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SUMMARY

In the group of Electrical Energy Systems of the faculty of Electrical Engineering of the

Eindhoven University of Technology a research program is carried out on the reliability

analysis of industrial electricity supply.

The computer program REANIPOS for reliability analysis of industrial power systems

uses a Monte-Carlo simulation method to generate failures as they occur in power

systems.

The reliability of an industrial power system not only depends on the power system

structure and the failure rate of the equipment but also on the behaviour of the power

system and its load during and after a disturbance in the system. The dynamical behaviour

of an industrial power system is strongly influenced by the electric motors. Most motors

are of the induction type. For the reliability it is therefore assumed that the load only

consists of induction motors.

The aim of this master project was to find out which motor model is suitable to simulate

the dynamical behaviour of an industrial power system. The duration and severity of a

failure, as well as the required time to calculate what happens during and after the failure

had to be taken into account. The model choosen had to be implemented in REANIPOS.

REANIPOS uses an interruption criterion in which only the voltages are of interest.

Therefore the electrical transients can be neglected. The first order model which remains,

calculates the slip of the motor. This slip determines the impedance of the motor.

Implementing the model in REANIPOS did not require any big changes in the structure of

the computer program. REANIPOS calculates voltage at a number of instances. This

voltage calculation assumes a fixed impedance. At first this impedance was assumed

constant throughout the simulation. It is now calculated everytime the load voltages are

required. Five extra parameters, the maximum power factor, the pull-out slip, loadfactor,

the mechanical time constant and the run-up torque are sufficient parameters to detemine

the impedance.

By incorporating the motor model the accuracy of REANIPOS has been improved. After

a substantial test period it will be possible to use this new version of REANIPOS for

existing power systems.



SAMENVATTING

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen de vakgroep Elektrische

Energiesystemen onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van industriele elektriciteits

netten.

In het programma REANIPOS voor het analyseren van de betrouwbaarheid van industri

ele netten worden met Monte-Carlo technieken verstoringen aangebracht zoals die tijdens

de levensduur van een net kunnen optreden.

De betrouwbaarheid van een industrieel net hangt zowel af van de netstructuur en

storingskansen, als van het gedrag van het net en belasting tijdens en na verstoringen. Dit

dynamische gedrag van een industrieel net wordt voor een belangrijk deel bepaald door

het gedrag van de motoren met hun last. Het merendeel van deze motoren zijn inductie

motoren. Om de betrouwbaarheid van een industrieel net te kunnen bepalen, is daarom

gesteld dat alle belastingen inductiemotoren zijn.

De afstudeeropdracht was om te analyseren met welk motormodel een voldoende

nauwkeurige simulatie van het dynamisch gedrag van een industrieel net kan worden

verkregen. Dit met in acht name van de duur en omvang van de verstoringen, alsmede de

benodigde rekentijd. Hierna moest het model in REANIPOS worden geimplementeerd.

Aangezien voor REANIPOS vanwege het gebruikte onderbrekingscriterium alleen de

spanningen van belang zijn, kunnen de elektrische transienten worden verwaarloosd. Van

een oorspronkelijk 5c orde model blijft dan een IC orde model over. Dit IC orde model

berekent de slip van de motor via de koppelevenwichtsrelatie. Met die slip kan dan een

impedantie worden bepaald.

De inpassing van het 1C model heeft geen grote veranderingen in de structuur van het

bestaande programma tot gevolg gehad. REANIPOS berekent de spanning op bepaalde

tijdstippen. Bij berekening van de spanning wordt uitgegaan van een vaste impedantie.

Voorheen werd aangenomen dat deze impedantie gedurende de simulatie niet veranderde.

Nu wordt de impedantie steeds opnieuw berekend als de spanningswaarden vereist zijn.

Deze impedantie kan met 5 extra parameters, namelijk de arbeidsfaktor, de kipslip, de

belastingsfaktor, de mechanische tijdsconstante en het aanloopkoppel worden bepaald.

Door invoering van het motorgedrag is de nauwkeurigheid van REANIPOS vergroot. Na

een testperiode zal het mogelijk zijn deze nieuwe versie van REANIPOS te gebruiken

voor bestaande industriele netten.
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Motormodel voor REANIPOS

1 INLEIDING

1.1 Algemene situatiescbetslJ1l

INLEIDING

Bij industriele grootverbruikers nemen elektrische motoren een zeer belangrijke plaats in.

Oit zowel vanwege hun functies aIs regelaars en lastmotoren, aIs vanwege hun aantal. In

industriele processen nemen zij 60% tot 90% van de elektrische energie af. Elektrische

motoren zetten elektrische energie om in mechanische energie en zijn daarmee een van de

directe koppelelementen tussen het elektrische energiesysteem en het produktieproces.

Storingen in het elektrische energiesysteem werken via de motoren direct door in het

produktieproces.

BehaIve de motoren is ook de procesbesturing een direct koppelelement tussen het

elektrische energiesysteem en het produktieproces. Storingen zijn hier echter gemakkelij

ker op te vangen door meerdere voedingsbronnen, batterijen en dergelijke te gebruiken.

Bij elektromotoren is dit niet voldoende, omdat zij meestal een zodanig dynamisch gedrag

vertonen dat aileen een backup voedingssysteem niet voldoende is om de gevolgen van

storingen op te vangen.

Industriele produktieprocessen zijn tamelijk stabiel. Men moet hierbij denken aan continue

produktieprocessen zoaIs ze voorkomen in de chemische industrie. Regelmotoren zijn hier

van minder belang wat betreft de storingen in het elektrische energiesysteem. Ret is

namelijk mogelijk hun functies handmatig uit te voeren. Oit zal gewoonlijk dan ook geen

grote produktieuitvaI tot gevolg hebben.

Oit is anders bij de lastmotoren; de motoren die van vitaal belang zijn voor het produk

tieproces. Ben korte spanningsdip in het elektriciteitsnet kan aI een zodanige verstoring tot

gevolg hebben dat een volledige fabriek uitvaIt. Ret weer opstarten van fabrieken is

meestal een tijdrovende bezigheid en aI die tijd ligt de produktie stil. Ret behoeft geen

pleidooi dat een dergelijke uitvaI zeer kostbaar is voor de industrie en men dit tot een

minimum wi! beperken.

Uit economische motieven worden aIs lastmotoren in de industrie bijna aileen draai

stroommotoren gebruikt. Circa 95% zijn asynchrone motoren met vermogens tussen 10 en

10.000 kW en circa 5% zijn synchrone motoren met vermogens tussen 1 en 25 MW.

Wegens het geringe aandeel en het speciaIe stabiliteitsgedrag van synchrone motoren, zal

in de rest van dit verslag ervan uitgegaan worden dat aile motoren asynchrone motoren

zijn.
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Motormodel voor REANIPOS

1.2 Het onderzoekskader

INLEIDING

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen de vakgroep Elektrische

Energiesystemen onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten.

Hierbij richt men zich zowel op verbetering van de betrouwbaarheid van de netcomponen

ten als op de verbetering van de betrouwbaarheid van een elektriciteitsnet als geheel.

Ben van de lopende projecten is het onderzoek naar de betrouwbaarheid van industriele

netten. De eisen van industriele grootverbruikers ten aanzien van de betrouwbaarheid en

de beschikbaarheid van de elektriciteitsvoorziening zijn, net als bij de openbare elektrici

teitsvoorziening, hoog. Zoals al eerder vermeld is dit ook noodzakelijk om de continuiteit

van het produktieproces te waarborgen. Uitval van de energievoorziening kan immers

zeer hoge kosten met zich mee brengen ten gevolge van schade aan de produktiefacilitei

ten en gederfde inkomsten.

Maatregelen ter verbetering van de betrouwbaarheid zijn duur en leveren niet altijd het

gewenste en verwachte resultaat. Het is daarom wenselijk, bijvoorbeeld met behulp van

een simulatieprogramma, een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van een

industrieel net.

1.3 De opdracht

In het programma REANIPOS voor het analyseren van de betrouwbaarheid van industri

ele netten worden met Monte-Carlo technieken verstoringen aangebracht zoals die tijdens

de levensduur van een net kunnen optreden. [39] Daarbij wordt voor elke verstoring

nagegaan of de voeding van de belastingspunten aan gestelde kwaliteitseisen ten aanzien

van de spanning voldoet. De opzet is netstructuren en beveiligingsconcepten te analyseren

ten einde de produktieuitval tot een economisch aanvaardbare waarde te beperken.

Het dynamische gedrag van een industrieel net wordt voor een belangrijk deel bepaald

door het gedrag van de motoren met hun last. Afhankelijk van de plaats en duur van de

verstoring nemen de motoren stromen op die groter dan nominaal zijn. Het terugkeren

van een spanning wordt daardoor bemoeilijkt en soms onmogelijk. Het huidige program

ma schakelt na een verstoring de impedantie, die een motor representeert, om naar een

lagere waarde. In een eerder afstudeerwerk zijn enkele motormodellen geanalyseerd en

technieken getest om groepen motoren te clusteren. [41]

De opdracht is om te analyseren met welk motormodel een voldoende nauwkeurige

simulatie van het dynamisch gedrag van een industrieel net kan worden verkregen. Dit

met in acht name van de duur en omvang van de verstoringen, alsmede de benodigde

rekentijd. Ben gedetailleerd model zal weliswaar de meest nauwkeurige beschrijving

2



Motormodel voor REANIPOS INLEIDING

geven, maar tot een zeer complex rekenprogramma en lange rekentijden leiden. Ben

afweging van rekentijd en nauwkeurigheid is gewenst.

Hiema moet het model in REANIPOS geimplementeerd worden.

1.4 De opbouw van het verslag

Om tot een goed motormodel voor REANIPOS te komen, is het noodzakelijk zich in de

theorie van zowel REANIPOS, als van de inductiemotor te verdiepen. Vandaar dat

gekozen is voor de volgende opzet van het verslag.

In hoofdstuk 2 worden enkele theoretische achtergronden van REANIPOS besproken.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de theorie van de inductiemotor besproken. Dit ter

voorbereiding op de verschillende motormodellen, die in hoofdstuk 4 aan de orde komen.

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe het gekozen model in REANIPOS ingevoerd is. De

resultaten van enkele simulaties met de nieuwe REANIPOS versie zullen in hoofdstuk 6

behandeld worden.

3



Motormodel voor REANIPOS

2 REANIPOS

2.1 Introductie

REANIPOS

I Monte Car10 Simulatie

,
Stochastlsche ... Elektrlsch

Componenten .. Netwerk

.J

Ret programma REANIPOS is gemaakt voor het analyseren van de betrouwbaarheid van

industriele netten. De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening naar een gebruiker

is op te splitsen in twee gedeelten: 'adequacy' en 'security'.[9] 'Adequacy geeft aan of het

net in een stationaire toestand in staat is energie te leveren aan de gebruiker. Bij security

bekijkt men of het net in staat is de elektriciteitsvoorziening te handhaven gedurende en

na een storing. Ret blijkt in de praktijk dat veel industriele netten gevoelig zijn voor het

gedrag gedurende een storing, vooral voor spanningsdips. Er lean hierdoor een uitval

optreden, terwijl het net best in staat is om rowel voor als na de storing de gevraagde

energie te leveren. Ret gedrag van het net tijdens de verstoring is dus van belang voor de

betrouwbaarheid.

