsgebied. In
het verleden zijn Monte Carlo simulaties gebruikt bij het oplossen van deterministische systemen,
zoals het oplossen van differentiaal vergelijkingen, en voor berekeningen van stochastische
systemen, waarvan dit afstudeerwerk voorbeeld is.

De naam dankt deze techniek aan het roulette spel. Aan elk vakje, waar het balletje terecht kan
komen is een kans verbonden. Aile kansen opgeteld zijn gelijk aan een. Toevalsgetallen getrokken
tussen nul en een, kunnen worden afgebeeld op de vakjes van het roulette spel. Door dit te her
halen krijgt men een simulatie van het roulettespel.

Alhoewel uit dit voorbeeld blijkt, dat deze techniek eenvoudig toe te passen is, is men met behulp
van deze techniek in staat bijzonder complexe vraagstukken op te lossen.

§2.1 Doel en toepassingsgebied

De kracht van de Monte Carlo techniek schuilt in het feit dat het te simuleren model afhankelijk
mag zijn van velerlei externe factoren, die mogelijk ook elkaar wederzijds beinvloeden. De Markov
methode, de tegenhanger van de Monte Carlo methode bij studies naar betrouwbaarheid, leidt in
zo'n situatie tot een te complex onoplosbaar probleem. Endrenyi[15].

De Monte Carlo techniek kent echter beperkingen, die zich uiten in lange rekentijden.
De benodigde rekentijd is afhankelijk van de complexiteit van het te simuleren systeem, de
langzame convergentie i.v.m. het gevraagde betrouwbaarheidsinterval en het feit dat de oplossing
geldt voor een gegeven set van niet variabele invoergegevens. Dit laatste heeft tot gevolg dat de
Monte Carlo simulatie telkens opnieuw uitgevoerd moet worden, indien de invoergegevens
gewijzigd worden.

Bij een betrouwbaarheidsanalyse van een industrieel net met de Monte Carlo techniek kunnen
problemen uit de betrouwbaarheidstheorie overeenkomstig met de werkelijkheid gemodelleerd
worden. Hierbij valt te denken aan :
o Faal- en reparatieverdelingsfuncties van systeemcomponenten. Hierbij moet zowel gekozen

kunnen worden tussen verschlllende verdelingsfuncties, als de mogelijkheid om meerdere
verdelingsfuncties in te voeren bij een systeemcomponent.

o Afhankelijkheid tussen faal- en reparatie gedrag van de systeemcomponenten. ledere vorm van
falen heeft een reparatle tot gevolg. De reparatievorm heeft gevolgen voor het toekomstige
faalgedrag.

- 9 -



o Beveiligingsstrategieen. Tussen het moment van falen en de beeindiging van de reparatie
verandert de netsituatie ten gevolge van het falen zeit, het ingrijpen van het beveiligingssysteem
of de reparatie zelf. De beveiligingsstrategie bepaalt in hoge mate de continui"teit van de
electriciteitsvoorziening van de belastingen.

o Onderhoudsstrategieen. Onderhoud is van Invloed op het faalgedrag van de systeem
componenten. Echter onderhoud kan uitgesteld worden als de netsituatie op hetgeplande
moment van onderhoud niet aan bepaalde criteria voldoet.

o Reparatiestrategieen. De reparatievorm is van invloed op het toekomstig faalgedrag van een
component.

o Bedrijfsstrategieen. Een verstoord net kan uitval van belastingen tot gevolg hebben. De ultval
van deze belastingen kan op zijn beurt weer de uitval van andere belastlngen tot gevolg hebben,
waardoor de economische schade groter wordt. De mate waarin een belasting afhankelijk is
van andere belastingen moet in model gebracht kunnen worden. Een eenvoudig criterium is de
economische schade. Deze schade t.g.v. uitval zal dan ook in geldeenheden uitgedrukt moeten
kunnen worden.

§2.2 Wiskundige achtergrond van de Monte Carlo methode

De Monte Carlo methode kan worden gebruikt voor het schatten van een verwachtingswaarde van
een toevalsgrootheid. Deze toevalsgrootheid kan van een zeer complexe aard zijn. Bij dit project
wordt de levensduur van het systeem bepaald door de levensduur van de verschillende
componenten.

De verwachtlngswaarde kan als voigt worden geschat:
Van N onafhankelijke realisaties Xl van de te onderzoeken grootheid X kan, mits N voldoende groot
is, voor de verwachtingswaarde E[X] gevonden worden:

E [xl - -.1 ; X'
N 1-1

(2,1)

Ais de kans peA) op het voorkomen van een gebeurtenis A gevonden moet worden, kan formule
(2.1), zij het met een kleine wijziging, gebruikt worden. De toevalsvariabele X kan gezien worden
als een indicator variabele met een waarde 0 of 1, zodat voigt:

E[X] - O.P(X-O) + 1.P(X-1) - peA)

- 10 -
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Nu zal betrekking (1.1) voor een eindig aantal steekproeven nooit N exact gelden. De centrale

limiet stelling kan echter een Indruk geven omtrent de nauwkeurigheid van de schattlng van E[X].

Schouten /20/ stelt:

Als ase/ecte steekproeven van n waarnemingen worden getrolcken uit
een populatie met verwachting E/X/ = IJ en een standaarddevlatie 0 dan
is de verdeling van het berekende gem/ddelde x bij benadering normaal
verdeeld met de verwachting IJ en standaarddeviatie 0 !'In.

'a
~

~
'a

i
12
"!i

>

0

I
l'»<

jj

a

aNn

a

aNn

wlllekeu1ge ver·
~ met 1Wld....c1
afwt<WIg a

Noem nu:

Fig. 2.1 G,afiflche w"'ga.,e .,an de cent,aIe limiet!ltelling.

N

X - .!. L Xl
N 1.1

(2,111)

Dan geldt de volgende limietrelatle, waarbij t/> de verdellng van de standaardnormale verdeling Is:
x

PCIX-1I1 < x.~) - tCX)-tC-x) - _1_ f e-o.5UZdU
IN Ifi -x

(2,JV)

Mits N voldoende groot is, kan met behulp van (2.1V) het betrouwbaarheidslnterval voor de schatter

van IJ gevonden worden.
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x· 1, P(IX-,.d < ~) ·0.68 (2,V)
IN

x - 2, P(IX-111 < 2.~) ·0.95 (2.VI)
IN

x - 3, P(IX-111 < 3.~) • 0.99 (2,VII)
IN

In woorden: Het interval (p-2aj./N. IJ+2aj./N) Is een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de
schatter IJ. Uit formule (2.1V) blijkt dat de afschatting in de fout van de schatter zelf een
stochastisch karakter heeft. Het is dus onmogelijk met zekerheid vast te stellen of de fout onder
een bepaalde waarde Iigt. Het betrouwbaarheidsinterval omsluit de gezochte grootheid met een
bepaalde waarschijnlijkheid. Deze elgenschap is kenmerkend voor de Monte Carlo slmulatie.

In het voorgaande werd er van uit gegaan dat N voldoende groot dlent te zijn, waardoor de
schatting IJ door een standaard normaalverdeling benaderd kan worden. De mlnimale grootte van
N hangt af van de stochastische verdeling van de onderzoeken toevalsgrootheid. Gesteld mag
worden dat voor het verkrijgen van een voldoend klein betrouwbaarheidsinterval, een voldoend
groot aantal steekproeven noodzakelljk is, zodat de gemiddelde verdeling als normaal beschouwd
mag worden. In paragraaf 2.4 zal hierop nog worden terug gekomen.

§ 2.3 Trekklngen uit een kansverdellng

waarin F(t): cumulatleve verdelingsfunctie
r : toevalsgetal tussen 0 en 1x.>

In het simulatiemodel wordt voortdurend de uitval en de Inbedrljfsname van de componenten
gesimuleerd. Ultval wordt veroorzaakt door falen. Dit faalgedrag wordt beschreven met behulp
van een faalverdeling. De simulator bootst het ultvalgedrag na door trekklngen te verrlchten
uit de inverse verdeling. Door een toevalsgetal te trekken tussen 0 en 1 met behulp van een

pseudo randomgenerator, kan er een faaltijd gevonden
worden. In formule geldt dat voor de afgebeelde functie

F(f) • , (2,IIX)

Fig.2.2 Trekking van de faaltljd via
de inverse functie

Voor de trekking van een waarde ult de kansdichtheids
functie d(F)jdt = f(t) kan er gebruikt gemaakt worden van
de inverse functie volgens

t - F- 1(f) (2,IX)
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Bij Monte Carlo simulatie zullen er trekkingen verricht worden uit verdelingen, om tijden te vinden,
waarop de gebeurtenissen plaats vinden. In onze betrouwbaarheidsstudies wordt gewerkt met de
volgende verdelingen.
- Uniforme verdeling
- Normaal verdeling
- Exponentiele verdeling
- Weibull verdeling
- Verdelingen m.b.t. de zogenaamde badkuipkurve

De unjforme verdeling

De uniforme verdeling wordt beschreven met de volgende functie:

F(t) - (t - a)/(b - 8) 8stsb

F{t) - 0

F{t) - 1

ts 8

t>b

(2,X)

waarbij a = de ondergrens van de uniforme verdeling is.
b = de bovengrens van de uniforme verdeling is.

Een voorbeeld van een uniforme verdeling is de op de voorgaande bladzijde beschreven
toevalsgetallen generator, die uniform verdeelde getallen trekt op (0,1]
De inverse van de uniforme verdeling luidt:

t - 8 + (b - 8).r (2,IX)

De normaal verdeling
De normaalverdeling, ook wei Gauss of Laplace verdeling genoemd, luidt in formulevorm:

r _~
F( t) - P(x<t) - 1 J 8 2,,2 dx (2,XII)

0-/21t __

waarbiJ ~ normaal verdeeld is met de verwachting J./ en een standaard afwijking o. (Notatie: N(J./,o»
Deze verdellng heeft de volgende kansdichtheid:

~ (2,XIII)
f(t} - _1_ 8- 2,,2

0.[2;

Een trekking uit de inverse van de normaal verdeling kan worden verricht met de zogenaamde Box

Mullermethode [19]. Onder de voorwaarde dat de toevalsgetallen r1 en r2 onderling onafhankelijk
en uniform verdeeld zijn op het interval (0,1], geldt:

(2,XIV)
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Een benadering van de inverse normaalverdeling kan worden verkregen door in een inverse Weibull
verdeling de parameter B groter dan 4.0 te stellen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Box
Mullermethode geen benadering Is. terwijl de Weibull verdeling (B > 4.0) dat wei is.

De exponentj91e verdeling
De eumulatieve verdelingsfunetie van de exponenti91e verdeling luidt:

F(t) - r- 1 - 8Xp(-At) t~O

Daaruit voigt voor de trekking van de faaltijd:

1 1t - -- . In(l-r) - -- .In(r)
1 1

N.b. (1-r) is gelijk verdeeld als (r).

pe Weibull verdeling
De eumulatieve verdelingsfunetie van de Weibullverdeling is:

(2,XV)

(2,XVI)

met een inverse:

t II
F(r) - r - 1 - exp( - (...!:..1...) )

1}-Y

F{t) - 0 t<y

(2,XVII)

1/11
t - y + (Y-1}).(-In(,,)

waarbij y = de minimale faaltijd (Ievensduur)
1} = de karakteristieke faaltijd (faalfaetor)
B = .de vormfaetor

(2,XVIII)

Omdat de exponenti91e verdeling en de verdeling m.b.t. de badkuipcurve afgeleid zijn van de
Weibull verdeling en aangezien Weibullverdelingen in betrouwbaarheidsanalyses een belangrijke
rol spelen in het modelleren van verouderingsversehijnselen. zal op de eigensehappen van deze
verdeling dieper ingegaan worden. Ter verduidelijking volgen hier enkele begrippen uit de betrouw
baarheidsanalyse:

F(t) Cumulatieve Distributie Functie; Deze funetie wordt aangeduld als de faal
distributiefunetie of kortweg faalfunetie. deze funetie geeft de waarschijnlijkheid weer
dat het systeem faalt v66r of op het tijdstip t.
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F(t) (1-F(t)) : Niet-faalfunctie; Oit is de kans dat een systeem op het tljdstip t nog steeds
functloneert, gegeven dat het op t=O functioneert. Ult de Inverse hlervan worden de
trekkingen verricht tijdens de Monte carlo slmulatle !

f(t) Kansdichtheldsfunctie : dF(t)/dt
h(t) Faalintensiteit (Eng. Failure rate) : f(t)/( 1-F(t))

51J de Weibull verdeling ziJn de kansdichtheidsfunctle en de failure rate met y = 0 als voigt:

f(t) - 1..(1.)11-1 exp(-(1.)") (2.XIX)

" " "
P t 11-1

h(t) - -(-)

" "In grafiek geeft dit:
;:('1)

o+-r.........,,......,........................,,......,....,.......,............,,.....;:::::.................,~
o

Fig.2.3 Niet-faa! functie vld Welbull verd.

h(ll

12.XX)

t(ll
~-------------,

Fig.2.4 Faaldichtheid van de Weibull verd.

to>

Flg.2.5 Failure rate van de Weibull verd.
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Merk op dat de exponentlele funetie nlets anders is dan een Weibull verdeling, waarbij y = 0,

B = 1 en .t = 1/1)

Fig.2.6 De badkuipkromme

Het gebied met een dalende faallntensiteit; Dlt is het gevolg van het verwijderen van klnder

ziekten bij de betreffende component. (6 < 1 en y > 0 )
Het gebied met een eonstante faalintensitelt; overeenkomend met een component, waarbij

zieh tijdelijk geen verouderingsverschljnselen voordoen. (6 = 1)

Het gebied met stijgende faalintensitelt; overeenkomend met een verouderende component,

waarbij de kans op falen meer dan evenredlg met de tijd toeneemt. (6 > 1)

De badkuipkromme kan benaderd worden door drie

weibullverdelingen met resp. 6 < 1, 6 = 1 en

6 > 1. Het Is aan te bevelen om in het gebied,

waar 6 < 1 Is, eventueel een y > 0 te nemen zodat

="""..............................~·..,,-::...::::.;:::.:.,...(::::.....~;;.1 de faalintensitelt op t = 0 niet naar oneindig gaat.
. ~>1 Het trekken van de faaltijd v1ndt plaats door bij aile

L.o...:...---.::r=-------===-----1f----
t
--> drie de weibullverdelingen een faaltijd te trekken.

II III . De laagste faaltijd geeft dan het tijdstip van falen

weer.

1(t)

II)

III)

De badkuip kromme is een kromme, die aan de praktijk ontleend Is, Barlow[22}. In deze kromme

zijn drie gebieden te onderscheiden ;

I)

§ 2.4 Opbouw van een slmulatielus

De Monte carlo methode vereist de slmulatie van meerdere slmulatielussen. In dit geval bestaat

een simulatielus uit de afhandellng van aile events gecturende de levensduur van het te onder

zoeken systeem. Onder het begrlp event vallen aile gebeurtenlssen, die van Invloed kunnen zijn

op een veranderlng van de momentane net sltuatle. Voorbeelden van events zljn : onderhoud,
kortsluitingen, ATS aetles, relals aeties, beelndlglng van een reparatle ete;

Een slmulatielus wordt gestart met een Inltlallsatle, waarbij de componenten in het te simuleren net

nleuw zijn. TIJdens deze Inltlallsatle worden met behulp van de faalverdellngen faaltljden getrokken.

Deze faaltljden worden gesoneerd op moment van falen in een Iijst geplaatst. Vanaf dat moment

kan de elgenlljke slmulatie beginnen. De simulator handelt de events op volgorde af, waarbij de

simulatietiJd asynehroon verloopt door van event tot event te sprlngen.
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IYftMrI'4:Iln b.v. d8gen
->

•• Event

k·1 k k+1

:~
->

de dl8ndeIng CIII'l'lpUteI1t In ITIMC.

VII'l de evenlnotltle

cIe b' de k
e

event hoort

Fig.2.7. Asynchroonverloop van de simulatietijd

§2.5 Simulatierunlengte

Afhankelijk van het huidlge event kunnen er

nieuwe events worden bepaald en op tijdsvolgorde
op de lijst geplaatst worden. Events, die getrokken

zijn en niet binnen de levensduur vallen worden
niet in de lijst gezet. Het doorlopen van de levens
duur van het systeem door van event naar event te
springen heeft het voordeel dat er geen rekentijd
verloren gaat wanneer er tijdens de simulatie niets

wezenlijk verandert.

Het aantal simulaties, dat dient te worden uitgevoerd, om de gewenste nauwkeurigheid te berelken
(zie formule 2,111) kan op de volgende manier worden bepaald.
Ais geldt dat Pk wordt geschat d.m.v. een stochastische varlabele x.. welke gedefinieerd wordt door:

XJ/] - 1 ~ - K (2,XXI)

XIr[i] - 0

waarbij
K = de stochastische variabele, die het aantal onderbreklngen in een simulatielus weergeeft.

Kj = het geregistreerde aantal onderbreklngen In slmuiatlelus I
Pk = P(K=k)
n.. = een schatting voor Pk met:

1 NII - - E XJ/]
k N 1-1

(2,XXII)

Volgens de centrale limiet stelling zou voor voldoend grote N, n.. normaal verdeeld zijn met een

verwachting Ern..] = IJ en een variantie VARrn..] = cIIN, waarbij IJ de verwachting en cI de variantie
van ><..ri] is. Aangezien geldt dat

N

E1x] - E X, P,
1·1
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geeft dit

(2,XXIV)

Voor een 95% betrouwbaarheidsinterval, waarbij de absolute fout kleiner is dan 6 moet dan gelden:

(2,XXV)

oftewel

(2,XXVI)

aangezien Pk(1-Pk) maximaal is voor Pk = 0.5 kan gesteld worden dat

(2,XXVII)

Voorbeeld: Om binnen een 95% nauwkeurigheidsinterval en met een absolute fout van 10% een
uitspraak te kunnen doen zijn dus 100 simulatielussen noodzakelijk.

Wil men de relatieve fout (~) als afbreekcriterium hebben dan is af te lelden uit form. (2.XXIV) dat

N > 4(1 - Pk ) (2.XXIIX)
Pk ~2

Oit heeft tot gevolg dat N zeer groot wordt voor een kleine Pk • Een ander nadeel van een
afbreekcriterium op een relatieve fout is dat aileen tijdens de simulatie geschat kan worden hoeveel
simulatielussen er nog nodig zijn. Oit in tegenstelling tot een afbreekcriterium op een absolute
fout, waar een gebruiker al aan het begin van een slmulatie gemeld kan worden hoeveel simulatie
lussen er nodig zullen zijn.

- 18 -



§2.6 De pseudo-random generator

In paragraaf 2.3 worden trekkingen verricht met behulp van een generator voor ase/ecte getallen
op het interval (0,1]. Deze aselecte getallen dienen onderJing onafhankeJijk en uniform verdeeld
op het interval (0,1] getrokken te kunnen worden. Op een digitale rekenmachine is het onmogelijk
zuiver aselecte getallen te trekken om de volgende redenen:
o Een digitale rekenmachine rekent binair. Dit heeft tot gevolg, dat het interval (0,1]

gequantiseerd is in stappen ter grooue van het kleinste machinegetal.
o Een digitale rekenmachine kan aileen getallen genereren volgens een bepaald algoritme.

Volgens dit algoritme Jigt dus vast welk aselecte getal zal volgen op het laatst getrokken aselect
getal.

o Deze algoritmes kunnen niet onbeperkt getallen genereren; na een bepaald aantal trekkingen
zal dezelfde rij aselecte getallen gegenereerd worden. Men noemt dit de cyclus/engte van de
generator.

Bovengenoemde redenen hebben er toe geleid dat men liever over een pseudo-random generator
spreekt. In de meeste programmeertalen is een pseudo-randomgenerator aanwezig. Echter deze
generatoren zijn onderJing kwaJitatief verschillend.

In de programmeeromgeving van Turbo Pascal ,vanwege de goede ontwikkelomgeving gekozen
om de simulator te ontwikkelen, is het zelfs mogeJijk dat gebruik van een coprocessor leidt tot een
andere reeks aselecte getallen, ten gevolge van een fout in de compiler. Om in elke
simulatorversie dezelfde toovalsgetallen te genereren is er gekozen om een elgen generator te
Implementeren. Het algorltme door Fishman [21J aangeraden luidt:

a - 950706376 (2,XXIX)

Bovenstaand algoritme levert echter getallen op tussen 0 en ~1_1, zodat een kleine wijziging een
bruikbare generator op moot leveren:

(a.UI'(231 _1) MOD (231 _1)
U,+ 1 - ---''----:::-:-------

231 _1
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Oit algoritme heeft een cycluslengte van ~1 - 1. Form. 2,XXIX is volgens Fishman bruikbaar met
32 bit integer getallen. Een programmeur dient zich echter wei te realiseren dat het getal
a.Ui.(~1- 1) groter is dan een 32 bits integer getal! Enkele tests met betrekking tot het nde en het
(n + l)de getrokken getallen hebben geleid tot de volgende bevindingen:

2000 I'II'Idom trekklngen
4,--------.-----------,

4o U2ri.1

Flg.2.9. Inverse normaalverdeling (11=0,0= 1)

-<4+------.----.--.-------1f-----.----.---.------1

-<4u --->
2 n-1

Fig.2.B Afhankelijkheidstest

"Ie:
C\I

:::I

Ter informatie: 1000 trekkingen met deze generator gaven een J.I = 0.4950 en een 0 = 0.2919,
terwijl de standaardfout van het gemiddelde Ox = olin = 0.008 bedroeg.
2000 trekkingen afgebeeld op een inverse normaal verdeling N{J.I,o) = N(O,l) met
de Box-Muller methode leverde een gevonden J.I = 0.0247 en een 0 = 1.016op.

Oeze testen geven aan dat dit algorltme voldoende nauwkeurig is om in de programmatuur
toegepast te worden.
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§2.7 Variantie reducerende technieken

Ais twee te simuleren netten met elkaar vergeleken dienen te worden, waarbij deze netten
grotendeels met elkaar overeenkomen, dan is het gebruik van dezelfde reeks toevalsgetallen
voordelig. De simulatieuitkomsten bezitten dan beide een positieve covarlantle (COV). M.a.w. de
waardeverschillen tussen de diverse systeemgrootheden bezitten een kleinere spreiding, dan de
simulaties met verschillende toevalsgetallen reeksen. Dit voigt namelijk uit de volgende vergelijking:

VAR(Z1 - Z2) - VAR Z1 + VAR Z2 - 2. COV(Z1,Z2)
(2,XXXI)

Het gebruik van twee identieke toevalsgetalreeksen noemt men wei ·correlated sampling" en het
gebruik van willekeurige reeksen 'crude Monte Carlo·. Uit form. 2,XXXI voigt dus dat bij toepassing
van dezelfde getallen reeks de schatting voor het verschil Z1 -~ een hogere nauwkeurigheid heeft
dan op grond van de nauwkeurigheid van de schattingen van Z1 en ~ atzonderlijk verwacht kan
worden. Dit gegeven is echter niet direct toepasbaar bij de afschatting van het aantal benodigde
simulatielussen, aangezien eerst de variantie van (Z1 - ~) bepaald moet worden.

§2.8 Modelgrootte en rekentijd

De modelgrootte Is bij Monte Carlo simulatie niet onbegrensd. Beperkingen zijn te verwachten in
verband met de beschikbare geheugenruimte en de benodigde rekentijd.
Beperkend qua geheugenruimte zijn:

o Het aantal componenten, waaruit het te simuleren net bestaat; Deze dienen allemaal
opgeslagen te worden. Tevens zal nog blijken dat de impedantiematrix meer dan evenredig
groter wordt per extra toegevoegde rail.

o Het aantal faalmogelijkheden per component; Hierdoor kan de gebeurtenissenlijst zeer groot
worden.