De methode die ontwikkeld is om de betrouwbaarheid te bepalen, omvat dan ook het

gedrag van het net tijdens een storing. In deze methode is een Monte Carlo simulatie

gecombineerd met een elektrisch netwerkmodel. De globale structuur is weergegeven in

figuur 2.1

De Monte Carlo simulatie genereert ge

beurtenissen in stochastische componen

ten. Te denken valt aan een kortsluiting in

een verbinding, verwijdering van deze

kortsluiting door de beveiliging, of het

spontaan schakelen van een relais.

Door deze gebeurtenissen worden takken

verwijderd uit of toegevoegd aan het

elektrische netwerk waarmee het elektri- 2.1 Globale structuur van de betrouwbaar
sche gedrag van de primaire componenten heidsanalyse methode

wordt gerepresenteerd. Dit elektrisch

netwerk wordt gebruikt om na elke gebeurtenis de spanningen ter plaatse van de belastin

gen te berekenen. Met een spanningscriterium wordt dan bepaald of een belasting al dan

niet wordt weggenomen of teruggeplaatst. In paragraaf 2.3 wordt dieper op dit criterium

ingegaan.

4



Motormodel voor REANIPOS

2.2 De Monte Carlo simulatie

REANIPOS

Nee

2.2 Structuur van de Monte Carlo simulatie

In de Monte Carlo simulatie wordt een bepaalde periode beschouwd. Deze periode,

bijvoorbeeld dertig jaar wordt gesimuleerd door allerlei soorten falen en herstelgebeurte

nissen te genereren. Ret simuleren van een periode wordt herhaald, tot er genoeg

stochastische gegevens zijn verzameld om iets over de betrouwbaarheid te kunnen zeggen.

Ret verloop van de Monte Carlo simulatie is gegeven in figuur 2.2.

Bij het begin van een periode wordt voor

iedere mogelijke gebeurtenis, een kortslui

ting, een relaisfout, een poging tot onder

houd enzovoort, een tijdstip getrokken uit

de bij die gebeurtenis behorende kansver

deling.

De optredende gebeurtenissen worden in

chronologische volgorde op een lijst ge

plaatst, mits het tijdstip van gebeuren niet

buiten de periode valt.

De lijst wordt vervolgens afgewerkt. Ret

elektrische netwerk kan veranderd worden

door het wegnemen of toevoegen van

takken of bussen. Ten gevolge van bepaal

de gebeurtenissen kunnen nieuwe gebeur

tenissen op de lijst geplaatst worden of

oude gebeurtenissen van de lijst verwij

derd worden. Dok hier geldt weer dat het

tijdstip van de nieuwe gebeurtenissen niet

buiten de periode mag vallen.

Ret simuleren van perioden zal herhaald

worden, totdat de gewenste nauwkeurigheid is bereikt. Voor een maximaal toegestane

absolute fout 0 in de kansdichtheidfunctie wordt het aantal simulaties van een periode

gegeven door:

(1)

5



Motormodel voor REANIPOS REANIPOS

2.3 Spanningsvastbeidkromme

Na iedere gebeurtenis worden de spanningen van de belastingen berekend. Om te testen

of de belasting weggenomen moet worden is een afschakelcriterium nodig.

Ben belasting lean door de gebruiker gedefinieerd zijn als een deelbelasting van een

installatie, maar lean in geval van het hele industriele net ook een hele fabriek voorstellen.

Het IEEE gold book zegt over een onderbreking het volgende: 'The interruption definiti

on specifies, in general, the reduced voltage level (voltage dip) together with the

minimum duration of such a reduced voltage period that results in substantial degradation

or complete loss of function of the load being served.' Met andere woorden, er wordt

afgeschakeld als de spanning na een bepaalde tijd te laag is. De spanningsvastheidkromme

definieert wat 'te laag' is.

In REANIPOS is voor een volgende vorm van spanningsvastheidkromme gekozen. (figuur

2.3)

2.3. spanningsvastheidkromme

r········1······················· .

!
f-..-J...................

I
12Ix Ix nto

Hierin zijn:

to : begintijd van een storing
I--

FrstVI :als na t1 de spanning onder deze lIM_

spanning komt wordt er afgescha-

keld.

LstVI :De spanning na de verstoring FrsM _

moet grater zijn dan deze spanning

opdat de belasting niet wordt afge

schakeld.

t.,tz :testtijden voor de spanning.

!x,1:y :tijd van een gebeurtenis , bijvoorbeeld een relaisactie.

Voor de gebruiker wordt de mogelijkheid opengelaten zoveel stappen in de spannings

vastheidkromme te maken als hij zelf wi!. WeI moet er rekening mee worden gehouden,

dat de rekentijd fors za1 toenemen bij toename van het aantal stappen.

Er rijst nu de vraag wat gebeurt er? In figuur 2.3 za1 bij spanningsverloop 1 op tijdstip fx
een gebeurtenis op de lijst worden geplaatst die op tijdstip tz de belasting weg za1 nemen.

Bij spanningsverloop 2 daarentegen za1 helemaal niets gebeuren.

Met nadruk moet nog een keer vermeld worden, dat de Monte Carlo simulatie aileen

stationaire spanningsberekingen uitvoert bij veranderingen van de netsituatie. Bij REANI

POS waarin het motormodel nog niet verwerkt is, wordt dus aileen direct na een

gebeurtenis de spanning berekend.

6
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2.4 De stochastische componenten

REANIPOS

Bij de gebruikte methode zijn de volgende stochastische componenten beschikbaar:

-verbindingen;

-bussen;

-belastingen;

-beveiligingsbomen;

-relais;

-Omschakelinrichtingen (ATS);

-onderhoudsblokken.

Iedere verbinding heeft een corresponderende tak in het elektrische netwerk. Iedere

verbinding bestaat uit een aantal secties, die ieder een aantal mogelijkheden tot kortslui

ting hebben. Iedere kortsluiting heeft zijn eigen kansverdeling waaruit de tijd van

gebeuren en de reparatietijd bepaald wordt. Ais de tak door een kortsluiting wordt

weggehaald, dient de sectie te worden gerepareerd. Na de reparatietijd wordt de tak weer

teruggeplaatst in het elektrische netwerk.

Iedere bus heeft een corresponderend knooppunt in het elektrische netwerk. Net aIs een

sectie heeft een bus ook een aantal mogelijke kortsluitingen. Bij optreden van zo'n

kortsluiting wordt het knooppunt verwijderd en daarmee ook aIle takken naar dat

knooppunt. Na reparatie wordt het knooppunt weer teruggeplaatst.

Belastingen representeren de verschillende fabrieken of gedeelten van fabrieken die door

dat net gevoed worden. In REANIPOS zonder motormodel wordt een belasting gerepre

senteerd door een constante impedantie. Via een toevoerverbinding wordt deze belasting

aI of niet uit het netwerk weggehaald. In een later hoofdstuk zal op het belastingmodel

uitvoerig worden teruggekomen.

De generatoren worden voorgesteld door constante spanningsbronnen in het elektrische

netwerk. Deze bronnen kunnen niet worden verwijderd.

Ben beveiligingsboom geeft aan welke realis bij een kortsluiting een van nul verschillende

kans hebben om aan te spreken. Zowel terecht aIs onterecht aansprekende relais worden

meegenomen in de beveiligingsboom. Het enige verschil is de kans op aanspreken: bijna

100% voor tercht aansprekende relais, laag voor onterecht aansprekende relais. In de

beveiligingsboom kunnen reserverelais worden opgenomen die, opnieuw met zekere

kansen, aanspreken aIs een ander relais niet aanspreekt. Bij elke kortsluiting hoort een

beveiligingsboom.

Relais reageren op kortsluitingen en verwijderen takken en/of knooppunten uit het

elektrische netwerk. Zij Irunnen faIen door niet te schakelen (slapend relais) of door
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ongewenst te schakelen.

ATS'en zijn in staat een talc tussen twee knooppunten in het elektrische netwerk te

plaatsen, nadat een andere talc verwijderd is uit dat netwerk. Zij kunnen falen door niet te

werken, wanneer dat gewenst wordt.

Onderhoudsblokken verwijderen takken uit het netwerk om secties, bussen, relais en

ATS'en zo goed als nieuw te maken.

2.5 Spanningsberekingen

In REANIPOS hangt het afschakelcriterium van een industriele installatie af van het

spanningsverloop op het knooppunt waar de belasting aan hangt. Dit zijn de enige

knooppunten, waar de spanningen van worden berekend.

De meest efficiente manier om spanningen in het netwerk te berekenen met behulp van

een computer is door gebruik te maken van matrixnotatie. De wet van Ohm geeft de

mogelijkheid om met een admittantie- dan weI een impedantie-matrix te rekenen. Tijdens

de ontwikkeling van REANIPOS is gekozen voor de impedantiematrix methode. [39]

Onderstaand is de imedantiematrix notatie gegeven:

(2)

Substitutie geeft:

(3)

Aangezien een te simuleren industrieel net in het algemeen niet veel generatoren heeft,

kost de inversie van de ondermatrix Zgcn,gcn betrekkelijk weinig werk.
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3 THEORIE SYMMETRISCHE INDUCTIEMOTOR

3.1 Globale beschrijving van de werking

In figuur 3.1 is een driefasige symmetrische asynchrone motor, ook weI inductiemotor

genoemd, schematisch weergegeven. De statorwindingen zijn identiek. Ze zijn 120 graden

ten opzichte van elkaar gedraaid. De rotor wordt in dit geval ook voorgesteld als drie

identieke sinusoidaal gedistribueerde windingen. Deze zijn wederom 120 graden ten

opzichte van elkaar gedraaid. De drie fasen zijn aangeduid met de letters a,b en c. Ter

aanduiding van de stator en de rotor wordt respectievelijk de index s en r gebruikt.

br

as

cs
cr

jiguur 3.1 driepolige inductiemotor

De rotorfasen zijn kortgesloten. De statorfasen (as,bs,cs) worden respectievelijk gevoed

met de stromen:

(4)

(5)

(6)

9
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Als we stellen dat in een inductiemachine de luchtspleet constant van breedte is, dan

wekken de stromen een magnetisch draaiveld op. Dit veld draait met een hoeksnelheid

van Ws /p; p staat hier voor het aantal poolpaartallen. In het voorbeeld is p = 1.

Als we de rotor even snel laten draaien als het statordraaiveld, zal de rotorwikkeling in

het algemeen weI flux omvatten, maar blijft deze in de tijd constant. In de wikkeling

wordt dan geen spanning geinduceerd. Er zal dan, hoewel de wikkeling is kortgesloten,

geen stroom lopeno Er zal dan ook geen koppel opgewekt worden. Er kan alleen een

koppel opgewekt worden als de rotor niet synchroon, asynchroon, draait ten opzichte van

het statordraaiveld.

Ais we de rotor iets langzamer laten draaien, ontstaat er een relatieve beweging van de

rotorwikkeling ten opzichte van het statordraaiveld. In de rotorwikkelingen worden nu weI

spanningen gelnduceerd. Er lopen dan ook stromen in de rotorwikkelingen. Deze wekken

op hun beurt weer een rotordraaiveld op.

De frequentie van de rotorspanningen en -stromen is evenredig met het hoeksnelheids

verschil van het statordraaiveld en rotor.:

c..>"- -c..>
P /1\

21t

(7)

Het rotordraaiveld draait ten opzichte van de rotor met een hoeksnelheid w/p.

Ten opzichte van de stilstaande stator draait het rotordraaiveld met een hoeksnelheid:

p
(8)

Het rotordraaiveld draait in de ruimte dus even snel als het statordraaiveld. Formule 8

wordt ook weI de hoeksnelheidsvoorwaarde genoemd. Bij een inductiemachine wordt

automatisch aan deze belangrijke voorwaarde voldaan. Dit is te danken aan het inductie

effect; De rotorstromen worden niet van buiten af met aparte voedingsbronnen opgedron

gen, maar zijn het gevolg van een beweging van windingen in een magneetveld, waardoor

die stromen vanzelf de goede frequentie en onderlinge faseverschuiving hebben.

Ten gevolge van deze stromen wordt er door het magneetveld een kracht op de geleiders

uitgeoefend. Deze krachten vormen een zodanig koppel, dat de winding zal gaan draaien

in de dezelfde richting als het draaiveld.
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3.2 Spanningsrelaties van een inductiemotor

THEORIE SYMMETRISCHE INDUCTIEMOTOR

Voor de spanningsvergelijkingen in machinevariabelen geldt:

[Vaha] = [R,fHiaha] + 6 [c!>aha]

[Vabe,] = [R,] [iabe,] + 6 [c!>abcr]

Voor de optredende fluxen gelden de volgende vergelijkingen:

(9)

(10)

De elementen van de inductiematrices L., Le en Lse kunnen op de volgende manier

bepaald worden. Voor de stator a-fase geldt:

(11)

met

(12)

Met de aanname dat de machine symmetrisch is en de statorzelfinductie opgesplitst lean

worden in een lek- en een magnetiseringsinductie voIgt:

L = LL_L_ = L = L,_ + L
Q.fQS ...... C.fC.f loS Iff.f

(13)

Omdat de stator-b-fase en c-fase 120 graden ten opzichte van de stator a-fase zijn

verschoven, geldt er voor de mutuele inductantie tussen de statorfasen onderling:

(14)

Voor de optredende fluxen in de rotorfasen geldt een soortgelijk verhaal.

De koppeling tussen de stator a-fase en rotor lean worden weergegeven met formule 15.
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LQSIJT = Lsrcos(p6,J

4n
LtBbr = L8Tcos(p6/ft - 3")

2n
Loscr = L8Tcos(p6/ft -""3)

(15)

Voor de andere fasen zijn soortgelijke formules op te stellen. Voor het model is het

gernakkelijker om de rotorvariabelen op de statorvariabelen te betrekken. Ret eenfasige

vervangingsscherna dat hieruit voortkornt is in figuur 3.2 gegeven. De nieuwe rotorvaria

belen worden dan:

Na deze ornzettingen kornen de elektrische vergelijkingen er als voIgt uit te zien:

[Vaba] = [RsHiaba] + a[4>aba]

[V'abe,] =[R' ,Hi'aber] + a[ 4>'abe,]

12
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3.2 Eenfasig vervangingsschema

3.3 De dqO-transCormatie

De afgeleide vergelijkingen worden nu geprojecteerd op een draaiend assenstelsel, bet

zogenaamde dqO-stelsel. Dit gebeurt met behulp van een matrixvermenigvuldiging. In

eerste instantie zal het nauwkeurige model worden afgeleid voor een willekeurige

hoeksnelheid van het dqO-assenstelsel.

Kiest men een bepaalde hoeksnelheid dan is het mogelijk door nu zowel de stator- als

rotorgrootheden op dit stelsel te betrekken de zes gekoppelde differentiaalvergelijkingen

terug te brengen tot vier gekoppelde differentiaalvergelijkingen.

In figuur 3.3 wordt de definitie van het dqO-stelsel ten opzichte van het abc-stelsel

gegeven.

d
bs

br

............~--........... .....;}

ar

as

q

cs
cr

3.3 Dejinitie van het dqD-stelsel ten opzichte van het abc-stelsel
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De transformatie van de statormachinevariabelen en de rotormachinevariabelen gebeurt

met de volgende matrices:

cos6,
21t 41tcos (6.--) cos (6.--)

I 3 I 3

[K;] =~ . sin6, sin (6 _ 21t) sin (6 _ 41t)
met i = s of r (18)

I 3 I 3

H H H
Voor 8. en 8 r geldt respectievelijk

t

6s = J<.>(t') d(t') + 6(0)
o

t

6r = J[<.>(t') - p<'>lII(t')]d(t') + 6(0) - p6",(0)
o

(19)

(20)

Bij de overgang van de statorvariabelen naar het dqO-stelsel ontstaan aldus de volgende

vergelijkingen:
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Met:

THEORIE SYMMETRISCHE INDUCTIEMOTOR

Hieruit voIgt:

en [K,l 6 [K,r' = ., [~
1 0

o 0

o 0

(25)

met:

(26)

(27)

Voor de transformatie van de rotor machinevariabelen en circuitelementen geldt dezeIfde

beschouwing als voor de stator, waarbij voor de matrix K., de matrix I<r en voor de

hoeksnelheid w, w-p'wm moeten worden ingevuld.

De spanningsvergelijkingen worden dan:

(28)

(29)

Hierbij is (gebruik makende van (10) en (22»:

Lls+M 0 0

[K~s(K)-l] = 0 Lls+M 0

o 0 Lls
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L' +MIT

o

o

o

o

o

L' IT

(32)

3M =-L2 IllS

De inductanties worden vereenvoudigd tot:

Lss =Lls + M

L' rr=L' IT + M

De slip s wordt gedefinieerd als

c.>s - pCJ.)",
s = ---=---=

(33)

(34)

(35)

(36)

Indien men het dqO-assenstelsel met de hoeksnelheid w. laat draaien en bovenstaande

formules invult, levert dit de volgende spanningsvergelijkingen op:

&
Xss .!-X XMr +-Xs CJ.) ss CJ.) ",

s s
Ydf

& .!-X
idf

Yqs
-X r +-X -X

iqsiSS S c.> lIS ", c.> ",
s s (37)=

Y' ~X r ' +~X'
-I

dr sX", sX'
'dr

CJ.) ", r CJ.) rr rr
y l

qr
-Is s , qr

-sX ~X -sX'
r
'

+.!-X
'", c.> ", rr r CJ.) rr

s s
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Het model heeft nu vier vergelijkingen met vijf onbekenden. Er moet dus nog een

vergelijking worden toegevoegd om het model compleet te maken. Deze vergelijking

ontstaat uit de koppel-evenwichtsrelatie.

Voor het ontwiklcelde elektromagnetische koppel Tc van een inductiemotor bij symmetri

sche voeding geldt:

(38)

Het elektromagnetische koppel is positief bij motorbedrijf. Voor de kinetische energie

WJcin opgeslagen in de draaiende rotor en last geldt:

(39)

Hierin is J het massatraagheidsmoment van de rotor en de last. De afgeleide van de

kinetische energie naar de tijd is:

(40)

Het versnellend koppel Tv is het verschil tussen het elektromagnetische koppel Tc en het

lastkoppel TL • Voor de koppel-evenwichtsrelatie geldt dan het volgende:

3.4 Het per-unit systeem

dT =J-t.> + TLt tit m
(41)

Het is gebruikelijk om machineparameters uit te druklcen als een verhouding tot een

bepaalde basiswaarde. Deze verhoudingen zijn dimensieloos en worden aangeduid met de

eenheid "per unit"(p.u.). Om tot zo'n stelsel te komen zijn basiswaarden nodig. Deze

worden als voIgt gedefinieerd:
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basisspanning = effectieve waarde van de nominale spanning

over een statorwikkeling.

Basis stroom = effectieve waarde van de nominale stroom

door een statorwikkeling

~=w/p: Basishoeksnelheid

Sb=Vblb=P/cos~D: Basis schijnbaar vermogen = nominaal schijnbaar vermogen

Tb=Sb/~:

Za=Vb
2/Sb:

Basis koppel

Basis impedantie

Ook wordt de zogenaamde traagheidsconstante H gedefinieerd als:

H=
(42)

De koppel-evenwichtsvergelijking wordt ook uitgedrukt in per unit waarden. Dit gebeurt

als voIgt:

(43)

3.5 Definitief 5e-orde model

Om de differentiaalvergelijkingen geschikt te maken voor een numerieke oplossing, is het

wenselijk een andere schrijfwijze te gebruiken dan in het bovenstaande het geval is. De

herschreven vergelijkingen voor het 5c-orde model voor een inductiemotor worden dan:

ids 0 ids 0 Vds

itp C 0 iqS
D 0 VtlJ'

d ., 0 ., 0
V' (44)

'dr = 'dr +
tIt 0 dr

0., .,
V'qr' qr X ., X ., , qr -1m' qr - m'dr 000 0 0 o 0 -

(a)m 2H 2H (a) III 2H T,
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met

THEORIE SYMMETRISCHE INDUCTIEMOTOR

[C] =
-XJs X"x". - sX"x".

X~". - sX".x&f -XJr

-X"x". + sX"xm

T;X". 5)

2
X". - sX"x&f

-XJr

-x 0 X". 0
"

0 -x 0 X". (46)(a) "[D] = -
A X". 0 -X 0ss

0 X". 0 -Xss

A
2 (47)= X - XsA". "
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4 MODELLEN VOOR REANIPOS

4.1 Dynamisch gedrag van een inductiemotor

MODELLEN VOOR REANIPOS

Alvorens de modellen te behandelen die eventueel in REANIPOS ingevoerd kunnen

worden is het belangrijk te weten wat de gevolgen zijn van een spanningsdip op de

werking van een inductiemotor.

Tijdens een kortsluiting en in de herstelperiode erna treden verschillende verschijnselen

op, zoals de spanningsdip als gevolg van de kortsluiting, elektromagnetische transienten,

bij het optreden van de kortsluitingen en bij het aanspreken van de beveiliging, het

afremmen van de motoren tijdens de kortsluiting en het (hopelijk) weer versnellen erna.

De spanningsdip als gevolg van de sluiting wordt onder andere belnvloed door de plaats

van de sluiting in het net, het type van de sluiting, de duur van de sluiting en natuurlijk

de configuratie van het elektrische net. De worst-case situatie is een driefasensluiting.

Andere sluitingstypen zoals bijvoorbeeld een eenfase aardsluiting zijn in het algemeen

minder ernstig. Bij een driefasensluiting worden de spanningen op de plaats van de

sluiting nul, totdat de sluiting wordt weggenomen. Als gevolg hiervan wordt de spanning

in de rest van het net ook verlaagd.