Beperkend qua rekentijd zijn:
o Het aantal ingevoerde rails; In hoofdstuk 4 zal blijken dat de rekentijd van matrixberekeningen

meer dan evenredig toe neemt, per extra toegevoegde rail.
o De faalintensiteit per faalmogelljkheid; De simulatietijd neemt toe naarmate er zich meer

gebeurtenissen voor doen.
o De complexiteit van de afhandeling van de gebeurtenis; Naarmate er meer mogelijkheden in

het model ingebracht zijn, zal er meer rekentijd benodigd zijn. In de Iiteratuur wordt
geadviseerd het aantal nevencondities beperkt te houden. Daarentegen is moeilijk in te
schatten welke nevencondities op de simulatie van invloed zullen zijn.

Programmatechnisch is het dus van het grootste belang modellen te optimaliseren om zodoende
een zo groot mogelijk net in de kortst mogelijke tijd te kunnen simuleren.
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3 Aigemene systeembeschrijving

§3.1 modelbeschrijving van het industrleel net

Om van een industrieel net een betrouwbaarheidsanalyse te krijgen, zal er een systeembeschrijving
van het net gemaakt dienen te worden. Deze beschrijving zal zowel de netstructuur als de stochas
tische structuur moeten vastleggen. De netstructuur beschrijft het electrisch netwerk (nettopologie
en impedanties), waarmee de electrische eigenschappen, zoals spanningen en vermogensstromen,
bepaald kunnen worden.
Met de stochastisch structuur kan de status (het al of niet in bedrijf zijn) van een of meerdere
componenten van het electrisch netwerk bepaald worden. De status van de componenten is
bepalend voor de topologie en de impedantie van het net. In dit hoofdstuk zal dan ook aan de
orde komen hoe een industrieel net met bepaalde electrische en stochastische eigenschappen
gemodelleerd kan worden.

Om een electrisch net te kunnen simuleren op een digitale rekenmachine zal dit net beschreven
moeten worden. Met behulp van de netwerktheorie is het mogelijk het net te beschrijven als een
structuur, die opgebouwd is uit takken en knooppunten. Een tak heeft de eigenschap dat deze
twee knooppunten verbindt. Een knooppunt heeft de elgenschap, dat deze met een of meerdere
takken verbonden is. Takken hebben geen verbinding met andere takken. Voor knooppunten geldt
hetzelfde. Deze methode vormt de basis voor de berekening van de electrische eigenschappen van
een net. Industriele netten zijn driefasen netten. De met {leze simulator te bestuderen
verschijnselen zijn allen symmetrisch. Het driefasen net kan daarom herleid worden tot drie een
fase netten. De simulator zal daarom slechts eenfase netten slmuleren.

De betrouwbaarheidsanalyse van een Industrieel net brengt nlet aileen netwerktheorie met zich
mee, maar ook stochastiek. Bij het modelleren van het net wordt er uitgegaan van een netwerk
theoretisch model, waaraan stOChastische eigenschappen worden gekoppeld. Om deze
eigenschappen eenduidig vast te leggen zal het systeem modulalr opgebouwd worden. Een
module kan dus zowel electrische als stochastische eigenschappen hebben.

Het combineren van zowel electrische als stochastische eigenschappen is niet eenvoudig; Een
industrieel net is opgebouwd uit verschillende netcomponenten met ieder een eigen electrische
functie. Hieraan dienen dan stochastische eigenschappen gekoppeld te worden. Het koppelen van
de stochastische structuur aan de netstructuur is nlet eenvoudig; De netstructuur wordt een
voudiger als met hele verbindingen gewerkt kan worden. De stochastische structuur is echter
component georienteerd. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld:

Een verbinding tussen twee rails kan opgebouwd zijn uit een kabelverbinding, een transformator
en vervolgens weer een kabelverbinding (drie componenten). In het 'per unit' systeem kan deze
verbinding gezien worden als een impedantie (een component). Stochastische eigenschappen
van deze verbinding dienen per component beschreven te worden.
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Bij component georienteerde eigenschappen kan men denken aan:
- Elke component binnen een verbindlng heeft een eigen faalgedrag.
- De verouderingsprocessen van de verschillende componenten zijn niet gelijk.
- Een falen heeft een reparatie tot gevolg. De reparatievorm en de reparatieduur verschillen per

component. De reparatievorm kan betekenen dat een component vervangen wordt, waardoor de
faaleigenschappen, die afhankelijk zijn van de veroudering, veranderen.

- Onderhoud heeft tot gevolg dat de gehele verbinding uit het net genomen wordt. Dit hoeft niet
te betekenen dat aile componenten binnen die verbinding gereviseerd worden.

Verbinding georienteerde eigenschappen zijn:
- De totale Impedantie van een verbinding.
- Het in- en uit bedrijf nemen gebeurt per verbinding en niet per component.

Verschillende faaloorzaken bij een component brengen met zich mee dat er evenzoveel faal
definities per component mogelijk zijn. De gevolgen van het falen kan een dlrecte afschakeling
danwel een kortsluiting met zich mee brengen. Tijdens de simulatie vinden er veranderingen in
netsituatie plaats. Deze veranderingen worden direct danwel indirect veroorzaakt door
gebeurtenissen (Eng. Events). Een event kan enerzijds veroorzaakt worden door een ongeplande
verandering in het net (zg. faalgebeurtenis), anderzijds is het mogelijk dat deze event gepland is.
Faalgebeurtenissen kunnen onderverdeeld worden in faalgebeurtenissen, die direct een
netverandering tot gevolg hebben en faalgebeurtenissen, (z.g. slapende louten ) die niet direct een
verandering in het net tot gevolg hebben. Deze slapende fouten zijn echter van invloed op de
afhandeling van de nog te gebeuren faalgebeurtenissen. Voorbeelden van faalgebeurtenissen zijn:
a Een kortsluiting in een rail of in een verbinding.
a Het uitvallen van een rail of een verbinding.
a Een 'slapende' fout in een beveiligingssysteem.
a Een onbedoelde actie van het beveiligingssysteem.
a Een 'slapende' fout in het omschakelsysteem (ATS).

Voorbeelden van 'geplande' events zijn:
a Een actie van het beveiligingssysteem om een kortsluiting weg te nemen.
a Een actie van een omschakelinrichting (ATS)
a Een begin van een reparatie; Dit kan tot gevolg hebben dat een rail of een verbinding uit het

circuit gehaald wordt.
a Het einde van een reparatie; Dit heeft tot gevolg dat een rail of een verbinding weer in bedrijf

wordt genomen.
a Begin van een onderhoudsblok; Heeft afschakeling van rails en/of verbindingen tot gevolg.
a Einde van een onderhoudsblok; Heeft inschakeling van rails en/of verbindingen tot gevolg.
a Afschakeling van een belasting (fabriek);
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Fig.3. 1 De rai/modu/e

Rail #

F

.. --.----.. -, ...~- .. --.-- -1-----------

§3.2 Het modelleren van de netcomponenten

Het model van het te simuleren net is opgebouwd uit modulen. Elke module bevat een of meer
netcomponenten. Hierdoor is het mogelijk componentgewijs en modulegewijs eigenschappen te
definieren. De simulator zal gebruik maken van de vijf volgende modules:
1) De railmoduJe.
2) De voedingsmodule.
3) De belastingsmodule.
4) De verbindingsmodule.
5) De omschakelinrichtingsmodule.
De railmodule komt overeen met een rail van het te simuleren net en wordt netwerktheoretisch als
knooppunt gezien. Aile andere modules stellen netwerktheoretisch gezien takken voor. In dit
model is het dus mogelijk meerdere netcomponenten samen een tak te laten vormen. In principe
zou elke netcomponent, die geen rail is, een tak voor kunnen stellen. Hierbij zouden dan echter
extra knooppunten tussen de verschillende netcomponenten gecreeerd moeten worden. Dit heeft
het nadeel dat er zeer veel knooppunten in het te simuleren net aanwezig zljn. Voor de gebruiker
is dit nadelig, omdat in de structuur van het model de structuur van het te simuleren net niet meer
te herkennen valt. In hoofdstuk 4 zal tevens ter sprake komen dat het minimaliseren van het aantal
knooppunten tot gevolg heeft dat de rekentijd aanzienlijk beperkt kan worden.

§3.2.1 De railmodule

De railmodule is de enige module, die netwerktheoretisch gezlen de functie van een knooppunt
heeft. Aile andere modules hebben daarentegen een takfunctie.

Kenmerken van de railmodule zijn:
o Een railmodule is een knooppunt. Het is dus onmogelijk twee

railmodules direct aan elkaar te koppelen.
o Railmodules hebben een (knooppunt) nummer. De aarde, het

referentieknooppunt, heeft altijd het nummer O.
o Een railmodule is via een hoogohmige Impedantie met de aarde

verbonden. Deze impedantie vormt een tak van rail # naar het
knooppunt 0 (aarde). Deze tak wordt njet door de gebruiker
ingevoerd en kan niet uit bedrijf genomen worden. Dit heeft tot
gevolg dat de spanning van de rail altijd bepaald is !

o Het is mogelijk meerdere faaldefinities aan de rail te koppelen. Een falen van de rail kan als
kortsluiting of als uitval van de rail zijn gedefinieerd.

o Een railmodule wordt kortgesloten door een laagohmige tak van de rail naar de aarde toe te
voegen.

o Het uit bedrijf nemen van een rail komt neer op het uit bedrijf nemen van aile door de gebruiker
ingevoerde verbindingen naar deze rail.

o Het is mogelijk de rail in meerdere onderhoudsblokken op te nemen.
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§3.2.2 De verbindingsmodule

De verbindingsmodule is het model voor aile verbindingen tussen twee rails, waarbij geen van beide
rails de aarde is. In principe zou een omschakelinrichting hier ook onder vallen, maar in verband
met de schakelfunctie wordt hiervoor een aparte module gebruikt.

In figuur 3.2 is te zien dat binnen de verbinding

Rail #1 Rail #2 meerdere secties te onderscheiden zijn. Aile
modules behalve de railmodule hebben de eigen
schap dat deze modules opgebouwd mogen zijn
uit meerdere secties. Bij de eerdere simulatoren
bestond elke verbinding uit een sectie (lees:
netcomponent). De verschillende componenten
werden met elkaar gekoppeJd met behulp van

Fig.3.2 het model van een verbinding extra gecreeerde knooppunten. Een verbindings
module voldoet aan de volgende kenmerken:

o Een verbindingsmodule koppelt twee rails, waarbij geen van de rails de aarde voorstelt.
o De impedantie van de verbinding is gelijk aan de serieschakeling van de sectie impedanties van

waaruit deze verbindingsmodule is opgebouwd.
o Aan een verbindingsmodule kunnen geen stochastische eigenschappen toegekend worden. Aan

de secties van waaruit deze opgebouwd, is echter wei; Onderhouds- en faaleigenschappen
worden per sectie gedefinieerd.

o Een verbindingsmodule kan in- of uit bedrijf genomen worden; Secties zelf kunnen niet in of uit
bedrijf genomen worden.

o Een verbindingsmodule heeft een orientatie; Dit is noodzakelijk om de volgorde bij de invoer
van de secties vast te leggen. Deze orientatie is gericht van de rail met het lage railnummer
naar de rail met het hoge railnummer.

Aan secties zijn de volgende eigenschappen toegekend:
o Een sectie heeft een impedantie; De lmpedantie van een sectie mag gelijk aan nul zijn; In dat

geval kent de sectie aileen stochastische eigenschappen.
o Een sectie kent een leeftijd; Veroudering van de component Is hierdoor in model te brengen.
o Aan een sectie kunnen verschillende faaldefinities toegekend worden. Een faalgebeurtenis kan

een kortsluiting of een uitval van de verbinding tot gevolg hebben. Bij uitval zal direct tot
reparatie overgegaan worden. Bij een kortslulting zal eerst de beveiliging moeten reageren,
voordat tot reparatie overgegaan wordt. Een reparatie is sectie gebonden en de reparatievorm
kan per faaldefinitie gespecificeerd worden.

o Aan een sectie kan onderhoud worden uitgevoerd. Onderhoud is sectie gebonden. Aile
faaldefinities binnen een sectie worden beinvloed door het onderhoud.
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o Het simuleren van een kortsluiting vergt meerdere stappen :
- De verbinding wordt uit bedrijf genomen.
- De oorspronkelijke verbinding wordt in tweeen gesplitst halverwege de kortgesloten sectie.

Het model van een sectie voorziet aileen in kortsluitingen halverwege de sectie impedantie.
- Aan ieder van de twee ontstane takken wordt een laagohmige impedantie aangebracht.
- De twee takken komen in bedrijf als een tak van een van de oorspronkelijke rails naar aarde.

De vereenvouding van het net tot een eenfase net heeft tot gevolg dat aileen driefasen
kortsluitingen in model gebracht kunnen worden. De driefasen kortsluiting is echter de kortsluiting
met de meeste gevolgen Lv.m. de spanningcriteria, die de afschakeling van de belastingen kunnen
bewerkstelligen. De vereenvouding tot een eenfase net reduceert de benodigde rekentijd met een
factor 9 t.ov. een driefasen net. Impedanties worden ingevoerd volgens het 'per unit' systeem.
Gebruik van het per unit systeem heeft een eenvoudige weergave van de impedanties tot gevolg,
omdat aile spanningsniveau's aan een spanningsniveau gerelateerd worden.

§3.2.3 De omschakelinrichtingsmodule

Een omschakelinrichting (Eng. Automatic Transfer
ReII'1 RelII2 System) bestaat net als de verbindingsmodule uit

secties. De secties hebben dezelfde eigenschappen
als de secties van de verbindingsmodule. In een
sectie is echter een schakelaar opgenomen. Tijdens
normale bedrijfsvoering zal deze schakelaar open
staan. Voor de ATS module gelden dezelfde eigen-

Fig. 3. 3 De ATS Module schappen als voor de verbindings module.

Een ATS module kent bovendien de specifieke eigenschappen:
o Een ATS module bevat slechts een sectie met een schakelaar.
o De ATS module mag een onbeperkt aantal secties zonder schakelaars bevatten. Aan de

rechterzijde (zie fig.3.3) van de schakelsectie dient minimaal een normale sectie gekoppeld te
zijn.

o De schakelaar schakelt pas in nadat is gedetecteerd dat een van de bij deze omschakelinrichting
gedefinieerde verbindingen of rails uit bedrijf genomen of uit gevallen is.

o Een faaldefinitie waarmee een zogenaamde slapende fout gedefinieerd kan worden. Het
optreden van de slapende fout heeft tot gevolg, dat wanneer de ATS een schakelopdracht krijgt,
deze niet om zal schakelen. Het niet omschakelen heeft een reparatie van de ATS tot gevolg.
Na deze reparatie zal de ATS weer als normaal functioneren.

o Het omschakelen van de schakelaar gebeurt niet direct doch heeft een gedefinieerde vertraging.
De tijd benodigd om te schakelen wordt de vrijgavetijd genoemd.
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o Een ATS zal niet omschakelen, wanneer het net zich nog in kortgesloten toestand bevindt.
o De ATS module heeft net als de verbindingsmodule een orientatie. Deze orientatie is gericht van

de railmodule met het laagste railnummer naar de rail met het hoogste railnummer.

De omschakelinrichtingsmodulekan gebruikt worden om zowel automatische omschakelinrichtingen
als 'handmatige' omschakelrichtingen te modelleren. Het verschil tussen deze twee methoden van
omschakelen zit in de tijd. die benodigd is om te schakelen. Het opnemen van omschakel
inrichtingen in industriele netten heeft tot doel het aantal uitvallen en de tijdsduur van uitval van
belastingen te reduceren. Omschakelinrichtingen zijn duur en niet altijd heeft toepassing hiervan
aan het gestelde doer beantwoord. Met Monte Carlo simulatie kan men testen. wat de verbetering
van de bedrijfszekerheid is, wanneer er op bepaalde plaatsen in het circuit een ATS is opgenomen.
Viiver [6].

§3.2.4 De voedingsmodule

Fig.3.4 Voorbeeld van sen
generatormodule

: ...

[Zgen \'.
~ \

iV~ I

! ]

De generatoren worden voorgesteld als een spanningsbron. Een voorbeeld van een generator in
het te simuleren net is te zien in fig.3.4. De generator dient ingevoerd te worden als een tak tussen

een rail (knooppunt) en het aardingsknooppunt. (Deze tak wordt in fig
3.4 omvat door de stippellijn.) De rail Vgen hoeft door de gebruiker niet
ingevoerd te worden. De simulator zal dit knooppunt zelf genereren,

zodat gebruikers niet In staat zullen zijn faaleigenschappen aan dit
knooppunt toe te kennen. Dit intern knooppunt dient aileen als
aansluiting van de spanningsbron.
De voedingsmodule kent de volgende eigenschappen:
o De voedingsmodule is een tak tussen een rail en het aardings

knooppunt.
o Aan de voedingsmodule moet minimaal een impedantie (Zgen), toe

gekend worden, die transiente reactantie van de generator

voorstelt.
o De generator wordt voorgesteld als een niet regelbare

spanningsbron. In combinatie met de impedantie Zgen levert dit een
Thevenin vervangsschema op.

o Aan aile impedanties binnen de tak mogen kortsluit- en faal
mogelijkheden en onderhoudsblokken toegekend worden.

o Uitval van de generator wordt voorgesteld door de impedantie Zgen
ult het circuit te nemen.
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§3.2.5 De belastingsmodule

ZIoad

load bus

Fig 3.5 De belastingsmodule

De belastingsmodule stelt een fabriek of een gedeelte hiervan voor.
Deze belasting bestaat hoofdzakelijk uit motoren. Gezien het aantal
benodigde simulaties is een zeer eenvoudige modellering van de
belasting noodzakelijk. Daarom wordt een belasting in model gebracht
m.b.v. een constante impedantie. De belasting wordt ingevoerd als een
verbinding tussen een rail (knooppunt) en de aarde (referentie knoop
punt). In fig.3.S is de verbinding omvat door de stippellljn. De rail
Loadbus wordt niet ingevoerd, maar Intern gegenereerd en wordt
aileen gebruikt om te testen of aan het afschakelcriterium voldaan
wordt.
Een loadmodule wordt gekenmerkt door:
o De loadmodule is een tak tussen een rail en de aarde
o De impedantie ZIOlId stelt de belasting voor. Deze impedantie kent

geen faalmogelijkheden en is niet opgenomen in onderhouds
blokken.

o Een loadmodule bestaat minimaal uit twee impedanties, waarvan de
impedantie aan het referentieknooppunt de belasting voorstelt. De andere impedanties hebben
daarentegen de mogelijkheid om faalmogelijkheden en onderhoud toe te kennen.

§3.3 Het bevelligingsconcept

Verstoringen van de netsituatie wOrden veroorzaakt door het falen van systeemcomponenten.
(systeemcomponenten = netcomponenten + beveiligingssysteem) Storingen in het industrieel net
kunnen zich uiten in de vorm van uitval, afschakeling van rails en verblndingen of in de vorm van
kortsluitingen. Het gevolg van deze twee storingsvormen wordt in hoge mate bepaald door het
beveiligingsconcept. Het reduceren van de gevolgen van elk type storing vraagt om een aparte
aanpak.

Om het net tegen de gevolgen van een kortsluiting te beveiligen worden relais gebruikt. In de
praktijk worden meerdere typen relais gebruikt, die op verschillende grootheden reageren. Gezien
de complexiteit. die het in model brengen van deze verschillende relais met zich meebrengen, is
het beveiligingsmodel sterk vereenvoudigd. De gebruiker zal moeten definieren welk relaissysteem
op welke fout zou moeten reageren. Het model van deze beveiliging ziet aile relais. die op een
kortsluiting reageren als een geheel. Daarom is het beter om van een relaissysteem te spreken dan
van relais.
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De gevolgen van kortsluitingen kunnen beperkt worden door ingrijpen van relais. Een kortsluiting
heeft een spanningsdaling op aile rails tot gevolg. Ais de spanning op een belastingrail t.g.v. de
kortsluiting te lang te laag blijft, zal dit leiden tot de afschakeling van de belasting. Het
beveiligingssyteem heeft dan ook tot doel kortsluitingen zo snel mogelijk uit het net te verwijderen.
Bij elke module zijn kortsluitmogelijkheden te definieren. Voor elke kortsluiting moet gedefinieerd
worden welk relaissysteem, de kortsluiting uit het circuit kan nemen. Meerdere relaissystemen
kunnen per kortsluitmogelijkheid gedefinieerd worden. Het is namelijk mogelijk, dat een (primair)
relaissyteem de kortsluiting niet detecteert. In dat geval kan de kortsluiting weggenomen worden
door een volgend (backup) relaissysteem.
In de praktijk zal een backup relaissysteem later reageren dan het primaire relaissysteem. Het
model van de beveiliging gaat uit van een reactietijd van een relaissysteem; Het relaissysteem met
de kortste reactietijd zal als primair relaissysteem gezien worden.

Relaissystemen nemen de kortsluiting uit circuit door of de kortgesloten verbinding of rail uit bedrijf
te nemen, of door een gedeelte van het circuit te isoleren van de bronnen m.b.v. uitschakeling van
bepaalde verbindingen of rails. Hierna zal het afgeschakelde circuitgedeelte buiten bedrijf blijven
totdat de kortgesloten rail of verbinding gerepareerd is.

In de praktijk Is het mogelijk dat het primaire relaissysteem de kortsluiting niet detecteert
(onterecht niet afschake/en). Het is ook mogelijk dat het relaissysteem al defect was, maar dat
deze fout pas bij het niet aanspreken van het relais gevonden werd. (zg. Sleeping Fault) In beide
gevallen zal een backup relaissysteem de kortsluiting moeten wegnemen. Het is ook mogelijk dat
relaissystemen op een kortsluiting reageren, terwijl deze volgens het beveiligingsconcept niet op
deze kortsluiting mogen reageren (onterecht afschake/en). Deze laatste fout kan beschouwd
worden als een Common Mexie Failure.
Om het beveiligingsmodel niet te complex te maken zal een relaissysteem dat tot actie overgaat
aile verbindingen en rails, die afgeschakeld dienen te worden, op hetzelfde moment afschakelen.
Door gebruik te maken van de extra definitie mogelijk-heid van afhankelijkheid tussen verbindingen
(zie §3.6 ) is het mogelijk gebleken verbindingen op een later moment af te schakelen.

De gevolgen van relaisacties door het uit bedrijf nemen van verbindingen of rails, waardoor
belastingen van de spanningsbronnen worden afgesneden, kunnen beperkt worden door het
opnemen van automatische of 'handmatige' omschakelinrichtingen in het circuit. Hiervoor kan de
omschakelinrichtingsmodule in het netmedel aangewend worden. In de praktijk reageert deze
omschakelinrichting op onderspanningen op bepaalde plaatsen in het net. Een kortsluiting heeft
echter ook een spannlngsval tot gevolg. In de praktijk zal een omschakelinrichting nooit
omschakelen tijdens een kortgesloten situatie. Dit zou een nog grotere spanningsval in andere
gedeelten van het net tot gevolg hebben. De omschakelinrichtingsmodule verschilt in zoverre van
de praktijk dat deze niet reageert op onderspanningen, maar op uitval of atschakeling van bepaalde
verbindingen en/of rails.
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§3.4 De afschakelcriteria en kostenfunctles van belastingen

De afschakelcriteria hebben betrekking op rnogelijke afschakeling van de belastingen. Een
belasting kan door de gebrulker gedefinieerd zijn als een deelbelastlng van een InstalJatie. In het
geval van simulatie van het gehele Industriele net kan deze belasting staan voor een fabriek. Bij
het afschakelcriterium wordt uitgegaan van een spannlngsvastheidskromme. Ais de spanning
tijdens een verstoring beneden de spanningsvastheidskromme komt Is er sprake van een
onderbreking. Deze onderbreking heeft tot gevolg, dat de installatie afgeschakeld zal worden. De
belastingen in Industriele netten worden hoofdzakelijk gevormd door motoren. Het herstelgedrag
van motoren na een spanningsdip is afhankelijk van de grootte en de duur van deze dip.
Spijkers [8J adviseert dan ook een spanningsvastheidskromme te kiezen. De spanningsvast
heidskromme geeft de maximaal toelaatbare spanningsdip weer. Wanneer het spanningsverloop
tijdens een verstoring boven de spanningsvastheidskromme blijft treedt er geen onderbreking op,
anders weI. Ais mogelijke spanningsvastheidskromme geeft Spijkers de kromme A uit fig. 3.6.
Eerdere simulatoren maakten echter. gebruik van een spanningsvastheldkromme volgens:

Vet) - 0 O<t<to

_ t - to
Vet) - V. (1 - B ~)

(3,1)

waarbij to (ZeroVoIt Time) ; de tijd gedurende welke de spanning ter plaatse van de belasting
gelijk mag zijn aan nul

T = (TimeConst); de tljdconstante, waarmee de spanning diem te herstellen.
V., = (LongDip); de minlmale spanning die gedurende langere tijd Is toegestaan.

o to
Fig.3.6 Spanningsvastheidskrommen

De spanningsvastheidskrornme volgens
form. 3.1. Is weergegeven In fig 3.6 (B).
Alhoewel het exponentiele verloop van het
spanningsvastheidskromme een redelijke
benadering van de door Spljkers voorgestelde
krornme is, kan men zich afvragen of deze
krornme voor de slmulatie enig nut heeft:
De Monte carlo simulatie maakt aileen
statische spannlngsberekenlngen bij
veranderlngen van de netsltuatle. M.a.w. de
spannlngsveranderingen tljdens de simulatie
zijn sprongsgewljs. Hierdoor Is het toegestaan
de spanningsvastheldskromme te benaderen
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Fig. 3.7 Benadering I/an de spannlngsl/astheids
kromme m.b.l/. stapfuncties

t->
too

Vnonn

door een functie. die samengesteld is uit een
of meerdere verschoven stapfuncties.
(zie fig.3.7.A).

Hoewel een exponentieel verloop verdedigbaar
is. zal de extra benadering die gemaakt wordt
door een stapvormig verloop van de span
ningsvastheidskromme aan te nemen, niet
groter zijn dan de fout die gemaakt wordt door
een stapvormig verloop voor de optredende
spanningen aan te nernen. Omdat een stap
vorrnig verloop van de spanningsvastheids
kromme een vereenvoudiging in de program-
matuur mogelijk maakt Is hlervoor gekozen.

Het aantal stapfunctles, waaruit de spanningsvastheidskromme bestaat. is door de gebruiker zelf
te definieren. Het aantal stapfuncties is echter van invloed op de slmulatieduur. De gebruiker dient
bij elke stapfunctie de grootte en de tljdverschulving In te voeren. De stapfuncties moeten voldoen

aan de volgende eisen:

1) De opeenvolgende spanningswaarden dienen een monotoon stijgende functie te vormen.
2) De verschuiving in de tijd meet groter zljn dan nul. Door een zeer kleine tljdverschuivlng te

nemen (b.v. 1/100 sec.) kan een mlnlmale spanning op t = 0 gedeflnieerd worden.

Een tweede afschakelcriterlum wordt gevormd door de onderlinge afhankelijkheld van de
belastingen. Een atschakeling van een belastlng v1ndt plaats. nadat een andere belasting een
bepaalde tljd ultgevaflen Is. Blj slmulatie van een fabriek van een industrleel net kunnen de

belastingen motorclusters voorstellen. Een ultval van deze motor-groepen heeft dan tot gevolg dat
na een gegeven tijd de gehele fabriek stil gelegd wordt.
Stellen de belastingen daarentegen fabrleken voor dan kan de ultval van elm fabriek de stillegging
van andere fabrieken tot gevolg hebben wegens tekorten In grondstoffen.

De bedrijtszekerheid van Industrlele netten wordt bepaald door de ultval van de belastlngen.
Relevante gegevens met betrekklng tot de bedrljtszekerheid zljn :
o Het gemiddeld aantal onderbreklngen per jaar.
o De gemlddelde ultvalsduur per jaar.
oDe waarde van de njet geleverde energie (WNGE) per jaar.
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AI deze gegevens samen kunnen de gebruiker een beeld geven van de bedrijfszekerheid.
De WNGE van een uitval Is onder te verdelen als In flg.3.8. De simulator zal van een Iineaire
kostenfunctie (zle flg.3.9) gebruik maken, waarbij de kosten worden onderverdeeld In varlabele en
constante kosten.

t
o

t t->
2

Fig.3.8 Gesty/eerde weerga'le 'Ian WNGE
Sron: Cerlontijn {5}

5
K

b

•
Produc:tlevel1les

t->

Fig.3.9 Een'loudig lineair model 'Ian WNGE

De kostenfunktie is als voigt: K(t) - bt + B (3,11)

waarbij to = het moment van stroornonderbreking
t 1 = beschadlging van de electr. installatie
t2 = opstarten van de fabriek
a = vaste kosten
b = varlabele kosten
K = totale kosten
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§3.50nderhoudssystemen

Onderhoud in het simulatiemodel is op twee manieren van invloed op de betrouwbaarheid: Ten
eerste kunnen componenten zodanig onderhouden worden, dat deze na onderhoud weer als nieuw
zijn (vervanging). De faalverdelingen moeten dan uiteraard zo gekozen zijn dat veroudering een
rol speelt. Ten tweede is een component tijdens onderhoud buiten bedrijf. Hierdoor wordt de
bedrijfszekerheid van het net minder. Bij onderhoud aan rails en secties binnen verbindingen
worden de rails en verbindingen uit bedrijf gehaatd. Aan relaissystemen kan ook onderhoud worden
toegekend. I.v.m. vereenvoudiging van het simulatiemodel blijven deze relais tijdens onderhoud in
bedrijf. Deze vereenvoudiging is minder ernstig dan het in eerste instantie lijkt, omdat de
onderhoudsduur van een relais relatief kort is t.o.v. de onderhoudsduur van andere typen
componenten.
Onderhoud wordt gedefinieerd in onderhoudsblokken. Hiermee is de mogelijkheid gecreeerd om
een groep netcomponenten tijdens een onderhoudsblok buiten bedrijf te nemen. Aan iedere
netcomponent, waarbij onderhoud mogelijk is, kunnen meerdere onderhoudsblokken toegekend
worden.

Onderhoud zal in de praktijk niet onder aile netsituaties uitgevoerd worden; Door verstoring van
de netsituatie kan het gebeuren dat onderhoud uitgesteld dient te worden om onnodige uitval van
belastingen te voorkomen . De gebruiker zal dan ook uit verschillende onderhoudsstrategieen
kunnen kiezen:

o Onderhoud uitvoeren onder aile bedrijtsvoeringen van het net.
o Onderhoud uitstellen als dit zou leiden tot de uitval van de door de gebruiker gedefinieerde

belastingen.
o Onderhoud uitstellen als er al ergens anders onderhoud in het net plaatsvindt.
o Onderhoud uitstellen als er een of meer van de door de gebruiker gedefinieerde verbindingen

of rails buiten bedrijf zijn.

Zowel het moment dat onderhoud plaats vindt als de onderhoudsduur kunnen worden gedefinieerd
met een verdeling. Meestal zal onderhoud op een vast tijdstip plaatsvinden en een vaste tijd duren.
Daarnaast is het mogelijk spreiding aan te brengen in de tijd-tot-onderhoud en/of in de
onderhoudsduur. Niet altijd is het de bedoeling om afschakeling ten gevolge van onderhoud bij
de simulatiegegevens te voegen. Het zou immers mogelijk zijn dat tijdens het onderhoud van
netcomponenten, de belastingen ook een noodzakelijke revisie ondergaan. De kosten, die met dit
onderhoud gepaard gaan, worden hoe dan ook gemaakt. In dat geval zal de onderhoudsduur op
nul gesteld dienen te worden. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde componenten wei vernieuwd
worden, maar dat er geen extra kosten t.g.v. onderhoud in het simulatieresultaat worden
meegenomen.
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§3.6 Faalmogelijkheden

In voorgaande paragrafen is falen aan de orde gekomen bij de bespreking van de verschillende
modulen, waaruit het netmodel samengesteld wordt. FaalmogeliJkheden waren gebonden aan
componenten van het e/ectrisch netwerk of aan componenten van het beveiligingssysteem. Hierbij
werd In plaats van falen gesproken over faa/deflnlties; Bij de /nvoer van de verschlliende modules
wordt het faa/gedrag nog nlet beschreven, er wordt slechts naar verwezen.

II

Faaldefinities
faalnummer
verdelng

III

Fig.3. 10 Faalstructuur binnen het simulat/emodel

In fig 3.10 staan de pljlen genummerd met:
1) Falen van de rail door kortsluitlng.
2) Falen van de rail door ultva!.
3) Falen van de verbinding door kortsluitlng.
4) Falen van de verbinding door ultva!.
5) Falen van een ATS verbinding door kortslulting.
6) Fa/en van een ATS verblndlng door ultval.
7) Fa/en van een ATS verblnding door onterecht nlet ornschakelen.
8) Falen van een relais door onterecht nlet aanspreken. (deze kortslultlng wordt nlet

gedetecteerd. Olt falen Is kortsluiting-geoonden)
9) Falen van een relals door onterecht aanspreken. (relaissysteem-gebonden)
10) Falen van een relals door onterecht nlet aanspreken. (Olt falen is relaissysteem-gebonden)
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In figuur 3.10 is te zien, dat er drie niveau's te onderscheiden zijn blnnen de faalstruetuur. De pijlen
vanuit niveau I naar niveau II geven aan welke faalmogelljkheden bij welke component toegekend
kunnen worden. Op niveau II wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende faal
mogelijkheden. Vanuit niveau II wordt m.b.v. een faalnummer naar het falen verwezen in niveau III.

Op niveau II staan de gegevens die betrekking hebben op de afhandeling van de faalgebeurtenis.
Niveau III is een bestand, dat aile faalverdelingen bevat gerangschlkt op faalnummer. Op dit niveau
wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschlllende faalvormen. Niveau II dient om
onderscheid te maken tussen de verschillende faalvormen.

Met de Common Mode Failure definitie is het mogelijk verschillende faaldefinities te koppelen. In
de Common Mode Failure (CMF) wordt een faalverdeling uit niveau III afhankelijk gemaakt van een
andere faalverdeling uit niveau III. Bij de CMF definitie is het mogelljk zowel een kans als een
vertragingstijd aan te geven. Hiermee is het mogelijk gebleken bijvoorbeeld het onterecht
aanspreken (kortsluiting-gebonden) van een relaissysteem te modelleren:

r··········· •·· ············..···..······· · ·········· :
Backup relaiasyateem !

- 98" en ralls

Afschakellng

van verbindin-

t··..···_--..._.._········......~,
!

1 = terecht aanspreken primalr relals

2 = onterecht niet-aanspreken primair relais

3 = terecht aanspreken secundair relais

4 = onterecht aanspreken secundair relais
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Een kortsluiting is terug te vinden in het bestand van aile faaldefinities (niveau III). Met behulp van
een CMF definitie is de faaldefinitie van het onterecht aanspreken te koppelen aan de faaldefinitie
van de kortsluiting. Het onterecht aanspreken van een relaissysteem heeft namelijk ook een
faalverdeling; Deze vorm van onterecht aanspreken is uit zichzelf niet gekoppeld aan andere
faalmogelijkheden. De kans, die bij de CMF ingevoerd kan worden, geeft de kans weer dat het
relaissysteem onterecht aanspreekt t.g.v. de kortsluiting.

Wat de common mode failure mogelijk maakt met faalmogelijkheden, is voor verbindingen mogelijk
met de verbindingsafhankelijkheidsdefinitie; Hiermee is het mogelijk te definieren dat wanneer
bepaalde verbindingen langer dan een bepaalde tijd buiten bedrijf zijn, dit een uitval van een
andere verbinding tot gevolg heeft. Deze optie is Ingevoerd voor het geval, dat een circuit gevoed
wordt vanuit meerdere verblndingen. Ais van deze verbindingen een aantal afgeschakeld of
uitgevallen is, worden de overgebleven verblnding(en) na een bepaalde tijd afgeschakeld LV.m.
overbelasting. Deze definitie kan ook gebrulkt worden om vertraagd afschakelen van verbindingen
bij relais actie t.g.v. een kortsluiting te modelleren; El1m verbinding wordt dan tljdens de kortsluiting
door een relais afgeschakeld. Na een gedefinieerde tijd worden de andere verbindingen
afgeschakeld m.b.v. de verbindingsafhankelijkheidsdefinitie.
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Fig.4.1. Voorbeeld van een black box netwerk

4 Spanningsberekeningen

§4.1 Berekening van de spanningsniveaus in het electrisch net

Het afschakelcriterium van een industriele installatie hangt af van het spanningsverloop op de rail
(knooppunt) van de belasting. Dit zijn de enige rails, waar de spanning van berekend wordt. In
hoofdstuk 3 is het model van het electrisch netwerk aan de orde gekomen. De beschrijving van
het netwerk is een sterk gesimplificeerd model van de werkelijkheid; De generatoren hebben geen
regelbare spanning en van de kortsluitingen is aileen de driefasen kortsluiting in model gebracht.
Dit gesimplificeerde model heeft het voordeel dat er gebruik kan worden gemaakt van eenvoudige
netwerktheorie. Volgens de netwerktheorie kan elk netwerk, opgebouwd uit passieve
componenten, herleid worden tot figuur 4.1 :

Aile generatoren worden in model gebracht
+ m.b.v. een Thevenin vervangingsschema als

vaste spanningsbron. De spanningsbronnen
bevinden zich buiten de zogenaamde 'black box'.
Binnen de black box is de transiente reactantie
van de generator opgenomen. Deze impedantie
stelt samen met de spanningsbron de generator
voor. De generatoren bevinden zich in fig.4.1 aan
de Iinkerkant van de black box (Vg1 ,Vg2"Vgk),

De verschillende belastingen bevinden zich
binnen de black box en aileen de rails, waarvan
de spanning berekend dient te worden bevinden
zich buiten de black box. (in fig.4.1 aan de
rechterkant VI1 ...Vtn.) De verschillende span-

ningsniveau's in het industrieel net worden voor de eenvoud aan elkaar gerelateerd met behulp van
het per unit systeem. Het is noodzakelijk om het industrieel net te reduceren tot een dergelijk
eenvoudig netwerkje, omdat tijdens een simulatie enige tien- tot honderdduizenden
spanningsberekeningen gedaan moeten worden. Een dergelijke simplificatie heeft dus tot gevolg
dat de benocligde rekentijd voor een simulatie beperkt kan blijven !

Het gebruik van het Thevenin vervangingsnetwerk heeft tot gevolg, dat een generator beschouwd
wordt als een oneindig sterke (constante) spanningsbron met een daarmee in serie staande
impedantie. Oat aileen de transiente impedantie in model is gebracht betekent dat slechts
stationaire spanningswaarden berekend kunnen worden. Dit hoeft echter geen beperking te vormen
voor het gebruik van deze berekeningsmethode, als men in beschouwing neemt dat veranderingen
in de spanningen op de rails van de installaties, plaatsvinden binnen een betrekkelijk kort
tijdsinterval (enkele seconden). De spanningsregelingen van generatoren reageren hierop pas later,
met als gevolg dat de uitkomst van de gevraagde spanningen met deze berekeningsmethode
nauwelijks be'invloed wordt door het gedrag van de generatoren.
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§4.2 Opbouw van de knooppuntimpedantiematrix

De meest efficiente manier om spanningen in het netwerk te berekenen op een digitate

rekenmachine is door gebruik te maken van matrixnotatie. De wet van Ohm geeft de mogelijkheid

om met een admittantie- danwel een impedantie matrix te rekenen. Bestudering van de twee

methoden bracht naar voren dat de admittantie matrixnotatie het voordeel biedt dat men een ijl
(z.g. 'sparse') matrix krijgt. Nadelig aan deze methode is. dat wanneer de spanning berekend moet
worden, een grote ondermatrix van de admittantiematrix ge'inverteerd dient te worden.

De impedantiematrix methode heeft het voordeel. dat er slechts een beperkte ondermatrix van de
impedantiematrix ge'inverteerd dient te worden. Het onderstaande voorbeeld zal dit verduidelijken.

Stel de spanningsvector voor zijnde :

en de stroomvector zijnde :
y.. = (Vg1,Vg2'... 'VOk'V,1 ..·'Vln'Vx1'·...Vxm)
.1 = (lg1 ,1g2, ... ,lgk ,I'1 ,.. ,I'n,lx1 ,... ,Ixm)

waarbij de indices g,l,x resp. op generator, belasting (load) en inwendige knooppunten slaan. (Zie

fig. 4.1) Beschouwt men aileen de uitwendige knooppunten van figuur 4.1, dan voigt hieruit:

y.. = (Vg1,Vg2... ,Vgk,V,1,,,,Vln) (4,1)

.1 = (lg1 ,1g2'oo,VOk,D, .... ,D)

In impedantiematrix notatie:

I V~n
I I

Z~n,~n Zven,iOIId

I I
I~

=
ViOIId Z.oad,~n z.o.s,iOIId liOIId

substitutie geeft:

ViOIId = (ZiOIId.~n) . (Z~n,~r1 . V~n

In admittantiematrix notatie:

II~n
I I

Y~n,~n Y~,load

I I
V~n

=
Iload YiOIId.~n YiOIId,iOIId ViOIId

substitutie geeft:

(n.b. liOIId = Q ) (4,11)

(4,111)

(n.b. lload = Q) (4,IV)

Aangezien een te simuleren industrieel net in het algemeen meer belastingen (loads) dan
generatoren heeft, zal inversie van de ondermatrix Zg.n,~n minder bewerkingen vergen dan het

inverteren van de onder-matrix z.o.s,load' Voor toekomstige toepassingen kan het noodzakelijk zijn

om aile rail spanningen te bepalen. In dat geval is de impedantiematrix notatie zeer voordelig.
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Het opbouwen van de matrix gebeurt tak voor tak. Het opbouwen van de impedantiematrix is iets
moeilijker dan het opbouwen van het admittantie matrix. Bij deze laatste methode dient echter bij
elke wijziging de gehele impedantie matrix ge"inverteerd te worden. Aangezien dit laatste zeer veer
rekentijd vergt en er tijdens een simulatie frequent wijzigingen optreden. is gekozen voor de knoop
punt impedantiematrix.

Bij gebruik van de 'directe' methode wordt de aarde ook als knooppunt gezien. Aangezien het
spanningsniveau van het referentieknooppunt (aarde) niet relevant is, kan de
knooppuntimpedantiematrix met een knooppunt (het referentie knooppunt) gereduceerd worden.
Men noemt dit de 'indirecte' methode.

Bij de opbouw van de matrix volgens de indirecte methode wordt uitgegaan van de nulmatrix.
Bij toevoegen van elke tak (verbinding) gelden de volgende regels, waarbij onderscheid gemaakt
wordt tussen de verschillende typen takken.

Radiale takken : Oit zijn takken naar rails, waarmee nog geen enkele van de reeds in de
matrix aangebrachte takken mee verbonden zijn.

Transversale takken: Oit zijn takken, waarvan beide rails, die door de tak verbonden worden,
al in de matrix ingebracht zijn.

Een tak wordt gedefinieerd als zijnde een verbinding met een impedantie Z tussen de twee rails

p en q, waarbij q > p.
Dan gelden de volgende regels:

Radiale takken

p = 0 (aarde) Zqq = Z Type I (4,VI)

p < > 0 (aarde) Zjq = Zqj = Zpj

Zqq = Zpq + Z
Transversale takken

j = l..m Type II (4,VII)

p = 0 (aarde) Zjl = Zt.j = -~ j = l..m L = m + 1 Type III
Zu = -ZqI. + Z
Kron reductie toepassen
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p < > 0 (aarde) Zjl = Zt.j = Zpj - Zqj 1..m L

Zu=Zpl-~+Z

Kron reductie toepassen

m + 1 Type IV (4,IX)

ad Kron reductie: Zjj = Zjj - Z.........lLj

Zu

i,j l..m (4,X)

Bij type III en type IV wordt de matrix tijdelijk uitgebreid met een extra knooppunt L. Hierna wordt
dit knooppunt weggeveegd m.b.v. de Kron-reductie.
Aan de hand van een klein net, waar de takken voor de eenvoud aileen een weerstand bezitten, zal
dit algoritme duidelijk gemaakt worden.

Fig.4.2. Eenvoudig voorbeeld net
'l'ype II

o 3 0 3
3 0 3 0
o 3.2 0 3.2
3 0 3.2 0
o 3.2 0 3.7I ~

'fait 81 van 1 naar 0

131 'l'ype I

TaJt 82 van 2 naar 0

I ~ ~ I 'l'ype I

'rak 83 van 3 naar 1

I ~
0 LI3 'l'ype II
0

'1'ak B4 van 4 naar 2

I ~
o 3 0 I3 0 3 'l'ype II + +o 3.2 0 Va:! Vg33 0 3.2

Talt as van 5 near 3

'raJt 86 van 5 naar 4

3 0 3 0 3 -3 1.761.23 1.68 1.31 1.48
0 3 0 3 0 3 kronred. 1.23 1.76 1.31 1.68 1.52
3 0 3.2 0 3.2 -3.2 -> 1.68 1.31 1.79 1.40 1.58 'l'ype IV
0 3 0 3.2 0 3.2 1.31 1.68 1.40 1.80 1.62
3 0 3.2 0 3.7 -3.7 1.48 1.52 1.58 1.62 1.82

-3 3 -3.2 3.2 -3.7 7.3

'l'aI< B7,B8 an B9 op eoortqel1jke "1joe qeeft:

V10ed Zload,qen

tJ 1. 76 1. 23 1.68 1.31 1.48 1.68 1.48 1.31 III

V12 1. 23 1. 76 1.31 1.68 1. 52 1.31 1.52 1.68 112

V3 1.68 1.31 1.79 1.40 1.58 1.79 1.58 1.40 13

V4 1.31 1.68 1.40 1.80 1.62 1.40 1.62 1.80 14

V5 1.48 1.52 1.58 1.62 1.82 1.58 1.82 1.62 15

Vqen1 1.68 1.31 1.79 1.40 1.58 2.39 1.58 1.40 Iqen1

Vqen2 1.48 1.52 1.58 1.62 1.82 1.58 2.12 1.62 Iqen2

Vqen3 1.31 1.68 1.40 1.80 1.62 1.40 1.62 2.20 Iqen3

Vqan Zqen,qen Iqan
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Het weghalen van een tak uit het knooppuntimpedantiematrix is, even eenvoudig als het toevoegen;
Het komt neer op het toevoegen van de takimpedantie -Z.
Om te voorkomen dat aile takken naar een rail uit de matrix weggehaald kunnen worden t.g.v. van
een gebeurtenis tijdens de simulatie, wordt er een hoogohmige impedantie tussen elke rail en de
aarde toegevoegd. Deze hoogohmige impedantie kan tijdens de simulatie niet weggehaald
worden. 'Eiland bedrijf' van een knooppunt is dan onmogelijk, zodat de spanning van elk

knooppunt altijd bepaald is.
Bij initialisatie van de impedantiematrix worden eerst aile knooppunten via de hoogohmige
impedantie verbonden met het aardingsknooppunt. Het voordeel hiervan is enerzijds dat aile
andere hierna in te voeren takken transversaal zijn en anderzijds dat takken, die tijdens de simulatie
in of uit bedrijf genomen worden, transversaal zijn. Een nadelig is echter dat bij elke in- of uit
bedrijfsname een veel rekentijd vergende Kron-reductie noodzakelijk is.

Zowel de reele impedantiematrix uit het voorbeeld, als de complexe impedantiematrix hebben de
eigenschap dat ze symmetrisch zijn. Hiervan kan gebruik gemaakt worden om de benodigde
geheugenruimte tijdens de simulatie te beperken. De impedantie matrix wordt echter ook gebruikt
voor het opslaan van de normale bedrijfssituatie. Dit om de volgende redenen:
o Ais tijdens de simulatie het net terugkeert naar de normale bedrijfssltuatie zou er door

toevoegen van uitgevallen takken, een of meerdere Kron-reductles noodzakelijk zijn. Dit vergt
meer berekeningen dan het eenvoudlg kopieren van de normale bedrijfssituatie.

o Alhoewel een hoge rekennauwkeurigheid wordt toegepast, kunnen meerdere toevoegingen en
verwijderingen van takken leiden tot onnauwkeurigheden in de impedantiematrix ten gevolge
van afrondfouten. Kopieren van normaalbedrijf gegevens voorkomt dit.

o In veel programmeertalen is slechts mogelijk een matrix te declareren, waarbij aile kolommen
evenveel rij elementen hebben. M.a.w. het programma reserveert hoe dan ook een M*M matrix
aan geheugenruimte.