Door de plotselinge spanningsverlaging als gevolg van de kortsluiting zal de inductiemo

tor invoeden op het net. Bij een driefasenkortsluiting kunnen een snel dempende koppel

transient met een negatieve topwaarde tot vijf maal de nominale waarde en stroompieken

tot tien maal de nominale waarde optreden.

Ben ander gevolg van de spanningsdip is dat de inductiemotor snelheid za1 verliezen. Ret

elektromagnetische koppel van een inductiemotor is evenredig met het kwadraat van de

spanningsverlaging. Ten gevolge hiervan za1 de slip toenemen en dus ook de opgenomen

stroom. Motoren die samen met hun last een kleine massatraagheidsconstante hebben,

zullen sneller in toeren afnemen, dan motoren die samen met hun last een grote mas

satraagheidsconstante hebben. Ret eerst genoemde type za1 dan ook meer hinder ondervin

den van een spanningsdip dan het laatstgenoemde type. De karakteristiek van de last is

ook van belang voor de invloed van de dip op de motor. Sommige processen tolereren

bijvoorbeeld maar een beperkte afname van het toerental. Ook zijn er verschillende

soorten lastprocessen. Aan het einde van deze paragraaf za1 hierop verder worden

ingegaan.

Bij terugkeer van de spanning ontstaan opnieuw snelle transienten maar hun topwaarden

zijn veel kleiner.

Na het opheffen van de kortsluiting is het mogelijk dat de motor zodanig is vertraagd, dat

hij niet meer in staat is te versnellen. Hij za1 dan afgeschakeld worden en kan pas' na het
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herstel van het net weer opgestart worden. Het is echter ook mogelijk dat de motor

weliswaar snelheid heeft verloren, maar na herstel van het net zelf in staat is te versnellen

en weer stabiel wordt. Welke van deze twee situaties optreedt hangt niet aIleen af van de

vertraging die de motoren tijdens de sluiting hebben ondervonden, maar ook van de

sterkte van het voedende net na de sluiting. De stroomopname na de sluiting hangt af van

de slip en de aanloopkarakteristieken. Vanwege deze karakteristieken kan de stroom al bij

een kleine vertraging de waarde aannemen van de aanloopstroom. Dit is een zware

belasting voor het net. Als veel motoren moeten versnellen, zal dit in de praktijk vaak in

stappen dienen te gebeuren.

Samenvattend valt te zeggen dat het gedrag van de inductiemotoren en hun last het herstel

van de spanning in het net vertraagt. In het algemeen zal het dan ook zo zijn dat de

herstelperiode veellanger duurt dan de feitelijke duur van de kortsluiting.

Om in een continue voeding te voorzien, beschikken veel netten over zogenaamde

koppelverbindingen. In normale situatie zijn deze verbindingen open. Bij een sluiting in

een normaIe voedingstak van een fabriek kan men deze sluiten zodat die fabriek toch

gevoed wordt. Wanneer bij motoren de voeding wegvalt, dalen de klemspanning en de

frequentie exponentieel. Hierdoor ontstaat een amplitude- en een faseverschil tussen de

klemspanning van de motoren en de spanning aan de andere kant van de koppelschak

elaar. Men moet hiermee rekening houden en wachten met wederinschakelen tot het

faseverschil ongeveer nul is. Ook kan er zeer snel overgeschakeld worden, wanneer het

faseverschil nog minimaal is.

Hierboven is aI genoemd dat de last ook van invloed is op het gedrag van de inductiemo

tor. Lastprocessen kunnen als voIgt worden onderscheiden:

1)processen met een constant lastvermogen.

Bij deze processen is het benodigde koppel omgekeerd evenredig met de hoeksnel

heid. Dit treedt op bij rotaties met constante omtreksnelheid en constante tangen

tiele kracht. Ben voorbeeld hiervan zijn opwikkelmachines voor papier, waarbij

vereist wordt dat de materiaalaanvoer plaatsvindt met een constante snelheid en

trekkracht, ondanks het toenemen van de diameter van de materiaalrol.

2)processen die een constant koppel vragen.

Bij alle processen waarbij wordt gehesen, waarbij wrijving wordt overwonnen of

waarbij materiaal wordt vervormd, is het door de machine uitgeoefende koppel

vrijwel onafbankelijk van de hoeksnelheid

3)processen die een met het toerental evenredig koppel vragen.

Betrekkelijk weinig werktuigen vertonen de hiervoor noodzakelijke snelheids-
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atbankelijke wrijving

4)processen waarbij het koppel kwadratisch toeneemt met het toerental.

Voor dit soort processen worden de meeste motoren ingezet. Processen met dit

karakter vindt men overal waar lucht- of vloeistof- wrijvingsweerstanden overwon

nen moeten worden. Voorbeelden zijn ventilatoren, centrifugaal pompen en

compressoren die systemen zonder grote tegendruk voeden.

4.2 De modellen

In hoofdstuk 3 is een SC-orde model voor de asynchrone motor afgeleid. Dit model

beschrijft de motor voldoende nauwkeurig voor het berekenen van transienten in netten.

Ret wordt onder andere gebruikt in de programma's NETOMAC en EMTP.

Ondanks de nauwkeurigheid van dit model zijn er zwaarwegende argumenten tegen het

gebruik van dit model in REANIPOS.

Tijdens een REANIPOS simulatie moeten duizenden of meer spanningstransienten worden

berekend. Ret SC orde model zou leiden tot onacceptabel lange rekentijden. Ter vergelij

king: met het gekozen motormodel is de rekentijd in de orde van uren. Ben SC orde model

bleek (los van REANIPOS) meer dan een factor 10 langzamer te zijn.

Ret opnemen van het SC orde model zou vermoedelijk grote aanpassingen van de structuur

van REANIPOS vergen. Waarschijnlijk kan het concept van een complexe Z-matrix niet

meer worden toegepast. Ret gekozen model laat de structuur van REANIPOS vrijwel

ongewijzigd.

Ret verschil in resultaten (voor wat betreft de spanningstransienten ) tussen het SC orde

model en het gekozen 1c orde model is klein.

Ret SC orde model vereist de kennis van de waarde van een groot aantal invoerparameters.

Deze waarden zijn vaak niet voorhanden en moeten dan op een of andere manier worden

geschat. [24] Wanneer ook nog een groep motoren wordt vervangen door een equivalente

motor wordt het twijfelachtig of er nog veel waarde moet worden gehecht aan de

verschillen tussen het 1Corde en het SC orde model.

In deze paragraaf zullen vier eenvoudigere motormodellen worden beschreven. Deze vier

modellen zijn meegenomen in de afweging voor het te kiezen model. De eerste twee

modellen zijn afgewezen omdat ze nog steeds te complex (lees: te langzaam) waren. De

kleine verschillen tussen het 1c orde en het SC orde model speelden uiteraard een belangrij

ke rol bij de keuze. (bij gelijke nauwkeurigheid kiest men Hever het eenvoudigste model.)

Ret derde model zou kunnen worden omschreven als een nulde orde model. De motor

impedantie wordt gedurende de wederaanloop constant verondersteld. Deze aanname is

echter moeilijk houdbaar. Ret vierde model gaat uit van een constante impedantie zolang

22



Motormodel voor REANIPOS MODELLEN VOOR REANIPOS

de slip binnen zekere grenzen blijft. Dit blijkt te leiden tot een betrekkelijk snel model.

Naarmate de motortransienten beftiger zijn, zal bet programma meer berekeningen

uitvoeren.

In paragraaf 4.3 zal bet gekozen model worden vergeleken met bet 5c orde model.

In boofdstuk 5 zal de implementatie van bet model in REANIPOS worden bebandeld.

4.2.1 Model A[14]

Dit model berust op bet idee om een inductiemotor te simuleren als een constante

impedantie en een slipafhankelijke spanningsbron. De spanningsvergelijkingen waarvan

uitgegaan wordt, zijn de vergelijkingen weergegeven in formule 28 en 29. De slip is

gedefinieerd volgens vergelijking 34 met p= 1. In deze vergelijkingen worden zowel de

stator als de rotor elektromagnetiscbe transienten meegenomen. Aangezien de statortransi

enten kleine tijdconstanten bebben, zijn ze voor bet gedrag van de inductiemotor als

reactie op de langer durende spanningsdip (0.1 sec of langer) verwaarloosbaar. Ret

statorveld wordt constant veronderstelt. Ook worden de bomopolaire componenten niet

meegenomen. Aangezien er tocb wordt uitgegaan van symmetriscbe sluitingen en motoren

spelen deze ook geen rol.

De rotorcircuits zijn kortgesloten, dus de rotorspanningen zijn gelijk aan nul. Dit levert

bet volgende 3c-orde model op:

(48)

bierin zijn:

<Pds = Lsids + Midr

<Pqs = Lsiqs + Miqr

<p'. =Lrridr + Mitis

<P'qr = Lrriqr + Miqs

(49)

(SO)

(51)
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Na het herschrijven van formule 51, zodat de rotorstromen in de rotorfluxen uitgedrukt

worden, wordt dit ingevuld in formule 50.Dit levert:

(52)

Ingevuld in formule 48 levert dit:

met:

r
ed] = w [0 I]!:!... [4>'dr]
e -1 0 L' ~,

q " o/¥

(54)

Als men nu met behulp van de koppel-evenwichtsrelatie van formule 41 het stelsel van

formule 49 oplost, verkrijgt men de waarden voor de rotorfluxen. Deze moeten worden

ingevuld in formule 54.

Als men de dq-waarden transformeert naar het complexe stelsellevert dit:

met:

(ed-je
q

)
E = -_:...

If
I = (ids -jiqs)

If
V = (vds -jvqs)

If

(5S)

(56)

In vergelijk met het 5c orde model heeft dit model twee vergelijkingen minder. Omdat de

snelle statorstransienten zijn verwaarloosd, kan bovendien een grotere tijdsstap worden

gekozen. Desalniettemin is er nog altijd meer rekentijd nodig dan voor bijvoorbeeld een

24



Motormodel voor REANIPOS MODELLEN VOOR REANIPOS

1c orde model. Het blijkt dat de toegevoegde waarde van een 3c orde model ten opzichte

van een 1c orde model ligt in de waarden voor bijvoorbeeld het koppel en in mindere

mate voor de spanning. [41]

Voor REANIPOS is een bijkomend nadeel de slipafhankelijke spanningsbron. REANIPOS

werkt met constante spanningsbronnen. Bovendien is het aantal spanningsbronnen

(generatoren) beperkt. Dit komt mede doordat er voor een spanningberekening met een

impedantiematrix wordt gerekend. Hierdoor wi! men om rekentijd te besparen zo weinig

mogelijk generatoren hebben. De extra rekentijd door de grotere matrix die moet worden

geinverteerd, lean echter (ten dele?) worden gecompenseerd door het overbodig zijn van

de aanpassingen in de Z-matrix.

Het belangrijkste nadeel zijn echter de complexere berekeningen voor het bepalen van de

spanning van de hulpbron. Dit moet immers duizenden keren per transient.