De impedantiematrix krijgt zodoende de vorm:

• bed •

• 1 1 n 0

• bed •

• 1 1 n 0

Fig.4.3 a) De symmetrische impedantie matrix.
b) De impedantie matrix, die gedeeltelijk ook voor opslag dient.

In figuur 4.3b dient de linker ondermatrix voor de opslag van normale bedrijfssituatie, terwijl de
rechter bovenmatrix dient voor de opslag van de momentane impedantie matrix. Het spreekt voor
zich dat dit gebruik van de impedantiematrix wijzigingen in de regels (form. 4,VI - X) voor het
aanbrengen van takken vereist.
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§4.3 Methoden voor matrixinversie

Om de spanningen op de rails van de installaties te bepalen is een matrixinversie noodzakelijk.
Matrixinversies vergen veeI rekenstappen. De rekentijd nodig voor een inversie hangt at van het
gevolgde inversie algoritme, de eigenschappen van de matrix en de matrixgrootte. Een bruikbare
eigenschap van de te inverteren ondermatrix Zgen,oen is symmetrie.
Bestudering van Inversie technieken heeft de volgende opties opgeleverd:

1) Het algoritme van Gauss-Jordan (komt neer op LOU decompositie.)
2) Het algoritme van Crout (ook wei LU decompositie genoemd.)
3) Het algoritme van Cho/esky (ook wei L decompositie genoemd.)

Het Gauss-Jordan en het Crout algoritme gelden voor aile inverteerbare matrices. Het Cholesky
algoritme geldt aileen voor symmetrische matrices, maar heeft als voordeel dat het kleinste aantal
rekenstappen benodigd is.

Het Gauss-Jordan algoritme Is de meest bekende inversie techniek. Deze methode komt neer op
het vegen van de matrix, waarbij pivotting toegepast dient te worden. Omdat dit een vrij
eenvoudige techniek is, heeft dit tot gevolg dat voor een M*M matrixinversie '13M 3 rekenstappen
noodzakelijk zijn.

Bij het QrQ.u! algoritme wordt er van uit gegaan dat de te inverteren matrix A te ontbinden is in
A = L x U. Hierbij is L een Iinksonder matrix met de elementen L;; = 1 en U een rechtsboven
matrix. De inverse van A kan gevonden worden volgens:

(A)-1 _ (L X U)-1 - U-1 XL-1

waarbij U en L gevonden worden met:
k-1

Uki - Aki - L Lkl U'i1-1
I~k

(4,XI)

(4,XII)

k-'
A'k - L L'k U,k

L
'k

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

Ukk

(4,XIII)

Dus in plaats van A te inverteren worden de matrices Len U geinverteerd. Het op deze manier
inverteren van A vergt eveneens Y3M 3 rekenstappen, maar dit algoritme heeft het voordeel dat dit
programmatechnisch efficienter te implementeren is, omdat er minder geheugen en minder varia
belen benodigd zijn.
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Het Cholesky algoritme stelt dat de te inverteren matrix Ate ontbinden is in A = Lx LT
, waarbij

L een linker ondermatrix is. De inverse van A wordt gevonden door:

waarbij L gevonden kan worden met:

(4,XIV)

j-1

Aiel - E Llel Lj/
L

lel
....;..1--:..1 _

LJI
J - 1,2 •..• k-1

(4,XV)

(4,XVI)

Het voordeel van deze methode is dat aileen de deelmatrix L geinverteerd dient te worden.
Hiermee kan vervolgens de inverse van A gevonden worden. Dit algoritme vergt ongeveer
116M3 rekenstappen en heeft bovendien net als het Crout algoritme het voordeet dat dit algoritme
programmatechnisch efficient te implementeren is, omdat er minder geheugen en variabelen nodig
zijn.

Aangezien de te inverteren matrix bestaat uit complexe getallen, zal de winst in rekentijd bij het
Cholesky algoritme lets minder groot zijn, omdat de worteltrekking in form. 4,XVI bij een complex
matrix moet gebeuren m.b.v. worteltrekken in een poolc06rdinaten stelsel. Blj de omzetting naar
poolc06rdinaten wordt gebruik gemaakt van veel rekentijd vergende trigoniometrische functies.
Vanwege de voordelen, die het Cholesky algoritme biedt, zal deze methode in de programmatuur
toegepast worden.

Door de impedantie matrix te gebruiken voor de opslag van de normate bedrijfssituatie en de
opslag van de actuele netsituatie, zal het Cholesky algoritme aangepast, doch zonder fundamentele
wijzigingen, gebrulkt worden. Hier wordt uitgebreid op lngegaan in het verslag "Datastructuren en
procedures van de Reanipos simulator· [1].
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5 Ontwikkeling van het programma REANIPOS

§5.1 Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de programmatuur

In het beginstadium van dit afstudeerproject zijn de eisen vastgelegd. waaraan de simulator moet
vo/doen. De eisen waren opgesteld aan de hand van de ervaringen, die opgedaan waren met
bestaande programmatuur. De volgende elsen zijn vastgesteld :
1) Het simulatie pakket zou een groter industrieel net moeten kunnen simuleren.

Beperkingen ten aanzien van de netgrootte werden in eerdere programmatuur veroorzaakt door
de beslaglegging op de geheugenruimte en de lange rekentijd. Analyse van dit probleem heeft
tot de volgende conclusies geleid.

Bestaande programmatuur bouwde een net op uit componenten. Deze componenten vormden
netwerktheoretisch gezien de takken. De takken werden met e/kaar verbonden door
knooppunten. Op deze knooppunten konden dan kortsluitmogelijkheden worden aangebracht.
Aangezien een bestaande verbinding uit een te slmu/eren net vaak is opgebouwd uit meerdere
componenten met ieder eigen faalmogelijkheden. heeft dit tot gevolg dat de bestaande
simulatoren meerdere takken en knooppunten nodig hadden om deze verbinding in model te
brengen. Uit hoofstuk 4 blijkt dat een toename van het aanta/ knooppunten een onevenredig
grote toename van rekentijd vergt Lv.m. toename van de grootte van de impedantiematrix.
Bestaande programmatuur was beperkt tot de invoer van maximaal 31 takken. De nieuw te
ontwikkelen simulator bouwt een verbinding ook op uit componenten maar deze componten
samen vormen een tak. (zie § 3.2.2, 3.2.3) Hierdoor Is het mogelijk het aantal takken en rails
te reduceren. Voor de gebruiker heeft deze verandering in het simulatie model tevens het
voordee/, dat de netstructuur binnen het model overzichtelijker wordt. Een knooppunt komt
namelijk overeen met een rail en een tak komt overeen met een verbinding tussen twee rails.
De vermindering van het aantal knooppunten binnen het model heeft een reductie van de grootte
van de impedantiematrix tot gevolg (zie § 4.2), wat de benodigde rekentijd en benodigde
geheugenruimte reduceert. Het samenvoegen van meerdere componenten tot een tak heeft een
uitgebreide procedure om de impedantie van de verbinding te vinden tot gevolg; De staat van
de verschillende componenten bepaalt de impedantie van de tak binnen het model !

Tijdens de simulatie dienen er vaste en veranderlijke gegevens opgeslagen te worden. Onder
vaste gegevens vallen de netstructuur met de electrische eigenschappen van de
systeemcomponenten, de beveiligingsstructuur met de gegevens van relais en ATS systemen,
faaldefinties en onderhoudssystemen. Onder veranderlijke gegevens vallen de toestand, waarin
de systeemcomponenten verkeren, de lijst waarin netgegevens van elke voorgevallen
gebeurtenis zijn opgeslagen, en de lijst van de gebeurtenissen, die nog afgewerkt dienen te
worden.
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De opslag hiervan kan plaats vinden in het directe geheugen (RAM) of in extern geheugen (disk).
Bestaande simulatoren sloegen voorgevallen netsituaties op in het directe geheugen, wat het
voordeel had dat een tweede maal dat deze netsituatie zich voordeed, de netgegevens niet
opnieuw berekend hoefden te worden. De simulator zocht de voorgevallen situatie op en kon
de netgegevens copieren. Deze methode bespaart rekenwerk en reduceert de benodigde
rekentijd. Nadelig aan deze methode is de beslaglegging op het geheugen, die deze methode
met zich mee brengt.
De simulator van REANIPOS slaat de netgegevens van de voorgevallen netsituaties op in extern
geheugen. Hierdoor blijft er meer (intern) geheugenruimte over. Netsituaties dienen elke keer
opnieuw doorgerekend te worden. Aangezien het netmodel vanwege de nieuwe eisen flink
uitgebreid is, was het toch al vrijwel onmogelijk om voorgevallen netsituaties in het direct
geheugen op te slaan. De uitbreiding van het netmodel heeft namelijk tot gevolg dat er meer
verschillende netsituaties bestaan. Omdat elke netsituatie opnieuw berekend dient te worden
is aan de optimalisatie van de spanningsberekening de nodige aandacht besteed (zie § 4.2, 4.3).

Bestaande programmatuur bestond uit een programma, waarin invoer van het net, simulatie en
uitvoer van de simulatie resultaten onder gebracht waren. Deze opzet brengt met zich mee dat
een groot gedeelte van geheugen in beslag werd genomen door het programma zelf. Daar de
gebruiker slechts in een onderdeel van het programma actief is, is deze opzet niet noodzakelijk.
De nieuwe opzet van de REANIPOS programmatuur omvat drie losse programma's: Het invoer
programma, de simulator zelf en het uitvoerprogramma. De verschillende programma's
communiceren met elkaar met behulp van bestanden opgeslagen in het extern geheugen.

2) Hat netmodel dient uitgebrejd te worden. Aangezien het netmodel al aan de orde is gekomen
in hoofdstuk 3 volgen hier de uitbreidingen in het model t.o.v. vorlge netmodellen.
- Het toekennen van meerdere faalmogelijkheden per component.
- Een ruimere keuze aan faalverdelingen, waarbij het mogelijk is zowel veroudering als de

perlode met 'klnderziekten' in model te brengen.
- Bij een reparatiedefinitie (na falen) moet het mogelijk zijn om te kiezen uit verschillende

reparatieduurverdelingen.
- Meerdere reparatievormen; Een reparatie kan vervanging van een component betekenen,

waardoor de veroudering van die component weer op nul gesteld wordt. Reparatie kan echter
ook betekenen, dat de oude component weer in bedrijf wordt genomen, waardoor aan deze
component nog steeds dezelfde veroudering wordt toegekend.

- De mogelijkheid om faalmogelijkheden te koppelen (Common Mode Failure).
- De mogelijkheid om de uitval van verbindingen te koppelen.
- Uitbreiding van het beveililingssysteemfalen; Modellering van de 'sleeping fault' en de 'self-trip

fault'.
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- Uitbreiding van onderhoud, waarbij gedacht werd aan de koppeling van het onderhoud van de
verschillende componenten in onderhoudsblokken en aan verschillende onderhoudsvormen.

3) De programmatuyr diem doorzichtiger te worden.
De bestaande programmatuur is meerdere malen aangepast door verschillende programmeurs
met verschillend resultaat. Niet aileen het netmodel van de bestaande simulator is in de loop
van de tijd aangepast, maar de simulator is ook aangepast om op andere computers gebruikt
te kunnen worden. Het aanpassen van de bestaande simulator heeft tot problemen geleid
omdat deze niet in een standaard taal geschreven kon worden en omdat de drie gedeelten
waaruit het programma bestond, programmatechnisch te veel met elkaar verweven waren.
Het is niet uit te sluiten dat de nieuwe simulator in de toekomst door verschillende
programmeurs meerdere malen gewijzigd gaat worden. Bij de ontwikkeling van de nieuwe
simulator is hier op de volgende manier rekening mee gehouden:
- De simulator bestaat uit drie onafhankelijke programma's; Hierdoor is de omvang van elk

programma beperkt, waardoor de gebruikte structuren te overzien zijn.
- Elk programma is modulair opgezet, waardoor de programmatuur overzichtelijk blijft.
- Elk programma kan door een andere programmeur In een taal naar keuze geprogrammeerd

worden, zolang er maar voldaan wordt aan het communicatieprotocol tussen de verschillende
programma's.

- Het simulatieprogramma kan in principe als alleenstaand programma gebruikt worden, omdat
het communicatieprotocol bestaat uit een eenvoudig leesbaar bestand. Het in- en uitvoer
programma hebben slechts tot doel de gebruikersvriendelijkheid te vergroten.

- Standaard talen voorzien niet in grafische uitvoer. Het in- en ultvoer programma bevatten
grafische ultvoer. Het eigenlijke slmulatie programma bevat geen grafische routines; Hierdoor
Is het mogelijk om zoveel mogelijk aan een gestandaardiseerde taal te voldoen. (b.v. PASCAL
volgens de ANSI-77 norm). Het in- en uitvoer programma zijn echter niet zo ingewikkeld als
de simulator zelf, waardoor het 'vertalen' naar een ander PASCAL- dialect relatief eenvoudig
is. Het simulatieprogramma kan vanwege de standaardisatie zonder ingrijpende wijzlgingen
op een ander computer systeem werken. Deze opzet schept tevens de mogelijkheid om invoer
en ultvoer op een relatief trage personal computer te verwerken, terwijl de simulatie zelf op

een snelle minicomputer afgehandeld wordt. (Hiervoor dienen ASCII bestanden, waarmee de
verschillende programma's met elkaar communiceren, overgezet te worden.)

- Het simulatieprogramma zelf is ontworpen In Turbo Pascal1 6.0 vanwege de uitstekende
ontwikkelomgeving. Het programma voldoet echter ook aan de ANSI PASCAL-77 norm.

Turbo Pascal is een handelsmerk van Borland Inc.
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AI deze elsen hebben geleid tot een opbouw, die in tiguur 5.1. te zlen is. Tijdens dit
atstudeerproject is het simulatieprogramma en een beperkt uitvoerprogramma door de auteur zeIt
geschreven. Het lnvoerprogramma is gelijktijdig door een stagiair ontwikkeld.

Reanipos - pakket

Invoerprogramma

taken :

• GebnllkeravrlendeliJke
Invoer

• Test op fouten In :

• syntax
• netatructuur

• beveDlglngRtructuur

• TestmogellJkheden:

• effect Y8II "" riele
event

EVl graflsch ;

geen standaard taaJ

Simulator

taken :

• Monte Carlo

a1mulatle

Nlet gndIsch ;

standas'd taaI

Uitvoerprogramma

taken:

• Bewerken van de

a1mulatle gegevens

• GndIache ultvoer

Gr'lIfIad\;

geen standaard taaJ

Invoer:

toetsenbord

Invoerflle :

ASCII file

Ultvoerflle;

ASCII file

Ultvoer:

Printer
Plotter

Fig.5.1. Opbouw van het REANIPOS puket
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§5.2 Aanroepen van het slmulatieprogramma

Het simulatieprogramma heeft zoals in fig.5.1 te zien is, bestanden (files) als in- en uitvoer. Tijdens
de simulatie verschijnen er slechts mededelingen op het scherm betreffende het aantal nog af te
werken simulatielussen, het totaal aantal simulatielussen en eventuele foutcodes.
Om een simulatie uit te voeren zal het invoerprogramma het uitvoerprogramma aanroepen. Het is
in principe ook mogelijk, als men met de hand een invoerbestand heeft gemaakt, de simulator
direct op te roepen. Het opstarten van de simulator gaat dan als voigt:

>REANIPOS INVOER.IN UITVOER.OUT [X] [V] [lll]

waarbij INVOER. IN
UITVOER .OUT
[X]

[V]

[ZZZ]

= Naam van het invoerbestand

= Naam van het uitvoerbestand

E ; Uitgebreide uitvoer

N ; Minimale uitvoer

1 ; Stop bij het optreden van een systeemfout
en wacht tot er een toets wordt ingedrukt.

o; Stop bij het optreden van een systeemfout
en ga terug naar het operating system.

=Optioneel; Uitgebreide uitvoer vanaf simulatielus ZZZ naar de printer.

Bij normaal gebruik wordt er aileen gebruik gemaakt van de mlnimale uitvoer; Minimale uitvoer
betekent dat aileen events, waarbij zich een verandering in de bedrijfsvoering van de belastingen
voordoet, worden weggeschreven. Hierin staan dan per weggeschreven event het periodenummer,
het tijdstip waarop het event zich voordoet en welke belasting in- of uitgeschakeld is. Het
uitvoerprogramma kan met deze gegevens vervolgens de gewenste statistische gegevens in beeld
brengen.

Uitgebreide uitvoer schrijft aile events weg, niet aileen de minimale gegevens, maar ook de
spannlngen op de belastingrails, het event dat zich voordoet en aile componenten van het net, die
niet in de normale bedrijfsvoering verkeren.
De uitgebreide uitvoer en printeruitvoer zijn bijvoorbeeld van belang voor programmeurs om
eventuele fouten (bij aangebrachte wijzingen) te detecteren.
In bijlage 1 is het protocol aan te treffen waar de in- en uitvoerbestanden aan dienen te voldoen.
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§5.3 Afhandeling van de simulatle

De Monte Carlo simulator bestaat uit twee programmalussen (zie fig.5.2). De buitenste Ius wordt
bepaald door het stopcriterium (Zie §2.5). Dit afbreekcriterium bepaalt het aantal simulatielussen.
De simulatielus, de binnenste Ius, heeft als afbreekcriterium de levensduur van het te simuleren net.
Bij het uitvoeren van een nieuwe simulatielus wordt het te simuleren net ge"initialiseerd.
Dit houdt in dat:
- de leeftijd van aile systeemcomponenten (net en beveiliging) op nul wordt gesteld.
- van elke faalmogelijkheid een faaltijd wordt getrokken.
- van elk onderhoudsblok een onderhoudstijdstip wordt getrokken.
Deze faal- en onderhoudstijden worden op tijdstip gesorteerd en in de gebeurtenissenlijst (zg.
Eventlist) geplaatst. De simulatie begint vervolgens met de afhandeling van de eerste gebeurtenis
(Event) in de eventlijst. Dit event kan weer andere events tot gevolg hebben, die in de eventlijst
worden gezet.
Het simulatie programma kent de volgende events.

o FA (Component Failure): Hieronder vallen kortsluitingen, uitval, slapende fouten.

In het geval van uitval krijgt de betreffende systeemcomponent (een netcomponent of een
beveiligingscomponent) een reparatiestatus.
In het geval van kortsluitlng zal een relaissysteem de component failure moeten volgen.
Een slapende fout wordt pas gerepareerd, wanneer de betreffende systeemcomponent tot
actie zou hebben moeten overgaan. Dit event kan een AT event tot gevolg hebben.

oRE (Re/ais Action): De kortsluiting wordt bulten het circuit geplaatst door afschakeling van
rails en/of verblndingen. De kortgesloten netcomponent krijgt een reparatiestatus.

oAT (ATS Action) : Een ATS schakelt in.
o ER (End Repair) : Einde van een reparatie. ATS 'en kunnen afgeschakeld worden. Bij een

vervanging van de component worden aile faaltijden, behorende bij deze component,
opnieuw getrokken. Wanneer er geen vervanging heeft plaatsgevonden dient van het falen
dat deze reparatie veroorzaakte opnieuw een faaltljdstip getrokken te worden.

o MA (Maintenance) : Aile systeemcomponenten, die in dit onderhoUdsblok zitten, worden uit
bedrijf genomen. Vanwege de complexiteit worden beveiligingscomponenten niet uit
bedrijf genomen. Dit event kan een AT(S) actie tot gevolg hebben.
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o EM (End Maintenance): Aile verbindingen en rails behorende tot dit onderhoudsblok, worden
weer in bedrijf gesteld. Indien het onderhoud vervanging betekent worden aile faaltijden,
die nog afgehandeld dienen te worden van de eventlijst gehaald. Vervolgens wordt de
leeftijd op nul gesteld en worden nieuwe faaltijden getrokken. Indien mogelijk worden
ATS'en geopend.

o DU (Dummy): Na elke event wordt er getest of er aan het afschakelcriterium van de
belastingen wordt voldaan. Wordt hieraan voldaan, dan worden er dummy events
gegenereerd op het moment dat de belasting buiten bedrijf zou moeten gaan. Dummy
events worden ook gegenereerd wanneer een belasting afgeschakeld wordt; De dummy
events dienen dan om te testen of afhankelijke belastingen uit bedrijf worden genomen.

Het simulatieprogramma kent de mogelijkheid om meerdere events, die gelijktijdig plaatsvinden
en betrekking hebben op dezelfde systeemcomponenten, af te handelen. Een voorbeeld hiervan is
een kortsluiting binnen een verbinding, waarbij voordat het beveiligingssysteem ingegrepen heeft,
de simulator In een onderhoudsblok belandt.

§5.4 Datastructuren binnen de simulator

Gezien de complexiteit van de structuren zullen deze hier zeer beknopt besproken worden. Hier
wordt dieper op ingegaan in het verslag 'Datastructuren en procedures van de Reanipos simulator'.

Ais de simulator opgestart wordt, wordt eerst het invoerbestand ingelezen. Asn de hand van deze
Invoer gegevens wordt een lijststructuur aangemaakt waarin de nlet veranderlijke netgegevens
worden opgeslagen. De structuur en grootte van deze lijst is afhankelijk van de invoergegevens;
deze lijst is volledig opgebouwd volgens de 'Unked List' methode, waarbij de verschillende
elementen naar elkaar verwijzen met behulp van 'pointers' (zie Lit[ 14n.
Deze lijst structuur blijft gedurende de hele simulatie ongewijzigd. Aileen de inhoud van bepaalde
elementen kan gewijzigd worden tijdens de simulatie. Hleronder vallen de veranderlijke gegevens
binnen het net. Deze veranderlijke gegevens hebben betrekking op status van de
systeemcomponenten. Onder deze veranderlijke gegevens vallen de leeftijd van een component,
de lokatie van een eventuele kortsluiting, de uitschakeldiepte etc.

Naast deze lijststruetuur worden er elke simulatielus twee andere IIjstsystemen aangemaakt:
1) De eventlijst. Deze lijst bevat aile gebeurtenissen. die op het moment van simulatie nog in de

toekomst zullen plaatsvlnden. Deze lijst is gesorteerd op tijdstip van voorval.
Elk element van deze lijst bevat de volgende gevens:
- Het eventtype
- Het tijdstip van voorval
- Het event dat dit event veroorzaakt heeft.

2) De systeemlijst. Deze lijst bevat aile componenten, die op dat tijdstip van simulatie. niet onder
normale bedrijfsvoering zijn. Bij de uitgebreide uitvoer wordt deze lijst naar de uitvoerfile

geschreven.
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Uitvoering van
de Monte CaI10

simulatie

t--~--l Bepaal het aantal
slmulatlelussen

InltlaUseer de eventllJst
r-------1 met faaJ- en onder

houds events

r----l Neem de eerste event
van de eventlljst

BepaaI de gevolgen van
deze event op de
netab'ue:tuur.

Aanpassen van de

eventlist

Afhandeling van 81- en inschakel
aiterla van de belastingen.

Wegschrljven van aysteem

gegevens naar de ultvoerflle

Nee

Nee

Fig.5.2 De hoofdlussen 'Ian de simulator
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5.4 Aanpassing van de verbindingsimpedanties tijdens de simulatie

De gebruiker ziet een verbinding van het te modelleren net als een tak. Tijdens normaal bedrijf of
uitval geldt dit voor aile verbindingen zonder ATS. In een niet verstoorde situatie is de verbinding
als een tak in de impedantiematrix geplaatst. Bij uitval van een netcomponent van de verbinding
wordt een tak met de impedantie -Z in de impedantiematrix geplaatst, zodat deze tak zich niet
meer in deze matrix bevindt. In deze situatie verkeert de verbinding in de reparatiefase, waarbij
verondersteld is, dat de gehele verbinding uit bedrijf wordt genomen.
Echter wanneer er een openstaande ATS of een of meerdere kortsluitingen zich binnen de
verbinding bevinden, dan dient de verbinding in meerdere takken gesplitst te worden. Bij een
openstaande ATS kan de verbinding als twee verschillende takken gezien worden. Aangezien een
tak de eigenschap heeft, dat deze twee knooppunten dient te verbinden, zijn aan deze twee takken
hoogohmige impedanties geplaatst en verbinden deze twee takken de oorspronkelijke knooppunten
(rails) met het aardingsknooppunt.
Bij een kortsluiting onstaat er binnen de verbinding een tweede laagohmige tak naar het
aardingsknooppunt. Om deze extra in de impedantiematrix in te voeren zou een extra knoopunt
gecreerd moeten worden. Het is echter eenvoudiger geen extra knooppunt te creeren, maar de
oude tak weg te halen en te vervangen door twee takken, waaraan een laagohmige impedantie is
toegevoegd, te verbinden met het aardingsknooppunt.

Programmatechnisch is het vaststellen uit hoeveel takken de verbinding bestaat en waar welke
impedantie toegevoegd moet worden niet eenvoudig. Oit probleem werd opgelost door een extra
tussenstap te maken. Hiervoor werd een vervangingsnetwerk van een verbinding gedefinieerd,
waarbij niet aileen met impedanties werd gerekend, maar ook boolse waarden werden toegekend.
Oit vervangingsnetwerk geldt voor aile bedrijfssituaties, waarbij de verbinding niet afgeschakeld is.

ReII Low RaI HIgh

Fig.5.3 Algemeen vervangingsnefwerk van
een verbinding
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Hierbij kunnen de componenten uit figuur 5.3 de volgende boolse waarden hebben:

Z1b Z2b Z3b ~b ~b Beschrijving van de verbinding

False False False False True 1) gesloten ATS, geen kortsluitingen
2) geen ATS, geen kortsluitingen

False False True True True 1) gesloten ATS, een korstluiting
2) geen ATS, een kortsluiting

True True True True True 1) gesloten ATS, meerdere kortsluitingen
2) geen ATS, meerdere kortsluitingen
3) open ATS, kortsluitingen aan weers-

zijden van de ATS

False False True False True open ATS. geen kortsluitingen

True True True False True Open ATS, een of meerdere kort-
sluitingen aan de Iinkerzijde van ATS

True False True True True Open ATS. een of meerdere kort-
sluitingen aan de rechterzijde van ATS

Tabel 5.1 Waarden van de componenten in het vervangingsnefwerk uit fig.5.3

Tijdens de simulatie zijn de secties van de verbindingsmodule (fig.3.2, 3.3), georienteerd van de
rail met hoog railnummer naar de rail met laag railnummer, opgeslagen. De routine, die het
vervangingsnetwerk invult, loopt de verbinding af van het hoge railnummer naar het lage
railnummer, waarbij ~b(bools) met corresponderende impedantie wordt bepaald. Indien
noodzakelijk worden hierna de volgende componenten van het vervangingsnetwerk bepaald.

Is het vervangingsnetwerk bepaald, dan bestaat de volgende stap in het opdelen van het
vervangingsnetwerk in verschillende takken. Hierbij kan de oorspronkelijke verbinding gezien
worden als:
o Elm tak tussen de rail met het lage railnummer en het hoge railnummer.
o Elm tak tussen de rail met het lage railnummer naar het aardingsknooppunt en een tak van de

rail met het hoge railnummer naar het aardingsknooppunt.

De impedanties van~ en Z4b' die slechts hoog- of laagohmig kunnen ziJn. kunnen in het geval dat
de verbinding in twee takken opgesplitst is eventueel in beide takken opgenomen zijn. (Zie fig. 5.3)
Het feit dat een kortsluiting tweemaal binnen de verbinding is aangebracht heeft gezien de orde
van grootte van deze impedantie t.o.v. de impedantie van de verbinding tijdens normale
bedrijfsvoering, weinig invloed op de spanningen van rails van de belastingen.
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ReI Low RaIl HIgh RaIl Low 2 .RaIl High

ReI Low 3 RaIl High RaIl Low 4 RaIl High

ReI Low 6 RaIl High RaIl Low 8 RaIl High

ReI Low ~ Rell High

~
Lage ImpedantIe

(koI1sIuIling)

~ Hooe ImpedInlIe

Fig.5.4 De mogelijkheden. waarin een niet afgeschakelde verbinding in kan
verkeren.

In fig.5.4 zijn de volgende situaties weergegeven:
1) gesloten ATS of geen ATS ; geen kortsluitingen
2) gesloten ATS of geen ATS ; een kortsluiting
3) gesloten ATS of geen ATS ; kortsluiting(en) in verschillende secties

open ATS ; kortsluiting(en) aan weerszijden van de ATS
4) open ATS ; geen kortsluitingen
5) open ATS ; kortsluiting(en) aan de Iinkerzijde van de ATS
6) open ATS ; kortsluiting(en) aan de rechterzijde van de ATS
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De bedrijfsvoering van de verbinding kan worden opgemaakt uit de lijst, waarin de niet normale
bedrijfsvoeringen zijn opgeslagen en uit de datastructuur, waarin de netstructuur ligt opgeslagen.
Veranderingen van de bedrijfsvoering van een verbinding kunnen met standaardprocedures
uitgevoerd worden. De programmeur kan dit dan aan de hand van het volgende aanroepen:

ChangeBrImped(""""FALSE); Dit heeft tot gevolg de verbinding (eventueel
bestaande uit meerdere takken) uit de
impedantiematrix gehaald wordt.

{Breng kortsluitingen aan of haal deze weg} en of

{Breng verbinding in circuit of schakel deze af} en of

{Schakel ATS binnen deze verbinding in of uit}

ChangeBrImped(""""TRUE); De verbinding (eventueel meerdere takken) worden
in de impedantiematrix teruggeplaatst.

Voor het aanbrengen van kortsluitingen, het in- of uit bedrijf nemen en omschakelen van een ATS
worden procedures gebruikt.

Voor het veranderen van de rail status (in- of afschakelen en kortgesloten of normaal bedrijf) wordt
eenzelfde aanroep gebruikt. Het afschakelen van een rail wijkt echter af van de afschakeling van
een verbinding, omdat het knooppunt dat de rail presenteert niet uit de impedantiematrix wordt
genomen. Daarentegen worden de takken, die deze rail verbinden met een andere niet afgescha
kelde rail, via een toegevoegde hoogohmige impedantie met het aardingsknooppunt verbonden.
Bestaat een verbinding echter uit twee takken (zie fig.5.4 2 tjm 6) dan wordt de tak die naar de
af te schakelen rail gaat uit de impedantiematrix gehaald. De procedure, die veranderingen in de
bedrijfsvoering van de rails afhandelt roept dan ook de routine (ChangeBrlmped(..», die de
veranderingen in de bedrijfsvoering van verbindingen afhandelt aan. Meer informatie hierover is
te vinden in "Datastructuren en procedures van de Reanipos simulator 11}".

Deze methodiek heeft het voordeel dat deze procedures zeer eenvoudig aan te roepen zijn in
andere routines van de simulator, omdat in principe geen kennis over de interne afhandeling van
impedanties en status van verbinding of rail vereist is.
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§5.5 Toepassingsmogelijkheden van REANIPOS

Monte Carlo simulaties met betrekking tot betrouwbaarheidsanalyse hebben de beperkingen dat

- de resultaten met een bepaalde waarschijnlijkheid binnen een betrouwbaarheidsinterval Iiggen.
Met andere woorden het is onmogelijk om uitspraken te doen met een zekerheid van honderd
procent.

- De resultaten worden in hoge mate bepaald door de faalverdelingen van de verschillende
systeemcomponenten. Deze faalverdelingen worden bepaald met behulp van praktijk gegevens.
In 1it.[5] worden getallen m.b.t. de faalverdelingen genoemd, echter deze getallen
kunnen een factor twee of meer verschillen. De oorzaak van de verschillen in faalgegevens wordt
veroorzaakt door:

- Invloed van de omgeving op de component (vervuiling etc).
- Onderhoudsfrequentie en kwaliteit van het onderhoud.
- Type component
- De fabrikant
- Het feit dat de faalintensiteit van bepaalde componenten zo laag is, dat het verkrijgen van

statistische gegevens van een bepaalde component van zeer veer componenten gedurende
de gehele levensduur de faalgegevens verzameld dienen te worden.

- Het modelleren van faalgedrag bij beveiligingssystemen is vrij nleuw. Hierdoor zijn er
nauwelijks faalgevens van de beveiliging voorhanden.

De eerste beperklng is een beperking van de gevolgde methode. De tweede beperking wordt echter
bij aile vormen van betrouwbaarheidsanalyse aangetroffen.

Eerder is ter sprake gekomen, dat REANIPOS een pakket is, dat bestaat uit drie verschillende
programma's. De afstudeeropdracht heeft een simulator opgeleverd, die slechts onbewerkte
gegevens produceert. Een beperkt uitvoerprogramma is gerealiseerd, zodat het mogelijk was de
uitvoer van de simulator te verwerken. De bedoeling is dat met behulp van het uitvoerprogramma
statistische gegevens verkregen kunnen worden:
- Gemiddeld aantal uitvallen per jaar per belastingjper belastinggroep.
- Kansdichtheid van het aantal uitvallen per belastingjper belastinggroep per periode.
- Kansdichtheid van de kosten van het aantal uitvallen per belastingjper belastinggroep per

periode.
- Gemiddelde kosten per jaar per belastingjper belastinggroep.
- Kansdichtheid van de uitvalsduur per belastingjper belastinggroep.
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Met deze resultaten is het mogelijk verschillende netconfiguraties met elkaar te vergelijken, waarbij
gedacht kan worden in verschillen m.b.t. :
- Onderhoudsbeleid
• Aantal omschakelinrichtingen
- Afhankelijkheid van de verschillende belastingen
Om de resultaten van verschillende netconfiguraties doeltreffend te kunnen analyseren, wordt
aanbevolen niet te veel wijzigingen in een keer aan te brengen. Een enkele wijziging in het te
slmuleren circuit heeft het voordeel dat m.b.v. het uitvoerprogramma deze twee circuits met elkaar
vergeleken kunnen worden, waarbij eventueel variantie reducerende technieken gebruikt kunnen
worden. (zie §2.7) De simulaties hebben dan echter al plaatsgevonden, maar de simulatie
resultaten zijn dan nauwkeuriger.
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6 Conclusies en aanbevelingen

§6.1 Conclusie

Het ontwikkelen van een nieuwe simulator voor betrouwbaarheidsanalyse van industriele netten
heeft geresulteerd in:

o Een opzet, waarbij er sprake is van een pakket, bestaande uit een invoerprogramma, een
simulator en een uitvoerprogramma. Het simulatieprogramma is tijdens dit afstudeerproject
gerealiseerd. Van het uitvoerprogramma is op dit moment slechts een beperkte versie
beschikbaar. Met het simulatieprogramma en het beperkte uitvoerprogramma zijn mogelijk
simulaties uit te voeren. Het niet gereed zijn van het invoerprogramma heeft tot gevolg dat het
simulatiepakket nog niet gebruikersvriendelijk is.

o Het model van het industrieel net kent zowel falen van netcomponenten als falen van
beveiligingssystemen. Beide faalvormen kunnen afhankelijk zijn van de leeftijd van
componenten. Het model voorziet verschillende onderhouds- en reparatievormen.
Bij de gevolgen van falen van netcomponenten wordt onderscheid gemaakt tussen uitval en
kortsluiting. Bij beveiligingssystemen (omschakelinrichtingen en relaissystemen) wordt
onderscheid gemaakt in onterecht niet aanspreken, onterecht aanspreken en terecht aanspreken.
Betrouwbaarbaarheid wordt bepaald door het aantal afschakelingen en de afschakelduur van
de belastingen. Afschakeling vah belastingen kan plaatsvinden op grond van het niet voldoen
aan spanningscriteria of op grond van afhankelijkheid van andere belastingen.

o Wijzigingen in de spanningsberekening, opslag van systeem gegevens (linked list structuur),
reductie van matrixgrootte hebben geleid tot een simulator, waarbij het mogelijk is netten in te
voeren, met meer dan 50 knooppunten en een onbeperkt aantal verbindingen. De benodigde
rekentijd blijft daarbij van dezelfde orde grootte als simulatoren, die beperkt zijn tot de simulatie
van kleinere netten.
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o Het opsplitsen van de programmatuur heeft meerdere voordelen:
-Het meest complexe en het meest omvangrijke programma (de simulator zeit) is in een stan
daard programmeertaal geschreven is, wat omzetting naar andere compilers, programmeertalen

en computersystemen vergemakkelijkt. De minder complexe programmatuur voldoet niet aan
een standaard, vanwege het gebruik van gratische mogelijkheden; Omzetting hiervan zal gezien
de eenvoud en de beperkte grootte van deze programmatuur geen problemen opleveren. Bij

de simulator speelt de snelheid waarmee het programma atgewerkt wordt een belangrijke rol.
De snelheidsbeperking van het in- en uitvoerprogramma vormt een minder groot probleem,
zodat de drang om over te stappen naar een andere, snellere compiler ot computer minder
groot zal zijn.

-Opsplitsing in zeltstandige programma's maakt latere wijzigingen eenvoudiger.

-De verschillende programma's kunnen door verschillende programmeurs in een programmeer-
taal naar keuze ontwikkeld worden mits er maar aan het communicatieprotocol voldaan wordt.

-Het niet tegelijkertijd aanwezig zijn van de programmatuur in het computergeheugen heeft het

voordeel, dat er meer geheugen voor gegevensopslag overblijft.
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§6.2 Aanbevelingen

o In het netmodel worden belastingen gezien als constante impedanties. Daar deze belastingen
in de praktijk motoren zijn, is deze aanname niet correct. Een motor realistisch in het model
opnemen zal de benodigde simulatietijd veel doen toenemen tot onaanvaardbare waarden. Een
sterke vereenvoudiging in het motormodel is daartoe noodzakelijk (zie Wollersheim [23]). Een
alternatief is het gebruik van zeer snelle (eventueel parallelle) computersystemen.

o Generatoren worden in dit model gezien als constante spanningsbronnen; In de praktijk worden
generatoren afgeregeld op de bestaande netsituatie. Regelbare generatoren hebben een
modelverbetering tot gevolg. In dit geval dient ook de spanningsregeling door middel van
transformatoren te worden meegenomen.

o Faalgegevens bepalen in hoge mate de simulatie resultaten. Een studie naar de praktijk
gegevens zou meer betrouwbare faaldata opleveren.

o In de huidige simulator versie is er sprake van relaissystemen. Achteraf is dit niet de meest
optimale modellering gebleken. Het zou beter zijn om te spreken van afzonderlijke relais, die
op een kortsluiting kunnen reageren. De verbindingen en rails, die door de relais afgeschakeld
worden, zouden ieder op een verschillend tijdstip uit bedrijf genomen kunnen worden.

o De simulator is geschreven in Turbo2 Pascal 6.0. Omzetten naar Turbo2 C of gebruikmaking van
de Pascal+ 3 compiler kan de benodigde rekentijd een factor 2 a 3 reduceren.

Turbo Pascal en Turbo C zijn geregistreerde handelsmerken van Borland Inc.

Pascal- is een geregistreerd handelsmerk van Stoney Brooks Software Inc
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Bijlage 1: Gebruikershandleiding van de simulator van REANIPOS

Het protocol van de Invoerfile

• of
• in te voeren geg.ven (.uing)
• 1n te veer.n qeqeven (qatal)
• option•• l
• nieuve reqel

<••• >
< • •1>
( ••• J
[CR]

De invoerfile van de simulator beschrijft het te simuleren net volgens het hier volgende protocol.
De file is een ASCII tekstfile. Het invoerprogramma zal deze file maken. nadat de door de
gebruiker ingevoerde gegevens door het invoerprogramma getest zijn. Het is mogelijk om deze
invoerfile zelf in te typen: Men dient zich dan wei te realiseren, dat de simulator niet over een
uitgebreide foutdetectie beschikt. Optreden van fouten uiten zich In het gunstigste geval in een
foutcode op het scherm, in het slechtste geval zal de simulator 'hangen'. De invoerfile moet aan
het volgende protocol voldoen:

Notatie:
I

a. Aigemene gegevens Eerst worden de algemene gegevens Ingevoerd volgens:

*{.i.ul.ti. naamllCR]
<Siaul.tieN.am>ICRJ
*{undO>l8.ed]
<Randoas••d I>
* (econoJli.c:ha l..,.naduur) ICR]
<Lev.n.duur I>ICR]
*{nauwkeurigh.id]ICR]
<type. REL lABS >[CRJ
<fout I>[CRJ

Waarbij
<Slaulatie NeaD>
<Ita_eed I>
<Levenaduur I>
ABS
REL
<foutl>

• M.am van d••1auleU•• (.uing[16Jl
• !let .tertqetel. waaraee de toev.l.g.n....tor becJint. (reel of integ.r)
• R.t .entel t:e e1.uleren d.gen. Dit i. d. econoaJ..c:h. levenaduur yen het n.t (re.l)
• Abeolute fout in kanedic:hth.id ven ••ntel onderbreking.n.
• R.l.Uev. fout in .entel te verv.c:hten onderbrekingen. (noq met qe1apl_enteerd)
• rout in proc:ent (re.l)

voorbeeld:

TBSTCIIL2
*Rand01lllleed
1
*econ .levenaduur
10950
*
ABS
10.0

Het '.' teken dient als scheidingsteken tussen de verschillende invoer. Het is mogelijk om achter
dit scheidingsteken een opmerking met een lengte van maximaal 16 tekens te plaatsen met de
voorwaarde dat de opmerking geen spaties bevat; De invoer ziet een spatie namelijk als
scheidingsteken tussen de verschillende invoer data.
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Het is duidelijk dat in dit protocol een aantal niet geoorloofde vrijheden zitten. De simulator zou
hierop kunnen vastlopen. Het is de taak van het invoer programma om dit soort fouten te
voorkomen.

b. Verbindingen Vervolgens worden de verbindingen met de secties gedefinieerd. Verbindingen
hebben naast een verwijzing naar de te verbinden rails ook een taknummer. Dit taknummer dient
om het ook mogelijk te maken parallelle verbindingen te definieren. I.v.m. de programmaafwerking
verdient het de voorkeur de verbindlngen te nummeren volgens 1,2,3.. enz.
Elke verbinding bevindt zich tussen een 'Iaag railnummer' en een 'hoog railnummer', waarbij moet
gelden dat 'Iaag railnummer' < 'hoog railnummer'. Er wordt in eerste instantie gesorteerd op 'Iaag
railnummer' en in tweede instantie op 'hoog railnummer'. Vervolgens brengt men de taknummers
aan.

• (taI<lnvoer) [c:R)
<TaXI> <Van Ralll> <n••r Ralll> <Verb .....> <Tot. Iapadan. ReI> <Tot. lapadan. Ial> <.ectl".aa> <Sectl. Iapad.R.I> <s.ctl.
Iaped.Ial> ( .sec I GBN <qaner.torl> I LOAD <loadl» SHRT <kortall> l<kortall» PAIL <r.lll> Ir.lll) ~N <Balnl> (ASGDHEH I
ASBDOLIl ) I..lnl (ASGDIlEIi I ASBDOLIl)) [c:RJ
1/ <.ectl".aa> <Sectie Iaped.R.'> <Sectle Iapad.I.'> I HSEC I ATS <.tel> ) SHRT <kortall> l<kortell» PAIL <r.ill> (r.ill) IlAIN
<llelnl > I..lnl (ASGDNElI I ASBDOLIl ) I [CRJ)

Waarbij
<TaXI>
<Van Raill>
<n.ar Reill>
<verb •••u>
<Tot. Iapaden •. I>
<Sactl".aa>
<Sec. Iaped••• I>
• SEC

LOAD
<loadl>
GBN
<Gen'>
ATS
<ATSI>
SHRT
<kortell>
PAIL
<r.ill>
~N

<3Celnl>
ASGDHElI
ASBDOLIl

• IIan unlek nUllll.r det un d. l>etrerrende tal< 1. toeqekand (Inteq.r)
• ·Le.q Railn....... • (Inteqer)
• 'Rooq RailnUllller' (Inteqer)
• H... ven d. varblndlnq. (···:.trlnq(B]:···)
• Iapadanti. ven verblndlnq P.O. [reell/laeq. J (Re.l)
• .... van de aectlea C-'·tatrlnq(8):a,.)
• Iapadantle van .ecth P.O. (r_ll/laeq.] (Re.l)
• Sactl. eat .ll.an ••n laped.ntl•
• Load sect!.
• Verwljzlnq near _n lo.dn....... (Inteqer)
• Generator sect1.
• Verwljzlnq near .en qenar.torn_ (Inteqar)
• Alltoaetlc Trenerer Sy.tea
• Verwljdnq near ••n ATS n1Dlller (Inteqer)
• Kortellllt:aoqel1jl<h.ld O. qean kortellll_el1jl<held
• Verwljzlnq near .an kortalllltderanltl. (Inteqer)
• an.thenk.l1jk. r ••l_el1jl<h.ld O. q_n reel_el1jl<held
• Verwljdnq near _n r ••ln....... (Inteqar)
• onderhoudablok 0 • g'een onderhouc1
• Verwljdnq near ~ ondarbolldeblok n....... (Inteqer)
• "8 onc1erhouc1 1. de•• cca.ponant ala nt.utl
• •• ondarbolld 1. de le.rtl jd van d••actle .1. voorhean

De rail gedefinieerd met <van rail# > heeft een lager railnummer dan de rail gedefinieerd met
<naar rail#>. Ais de eerstgenoemde gelijk is aan 0 (aarde), dan mag de eerste sectie (ligt aan de
rail met het laagste nummer) van aile types zijn. Het invoerprogramma dient echter de gebruiker
erop gewezen te hebben dat het nlet logisch zou zijn om een ATS of een normale sectie (NSEC)
aan aarde te leggen! De FAIL en SHRT (faal- resp. kortsluitnummers) zijn uniek in tegenstelling
tot MAIN (onderhoudsblok), dat gemeenschappelijk mag zijn. Per verbinding mogen meerdere faal-,
onderhouds- en kortsluitmogelijkheden ingevoerd worden.
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Bij de invoer van een LOAD-sectie, dient er minimaal een normale sectie in de verbinding
opgenomen te zijn. Bij de invoer van een generator in een verbinding, wordt de impedantie van
de generatorsectie gezien als de transU~nte generator impedantie. Aan GEN en LOAD secties
mogen geen FAIL, SHRT of MAIN nummers anders dan 0 toegekend worden!
Bij de invoer van een ATS sectie, dient deze binnen de verbinding voorgegaan te zijn door een
sectie van het type NSEC. Het is dus niet mogelijk om een verbinding slechts uit een ATS sectie
te laten bestaan. (Zie §3.2.2)

voorbeeld:

.taklnvoer
1 0 1 'Tak01 '0.300 0.300 'Gen.1 '0.250 0.250 GEM 1 SIlRT 1 PAIL 1 IlAIR 3 ASBDOLO[CR]

I 'Sec-2.2 ' 0.050 0.050 RSEC SHRT 2 PAIL 0 IlAIR 3 ASGDR1!W[CR]
2 0 3 'Tak03 '3.500 3.200 'Pabrlak ' 3.450 3.175 LOAD 1 SOT 0 PAIL 0 IlAIR 0 ASGDlfIlll{CR]

I 'Pabrvarb' 0.050 0.025 HSEC SHRT 3 PAIL 2 KAtH 0 ASGDREW[CR]
3 1 2 'Tak12 '0.400 0.100 'Sac-I.1 ' 0.050 0.000 RSRC SllRT 0 PAIL 3 IlAIR 1 ASGDR1!W[CR}

I 'Sec-I.2 ' 0.300 0.100 HSEC SHRT 4 5 PAIL 0 IIAIR 1 ASBDOLO 2 ASGDIIEIf[CR]
I 'Sec-1.3 ' 0.050 0.000 RSEC SOT 0 PAIL 0 IlAIR 1 ASBDOLO(CR)