4.2.2 Model B(21]

Het is mogelijk een inductiemachine als een lineair systeem te representeren. Voor een

algemeen lineair systeem lean de toestandsbeschrijving als voIgt worden gegeven:

met:

x(t): toestandsvector

y(t):ingangsvector

[B(t)]:ingangsmatrix

~!(t) ::: [A(t)l!(t) + [B(t)]!{(t)

l(t) ::: [C(t)l!(t)

y,(t): uitgangsvector

[A(t)]:systeemmatrix

[C(t)]: uitgangsmatrix

(57)

De vergelijkingen van de inductiemachine worden geschreven als formule 58. Er wordt

gebruik gemaakt van ruimtevector notatiewijze.
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S R ·S d,l,.sUs = is + -~s
- - dt-

S R ·S d ,l,.S . ,l,.S
Ur = r'r + dt'!2 - lPwm'!2

,l,.S L ·S II·S:f!. = s's + .ly.dr

,l,.S = Mis + L,l·s
~r S r- - -

MODELLEN VOOR REANIPOS

(58)

met ~/: een stator/rotor ruimtevector in statorcoordinaten. Met de rotorfasen kortgeslo

ten levert dit het volgende model:

Re~~ -a 0 akr 0 Re~~
1 0

d
Im~~ 0 -a 0 akr Im~~ o 1 [&u:J (59)

+
dt Re~~ bks 0 -b -pwm Re~~ o 0 Imu s

S
0 bks pWm -b o 0

Im~~ Im~~

Re~~

re~:J [~
0 -ck

-~kJ
Im~~ (60)r

Imls
c 0 Re~~

Im~~

met:

1c =
(JLs

Mk =
s L

s

Mk =
r L

r

(J = 1 - k,ks

(61)
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Met behulp van de bekende koppel-evenwichtsvergelijking 41 is "'m te bepalen.

Dit levert dan op:

T = ~Im(,I,.s. is)
e 2 ~s-r

t

"'m = t p1«Re4>~ Imi: - Im4>~ Rei:) + T,)dt

In geval van een driefasen aansluiting geldt:

met:

(62)

(63)

(64)

enz.
(65)

De inductiemotor is nu gerepresenteerd als een lineair systeem. In dit model kunnen

zowel 5C als 3c orde stelsels differentiaalvergelijkingen worden toegepast. In dat licht

bezien is dit model een nauwkeurig model en met bekende methodes op te lossen. Dit

model kan worden gebruikt als men specifiek naar het gedrag van een motor kijkt. Bij de

betrouwbaarheidsanalyse is men alleen geinteresseerd in de invloed van het gedrag van de

motoren. Door het complexe model gebruikt dit model natuurlijk weer relatief veel

rekentijd. Voor REANIPOS is bovendien een nadeel aan dit model dat het slecht

inpasbaar is, omdat er niet direkt een impedantie uit valt af te leiden. Waarschijnlijk is bij

gebruik van dit model de complexe impedantiematrix niet nieer bruikbaar.

4.2.3 Model em

Ben zeer eenvoudig model voor een motor is het model dat de motor voorstelt als zijnde

een impedantie die twee waarden kan aannemen. Dit zijn een nominale waarde en

wederaanloopwaarde. De werking van het model is als voIgt:

Tijdens de kortsluiting blijft de impedantie van de motor gelijk aan de nominale impedan

tie. Na opheffing van de kortsluiting springt de impedantie naar een lagere waarde, de
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wederaanloopimpedantie. De motorimpedantie springt weer terug naar zijn nominale

waarde wanneer de motor zijn nominaal toerental bereikt. De waarde van de wederaan

loopimpedantie is niet constant, maar atbankelijk van de tijd die de kortsluiting duurt en

de restspanning op de ldemmen tijdens de kortsluiting. Naarmate de kortsluiting langer

duurt zal de motor meer afremmen en de wederaanloopimpedantie lager zijn. De

wederaanloopimpedantie kan niet lager worden dan de aanloopimpedantie Z•. Deze

waarde wordt bereikt na een afremtijd 1mn • Dit wil trouwens niet zeggen dat de motor

dan stilstaat, maar de waarde van zijn impedantie is dan weI gelijk aan de waarde alsof

hij stilstaat.

De restspanning hoeft natuurlijk niet gelijk te zijn aan nul. Denk bijvoorbeeld aan een

kortsluiting op afstand. Naarmate de restspanning hoger is, zal de motor minder afrem

men. Om de afremtijd te berekenen wordt aangenomen dat het afremmen overeenkomt

met het verlies van een zekere hoeveelheid kinetische energie. Dit is evenredig met het

kwadraat van de spanning

hierbij zijn:

Vo : nominale spanning aan de motorldemmen;

Vrest : spanning aan motorldemmen tijdens kortsluiting;

1mn : afremtijd voor ldemmensluiting;

t'rem : afremtijd voor niet-ldemmensluiting.

De absolute waarde van de aanloopimpedantie kan nu als voIgt worden bepaald:

t ~_V2
Z Z - (Z -z)~ 0 rest

w ~ 0 0 a t TT2
rem Yo

Voor de arbeidsfactor is een soortgelijke uitdrukking te vinden:

tl; V~-V;ut
cos~w ~ cos~o - (cos~o-cos~J- 2

t rem Vo

Als CoS~w < cos~o dan cos~w:= cos~o
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De hoeveelheid kinetische energie die verloren is gegaan en die bij wederaanlopen weer

aangevuld moet worden is gelijk aan:

(69)

Hierbij is aangenomen dat het verlies in de motor te verwaarlozen is en dat het aandrij

vend vermogen van de last niet verandert tijdens de kortsluiting.

Er lean nu een aanlooptijd worden berekend. Van het toegevoerde vermogen tijdens

wederaanloop gaat een fractie verloren om de last draaiende te houden. Van het verschil

gaat de helft verloren in de slip. De resterende helft wordt gebruikt om het energieverlies

ongedaan te maken. De aanlooptijd wordt dan:

!:1EkiIl
t w =--------~

I{Vl ~}"2 Zw cos<Pw - Zo cos<Po

(70)

Bij wederaanlopen blijft in geval van meerdere motoren de spanning op de klemmen

natuurlijk niet constant. Hiervoor moet een correctie worden toegepast. Het energietekort

van de motoren moet telkens als een motor van impedantie is veranderd, opnieuw worden

berekend. Dit lean gebeuren met behulp van uitdrukking 71:

(71)

waarln t de tijd is, die verlopen is sinds het vorige tekort. Hiema lean weer een nieuwe

aanlooptijd worden bepaald. Dit wordt herhaald totdat alle motoren zijn aangelopen.

Dit is zoals reeds gezegd een eenvoudig model. Hoewel de wederaanloopimpedantie niet

constant is , maar afhankelijk van tijd en restspanning, is de nauwkeurigheid van dit

model klein. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het gedrag tijdens de

kortsluiting.

De overgang tussen de wederaanloopimpedantie en de nominale impedantie verloopt

weliswaar snel, maar het gedrag gedurende deze overgang is zodanig van belang voor de

spanning dat een sprongsgewijze verandering van de impedantie geen goed beeld hiervan

geeft. In figuur 4.1 wordt bijvoorbeeld bij de kruisjes de situatie te positief voorgesteld.
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conUnu verloop Impedantle

mode/e

Ook moet dit model een criterium hebben

bij welke spanningsdip men over moet

gaan van de nominale- naar de wederaan

loopimpedantie. De situatie van het net

kan bovendien zodanig zijn, dat de span

ning na de wederaanlooptijd lager is dan

nominaal. Indien men dan overgaat naar

de nominale impedantie geeft dit een te

positief beeld van de werkelijkheid. Ben 4.1. Schets overgang nominale-wederaanloop
extra bezwaar is nog dat in de praktijk de impedantie

last zelden onatbankelijk is van het toeren-

tal, zoals reeds in paragraaf 4.1 is vermeld. Het is niet onmogelijk om de bezwaren bij

dit model weg te nemen door allerlei aanpassingen. De complexiteit van het model neemt

dan waarschijnlijk zoveel toe dat het onmogelijk is te spreken van een simpel model. Men

moet dus een model hebben, dat bovenstaande bezwaren niet heeft. Model D is zo'n

model.

4.2.4 Model D

In REANIPOS zijn alleen de spanningen na een gebeurtenis van belang. De elektrische

transienten zijn van minder belang. Ze worden immers toch niet meegenomen in het

criterium of een belasting weI of niet afgeschakeld wordt. Het mechanische gedrag van de

motor is van groter belang, omdat de slip een belangrijke invloed heeft op de impedantie

van een motor, en dus op de spanningen op de fabrieksrails. In het volgende model wordt

dan ook uitgegaan van een eerste orde model.

De afleiding van de impedantie als functie van de slip gaat als voIgt:

Ten eerste zijn er de twee spanningsvergelijkingen, waarbij de rotorspanning al gelijk is

aan nul, omdat de rotorwikkelingen kortgesloten zijn.

U6 =jCA>~16 + jCA>~.Jr

o = (Rr + jCA>,L)Ir + jCA>,L.J6
(72)

De statorweerstand is nul genomen. Uit de literatuur ['22] blijkt dat het bij grote machines

toegestaan is deze statorweerstand te verwaarlozen. In een industrieel net is alleen het

gedrag van de grote machines van belang. De kleinere machines zijn te beschouwen als
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een constante impedantie. De verwaarlozing is dus voor REANIPOS bruikbaar. Met Wr =

S·w, en de rotorparameter op de stator betrokken is de vergelijking met behulp van

formule 73 te schrijven als een relatie tussen I. en U.:

(73)

Voor het koppel geldt de volgende formule[3S):

2

2R'I;
T = -- =e sWs

= 2TkipU;

S Sk
+-

Sk S

(74)

Volgens formule 74 bereikt het elektrische koppel haar maximum, het kipkoppel Tkjp, bij

een waarde Sk voor de slip s. U. moet hierbij natuurlijk gelijk aan 1 zijn. De waarde van

St is:

R'r
Sk = ---"7""

(Jw;L'r

(J is de lekfaktor van een motor. Hiervoor geldt:

2L sr
(J = 1 -

L;L'r

Formule 73 is nu te schrijven als:

(75)

(76)

(77)

Aangezien REANIPOS impedanties gebruikt, geldt voor de per unit impedantie als functie
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van de slip:

MODELLEN VOOR REANIPOS

met:

= _1 Jl + (sisAl

~ Jl + (sl CTsAl
(cosrp + j sinrp) (78)

(79)

De modulus van deze impedantie bereikt de waarde 1 voor de nominale slip. In de

formule is echter al gebruik gemaakt van de relatie die in formule 83 wordt afgeleid.

Om de impedantie te berekenen is de waarde van de slip nodig. Om aan deze waarde te

komen moet de differentiaalvergelijking uit formule 80 worden opgelost.

met:

ds
dt

=
T - TL e (80)

T =M[I-S]2
L b 1 - s

n

T =I2Tkip + T s] lfle S A
S k

- +-
Sk S

(81)

Mb, Sn zijn respectievelijk de belastingsfaktor en de nominale slip.

Er is gekozen voor een belasting die kwadratisch toeneemt met het toerental. Zoals in

hoofdstuk 4.1 is vermeld, worden voor dit soort processen de meeste motoren ingezet.