4 2 1 'Tak13 '0.020 0.020 'ATS ..ct' 0.010 0.010 ATS 1 SHRT 0 PAIL 0 IlAIR 0 ASBDOLO(CR}
I 'extra.ec' 0.010 0.010 RSEC SOT 5 PAIL 3 IlAIR 0 ASGDREW[CR]

c. Rails Rails worden ingevoerd volgens:

.(ralllnvoer}[CR]
<Raill> <RailNa..> SOT <ltortell> (<ltortell>} PAIL <tail I> «taill>} IlAIN <malnl> (ASGDIlEW I ASBDOLO} (<malnl> (ASGDIlEW I
ASBDOLO}} [CR]

Waarbij
<Rail I>
<RailNalUl>
SllRT
<ltortell>
PAIL
<taill>
KAtN
<malnl>
ASGDNIlll
ASBDOLO

voorbeeld:
•

• £en unlitlt n....... 1& cSat aan aen rail wordt tDaqitltend (Inteqer}
• ••a. van de rail. C·'·:Strlnq(B] ,.,.)
• Kortelultaogal1 jlthald
• Dnlitlta vervljllnq naar een kortelult.n_ (Inteqer)
• Dnathankal1 jl<a Paal.Jloqal1 jltha1d
• Dnlitlta varwljllnq naar aan taalnu.aer (Intaqer)
• Dndarhoudsblol< (0 betel<ent qaan onderhoud)
• Verwljllnq naar een ondarhoudblol<numaer (Intaqer}
• Ha onderhouc1 ia dele coaponent al. nleuv
• Ha onderhoud 1. da leett1jd van da .eeUe ala 900rheen

1 'Rail1 'SBRT 4 6 PAIL 4 IlAIN 0 ASGDNIlll
2 'Rail2 'SHRT 5 PAIL 0 IlAIN 5 ASBDOLO

De aarde (rail 0) mag niet ingevoerd worden. Per rail mogen meerdere faal-, onderhouds- en
kortsluitmogelijkheden ingevoerd worden. Echter de nummers van faal- en kortsluitmogelijkheden
zijn uniek. Ais er geen onderhoud is toegekend (nummer is 0) maakt het niet uit wat er voor de
onderhoudsvorm wordt ingevoerd, er moet echter iets worden gekozen.
De simulator is momenteel begrensd op 50 knooppunten. Het aantaJ knooppunten van een net is
gelijk aan de sommatie van het aantaJ rails, het aantaJ belastingen (LOAD) en het aantal
generatoren(GEN).
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d. Belastingen De volgende stap is de load invoer. De belastingen (loads) worden ingevoerd
volgens:

*(LoaclInvoer) [CR]
<Loacll> SPYK <Ti.el> <StepVoltaqel> I (<Ti.eI> <StapVoltaqel>) COST <co-t/intl> <coet/hourl> (LOAD <OutaqeDayl> <OutaqeSe,,'>
<Ulacll>)[ CR]
{/ <OUtaqeDayl> <OUtaqeSe,,'> <Loacll> I «OUtaqeDayl> <OUteqeSecl> <Ulecll>}[CRll

Waarbij
<Ulacll>
SPYK
<Ti.el>
<SUpVoltaqel>
COST
<Coet/Intl)
<COtIt/hourl)
LOAD
<OUtaqeDayl>

<outaqese,,'>

• Ben unieJt nu.aer .an een load toeqekenc! (Inteqer)
• B.."hrijvinq van het epanninqevaetheicls"riterilDl
• Tijclstip in seconclen, .aarop cle aUp beqint (Real)
• Spanninq in P.U op ven claze atap (Reel)
• koatenbea"hri jvinq
• Xoatan par onclerbrekinq (Real)
• onclerbrekinqekoatan per uur (Reel)
• AfhankeUjke belaatinqen
• Daq aencluiclinq van uitvel afhankelijke belaatinq t.q.v. cle uitval van cle eeratqanoeacle

belaaUnq. ( Inteqer)
• Seconclen aancluiclinq van uitval efhankelijke belaatinq t.q.v. cle uitval van cle eeratqanoeacle

belaeUnq. (Reel)

Het is aan te bevelen loadnummers oplopend te nummeren en de nummering met 1 te beginnen.
De loaddefinitie maakt het mogelijk load's van elkaar afhankelijk te maken. Het is natuurlijk
onmogelijk dat een load afhankelijk van zichzelf zou zijn.

voorbeeld:
*loecl....invoer
1 SPYK 0 .•00 0.900 0.900 0.920 1.500 0.96 COST 2.00 3.00[CR]
2 SPYK 0 ••00 0.850 COST 3.00 5.00 LOAD 0.000 30.00 3[CR]

/ 0.000 .5.00 • 0.0000 7200.0 5[CR]
/ 1.000 0.000 6[CR)

e, Generatoren Vervolgens worden de generatoren in gevoerd:

*(qeneretor invoer) [CR]
<qanl> <voltl> <Anqlel>[CR]

Waarbij
<qenl>
<voltl>
<Anqlel>

• uniek nu..er aen ean qenerator (bron) toeqekancl (Inteqer)
• epanning P.U. (Real)
• fueverechuivinq in qraclan (Real)

De spanning van de generator is in de simulator gedefinieerd als de spanning tussen de aarde en
de rail, waartussen de spanningsbron geplaatst is. De simulator splitst de verbinding, waarin de
spanningsbron opgenomen is in twee verbindingen, Hierdoor onstaat een extra knooppunt, waarop
de spanningsbron aan gesloten is.

voorbeeld:

*qen.invoer[CRJ
1 1.010 1.000[CR]
2 1.035 O.OOO[CR]
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f. Automatisehe omsehakelinriehtingen (ATS)

* (ATSlnvoer) [CR]
<ATS'> <ATSTille'> PAIL <Pail'> BRAII <'I'ak'> «Telt,>}{RArL <Rail'> {<Rail'>} HCR]

Waarbij
<ATS'>
<ATSTi...,>
<pail'>

<'1'ak,>
<RaU'>

• Ben unielt n....er aan ean ATS b>eqeltend (Inteqer)
• Aan.preektijd ATS in .econden (Re.l)
• Vervi j zinq near een re.lverdelinqedetinitia I Inteqer)

B1erMe kan ..n de .aqe11jkbe1d tot een .lapende fout invoeren. (Enq:doraant-fail to close)
• B1 j u1tval van dit verbindinq.n....er .preeltt de ATS aan (Inteqer)
• Bij uitval van d1t railnUllller ( <>0 ) .preakt de ATS aan. (Inteqer)

Een ATS zal nooit aanspreken als er zieh nog ergens in het net een kortsluiting bevindt. M.a.w. bij
een kortsluiting zal een relais moeten in grijpen, waardoor de kortgesloten verbinding/rail
afgesehakeld wordt. Hierna mag de ATS pas reageren. Zou de ATS eerder reageren dan het relais,
dan zal de ATS niet omsehakelen! De aanspreektijd van de ATS is gedefinieerd als de tijdsduur
tussen het omsehakelen van de ATS en het afsehakelen/uitval van een rail of verbinding.
voorbeeld:

OATSDefin[CR]
1 0.850 PAIL 1 BRAII 4 6[CR]
2 1.005 PAIL 2 BRAII 4 6 RaU 7[CR]

g. Invoer van de kortsluitingen

*[kortslu1t1nvoer}ICR]
<korts1-'> PAIL <faU'> REI. <Rel'> <'1'i..,> DIB'!' <Di.tI> {ATS <ATS'> REI. <Rel'> <'1'1.IIe'> DIST <Di.t'>J[CR]

{ATS <ATS'> REI. <Rel'> <'1'i..,> DIST <Di.t'»[CRJ
II REI. <Ral'> <'1'i..,> DIST <Di.t,> {ATS <ATS,> REI. <Ral'> <'1'1..,> DIST <Di.t,»[CR]}

(ATS <ATS,> REI. <R.l,> <'1'iIla,> DIST <Di.t'>J[CRJ)

waarbij
<kortsll>
<f.U,>
<Rell>
<'1'1...,>
<Di.tI>
<ATS,>

• onielt n....er .an een kortsluitinq b>eqeltand (Inteqer)
• Ysrvij.t naar .." f ••ldetiniti. van de kortsluitinq (Inteqer)
• Yerv1j.t near een rela1.daf1n1tie (hoeft niet unielt te zijn) (Inteqer)
• Aanapreakti jd van dat reld. in .econden (Re.l)
• vervij.t naar kan./verdelinq of het relai. de kortslu1tinq detecteart. (Inteqer)
• vervi j.t naar ••n ATS detinitis (Inteqer)

Het eerste relaissysteem wordt als primair gedefinieerd. Bij invoer zal meestal het relaissysteem
met de kortste aanspreektijd als primair gedefinieerd worden. De aanspreektijd is gedefinieerd als
de tijd tussen het zieh voor doen van de kortsluiting en de tijd dat een relaissysteem tot aetie
overgaat. De in de definitie volgende relaissystemen hebben een backup funetie. Een backup
relaissysteem moet aanspreken wanneer het voorgaande relaissysteem weigert omdat 1) Het
voorgaande relaissysteem de kortsluiting niet gedetecteerd heeft (gedef. met DIST). 2) Het
voorgaand relais 'Dormant-Fail to Trip'(slapend) was. De kortsluitdefinitie wordt zodoende
afgelopen tot er een relaissysteem gevonden is, dat In staat is te reageren.

- 68 -



Het laatste relaissysteem in een kortsluitdefinitie dient een relaissysteem te zijn dat nooit zal
weigeren. De gebruiker zou dit kunnen zien als grote ealamiteit, waarbij het gehele of een groot
gedeelte van het net afgesehakeld wordt. De simulator gaat er namelijk vanuit, dat een
relaissysteem in staat is de kortsluiting te isoleren. Een relais-aetie t.g.v. een kortsluiting heeft tot
gevolg dat in het model de kortsluiting verwijderd wordt. De simulator eontroleert niet of er een
relatie is tussen de plaats van de sluiting en de af te sehakelen rails of verbinding.

Optioneel is de invoer van een alternatief relaissysteem als een bepaalde ATS gesloten zou zijn.

voorbeeld:

*kortsluit_def [CR]
23 FAIL 12 RIlL 1 0.050 DIS'!' 2 A'l'S 1 REL 3 0.050 DIS'!' 2[CR]

I REL 2 0.060 DIS'!' 3[CR]
24 FAIL 13 RIlL 1 0.035 DIS'!' 4[CR]

N.b. DIST 0 heeft tot gevolg dat het relais een kortsluiting altijd deteeteert ! (d.w.z. nooit faalt.)

h. Relais invoer

* (Relai8_Invoer} [CR]
<Rell> FAIL <faUI> FAIL <faUI> IlAIR <ll81nl> (ASGDIlI!W I ASBIlOLD)(<II81nl> (ASGDR1!II I ASBOOLD) ) BRAN <'1'akl> (<'1'akl>j(R.UL <RaUl>
(<RaU»} [CR]

waarbij
<Rell>
<faUI>
<ll81nl>
IlIlAIl
R.UL
<'1'akl>
<RaUl>
ASGDRI!W
ASBIlOLD

• Ban unlak nuaaer toe9akand aan een relala (Intaqer)
• Ben varvljzlnq near ..n faal deflnltle (Intaqer)
• £en ~ljzlnq naer aen onderhoudablok. (Intaqer)
• TakI<en dle door hat raalda afqeachakald ""rden.
• Raila dle door het ralda afqeachakald worden.
• Tak nu.mer. (Intaqar)
• Ral1nuaaer <>0 (Intaqer)
• onderboud haen tot qevolq dat het relda ala nleu. la.
• Laaftl jd van het relalaayateaa na onderhoud la ala voorheen

De eerste FAIL slaat op de Self-Trip gebeurtenis, de tweede FAIL op een Dormant-Fail-To-Trip
(slapende fout) gebeurtenis. Een relais kan zowel takken als rails afsehakelen, waarbij eehter
voldaan dient te worden aan de eis , dat een sueeesvolle 'trip'-aetie tot gevolg heeft dat de
kortsluiting in de rail, verbinding of zone geisoleerd is van het 'gezonde' net.
voorbeeld:

*relda_lnvoer[CR)
1 FAIL 45 FAIL 46 IIAIR 1 ASGlltfEW 2 ASBIlOLD BRAN 4 6 RAIL B[CR]
2 FAIL 0 FAIL 47 IlAIR 0 ASGDRI!W BRAN B[CR)
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i. InvQer Faalgebeurtenissen

• t faalqebe11rtenillllen) [CR]
<fllill> DIST «21stl> REP DIST <dilltl> (ASGDNEW I ASBDOLD) [CR]

waarbij
<hill>
DIST <d1stl>
REP DIST <dilltl>
ASGDIlEW

ASBDOLD

• lInielt n....er toIIqeltend IIlIn een flllllaoqel1jkheid (Inteqer)
• Vervijllt nellr een (flllll) verdel1nq (Inteqer)
• VerwijBt near .en reparatleduur verdelinq (Integer)
• Me aen raper.tie 1:0 goed alB nieuw
- Na sen raper_tie even alecht alB voor het talen.

De verwijzing naar een DIST mag 0 zijn. Ais de verwijzing met Dist 0 is betekent dit dat de
cQmpQnent geen directe faalmQgelijk heden heeft. Het is echter mQgelijk dat naar deze faaldefinitie

verwezen wQrdt m.b.v. de CommQn MQde Fault. In dit geval betekent dit dat er wei een
reparatieduur verdeling ingevQerd dient te zijn.

Bij een slapende fQut dient er oak een reparatieduurverdeling Qpgegeven te wQrden. De reparatie

t.g.v. dit falen zal pas plaatsvinden als de slapende fQut gecQnstateerd wQrdt.

voarbeeld:

.fllllldef [CR1
1 DIST 1 REP DIST 2 ASGDNEW[CR]
2 DIST 2 REP DIST 2 ASBDOLD[CR]

j. OnderhQuds jnyoer

·(onderhoadllinvoer)[CR]
<JUlinl> DIST <dilltl> DIST <dilltl> (II'1'YPO I II'1'YPl I JrTYP2 I ( JrTYPI!J <'!'Ilkl> (<'!'Ilkl>JlllCRl

waarbij
<JUlinl>
<d1stl>
II'1'YPO
II'1'YPl
JrTYP2
II'1'YPJ

• lInielt onderhoadllblok n....er i. (Int8qer)
• Vervij2inq nser een vardelinq.dllfinitie (Inteqerl
• Geen uiut.el onderhoud ~

• Ult.etellen ala onderhoud tot onderbraJdnq van sen van de load'. aau laiden.
• OitBtellen 111. elder. in het net onderhoud verrricht IOOrdt.
• OitBtellen Ill. de biernll volqende teltken buiten bedrijf 2ijn.

Tijdens QnderhQud wQrden de verbindingen, die Qnder dat QnderhQudsblQk vallen afgeschakeld.

Bij rails daarentegen wQrden in het mQdel aile dQQr de gebruiker ingevQerde verbindingen naar die
rail afgekQppeld. Het is tijdens het QnderhQud niet mQgelijk dat er QP de betreffende rail zich

tijdens QnderhQud faal- Qf kQrtsluitgebeurtenissen zich voardQen. OnderhQud van relais heeft geen
gevQlg VQQr het functiQneren van het relais tijdens het QnderhQud. (Dit ZQU de cQmplexiteit van het

prQgramma aileen maar vergrQten.)

De eerste verdelingsverwijzing slaat QP de tijd tQt QnderhQud. De tweede verdelingsverwijzing slaat

QP de duur van het QnderhQud.
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a'I'Clge 1.- ueDrUlKersnClnatelamg DII ae sImUlaror van Neampas

voorbeeld:

...intenence[CRJ
1 DIST 3 DIST 4 IITYP3 5 6 7[CR]
2 DIST 3 DIST 5 M'1'YPl [CR]

k. Verdelings invoer

* (verdelinqsinvoer) [CR]
<dietl> «WEIB <Ti.ell> <ShapeFI> <Tainl»

I (BATH <Ti.ell> <ShapeFII> <Ti.e21> <ShapeF21> <Tiee31> <ShapeF31> <Tainl»
I (IfORK <Meanl> <SDevl> <'1'IIIinl»
I (UIIIF <Tainl> <Tuxl»
I (CIIAII <Procentl> ) HCR]

waarbij:
<di8tl>
WEIB
BATH
IfORK
DlfIF
CHAlI

<Ti• .,>
<'1'IIIinl>
<Tuxl>
<ShapeFI>
<Munl>
<SDevl)

• .en un1elt n~er van _n verdelinq (Inteqer)
• .eibull verdelinq (tevens IIxpontille verdelinq, Shapefactor • 1)
• Badkuip verdelinq
• lIoraaa! Verdelinq (Tevens vesta tijd SDev • 0 )
• Oniforae verdelinq (Tevena vaste tijd Tmin • TDax)
• ~ans aanduidinq
• kerakteriatieke faaltijd of verwachtte faaltijd: dit liqt aan het type verdelinq (Real)
• lIini..le tijd in daqen (Real)
• llaxieala ti jd in deqen (Real)
• Vorafsctor (Real)
• ~iddelde tijd in deqen (Real)
• Stan. Devistie (Real)

Een kans (CHAN) kan aileen toegekend worden aan de verdelingen, die verwijzen naar de kans dat
een relais op een kortsluiting reageert (Zie kortsluitinvoer) en bij de Common Mode Fail (CMF)
invoer.

voorbeeld:

*verdelinql!l1-,",,--kansen[CR]
I RIB 4.511+04 1.00 O.OOO[CR]
2 UIIIF 3.0 4.0[CR)
2 BATII 4.5E+04 0.5 4.3E+04 1.0 4.U+04 2.0 365.00[CR]
3 CIIAII BO.O[CR]
4 IIORK 4000.0 2000.0 1500.0[CR}
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I. Verbindjng afhankelijkheid Invoer

*{afbank-invoar}[CRl
<Tak,> I <Tak'> <TiaeDay'> <TiaeSec'> (I <Tak,> <TiaeDey'> <Tiaesec'»[CR]

waarbij
<Tak,>
<Till8Dey'>
<TiaeSec'>

- een verwi j oinq naar een verbincHnq is (Integer)
- ti jd in deqen (Integer)
- tijd in seconden (Resl)

Hiermee kan gedefinieerd worden dat de eerst genoomde verbinding uitvalt als al de volgende
takken langer dan <Time#> zijn uitgevallen. Men moet dit zien als een AND functie. Hiermee is
te modelleren dat wanneer er b.v. 3 parallelle verbindingen zijn, waarvan er twee uitgevallen zijn,
de derde na bepaalde tijd Lv.m. overbelasting ook afgeschakeld wordt.

voorbeeld:

*Varb.Afh[CR]
3 I 4 0.0 7200.0 I 5 0.0 3600.0[CR)
4 I 3 0.0 3600.0 I 5 0.0 3660.0(CRl
5 I 3 0.0 3600.0 I 4 0.0 7200.0[CR)

m. Common-Mode-Fail Invoer

* (CKF_invoar) [CR]
<fail'> I <tail'> <TiaeDay'> <TiaeSec'> DIS'!' <Dist'> (/ <feil'> <TiaeDay'> <TiaeSec'> DIS'!' <Dist'> I[CR)

(/ <fail'> <Till8Day'> <Ti..,Sec'> DIST <Dist,> (/ <feil'> <Till8Dey'> <Ti..,Sec'> DIST <Dist'>I[CR])

Ais de eerste fail plaatsvindt, dan worden de volgende fails na <Time#>, mits aan de kans, waar
DIST naar verwijst, voldaan wordt, in de gebeurtenissenlijst geplaatst. DIST kan aileen verwijzen
naar een verdelingsinvoor van het type CHAN. (Hierbij is het niet toogestaan DIST 0 in te voeren.)
Met deze optie kan dus een afhankelijkheid gedefinieerd worden; Echter de afhankelijke faal
gebeurtenis kan echter ook onafhankelijk plaatsvinden.
De CMF afhankelijkheid Is niet wederzijds; De gebruiker kan dit natuurlijk wei wederzijds maken
door twee van deze opties in te voeren. Of door beide gebeurtenissen afhankelijk te laten zijn van
een derde. Men kan natuurlijk ook een 'afhankelijke' faalmogelijkheid geheel afhankelijk maken
door bij deze faalgebeurtenis geen verdeling in te voeren. Bij deze optie moot de kanttekening
geplaatst worden dat wanneer een component t.g.v. de eerste fail in een afgeschakelde toestand
bevindt de afhankelijke fail niet plaats kan vinden en deze door de simulator op de normale wijze
wordt afgehandeld; (Tijdens afschakellng 'bestaat' de tijd voor de de component niet en worden
de faalgebeurtenissen door geschoven in de tijd met een tijdsduur gelijk aan de benodigde
reparatietijd.)

voorbeeld:
*OII'[CR]
3 I 4 0.0 10.0 DIS'!' 4 I 5 0.0 20 DIST 4[CR]
6 I 3 0.0 3600 DIST 5[CRl
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n. Ejnde Invoer

.BIID

De regels, die na dit commando volgen worden niet meer ingelezen; De gebruiker kan daar naar
believen opmerkingen plaatsen.

Het starten van de simulator staat beschreven in §5.2. Hiermee is het mogelijk om met behulp van
een zogenaamde 'batch' opdracht meerdere simulaties achter elkaar af te werken. Wanneer de
gebruiker een verkeerd opstart commando opgeeft, zal er geen simulatie plaatsvinden, doch er
verschijnt een beschrijving op het scherm, hoe men de simulator correct dient op te starten.
Het opstart commando dient te voldoen aan:

>REANIPOS INVOER.IN UITVOER.OUT [X] [V] [ZZZ]

waarbij INVOER.IN
UHVOER .OUT
[X]

[V]

[ZZZ]

= Naam van het invoerbestand

= Naam van het uitvoerbestand

E ; Uitgebreide uitvoer

N ; Minimale uitvoer

1 ; Stop bij het optreden van een systeemfout

en wacht tot er een toets wordt ingedrukt.
o; Stop bij het optreden van een systeemfout

en ga terug naar het operating system.
=Optioneel; Uitgebreide uitvoer vanaf simulatielus ZZ2. naar de printer.
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Het protocol van de uitvoerfile

De uitvoerfile bevat slechts de ruwe gegevens m.b.t. de simulatie. Het uitvoerprogramma kan deze
gegevens inlezen en vervolgens er statische bewerkingen mee uitvoeren. De uitvoerfile's zijn net
als de invoerfile's leesbare ASCII bestanden. De uitvoer file kan van het uitgebreide (Extended) of
het normale type zijn. Voor het uitvoerprogramma is het niet relevant van welk type de uitvoerfile
is. Het 'extended' type is voor het opsporen van fouten (debugging) in de simulator door
programmeurs. Bij eventueele uitbreiding van het uitvoerprogramma kan van de uitgebreide uitvoer
gebruik gemaakt worden. Bij aile twee de typen uitvoerfiles zijn dezelfde algemene gegevens
aanwezig:

Op de eerste regel van de uitvoerfile staat de economische levensduur in dagen.

De volgende regels bevatten de belasting (load) gegevens.

<Load'> <COlIt/intar> <co.t/bour> <Loadn...e>[CR]

waarbij
<Lo.d'>
<co.t/inter>
<co.t/hour>
<LoadNaJle>

- bet lo.dnUlllOer, det 1nqevoerd .... bi j d. 1nvoerflle.
- de koeten per onderbrek1nq.
• de kosten per uur.
- de ne... van de load, .oa1e de.e bij de t>etreffende .eet1e van de 1nvoerflle ie qeqeven.

De loadgegevens worden beeindigd in de regel die begint met:

.DATA[CR]

De simulatiegegevens (zowel uitgebreide als normale uitvoer) hebben de volgende notatie:

<Per> <Dey> <see> <LStet> I{<LStet> }[CR J

waarbij
<Per>
<Dey>
<Sec>
<LStet>

- bet periodenUlllOer (- .i.ulet1elu.nUlllOer) ie.
- de deq eanqeeft
• de • .conde aanqeett, warop ean .vent lich voordoet.
- Aanqeeft of de 10ed in t>edr1jf (-1) of u1t bedr1jf (-0) i •• De 10adetetueeen worden qe.orteerd op

1oadn.....er veerqeq.ven.