Bij het elektromagnetische koppel is een correctiefactor TA toegevoegd. Deze is van

belang bij aanlopen. In tegenstelling tot de praktijk loopt in dit model de motor in vollast

aan. Zonder de correctiefactor zou aanlopen hierdoor in het model meestal onmogelijk

worden.

Ret voorgestelde model heeft nog een aantal voordelen.

Verschillende parameters blijken eenvoudige verbanden met elkaar te hebben. Rierdoor
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nemen het aantal benodigde parameters voor het model aanzienlijk af. Zo bestaat er een

verband tussen de arbeidsfaktor en de lekfactor. De absolute waarde van de faseverschui

ving tussen de netspanning en de netstroom zal gedurend de aanloop van een induktiemo

tor eerst afnemen, om daarna toe te nemen totdat nabij het nullastpunt een waarde bereikt

wordt, die voor s=0 weinig van 7('/2 verschilt. Ben motor wordt zodanig ontworpen dat

het bedrijfspunt voor nominale belasting zo goed mogelijk samenvalt met het punt waar

de arbeidsfactor een zo groot mogelijke waarde heeft. Uit figuur 4.2 (een Heylanddia

gram) kan dit op eenvoudige wijze worden afgeleid.

Re Is

1m Is

4.2. Heylanddiagram met statonveerstand nul

Er blijkt dan dat voor de maximale waarde geldt:

1 - a
COSCPII =

1 + a
(82)

Uit formule 79 voor de hoekverdraaiing valt de minimale waarde af te leiden. Deze

waarde geldt natuurlijk voor de nominale slip So. Hieruit voIgt dan:

(83)

Als men twee van de drie parameters Sn, St of cos lI'n weet kan de derde bepaald worden.

Er wordt bij REANIPOS vanuit gegaan dat men de kipslip en de maximale nominale
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arbeidsfaktor kent.

Er kan ook een verband tussen het kipkoppel en de lekfaktor afgeleid worden. Ais men

voor het koppel de per unit waarde neemt, is het koppel voor de nominaIe slip gelijk aan

1, mits men de factor TAOS verwaarloost. Dan geldt:

Met vergelijking 83 voIgt hieruit:

(84)

Tlip =
1 + a

2{a
(85)

Resulterend zijn de volgende parameters nodig voor dit model:

cos 'Pn : de nominaIe arbeidsfactor;

St : de kipslip;

Mb : de belastingsfactor;

tm : de mechanische tijdsconstante;

TA : het aanloopkoppel.

Deze waarden zijn in de praktijk bekend.

Samenvattend heeft model D een zodanige structuur, dat het op niet aI te ingrijpende

wijze in REANIPOS ingevoerd kan worden. In paragraaf 4.3 blijkt uit een vergelijk van

model D met het 5c orde model, dat model D de spanning goed representeert. Het model

is snel door te rekenen en het biedt de mogelijkheid criteria toe te passen om de bereke

ning te stoppen wanneer dat kan, zodat niet hele tijdsintervaIlen hoeven te worden

doorgerekend. Ais te gebruiken model is dan ook model D gekozen.

4.3 VergeIijk model D met SC orde model.

REANIPOS gebruikt een spanningsvastheidcriterium. Hierdoor is voor REANIPOS aileen

het gedrag van de spanning van belang. In deze paragraaf za1 voor het spanningsgedrag

na een spanningsdip een vergelijk worden gemaakt tussen het nauwkeurige 5C orde model

en het gekozen model D.

Er zijn drie lengtes van de spanningsdip genomen: 0,1 seconden, 0,5 seconden en 2,0

seconden. De spanningsdip is een gevolg van een klemmensluiting en gedurende de tijd
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van de dip za.l de spanning dus nul zijn. Ais terugkerende voedingsspanning is gekozen

voor 0,9 p.u. In de figuren 4.3, 4.4 en 4.5 zijn de verschillende spanningsverlopen te

zien.

1.2.--------------------,

0.8

1,--,--=-- -r\- -. --- ---. ----
\J-.-- --- .... -- ..

0.8 - •• -- ••••••• ----.

0.8 -.- ••••• --- •••• -

0... ---- ••• --.- •••• --

0.6
0.2 ------ •••••••• --

0.4
OL.-. ....J

3.099 3.199 3.2lll1 3.399

0.2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. - .. .. .. .. .. .. -

4.7494.2493.7493.249
OL.-.----J..........----------------'

2.749

4.3. Spanningsverloop bij dip 0,1 sec.

1.2.--------------------,

1 .. -.--.-- -- .

0.8 .. .. .. .. .. .. ..
0.8 - - - - - - • - • • - • • - - -

0.8 • • - - • - - - • - - • - - • -

0." .--.----- .• -----0.6 .. .. .. .. .. ..
0.2 -.. - - • - • • • - - - • • -

0.4
oL- ~~...J

3._ 3.7""

0.2 .. .. .. ..

4.2493.499
OL.----"-----...L..--- ----l

2.749

4.4. Spanningsverloop bij dip 0,5 sec.
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1.2.---------------------,

1;.....:...·-·-·---·-····---·-----···

08 . - ... - - . - - - - ...~ . - - - - ...

0.6 .. .. a ... .. - ... - - - .. .... .. - - • - • - .. .. .. ..

0.2 .. .. - .. - ... ... - .. .. .. .... ""'''''''''''' - - .. ... ..

oL--.L...- -"- ---'

2.729 3.229 3.729 4.229 4.729 5.229 5.729

4.5. Spanningsverloop bij dip 2,0 sec.

Uit deze spanningsverlopen kan worden geconcludeerd dat op de transiente verschijnselen

na het model D de spanning goed weergeeft

4.4 Ret clusteren van motoren

Ben industrieel net bevat vele motoren. Ret is ondoenlijk al deze motoren afzonderlijk

mee te nemen in een simulatie. Er moet daarom een methode opgesteld worden om een

groep motoren door cen of meerdere equivalente motoren te vervangen, het zogenaamde

clusteren. Er is hier al door anderen onderzoek naar verricht. Over de verschillende

clustertechnieken is in de literatuur meer te vinden. [1] [2] [41]

Bij het clusteren van een groep motoren moeten de elektrodynamische eigenschappen

behouden blijven. Twee motoren met grote verschillen in hun dynamisch gedrag zuBen

niet door cen equivalente motor vervangen kunnen worden. Er zijn daarom selektiecriteria

nodig om te bepalen welke motoren met elkaar geclusterd kunnen worden.

In het proefschrift van Abledu zijn de selektiecriteria gebaseerd op de rotoreigenwaarden.

Deze rotoreigenwaarden voorspeBen namelijk het elektrodynamische gedrag van een

motor. Nadat vastgesteld is welke motoren door een equivalente motor vervangen

kunnnen worden, moet deze motor uit de gegevens van de andere motoren samengesteld

worden. Hieronder zuBen de relevante resultaten van Abledu worden samengevat.
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4.4.1 Selektiecriteria voor het clusteren

MODELLEN VOOR REANIPOS

Hierbij wordt naar het volledige model van een motor gekeken. De responsie van een

induetiemotor op een spanningsverandering bestaat uit de superpositie van versehillende

transienten; een statortransient en een dynamisehe transient. De dynamische transient

bepaalt de gemiddelde vermogensuitwisseling tussen de induetiemotor en het elektrisehe

net. De dynamische transient bestaat uit de rotortransient en de mechanisehe transient. De

frequentie van de statortransient ligt dieht bij de netfrequentie voor zowel kleine als grote

induetiemotoren. De frequentie van de rotortransient, nagenoeg gelijk aan de dynamisehe,

varieert met de grootte van het nominale vermogen.

Er wordt nu de responsie van twee induetiemotoren besehouwd. Wanneer de frequenties

van de rotortransienten niet gelijk zijn, za1 er een aangroeiend faseversehil tussen deze

twee ontstaan. Bij de equivalente motor is er maar een frequentie. Deze is het gewogen

gemiddelde van de frequenties van de motoren afzonderlijk.

Om de optredende fout te minimaliseren moeten de dynamisehe transienten van de te

clusteren motoren dieht bij elkaar liggen.Om de motoren te selecteren moet men allereerst

de rotoreigenwaarden van een motor kennen:

Hierin zijn :

Al = -u1±j~l

A2 = -u2±j~2

Al = de eigenwaarde van induetiemotor 1

Az = de eigenwaarde van induetiemotor 2

Q'I = de dempingseonstante van induetiemotor 1

Q'z = de dempingseonstante van induetiemotor 2

"'1 = de rotoreigenfrequentie van induetiemotor 1

Wz = de rotoreigenfrequentie van induetiemotor 2

(86)

Twee induetiemotoren zijn geschikt om in een groep geclusterd te worden als voor de

minimumwaarde van de dempingsconstante geldt:

(87)

Hierln is m het quotient van de amplitude van de transient bij faseoppositie en de

amplitude van de transient bij het ontstaan van de transient. Als de waarde van m gelijk is
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aan honderd, hetgeen overeenkomt met een demping van de transienten van 99% bij

faseopposi tie, dan moet voor de dempingsconstanten gelden:

(88)

De twee inductiemotoren kunnen op twee verschillende tijden na de verstoring hun

stationaire toestand bereiken. De rotortransient van de ene lean langer aanhouden dan die

van de ander. Door Abledu is hiervoor het volgende criterium vastgesteld:

(89)

Als een groep motoren aan de voorwaarden 88 en 89 voldoen, kunnen ze volgens Abledu

geclusterd worden.

4.4.2 Het clusteren

Er zal voor het eigenlijke clusteren alleen worden gekeken naar de waarden die voor het

model D nodig zijn. Dit is immers het model dat in REANIPOS zal worden ingevoerd.

Allereerst moet het vermogen van de equivalente motor gelijk zijn aan de som van de

vermogens van iedere motor afzonderlijk.

Voor de overige parameters cos<Po, Skl Mb , tm en TA moeten de naar het vermogen

gewogen gemiddelde worden genomen. Voor cOS<Po is het voorbeeld gegeven:

k

E COS(f)n,k·Sb,k
1

COS(f)n,eq = --1---

ESb,k
1

Hiermee zijn dan de parameters voor de equivalente motor bepaald.
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5 MOTORMODELINVOER IN REANIPOS

5.1 Modules van REANIPOS

MOTORMODELINVOER IN REANIPOS

Het elektrische netwerk waarmee het te simuleren net in REANIPOS wordt nagebootst, is

opgebouwd uit modulen. EIke module bevat een of meer netcomponenten. De simulator

maakt gebruik van de volgende vijf modules:

1) De railmodule;

2) De verbindingsmodule;

3) De omschakelinrichtingsmodule.

4) De voedingsmodule;

5) De belastingsmodule;

Door het aanbrengen van het motormodel moet de belastingsmodule worden veranderd.

Om een overzicht van het geheel te krijgen zullen eerst in het kort de andere modules

worden behandeld.

5.1.1 De railmodule

De railmodule heeft netwerktheoretisch gezien, de functie van een knooppunt. Het is dus

onmogelijk twee railmodules rechtstreeks aan elkaar te koppelen.