De uitvoerfile wordt beEHndigd met de volgende regel:

.EIlD
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De simulatiedata van de 'extended' uitvoer bevat de volgende gegevens bevat:

<Per> <Day> <Sec> <LStat> II <LStat> I <Vload> {I <Vload> I <Event> I <Eventl> I <8> {I <S>}[CR 1

waarbij
<Per>
<Day>
<Sec>
<LStat>

<Vload>

<Event>

<S>

• het per104en~er (••1aulat1elu.nuaaar) 1••
- da ti jd In daq.n .enq••ft
- da tljd In .eeonden .anq••ft
- aanq••ft of de load In bedrljf (-11 of ult be<Srljf (-01 1•• De loadetatu••en word.n q••ort••rd op

loadn_r _qaqav.n.
- .pannlnq P.U. vlek na de qebeurtanl. op d. loadrall. O••pannlnqen zljn ....rqaq.ven op volqord. V.n

loadnUJllller•
• verv1j.t near het event ..at plaatsv1nc1t:

"e I • telen + taalnu..ar
.e' • .tart onc1erhouc1 + onc1erhouc1an~ar

At I - ATS dult + ATS n1Dlller
Re I - re1a1&.y.te_ r ..qeert (na I<ortalultlnql + relalanlmaer
B:r I • e1nc1a reparat1e + taalnumter
b' • e1nc1e onderhoud + onderhouc1an1.lJDar

- beachrljvlnq van da afwljl<lnq.n t.o.v. de J>Or1III1. be<Srljfealtuatie.
Brl - verblndlnq I 1. bulten bedrljf. Afacbekel1nq van &en bela.tlnq brenqt .et zlch ••• det

de door de al,."letor qecr"erde ertra v.rblndlnq hler 001< wordt ...erqaqeven.
Rll - ren I 1. bulten be<Srljf
lUll - relal. I 1. bulten bedrljf t.q.v. &en depend. fout.
AlII - ATS I bulten be<Srljf t.q.v. &en depend. fout.
Atl - ATS I bevlndt zlch In q.loten toeetend.
Shl - I<ortalultlnq I bevlndt dch noq In h.t clrcult.

Voorbeelden van uitvoer:

Normale uitvoer 'Extended'- uitvoer

10950.000 10950.000
1 1.000 10.000 Pal>rlek1 1 1.000 10.000 Pabrlek1
2 1.000 10.000 Pabrlek2 2 1.000 10.000 Pabrlek2
• DATA • DATA

1 0 0.00 1 1 1 0 0.00 1 1 0.978 0.964
1 199 27575.94 0 1 1 199 27575.09 1 1 0.049 0.048 PAl4 SB4
1 199 27575.95 0 0 1 199 27575.29 1 1 0.000 0.000 RB6 IlR51lR6RL1
1 201 48918.15 1 1 1 199 27575.94 0 1 0.000 0.000 BR12BR5BR6RL1
1 424 3720.55 0 1 1 199 27575.95 0 0 0.000 0.000 BR13BR12BR5BR6RL1
1 424 3720.56 0 0 1 201 48918.15 1 1 0.978 0.964 1IR14
1 426 22693.59 1 1 1 424 3719.70 1 1 0.049 0.048 PAl4 SB4
1 1728 49058.79 0 1 1 424 3719.90 1 1 0.000 0.000 RB6 BR5BR6RL1
1 1728 49058.80 0 0 1 424 3720.55 o 1 0.000 0.000 BR12BR5BR6RL1
1 1728 49058.91 1 1 1 424 3720.56 o 0 0.000 0.000 BR13BR12BR5BR6RL1
1 2938 39236.63 o 1 1 426 22693.59 1 1 0.978 0.964 1IR14
1 2938 39236.64 o 0 1 442 10635.50 1 1 0.120 0.118 PA12 SB2
1 2940 22471.95 1 1 1 442 10635.70 1 1 0.959 0.945 RE2 BR8
1 3347 75846.65 o 1 1 443 70964.49 1 1 0.978 0.964 ER12
1 3347 75846.66 o 0 1 460 36466.08 1 1 0.120 0.118 PAl2 SB2
1 3349 25276.70 1 1 1 460 36466.28 1 1 0.959 0.945 RB2 BR8
1 4278 2647.34 o 1 1 464 52437.07 1 1 0.978 0.964 1IR12
1 4278 2647.35 o 0 1 1728 49057.94 1 1 0.530 0.523 PAll SB1
1 4281 29949.02 1 1 1 1728 49058.79 o 1 0.544 0.534 SB1BR12
1 4379 29647.93 o 1 1 1728 49058.80 o 0 0.549 0.549 SB1BR13BR12
1 4379 29647.94 o 0 1 1728 49058.91 1 1 0.981 0.967 RB1 BR2
1 4379 29648.05 1 1 1 1730 82593.86 1 1 0.978 0.964 ERll
1 4703 71359.27 o 1 1 1825 64100.19 1 1 0.936 0.923 ILU BR5BR8
1 4703 71359.28 o 0 1 1826 64100.19 1 1 0.978 0.964 Ell
1 4706 63193.41 1 1 1 1839 76302.16 1 1 0.966 0.975 IIA3 BR7BR10
1 6341 72890.20 1 0 1 1840 76302.16 1 1 0.978 0.964 Ell
1 6341 74999.65 1 1 1 1848 52339.63 1 1 0.936 0.923 110\2 BR6BR9
1 7007 66357.87 o 1 1 1849 52339.63 1 1 0.978 0.964 III
1 7007 66357.88 o 0 1 2938 39235.78 1 1 0.049 0.048 PAl4 SR4
1 7007 66358.07 1 1 1 2938 39235.98 1 1 0.000 0.000 RE6 BR5BR6RL1
1 7894 80739.54 o 1 1 2938 39236.63 o 1 0.000 0.000 BR12BR5BR6RL1
1 7894 80739.55 o 0 1 2938 39236.64 o 0 0.000 0.000 BRl3BR12BR5BR6RL1
1 7894 80739.66 1 1
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1 8680 80520.89 0 1 1 2940 22471. 95 1 1 0.978 0.964 ER14
1 8680 80520.90 0 0 1 3347 75845.80 1 1 0.049 0.048 FA14 894
1 8684 85580.18 1 1 1 3347 75846.00 1 1 0.000 0.000 U6 BR5BR6RL1

1 3347 75846.65 0 1 0.000 0.000 BR12BR5BR6RL1
1 3347 75846.66 0 0 0.000 0.000 BR13BR12BR5BR6RL1
1 3349 25276.70 1 1 0.978 0.964 ER14
1 3663 4566.76 1 1 0.936 0.923 IIAJ. BR5BR8

2 0 0.00 1 1 1 3664 4566.76 1 1 0.978 0.964 EM
2 264 51105.04 0 1 1 3688 1992.76 1 1 0.936 0.923 !lA2 BR6BR9
2 264 51105.05 0 0 1 3689 1992.76 1 1 0.978 0.964 EM
2 264 51105.16 1 1 1 3689 77763.94 1 1 0.966 0.975 !lA3 BR7BR10

1 3690 77763.94 1 1 0.978 0.964 EM
1 4278 2646.49 1 1 0.049 0.048 FA14 594

101 10429 61075.25 1 1 1 4278 2646.69 1 1 0.000 0.000 HE6 BR5BR6RLl
101 10817 17571. 57 1 0 1 4278 2647.34 o 1 0.000 0.000 BR12BR5BR6RLl
101 10817 19005.33 1 1 1 4278 2647.35 o 0 0.000 0.000 BR13BR12BR5BR6RL1
• EIIl) 1 4281 29949.02 1 1 0.978 0.964 BRl4

1 4379 29647.08 1 1 0.530 0.523 FAll a81
1 4379 29647.93 o 1 0.544 0.534 S81BR12
1 4379 29647.94 o 0 0.549 0.549 SH1BR13BR12
1 4379 29648.05 1 1 0.981 0.967 HEl BR2
1 4381 2682.75 1 1 0.978 0.964 ERll
1 4384 4552.13 1 1 0.120 0.118 FAl2 SH2
1 4384 4552.33 1 1 0.959 0.945 HE2 BR8
1 4387 11049.90 1 1 0.978 0.964 ER12
1 4703 71358.42 1 1 0.049 0.048 FA14 594
1 4703 71358.62 1 1 0.000 0.000 HE6 BR5BR6RLl

De normale uitvoer bevat behalve minder 1 4703 71359.27 o 1 0.000 0.000 BR12BR5BR6RLl
1 4703 71359.28 o 0 0.000 0.000 BR13BR12BR5BR6RLl

gegevens per gebeurtenls. ook minder gebeur- 1 4706 63193.41 1 1 0.978 0.964 ER14
1 4931 39113.01 1 1 0.982 0.964 FA2 BR3

tenissen. Deze gebeurtenissen vinden echter 1 4931 55129.40 1 1 0.978 0.964 ER2
1 5495 24090.94 1 1 0.936 0.923 !lA1 BR5BR8

wei plaats, maar zijn voor de simulatie- 1 5496 24090.94 1 1 0.978 0.964 EM
1 5527 61763.46 1 1 0.966 0.975 !lA3 BR7BRlO

resultaten njet relevant en worden daarom 1 5528 61763.46 1 1 0.978 0.964 IlII
1 5529 59767.12 1 1 0.936 0.923 !lA2 BR6BR9

weggelaten. Dit heeft als voordeel dat de 1 5530 59767.12 1 1 0.978 0.964 EM
1 5691 26237.06 1 1 0.120 0.118 FAl3 SH3

uitvoerfiles beperkt blijven qua omvang: In djt 1 5691 26237.26 1 1 0.959 0.945 HE4 BR9
1 5692 83356.47 1 1 0.978 0.964 ER13

voorbeeld was de normale uitvoerfjle 70kByte 1 6341 72889.34 1 1 0.992 0.000 FAlO BRll
1 6341 72890.20 1 0 0.992 0.011 BR13BRll

groot terwijl de uitgebreide uitvoer 500kByte 1 6341 74999.65 1 1 0.978 0.964 ER10
1 7007 66357.02 1 1 0.120 0.118 FA13 SH3

omvatte. 1 7007 66357.87 o 1 0.121 0.119 BB3BRl2
1 7007 66357.88 o 0 0.122 0.122 SH3BR13BR12
1 7007 66358.07 1 1 0.942 0.928 us BR7BR6BR9
1 7009 72319.56 1 1 0.978 0.964 ER13
1 7035 62061. 00 1 1 0.982 0.964 FA2 BR3
1 7035 85255.53 1 1 0.978 0.964 ER2
1 7339 14348.79 1 1 0.936 0.923 IIAJ. BR5BR8
1 734014348.79 1 1 0.978 0.964 IlII
1 7363 25325.51 1 1 0.936 0.923 !lA2 BR6BR9
1 7364 25325.51 1 1 0.978 0.964 IlII

1 9191 5771.64 1 1 0.978 0.964 IlII 1 7364 25325.52 1 1 0.966 0.975 IIA3 BR7BR10
1 9191 5771.65 1 1 0.936 0.923 !lA2 BR6BR9 1 7365 25325.52 1 1 0.978 0.964 IlII
1 9192 5771.65 1 1 0.978 0.964 EM 1 7625 82847.75 1 1 0.982 0.964 FA2 BR3
1 9213 23394.14 1 1 0.966 0.975 !lA3 BR7BR10 1 7626 7686.74 1 1 0.978 0.964 ER2
1 9214 23394.14 1 1 0.978 0.964 EM 1 7894 80738.69 1 1 0.530 0.523 FAll 581
2 0 0.00 1 1 0.978 0.964 1 7894 80739.54 o 1 0.544 0.534 SH1BRl2
2 264 51104.19 1 1 0.530 0.523 FAll SH1 1 7894 80739.55 o 0 0.549 0.549 SB1BR13BR12

1 7894 80739.66 1 1 0.981 0.967 HEl BR2
1 7896 44853.21 1 1 0.978 0.964 ER11

264 51105.04 0 1 0.544 0.534 SH1BR12 1 8678 51813.25 1 1 0.120 0.118 FAl2 SH2
264 51105.05 0 0 0.549 0.549 SB1BR13BR12 1 8678 51813.45 1 1 0.959 0.945 U2 BR8
264 51105.16 1 1 0.981 0.967 HE1 BR2 1 8680 80520.04 1 1 0.048 0.047 FAl4 5B4BR8
267 38894.28 1 1 0.978 0.964 ERll 1 8680 80520.24 1 1 0.000 0.000 R1!6 BR5BR6BR8RL1

1 8680 80520.89 o 1 0.000 0.000 BR12BR5BR6BR8RL1
1 8680 80520.90 o 0 0.000 0.000 BR13BR12BR5BR6BR8RLl

101 10817 17570.71 1 1 0.992 0.000 FA3 BR4 1 8684 3210.30 o 0 0.000 0.000 BRl2 BR13BR12BR5BR6RL1
101 10817 17571. 57 1 0 0.992 0.000 BR13BR4 1 8684 85580.18 1 1 0.978 0.964 BRl4
101 10817 19005.33 1 1 0.978 0.964 ER3 1 8731 4083.63 1 1 0.120 0.118 FAl2 592
.I!RD 1 8731 4083.83 1 1 0.959 0.945 U2 BR8

1 8736 66151. 01 1 1 0.978 0.964 ER12
1 9190 5771.64 1 1 0.936 0.923 IIAJ. BR5BR8
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Een ander voorbeeld van de 'extended' uitvoer:

8000.000
1 0.100 0.000 Pabriekl
2 0.500 0.000 Pabriekl
3 2.000 3.000 Pabriekl
4 2.050 5.000 Pabriek2
5 3.070 2.000 Pabriek2
• DATA

1 0 0.00 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981
1 4 79878.99 1 1 1 1.003 0.999 0.974 0.000 0.000 rA29 RLS
1 4 79879.49 1 0 1 1.003 0.999 0.974 0.000 0.000 BR17RL5
1 4 79879.59 1 0 0 1.003 0.999 0.974 0.000 0.000 BR18BR17RL5
1 8 52740.94 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 ER29

1 423 58107.32 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 rAll ASl
1 576 59872.84 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.004 0.981 PA7 BRI1ASl
1 579 45524.93 1 1 1 1 1 0.840 0.837 0.816 1.055 1.031 PA26 BRlOBRllASl
1 579 45525.43 0 1 1 1 1 0.944 0.938 0.915 1.055 1.031 BR14BR10BR11ASl
1 579 45705.43 0 0 1 1 1 1.075 1.075 1.042 1.055 1.031 BR15BR14BRlOBRlIASl
1 579 45706.43 0 0 0 1 1 1.344 1.344 1.344 1.055 1.031 BR16BRl5BR14BRlOBRl1ASl
1 579 70593 .91 0 0 0 1 1 1.343 1.343 1.343 1.054 1.031 BR7 BRl4BRl5BRl6BR10ASl
1 580 45525.43 0 0 0 o 0 1.343 1.343 1.343 1.297 1.297 BR17BR18BRl4BR1SBR16BRI0ASl
1 581 38703.71 1 1 1 1 1 0.967 0.963 0.939 0.971 0.949 BRll ATIBRlO
1 582 15288.02 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BR26

1 830 36253.23 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 PA36 RSl0
1 844 29481.U 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000 1.139 1.114 PA4 BR9RS10
1 844 29481.94 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000 1.139 1.114 BR14BR16BR9RSI0
1 844 29482.04 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 1.139 1.114 BR15BR14BR16BR9RS10
1 8U 29482.46 1 1 1 1 1 0.956 0.952 0.929 0.969 0.948 ATl ATIBR9RS10
1 846 31253.46 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BR4 RSl0
1 1053 61106.92 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 PA30 RSI0
1 1056 31724.49 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BR30
1 1390 58671.79 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000 1.139 1.114 PA4 BR9
1 1390 58672.29 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000 1.139 1.114 BR14BR16BR9
1 1390 58672.39 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 1.139 1.114 BRl5BR14BR16BR9
1 1390 58672.82 1 1 1 1 1 0.956 0.952 0.929 0.969 0.948 ATl ATIBR9
1 1393 22142.86 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BR4
1 1437 45607.15 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 PA36 RSl0
1 1443 43598.14 1 1 1 1 1 0.748 0.7440.726 0.871 0.852 PA2 BR8RSI0
1 1443 43598.64 0 1 o 1 1 0.946 0.940 0.946 0.986 0.964 BR14BR16BR8RS10
1 1443 43658.64 0 0 o 1 1 1.060 1.060 1.060 1.052 1.029 BRl5BR14BRl6BR8RSI0
1 1444 43598.64 0 0 o 0 0 1.292 1.292 1.292 1.293 1.293 BRl8BRl7BRl5BR14BR16BR8RS10
1 1446 64787.75 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BR2 RSI0

1 3000 0.00 1 1 1 1 1 0.840 0.836 0.816 0.000 0.000 IIA1 BR7BRlORSI0
1 3000 0.01 1 1 1 1 1 0.659 0.656 0.640 0.651 0.637 ATl AT1BR7BRI0RSI0
1 3000 0.50 0 1 o 0 1 0.936 0.930 0.936 0.930 0.907 AT1BR14BRl6BRl7BR7BRlORS10
1 3000 1.00 0 1 o 0 0 1.142 1.135 1.142 1.142 1.142 AT1BRl8BRl4BRl6BR17BR7BRlORSI0
1 3000 60.50 0 0 o 0 0 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 ATIBRl5BRl8BRl4BRl6BRl7BR7BRlORSI0
1 3001 0.00 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BII RSl0

4073 8068.05 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 PA30 RS7RS10
4076 30175.08 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BR30 RS7

1 7707 320.72 1 1 1 1 1 0.003 0.003 0.003 0.246 0.241 PA22 SHI1RSI1RS8RS10RS7ASl
1 7707 320.75 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000 1.054 1.031 1lI!1 BR8RL2RSllRS8RS10RS7ASl
1 7707 321.22 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.000 1.054 1.031 BRl4BRl6BR8RL2RSllRS8RS10RS7ASl
1 7707 321.32 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 1.054 1.031 BRl5BR14BRl6BR8RL2RS11RS8RS10RS7ASl
1 7707 330.72 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 PA23 SB12BRl5BRl4BRl6BR8RL2RSllRS8RS10RS7ASl
1 7707 330.76 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 RE9 BR15BR14BRl6BR8RLSRL2RSIIRS8RSI0RS7ASl
1 7707 331.22 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BRl7BR15BR14BRl6BR8RL5RL2RSllRS8RS10RS7ASl
1 7707 331.32 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BR18BR17BR15BRl4BR16BR8RLSRL2RSIIRS8RSI0RS7ASl
1 7709 79364.39 1 1 1 o 0 1.003 0.999 0.974 0.000 0.000 ER22 BRl8BR17RL5RS11RS8RS10RS7ASl
1 7710 83372.49 1 1 1 1 1 0.906 0.902 0.880 1.003 0.981 BR23 RSIIRS8RSI0RS7ASl
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Aanhangsel 1 Enkele voorbeeld netten

Voorbeeld1: Oit net diende als voorbeeld in de Procalc handleiding en leek een goede referentie
voor de nieuwe simulator.

I

4

~1

s

Ii •

Met de invoerfile:

*lIa_
Project
*RIlD
1

*
10950

*

0.15 1.00 0.90 CCS'l' 1.00 10.00
0.15 0.90 0.90 COST 1.00 10.00

'Slack""",' 0.020 0.000 CIa 1 SlIM' 0 PUL 1 IIADI 0 ASGDIISlI
'pi_d' 15.00 3.040,,1C IIIIR'l' 0 PUL 0 IIADI 0 _

'verbind ' 0.000 0.320 ..1C IIIIIl!' 1 PAIL 0 IIADI 0 ASGDIISlI
'Loadl '4.700 3.530 LllIUl 1 IIIIR'l' 0 PAIL 0 IIAI. 0 _
'verbind ' 0.010 0.000 -aIC IIIIIl!' 0 PAIL 2 ILU. 0 ASGDIl!:II
'Loed2 '10.00 7.500 LllIUl 2 SlIM' 0 PAIL 0 IIADI 0 _

'verbind ' 0.000 0.360 .SIC SlIM' 0 PUL 3 IIADI 0 ASGDIl!:II
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.000 0.210 .SIC IIIIR'l' 0 PAIL 4 IIADI 1 UGD1IIlII
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.000 0.210 .SIC SlIM' 0 PAIL 5 IIADI 2 ASGDIISlI
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.001 0.000 .SIC IIIIR'l' 0 PAIL 6 IIADI 3 UGD1IIlII
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.040 0.200 ..1C SlIM' 2 PAIL 7 IIADI 1 ASGDIISlI
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.040 0.200 .SIC SBIIT 3 PUL 1 IIADI 2 UGD1IIlII
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.000 0.000 .SIC IIIIIl!' 0 PAIL 9 IIADI 3 ASGDIISlI
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.000 O.OOO ..IC SlIM' 0 PAIL 10 ILU. 0 _

5 PAIL 0 IIADI 0 ASGIlIl!lI
PAIL 0 IIADI 0 _

PAIL 0 IIADI 0 ASGDIl!:II
PAIL 0 IIADI 0 AlIGIlII!Il
PAIL 0 IIADI 0 ASGIlII!II
PAIL 0 IIADI 0 ASGDIl!If

pI 8IIRT ..