De railmodules hebben een (knooppunt)nummer. De aarde, het referentieknooppunt, heeft

altijd het nummer O.

Om de spanning van een knooppunt altijd

te kunnen bepalen is een railmodule via Rail

een hoogohmige impedantie met de aarde

verbonden.

De mogelijkheden van falen van een rail

module zijn een kortsluiting of een uitval

van de rail. De kortsluiting wordt gemaakt

via een laagohmige impedantie naar de

aarde. Het uitvallen gebeurt door het uit 5.1 De railmodule
bedrijf nemen van alle verbindingen, met

uitzondering van de hoogohmige naar deze rail.
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Dit gebeurt ook in het geval er onderhoud gepleegd wordt. Schematisch is de railmodule

weergegeven in figuur 5.1.

5.1.2 De verbindingsmodule

Rally

Voor de verbindingen tussen de rails is er de verbindingsmodule. De opbouw van een

verbindingsmodule is schematisch weergegeven in figuur 5.2.

Hierin valt te zien dat een verbinding uit

meerdere secties bestaat. De impedantie

van een verbinding is gelijk aan de serie

schakeling van de sectie-impedanties

waaruit de verbinding is opgebouwd. De

secties kunnen niet afzonderlijk uit bedrijf

worden genomen. AIleen de gehele ver-

binding kan uit bedrijf worden genomen.

Aan secties worden de faaleigenschappen, 5.2 De verbindingsmodule

zoals kortsluiting, en onderhoud toege-

kend. Ook verouderingseffecten kunnen alleen aan een sectie worden toegekend.

5.1.3 De omschakelinrichtingsmodule (ats)

Raily

Eigenlijk is de omschakelinrichtingsmodule (zie figuur 5.3.) een speciale verbindingsmo

dule.

De secties hebben dezelfde eigenschappen

als een verbindingsmodule. In een sectie is

echter een schakelaar opgenomen. Deze

zal tijdens de normale bedrijfsvoering

openstaan. Deze schakelaar schakelt pas in

nadat is gedetecteerd dat een van de bij

deze omschakelinrichting gedefinieerde

verbindingen of rails uit bedrijf is geno-

men of is uitgevallen. De omschakeling 5.3 De ATS Module

gebeurt niet direkt, maar heeft een gedefi-

nieerde vertraging. Deze wordt de vrijgavetijd genoemd.
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Ben extra faaldefinitie van een ATS-module is een zogenaamde slapende fout . Dit wi!

zeggen, dat de ATS niet inschakelt wanneer hij dat zou moeten doen.

5.1.4 De voedingsmodule

. ..· .· .· .
: Zgen :· .· .
!Vgen i· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· ..........-..__...-......~

--r------"""T" Rail Y

RaUx

In eerdere hoofdstukken is er over deze module aI een aantal dingen gezegd. In deze

paragraaf za1 echter nauwkeuriger worden aangegeven hoe de voedingsmodule gerepre

senteerd wordt. In figuur 5.4. is wederom een schematische voorstelling gegeven.

De generator dient te worden ingevoerd

aIs een tak tussen een rail en het aardings

knooppunt. In de figuur wordt deze omvat

door de stippellijn. De rail Vgea hoeft niet

door de gebruiker te worden ingevoerd.

De simulator genereert dit knoopunt zelf.

Dit heeft aIs voordeel dat de gebruiker

niet in staat is zelf faaleigenschappen aan

dit knooppunt toe te kennen. Dit leidt

namelijk tot grote berekeningsproblemen.

Dit gegenereerde knooppunt dient aIleen

aIs aansluiting van de spanningsbron.

Er moet aan de voedingsmodule minimaal
5.4 De generatormodule

een impedantie worden toegekend, de

transiente reactantie van de generator. UitvaI van de generator wordt voorgesteld door de

impedantie Zgea uit het circuit te nemen.

5.1.5 De belastingsmodule

Om te zien of in deze module veranderingen moeten worden aangebracht teneinde het

motormodel in REANIPOS in te voeren, za1 eerst het oude belastingsmodel worden

gegeven. In figuur 5.5. is de belastingsm~ule schematisch weergegeven.

De belasting wordt gerepresenteerd door middel van een constante impedantie. De

impedantie wordt ingevoerd aIs een verbinding tussen een rail en de aarde. In de figuur is

de verbinding omvat door een stippellijn. De rail LoadBus wordt niet ingevoerd, maar

intern gegenereerd. Deze wordt aIleen gebruikt om te testen of aan het afschakelcriterium
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wordt voldaan.

De impedantie Ztoad stelt de belasting voor.

Deze impedantie kent geen faalmogelijk

hOOen en is niet opgenomen in onder

houdsblokken. De belastingsmodule be

staat uit minimaal twee impedanties. De

ene stelt de belasting voor. De andere

impedanties vonnen de verbinding naar de

belasting en hebben de mogelijkheid om

faalmogelijkhOOen en onderhoud toe te

kennen.

5.1.6 De veranderde belastingsmodule

MOTORMODELnwOER IN REANIPOS

5.5 De belastingsmodule

Bij het invoeren van een motormodel in REANIPOS is het streven zo weinig mogelijk

veranderingen in de structuur aan te brengen. Ret gekozen model D representeert de

motor als een slipafhankelijke impedantie.

Ret enige verschil met de oude situatie is het veranderlijke karakter van de impedantie.

De belasting lean nog altijd worden gerepresenteerd als een tak tussen een rail en aarde.

Voor de impedantie lean nog altijd gelden dat deze geen faalmogelijkhOOen kent en niet in

onderhoudsblokken wordt opgenomen. Dit is hetzelfde als voorheen. De oude belastings

module lean daarom qua structuur blijven bestaan. Behalve dat er een manier gevonden

moet worden om de impedantie te berekenen, moet er in de invoerfile bij de gegevens van

de belasting buiten de nominale impedantie ook de arbeidsfaktor COSCPD , de kipslip St, de

mechanische tijdsconstante fm, de belastingsfaktor Mb en het aanloopkoppel TA worden

gegeven. In het volgende gOOeelte van dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de

manier waarop het motormodel in REANIPOS is verwerkt.

5.2 De verwerking van het model in reanipos

Bij het opstarten van REANIPOS wordt eerst het invoerbestand ingelezen. Aan de hand

van deze invoer wordt een lijststructuur aangemaakt, waarin de niet veranderlijke

netgegevens worden opgeslagen. De structuur en grootte van deze lijst is afhankelijk van
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{load in branch..}

{LL with undervoltage points}

(after how many seconds after spyktime the load was switched of)

{time at which the first voltage dip was detected}

{Ioadststus changed (needed for printout)}

{costs per interruption}

{costs per hour}

{LL with all the dependant loads}

{bebariour stable}

{Motor parameters}

{LL with all load data}

: LoadNumber;

: BrPtr;

: LdSpykPtr;

: Seconds;

: Days;

: Seconds;

: BOOLEAN;

: Float;

: Float;

: DepLdNoPtr;

: LoadPtr;

: Float;

: Boolean;

: Float;

: Float;

: Float;

: Float;

: Float;

: Float;

: Float;

: Complex;

: Float

SpykDay

SpykSec

LoadChg

CoslpInt

CostPHour

DepLoadHd

NextLoad

ImpFactor

Stabel

Skip

Soom

Mldp

Ma

Mb

Slip

Tm

Zaanloop

Zmotor

END;

de invoergegevens. De lijst is opgebouwd volgens de 'Linked List' methode. De elemen

ten wijzen naar elkaar met behulp van 'pointers'.

Deze lijststructuur blijft gedurende de hele simulatie ongewijzigd. Alleen de inhoud van

bepaalde elementen kan worden gewijzigd tijdens de simulatie. Hieronder vallen de

veranderlijke gegevens binnen het net. Onder deze veranderlijke gegevens vallen

bijvoorbeeld de leeftijd van een component, de lokatie van een kortsluiting en nu ook de

impedantie van een belasting.

De gegevens van de belastingen worden in een lijst geplaatst, waarmee met behulp van

een pointer naar gekeken wordt. De belastinggegevens zijn op de volgende manier in

REANIPOS weergegeven:
TYPE LoadPtr = ALoadList;

LoadList =RECORD

LoadNo

LoadBrPtr

SpykPntr

WhichVltTi

Het vetgedrukte gedeelte is door het motormodel toegevoegd aan de belastinggegevens.

Deze parameters steUen het volgende voor:

ImpFactor: In de invoerfile wordt de nominale impedantie opgegeven. Het

gebruikte model is een genormeerd model. De ImpFactor is de modulus van de

nominale waarde. De genormeerde impedantie die door het model wordt berekend,

moet met deze waarde worden vermenigvuldigd om de impedantie te krijgen die

op dat moment voor de belasting geldt.
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Stabel: Dit is een boolean parameter. Deze geeft aan of de betreffende belasting

stabiel is of niet. Stabiel wi! zeggen dat in de bij de toestand behorende invoer

parameters geen veranderingen optreden in de slip, en dus in de impedantie van de

motor.

Skip: Dit is de kipslip. Deze wordt in de invoerfile opgegeven.

Snom: Dit is de nominale slip. Deze wordt met behulp van de formules 81 en 82

berekend.

Mkip: Dit is het kipkoppel. In de rest van dit verslag aangegeven door Tkip. Deze

wordt berekend met behulp van formule 84.

Ma : Dit is het aanloopkoppel. Ook deze wordt in de invoerfile opgegeven.

Mb : De belastingsfaetor.

Slip: Dit is de slip die berekend wordt met het model.

Tm : Demechanisehe tijdseonstante.

Zaanloop: Dit is de berekende aanloopimpedantie. Nadat een motor uit bedrijf is

genomen, wordt deze impedantie in het netwerk geplaatst.

Zmotor : Dit is de modulus van de impedantie van dat moment. Deze wordt in

een test gebruikt.

Hoe wordt nu tijdens de simulatie van een periode het dynamische gedrag van een motor

in het statisehe REANIPOS geimplementeerd?

5.3 De simulatie van een periode

Alvorens de simulatie van een periode uit te voeren. wordt eerst het net geinitialiseerd.

Dit houdt in dat de leeftijd van alle systeemeomponenten op nul wordt gesteld en de

motoren hun nominale waarden krijgen. Ook wordt voor iedere faalmogelijkheid een

faaltijdstip getrokken en voor elk onderhoudsblok een onderhoudstijdstip. Deze worden

zoals al eerder vermeld ehronologisch in een gebeurtenissenlijst geplaatst. De simulatie

begint vervolgens met de afhandeling van deze gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen

kunnen weer andere gebeurtenissen tot gevolg hebben, die ook op de lijst worden

geplaatst.

De volgende gebeurtenissen kunnen in REANIPOS plaatsvinden:

FA: Hieronder vallen kortsluitingen, uitval, slapende fouten.

In het geval van uitval krijgt de betreffende systeemeomponent een reparatiestatus.