D' SJIRll' 6
S' SBRT 7
,., IIIIRT 1

B' SBRT 9
C' IIIIRT 10

'150/30Pll'
'150/30n'
'3D/3D OS'
'30/10 llII.'
'30/10 D'
'10/10 All'
'10/10 Be'

AIlS
10.0
*brancllea
1 0 1 'OpenIIIIet'
2 0 3 'P1>ldLoad'

0.020 0.000
15.00 3.360

/
o 4 'Pabri~' 4.7103.550

/
4 0 6 'Pabriu2' 10.00 7.160

/
0.000 0.210
0.000 0.210
0.001 0.000
0.040 0.200
0.040 0.200
0.000 0.000
0.000 0.000

5 1 2
6 1 3
7 2 3
I 2 4
9 3 5
10 4 5
11 5 6
*ral1a
1 'rall
2 'rall
3 'rail
4 'rall
5 'rail
6 'rail
*load11
1 SPYll 0.15
2 SPR 0.16
*qeneramr
1 1.03 0
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",allllalll:l<:it::1 I. rll"'t::lt:: VUUI Ut::t::IUt::II

·A'1'S
·.bortcir

FAIL 11 REL 1 0.97 DIST 1
FAIL 12 RIlL 2 0.2 DIST 2

/ REL 3 1.05 DIST 1
FAIL 13 RIlL f 0.2 DIST 2

/ REL 5 1.05 DIST 1
f FAIL U RBI. 6 0.2 DIST 2

/ REL 6 1.0 DIST 1
5 FAIL 15 REL 6 1. 02 DIST 1
6 FAIL 16 REL 7 0.2 DIST 2

/ REL 8 0.95 DIST 1
FAIL 17 REL 9 0.2 DIST 2

/ REL 10 0.95 DIST 1
FAIL 18 REL 11 O. f DIST 2

/ REL 12 0.9 DIST 1
9 FAIL 19 REL 13 O. f DIST 2

/ REL 12 0.9 DIST 1
10 FAIL 20 REL 13 0.6 DIST 2

/ REL 12 1.0 DIST 1
·relaill
1 FAIL 0 FAIL 0 JCAIN 0 ASGDNEII BRAN
2 FAIL 0 FAIL 0 JeAIN 0 ASGDIfBII BRAN 8
3 FAIL 0 FAIL 0 IIAIN 0 ASGDNEII BRAN 8 7 5
f FAIL 0 FAIL 0 IIAIN 0 ASGDIIBIl BRAN 9
5 FAIL 0 FAIL 0 IIAIN 0 ASGDIlEW BRAN 9 7
6 FAIL 0 FAIL 0 JCAIII 0 ASGDIlBll BRAN 5 6
7 FAIL 0 FAIL 0 JCAIN 0 ASGDNEII BRAN 5 7 8
8 FAIL 0 FAIL 0 JlAIII 0 ASGDIfBII BRAN 5 7 10
9 FAIL 0 FAIL 0 JCAIN 0 ASGDIIBIl RAIL 3
10 FAIL 0 FAIL 0 JlAIN 0 ASGDIIBIl BRAN 5 RAIL
11 FAIL 0 FAIL 0 JCAIII 0 ASGDIIBIl RAIL f
12 FAIL 0 FAIL 0 JIAIIl 0 ASGDIIBIl BRAN 8 9
13 FAIL 0 FAIL 0 IIAIN 0 ASGDNEII RAIL 5
·onafh_fail
1 DIST 3 REP DIST f ASGDNEII
2 DIST 5 REP DIST 6 ASGDIlI!Il
3 DIST 7 REP DIST f ASGDNBIl
f DIST 8 REP DIST 6 ASGDIlI!Il
5 DIST 8 REP DIST 6 ASGDIlBll
6 DIST 9 REP DIST 10 ASGDIlEW
7 DIST 11 REP DIST f ASGDIlEW
8 DIST 11 REP DIST f ASGDIlEW
9 DIST 9 REP DIST 10 ASGDIlBll
10 DIST 9 REP DIST 10 ASGDIlBll
11 DIST 15 REP DIST 16 ASGDIlEW
12 DIST 13 REP DIST 17 ASGDIlI!Il
13 DIST 13 REP DIST 17 ASGDNBIl
U DIST 13 REP DIST 16 ASGDIlI!Il
15 DIST U REP DIST 16 ASGDIIEII
16 DIST 12 REP DIST 16 ASGDIlEW
17 DIST 12 REP DIST 16 ASGDIIEII
18 DIST 12 REP DIST 16 ASGDIlBIl
19 DIST 12 REP DIST 16 ASGDIlBIl
20 DIST 12 REP DIST 16 ASGDIIBIl
..aintltn
1 DIST 18 DIST 19 1ITYP1
2 DIST 18 DIST 19 1f1'YP2
3 DIST 18 DIST 19 1ITYP2
·diatrib
1 c:BAII 100
2 c:BAII 90
3 nIB 10680 1. 000 0.00
f 1I0R11 O.OU 0.Of1 0.00
5 RIB 6052 1. 000 0.00
6 NORM 0.166 0.166 0.083
7 RIB 8030 1.000 0.00
8 RIB 10585 1. 500 0.00
9 RIB 36500 1. 000 0.00
10 1I0Rll 0.Of2 0.012 0.00
11 RIB 22f55 1. 500 0.00
12 RIB 91250 1. 000 0.00
13 RIB 3650 1. 000 0.00
U nIB U600 1.000 0.00
15 RIB f015 1. 000 0.00
16 1I0Rll 2.00 1.000 0.50
17 1I0Rll f.OO 2.000 1.00
18 DIlIF 1825 1850
19 UNIF 1. 0 1. 0
·varbindafh
·ClOf
.BIlD
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De gebruiker heeft bij dit net slechts 6 rails in te voeren. In principe kan oak rail 6 (zle figuur)
komen te vervallen. De simulator zal zelf 3 extra knooppunten genereren, zodat de Impedantie

matrix 9X9 elementen bevat. Procalc gebruikte voor dlt voorbeeld net een 16x16 matrix, terwijl
REANIPOS in principe met een 8x8 matrix al voldoende zou hebben. De simulatleduur was exact
even lang, waarbij rekening gehouden moet worden dat Procalc bedrijfssituaties In het geheugen
bewaart, zodat deze niet opnleuw berekend hoeven te worden. REANIPOS rekent echter bij elke
netsituatie de spanningen opnieuw.
De uitvoer van deze simulatie is gedeeltelijk terug te vinden op biz. 75 tm. 76.
Deze gegevens met het 'beperkte' uitvoerprogramma bewerkt gaf:

0.18

rabrl~[l LoadNo: I

D.1J'l

I 1 3 1 5 , 7 8 9 10 II II 13 \1 15 I' 17 18 19 2lJ 21 22 13 2< 25 26 27 lB 29 30

Ex ~CI~ nu.ber of Inl~rru lions ~r ~ar r~,,~t2 Loadllo: 2

0.10

1 I 3 1 5 6 7 8 9 10 II II 13 11 15 16 17 18 19 2D 21 22 23 2< 25 26 27 28 29 30
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Simulatie voorbeeld 2 was een netwerk om de werking van de simulator te testen: Daarom hadden
de faalverdelingen een absurd hoge faalgraad en werden de onderhoudsblokken gelijktijdig
gepland.

Vne

Met de invoerfile:

.......
~tclr_Ol*-5.3

*~ur
8000
*lIauwJ[eurl9B.lcl
ADS
10.0
*Verblndinqan
1 0 1 •DpanIlII.t· 0.400 0.350 ·Sl.-· 0.400 0.350 Gill 1 SIIR'J' 0 PAIL 0 IlA.III 0~
2 0 3 'Pabrla1U' 4.tlO 4.660 'PlmplPbl' 4.900 4.650 LllIUl 1 SIIII'r 0 PAIL 0 IlA.III 0 ASCIIlIIllII

/ '10kV-Pbl' 0.010 0.010 .SIC SIIR'J' 1 PAIL 0 IIADI 0~
3 0 3 'Pabrlakl' 4.905 4.650 'Plmp2Pbl' 4.850 4.645 LllIUl 2 SIIII'1' 0 PAIL 0 IIUII 0 ASCIDIlBlI

/ 'lCJKV-Pbl' 0.055 0.005 .SIC SIIII'1' 0 PAIL 0 IlA.III 0~
4 0 3 'Pabrla1U' 3.303 3.300 'Cb8alPbl' 3.250 3.150 LllIUl 3 SIIII'1' 0 PAIL 0 IIA.I1I 0 ASCIDIlBlI

/ '10ItY-Pbl' 0.053 0.150 .SIC SIIR'J' 0 PAIL 0 IlA.III 0~
5 0 5 'Pabrlak2' 4.510 4.670 'PlDlplPb2' 4.500 4.650 LllIUl 4 SIIII'1' 0 PAIL 0 DIll 0 ASCIDIlBlI

/ '10kV-Pb2' 0.010 0.020.S!C SIIII'1' 2 PAIL 1 IlA.III 0 _
6 0 5 'Pabrlak2' 3.256 3.107 'Cb8alPb2' 3.200 3.000 LllIUl 5 SIIII'1' 0 PAIL 0 DIll 0 ASCIDIlBlI

/ '10J[v-Pb2' 0.056 0.107 .SIC SIIII'1' 0 PAIL 0 IlA.III 0~
7 0 6 ·l!lq.n.Op· 0.405 0.406 ·l!lq.nCIan· 0.405 0.406 CID 2 SIIII'1' 0 PAIL 0 IIUII 1 ASCIDIlBlI
8 1 2 '150-50kY' 0.330 0.310 '!Or_•• 0.170 0.160 .SIC SIIR'J' 3 PAIL 2 IlA.III 2 ASCIIlIIDI

/ ''!'ran • 0.160 0.150 .SIlC IIIIIIT 4 TAIL 0 DIll 2 .t.UIlOLD
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· ._...._...,-_... _..----- . -----------

BRAIl 8
RAIL 2
BRAIl 10
RAIL 4
BRAIl 9
BRAN 9
RAIL 3
BRAIl 11
RAIL 5

1 RIlL 12 0.040 DIS'!' 2

1 RIlL 12 0.040 DIS'!' 1

DIN 0 ASGDIlEW
DIll 0 ASGDIlEW
DIN 0 ASBDOLD
IlAIN 5 ASGDIlEW
IlAIN 0 ASGDIlEW
IlAIN 0 ASGDIlBW

0.120 '2 .. 3-1 ' 0.005 0.005 NSEC SBR'l' 0 FAIL 3 IlAIN 3 ASGDIIEli

I 'Traf2 ' 0.140 0.110 .SEC SHR'1' 5 6 FAIL 4 IIAIR 3 ASBDOLD

I '2 .. 3-2 ' 0.005 0.005 NSEC SBR'l'O FAIL 5 DIN 3 ASBDOLD
0.105 '2 ....-1 , 0.001 0.002 IlSBC SlIRT 0 FAIL 0 IlAIN 4 ASBDOLD 1 ASGDIlBW

I 'Traf3 ' 0.099 0.103 IlSEC SIIR'l' 7 FAIL 6 IlAIN 4 ASBDOLD
0.020 '3.5-1 ' 0.010 0.010 A'l'S SHR'1' I FAIL 0 DIN 4 ASGDIlBW

I '3.5-2 ' 0.010 0.010 IlSEC SBR'!'O FAIL 7 IlAIN 4 ASGDIlBW
0.010 '''.5-1 ' 0.010 0.010 IlSEC SHR'1' 9 FAIL 0 DIN 5 ASGDIlBW
0.010 '5.6-2 ' 0.010 0.010 IlSEC SIIR'1' 0 FAIL 0 IlAIN 5 ASGDIlEW

10 12 RAIL 4

FAIL 0
FAIL 0
FAIL 8
FAIL 9
FAIL 10
FAIL 0

IlAIN 2 ASGDIlEW
IlAIN 0 ASGDIlBW
DIN 0 ASGDNEII
DIN 0 ASGDIlBW
DIN 3 ASGDNEW
DIN 3 ASGDIlBW
DIN 0 ASGDIlEW
IlAIN 0 ASGDNEW
DIN 0 ASGDNEW

0.010
0.010

0.040 DIS'!' 1
0.100 DIS'!' 1
1. 000 DIS'!' 3
0.020 DIS'!' 2
0.600 DIS'!' 1
1.000 DIS'!' 3
0.020 DIS'!' 1
0.400 DIS'!' 2
1.000 DIS'!' 3
0.020 DIS'!' 1
0.400 DIS'!' 2
1.000 DIS'!' 3
0.020 DIS'!' 1
0.030 DIS'!' 2
0.100 DIS'!' 2
0.800 DIS'!' 1
1.000 DIS'!' 3
0.020 DIS'!' 1
0.030 DIS'!' 1
1.000 DIS'!' 3
0.020 DIS'!' 2
1.000 DIS'!' 3
0.040 DIS'!' 3 A'l'S
1.000 DIS'!' 3
0.040 DIS'!' 1
0.040 DIS'!' 2
1.000 DIS'!' 3

0.020 DIS'!' 1
1.000 DIS'!' 3
0.020 DIS'!' 2
0.030 DIS'!' 2
0.030 DIS'!' 2
0.030 DIS'!' 1
1.000 DIS'!' 3
0.040 DIS'!' 1
0.060 DIS'!' 2 A'l'S
0.060 DIS'!' 3
1. 000 DIS'!' 3

SIIR'!' 10
SIIR'!' 11
SBR'!' 0
SJIIl'1' 0

SIIR'!' 12
SlIRT 0

0.86 0.90 0.87 1.5 0.88 COS'!' 0.10 0.00 LOAD 0.00 180.0 2
I 0.00 181.0 3 I 1.00 0.0 4 I 1.00 0.0 5

SPY\( 0.60 0.85 1.20 0.90 COS'!' 0.50 0.00 LOAD 0.00 182.0
I 0.00 183.0 3 I 1.00 0.0 4 I 1.00 0.0 5

SPY\( 0.50 0.75 1.20 0.82 2.00 0.86 COS'l' 2.00 3.00 LOAD 0.00 60.0
I 0.00 60.0 2 I 1.00 0.0 4

0.66 0.15 COS'!' 2.05 5.00 LOAD 0.00 3600.0 5
1.00 0.92 1.50 0.94 COS'!' 3.07 2.00 LOAD 0.00 36000.0 4

12 .. 5 'Verb ..-5'
13 .. 6 'Verb ..-6'
*Raillnvoer
1 'billOO '
2 'Rai150 V'
3 'billO A'
4 'bill0 B'
5 'billO C'
6 'billO 0'
*Loadlnvoer
1 SPY\( 0.50

4 SPY\( 0.50 0.83
5 SPY\( 0.60 0.88
*Generatorlnvoer
1 1.350 10.0
2 1.300 12.0
*ATSlnvoer
1 1.025 FAIL 11 BRAIl 9
*J:ortII1uitInvoer
1 FAIL 12 RBI. 10

I RIlL 6
I REL 13

2 FAIL 13 RIlL 9
I REL 4
I RBI. 13

3 FAIL 14 RIlL 1
I RIlL 2
I RIlL 13

4 FAIL 15 RBL 1
I RIlL 2
I REL 13

5 FAIL 16 RIlL 5
I RIlL 6
I RIlL 2
I RIlL 7
I RIlL 13

6 FAIL 17 RIlL 5
I RBI. 6
I RIlL 13

FAIL 18 REL 3
I RIlL 13

FAIL 19 RIlL 8
I RIlL 13

9 FAIL 20 RIlL 4
I RIlL 9
I RIlL 13

10 FAIL n RIlL 1
I RIlL 13

11 FAIL 22 RBL 2
I RIlL 1
I REI. 3
I RBI. 5
I RIlL 13

12 FAIL 23 RIlL 9
I REI. 8
I REL 4
I RBI. 13

*Relaislnvoer
1 FAIL 24 FAIL 32
2 FAIL 25 FAIL 0
3 FAIL 26 FAIL 0
4 FAIL 27 FAIL 0
5 FAIL 0 FAIL 0
6 FAIL 0 FAIL 0
7 FAIL 0 FAIL 33
8 FAIL 28 FAIL 34
9 FAIL 29 FAIL 35

9 2 3 '50-10kV.' 0.150

11 5 'ATSverb ' 0 .. 020

10 2 4 '50-10!<Vb' 0.100
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o
365

100

2 3
5 6
3 5
1 13 RAIL 3 5

1.01+4 1. 5
1.0B+4 1. 5

1.0E+4 2.0

BRAII
BRAR
RAIL
BRAR

1.0
1.1

1.02.01+4
0.0
5.0E+4
5.01+4
0.0
5.0

2.0
0.0

1.0
1.7

o ASGDHEW
o ASGDIIEW
o ASGDHEW
o ASGDJIl!lI

2900.0

1I'1'YP0
1ITYP2
1I'1'YP1
1ITYP2
1ITYP2

0.5
1.0
0.6
0.6
2.0
5.0
4.0
1.0
0.0

3000.0
50.0

4010.0
1.0
1.7

10 FAIL 30 FAIL 36 IIAIH
11 FAIL 31 FAIL 37 JIAII(

12 FAIL 38 FAIL 0 JlAIR
13 FAIL 0 FAIL 0 JlAIR
.onat. Faillnv
1 DUT 4 REP DIST 10 ASBDOLD
2 DIST 4 REP DIST 10 ASBDOLD
3 DIST 4 REP DIST 10 ASBDOLD
4 DIST 4 REP DIST 10 ASBDOLD
5 DIST 4 RIP DIST 10 ASBDOLD
6 DIST 4 REP DIST 10 ASBDOLD
7 DIST 4 REP DIST 10 ASBDOLD
8 DIST 5 REP DIST 10 ASBDOLD
9 DIST 5 REP DIST 10 ASBDOLD
10 DIST 5 REP DIST 10 ASBDOLD
11 DIST 7 REP DIST 17 ASBDOLD
12 DIST 8 REP DIST 10 ASBDOLD
13 DIST 8 REP DIST 10 ASBDOLD
14 DIST 8 REP DIST 9 ASBDOLD
15 DIST 8 REP DIST 9 ASBDOLD
16 DIST 8 REP DIST 9 ASBDOLD
17 DIST 8 REP DIST 9 ASBDOLD
18 DIST 8 REP DUT 10 ASBDOLD
19 DIST 8 REP DIST 10 ASBDOLD
20 DIST 8 REP DIST 10 ASBDOLD
21 DIST 8 REP DIST 10 ASBDOLD
22 DIST 8 REP DIST 10 ASBDOLD
23 DIST 0 REP DIST 10 ASGDIIEW
24 DIST 6 REP DIST 11 ASGDH1!W
25 DIST 6 REP DIST 11 ASGDREW
26 DIST 6 REP DIST 11 ASGDHEW
27 DIST 6 REP DIST 11 ASGDIIEW
28 DIST 6 REP DIST 11 ASGDHEW
29 DIST 6 REP DIST 11 ASGDHER
30 DIST 6 REP DIST 11 ASGDHEW
31 DIST 6 REP DIST 11 ASGDIIEW
32 DIST 7 REP DIST 17 ASGDHEW
33 DIST 7 REP DIST 17 ASGDRER
34 DIST 7 REP DIST 17 ASGDH1!W
35 DIST 7 REP DIST 17 ASGDH1!W
36 DIST 7 REP DIST 17 ASGDHEW
37 DIST 7 REP DIST 17 ASGDIIEW
38 DUT 7 REP DIST 11 ASGDHEW
...1nt.lnVOar
1 DIST 12 DIST 16
2 DIST 13 DIST 16
3 DIST 14 DIST 16
4 DIST 13 DIST 17
5 DIST 15 DIST 17
*D18tr.lnvoer
1 CIL\II 95.0
2 CIL\II 85.0
3 CIL\II 100
4 BA'ffi 2000.0
5 RIB 12.01+3
6 BA'ffi 4000.0
7 BATH 4000.0
8 RIB 8.01+3
9 RORM 10.0
10 tJIIIF 2.0
11 RIB 4.0
12 HORJI 3000.0
13 DIIIF 3000.0
14 HORM 3000.0
15 DIIIF 4000.0
16 RIB 1.0
17 RORM 1.2
·Verb.Afhanlt
11 / 12 0.0 15000.0
.C01IIIonModFai1
22 / 23 0.0 10.0 DIST
.EIID
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Op bladzijde 77 is een gedeelte van de uitvoerfile van deze simulatie weergegeven. De
uitvalgegevens In grafiek uitgezet met het 'beperkte' ultvoerprogramma laat zien, wat de gevolgen
kunnen zijn van slecht gepland onderhoud op de bedrijfszekerheldsituatie:

rb tlLdN Ibxcecte nulft l?r 0 Inll?rrUDtlOnS DPr uear a rIP 0' 0:

~ ~

~
m

~~ - I11III I11III.. .....- ~
'-'-'-' = =~ = !U-'-"

J.ll

l.1O

1.10

5.50

I I J 1 5 • 7 i ~ to II Il IJ H 15 t. 17 Ii t~ 10 II II

Hlyh~<1 v,lu~ : 5.21

r b .2 L dN 5XDPCII? nUll ear 0 Imerruotlons aear ear a (Ie 0' 0:

~ ~

~ ~

• ~ - ....
Im_

~ fLLL ~
fLU f-'-L'

~

1.60

1.00

2.10

O.iO

1 2 J 1 5 • 7 i ~ 10 II 12 13 H 15 1. 17 I~ I~ 111 II /I

Hlyh~<I v,lu~ : 3.73

De benodigde simulatietijd met het in aanhangsel 3 beschreven apparatuur bedroeg voor het eerste
voorbeeld netwerk 2 minuten en voor het tweede voorbeeld 8 minuten. Men dient er echter
rekening mee te houden, dat de voorbeeld netwerken van zeer bescheiden omvang zijn.
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Aanhangsel 2 Eisen gesteld aan de in- en uitvoerprogramma's

Eisen gesteld aan het invoerprogramma

Het invoerprogramma is opgebouwd uit meerdere modulen. Elke module van het invoerprogramma
bezit testfuncties:

Ad B - test op onderspanning fabrieken

- test op overbelasting verbindingen
- test op aanloop van motoren

Ad C - test op afschakeling kortsluiting

Ad A. - test op zwevende deelnetten
- test op spanningsniveau's

Ad 0 - gevolgen veel voorkomende

gebeurtenissen.

Ad E - conditioneel onderhoud wei

mogelijk?
- test op consistentie onderhoud-falen.

Ad F - aanmaken van de uitvoerfile en

stoppen.
FSTOP

,.-+-

I I

I Start Invoer topologie

I T~t I A

II
Invoer Impedantles

.l-
I Test I B

I
I

Invoer kortsluitingen

Invoer beveiliging

+
I Test I C

I

Invoer faalgegevens I
-It

I Test I 0

Invoer onderhoud

IT~t I E
II

)
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Het invoerprogramma dient de gebruiker te kunnen informeren over de stromen, die door elke
verbinding lopen, en de spanningen op elke rail. Hiervoor kan dezelfde spanningsberekenings
methode als in hoofdstuk 4 gebruikt worden. Tevens dient het programma deze grootheden te
kunnen berekenen voor situaties, waarbij netcomponenten uit bedrijf genomen zijn of waarbij er
zich een kortsluiting in het circuit bevindt. Deze gegevens zijn voor de gebruiker relevant, wanneer
hij/zij het beveilingssysteem, dat in de praktijk afhankelijk is van bovengenoemde grootheden, moet
omzetten naar een beveiligingsmodel, waarbij de beveiliging kortsluiting (en/of uitval) gebonden
is. Eventueel zou het invoerprogramma zodanig uitgebreid kunnen worden, dat het mogelijk is een
falen met het ingrijpen van het beveiligingssysteem en de daarop volgende reparatie te simuleren.

Afhankelijkheid van belastingen van ander belastingen zal door de gebruiker op een eenvoudige
manier ingevoerd moeten kunnen worden. Het invoerprogramma zal dan per belasting moeten
uitwerken welke belastingen na een bepaalde tijd zullen uitvallen t.g.v. de uitval van deze belasting.
M.a.w.: de gebruiker zal slechts invoeren welke belastingen (2) afschakelen t.g.v. afhankelijkheid
van een belasting (1). De afschakeling van belastingen (3), die volgen op de afschakeling van (2),
zullen door het invoerprogramma uitgewerkt worden.

Dubbel railsystemen zijn in model te brengen door het railsysteem uit meerdere modulen op te
bouwen. In principe moet het mogelijk zijn dit als onderdeel van een bibliotheek in te voeren.
Hiermee doel ik op het gebruik van macro's.
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Eisen gesteld aan het uitvoerprogramma

Het uitvoerprogramma moet instaat zijn de gebruiker gegevens te verschaffen over:

- Gemiddeld aantal uitvallen per jaar per belasting/per belastinggroep.
- Kansdichtheid van het aantal uitvallen per belasting/per belastinggroep per periode.
- Kansdichtheid van de kosten van het aantal uitvallen per belasting/per belastinggroep per

periode.
- Gemiddelde kosten per jaar per belasting/per belastinggroep.
- Kansdichtheid van de uitvalsduur per beJasting/per belastinggroep.

Deze gegevens dienen dan gepresenteerd te kunnen worden in grafiek- of tabelvorm op het
beeldscherm, printer en plotter.
Na de simulatie dient het mogelijk te zijn in de kostenfuncties per belasting wijzigen aan te
brengen, danwel minder eenvoudige kostenfuncties te definieren.

Indien twee simulaties verricht zijn, waarbij de twee te simuleren netten onderling welnlg
verschillen, dienen de statistische gegevens gelijktijdig weerl;Jegeven te kunnen worden, waarbij
eventueel gebruik gemaakt kan worden van variantie reducerende technieken.
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Aanhangsel 3 . Tijdsbesteding en gebruikte materialen.

Tijdsbesteding

Afstudeerproject

Bestudering onderwerp en analyse van
de te gebruiken software structuren

Programmeer en testfase van
de software

Verslaglegging

Gebruikte materialen

: 7 maanden en 2 weken

: 2 maanden en 2 weken

: 3 maanden en 3 weken

(+/- 900 uur)

: 1 maand en 1 week

Hardware: 80368 met 80387 /33MHz

Software: Turbo Pascal 6.0
Turbo Debugger 2.0
Turbo Profiler 1.0
Pctools de Luxe

(@ Borland Inc.)
(@ Borland Inc.)
(@ Borland Inc.)
(@ Central Point Software Inc.)

N.b. In de testfase waren een 80386 computer en Turbo Debugger noodzakelijk. Bovengenoemde
combinatie heeft namelijk de mogelijkheid te 'debuggen' in de z.g. 'Enhanced' mode, waardoor het
mogelijk was gezien de omvang van de software en de benodigde rekentijd, toch te testen.
Pctools is gebruikt om de 'extended' uitvoerbestanden te lezen. De wordprocessor optie (eigenlijk
een editor) heeft de mogelijkheid om tekstbestanden groter dan 64kBytes te bewerken.
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