Ben slapende fout wordt pas gerepareerd tijdens een onderhoudsblok, of nadat

deze systeemeomponent ten gevolge van een fout tot aetie had moeten overgaan.
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RE De kortsluiting wordt buiten het circuit geplaatst door afschakeling van een rails

en/of verbindingen. De kortgesloten netcomponent krijgt een reparatiestatus.

AT Omschakelinrichting sluit.

ER Einde van een reparatie. De omschakelinrichtingen kunnen worden geopend. Bij

een vervanging van een component worden aIle faaltijden, behorende bij deze

component, opnieuw getrokken. Wanneer geen vervanging heeft plaatsgevonden

dient van het faIen dat deze reparatie veroorzaakte opnieuw een faaltijdstip te

worden getrokken. Indien er belastingen uitgevaIlen zijn, zal worden geprobeerd

deze terug te brengen.

MA AIle systeemcomponenten, die in het onderhoudsblok zitten, worden uit bedrijf

genomen.

EM Einde onderhoud. Indien het onderhoud vervanging inhoudt, worden aIle faaltijden

die nog afgehandeld moeten worden van de lijst gehaald. Na het op nul zetten van

de leeftijd worden nieuwe tijden getrokken.

DU Na elk event wordt er getest of er aan het afschakelcriterium van de belastingen

wordt voldaan. Wordt hieraan voldaan, dan worden er dummy gebeurtenissen

gegenereerd op het moment dat de belasting uit bedrijf moet gaan. Dummy

gebeurtenissen worden ook gegenereerd wanneer een belasting wordt afgeschakeld.

Deze dienen dan om te testen of de afhankelijke belastingen uit bedrijf worden

genomen.

)

-

B
(

........-

~

1---. A

v
Omdat er tijdens het aflopen van de lijst

gebeurtenissen kunnen worden toegevoegd

of weggehaald, is gedurende de afhande

ling van een gebeurtenis niet bekend op

welk tijdstip de volgende gebeurtenis zal

plaatsvinden. Elke gebeurtenis vindt plaats

op een tijdstip. De belastingen hebben dus

tijdens een gebeurtenis een vaststaande

impedantie, die aI of niet wordt toege- 5.6 detail periode simulatie

voegd of weggehaald, of waar niets mee

gebeurt. De impedantie wordt bepaald door de slip op het tijdstip van de gebeurtenis.

Tijdens het berekenen van deze slip wordt gebruik gemaakt van constante kleine tijdstap

pen, terwijl de Monte Carlo simulatie gebruik maakt variabele, en vaak heel grote

tijdstappen. Ret een en ander is figuur 5.6 verduidelijkt. In deze figuur is een fictief

verloop van de spanning gegeven. Is de 'tijdpointer' bij Event dan wordt het verloop van

de spanning tussen PreviousEvent en Event berekend. Dit gebeurt echter aIleen in periode
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Ja

A. Wanner immers de spanning constant is geworden, verandert er niets meer in het net

en wordt onmiddellijk naar Event gesprongen. Het interval A is enkele seconden lang.

Interval B lean meerdere jaren lang zijn. In een volgende paragraaf zal op interval A in

detail worden ingegaan. Interval A wordt gesimuleerd met de procedure MOTOR. In

figuur 5.7 is in een detail van figuur 2.2 gegeven hoe de procedure MOTOR in de

structuur is toegevoegd.

In het begin van een periode lean deze

methode natuurlijk niet worden toegepast,

omdat er geen eerdere gebeurtenis is dan

de eerste. REANIPOS creeert echter een

eerste gebeurtenis, waarmee de spannin

gen in de nominale situatie worden be

paald. Via een test zal de procedure

MOTOR in dit geval worden overgesla

gen. In deze eerste gebeurtenis is niets
gebeurd. Het is daarom wenselijk geen 5. 7 inpassing MOTOR procedure in

REANIPOS structuur
nieuwe impedantie voor de motoren bij de

daarop volgende gebeurtenis te berekenen, omdat deze toch hetzelfde gebleven is. Nadat

alles na een aantal gebeurtenissen gerepareerd is, en er dus een nominale situatie optreedt,

geldt hetzelfde als bovenstaand.

Hiervoor is een variabele FIRSTACTION ingevoerd. Bij de tweede gebeurtenis in een

periode en na een laatste ER, zal deze variabele de waarde TRUE aannemen. In de

procedure MOTOR worden dan alleen de variabelen TiBeginDay en TiBeginSec veran

derd. Ais de pointer dan naar de volgende gebeurtenis wijst, is de tijd van de vorige

gebeurtenis bekend.

5.4 De procedure motor stap voor stap

Ais eerste wordt, zoals hierboven reeds vermeld, gekeken of FIRSTACTION = True.

Ais dat niet het geval is, wordt vervolgens een eindtijd van de slipsimulatie bepaald. Deze

is gelijk aan het tijdstip van de gebeurtenis, die na de procedure MOTOR wordt afgehan

deld.

Hiema wordt het maximale aantal stappen bepaald, die de berekening duurt. Er worden

hierbij twee waarden bepaald. Deze waarden zijn nodig, omdat de bepaling van de slip

twee lussen kent. Ben voor de dagen en ~n voor de seconden. Er lean hier niet voor ~n
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Ius worden gekozen, omdat de volgende gebeurtenis weI eens een jaar verder kan liggen.

Dit zou een waarde voor het aantal stappen opleveren, die het programma niet aankan.

Nu bekend is hoeveel stappen de motorsimulatie duurt, wordt deze opgestart. Voor elke

belasting die in bedrijf is, wordt met behulp van een tweede orde Runge Kutta methode

(zie paragraaf 5.4.1) de slip van dat tijdstip bepaald. Vervolgens wordt met twee testen

gekeken of de motor stabiel geworden is, en of er een nieuwe impedantie voor de motor

in het elektrische netwerk moet worden geplaatst.

Nadat voor aile motoren voor die stapwaarde een nieuwe slip is berekend, wordt gekeken

of van een of meer van de motoren een nieuwe impedantie in het netwerk is geplaatst. Is

dit het gevaI, dan wordt een nieuwe spanningsberekening gedaan.

Rierna wordt getest of aile motoren stabiel gedrag vertonen. Is dit het gevaI dan wordt de

procedure motor beeindigd. Zo niet wordt de volgende stapwaarde genomen.

Aan het einde van de procedure worden aile impedanties met de op dat moment geldende

slip opnieuw berekend en in het elektrische netwerk geplaatst. Ret geheel is weergegeven

in een flowdiagram in figuur 5.8

5.4.1 De gebruikte numerieke methode

Om de slip op een bepaalde stapwaarde te berekenen, wordt gebruikt gemaakt van een

tweede orde Runge Kutta methode. Deze methode werkt aIs voIgt:

K(l) = F(X,.,tJ

K(2) = F(X +!!:. K(l) t +h)
,. 2 ,,. 2 met h = tijdstap

X,. +1 = X,. + h(K(l) +K(2»
2

(91)

In het gebruikte model is Xu gelijk aan de slip s en geldt voor F het rechterlid van

formule 80.

Waarom een Runge Kutta methode? Ben groot voordeel van een Runge Kutta methode is

dat deze methode zelfstartend is. Dit wi! zeggen er zijn geen waarden nodig die voor het

begintijdstip van de simulatie liggen. Bovendien is de methode numeriek stabiel, zelfs aIs

er sprake is van grote discontinui-teiten. Vanwege deze twee redenen is gekozen voor

deze methode, en niet voor bijvoorbeeld de Euler methode, die weliswaar minder

berekeningen teU, maar die niet zelfstartend en numeriek minder stabiel is.
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5.5 De testen in de procedure

MOTORMODELINVOER IN REANIPOS

Omdat een van de doelen van de opdracht is de toename van de rekentijd door het model

zoveel mogelijk te beperken, moeten er testen worden gemaakt om de berekening van de

slip zo snel mogelijk uit te voeren en het aantal maIen dat veranderingen in de impedan

tie-matrix optreden te beperken.

Hiervoor zijn in de procedure Motor twee testen opgenomen.

5.5.1 Stabiliteitstest

Om de procedure Motor niet langer te laten duren dan nodig is, is een stabiliteitstest

ontwikkeld.

Het voordeel van een inductiemotor is dat deze na verloop van tijd stabiel gedrag

vertoont, mits de spanning nauwelijks verandert. Van dit feit wordt in de stabiliteitstest

gebruik gemaakt. Nadat de nieuwe slip berekend is, wordt deze vergeleken met de slip

van de vorige stapgrootte. Indien tot op 1E-5 deze twee waarden gelijk zijn, wordt aan

deze belasting het predikaat STABEL = True toegekend.

Na de test voor een eventuele spanningsberekening wordt gekeken of aIle belastingen dit

predikaat hebben. De stapgrootte wordt dan gelijk gemaakt aan de maximaIe stapgrootte,

zodat de procedure kan worden beeindigd.

Het grote voordeel van deze test is, dat na een gebeurtenis waarin niets wezenlijks aan het

net is veranderd, bijvoorbeeld een relais is gaan slapen, de procedure MOTOR snel stopt,

omdat de slippen van de motoren niet veranderen.

Zolang niet aIle motoren stabiel zijn, wordt er voor iedere in bedrijf zijnde motor een slip

berekend. Er zal dan ook iedere stapwaarde worden getest. Ben motor kan dus best van

stabiel weer instabiel worden, aIs een andere motor nog niet stabiel was.

5.5.2 Test verandering impedantie

Het veranderen van de impedantiematrix kost in REANIPOS de meeste tijd. Dit moet dan

ook zo weinig mogelijk gebeuren. Hiervoor is gekozen voor de volgende test. Er loopt

gedurende de simulatie van de motoren een teller mee. Telkens aIs deze de waarde 50
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bereikt wordt, aIs de motor niet stabiel is, gekeken of de impedantie moet worden

veranderd. Omdat aIleen wezenlijke veranderingen van belang zijn, wordt getest of de

impedantie bij de betreffende slip voldoende veranderd is ten opzichte van de vorige

berekende waarde van de impedantie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de modulus.

Als de impedantie meer dan 5 procent is veranderd, wordt er een nieuwe impedantie in

het elektrische net ingevoerd. Dat door deze test de motorimpedantie voldoende wordt

benaderd, is in figuur 5.9 te zien.

Indien een impedantie van een motor veranderd is, krijgt de variabele CHANGE de

waarde True. Hierdoor zal de spanning opnieuw worden berekend. De beinvloeding van

de motoren onderling is op deze wijze ook meegenomen.

p.u.
1.2.--------------.,

1 .

0.8 . - ... - . ......

0.6 .........-

0.4 - . . . . . . ..

01...---------------'
0.049 1.299 2.549 3.799 5.049

tijd

5.9 de motorimpedantie

5.5.3 Het veranderen van de impedantie

- Continue impedantie

• discrete impedantie

Voor het veranderen van een impedantie is er in REANIPOS een soort standaardproces

ontwikkeld. Omdat er met een impedantiematrix wordt gerekend, moet de 'oude' impe

dantie eerst uit het netwerk worden gehaald. Daarna lean er op deze impedantie een

bewerking worden uitgevoerd. Vervolgens lean de impedantie weer terug worden geplaatst

worden.
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Bij verandering van de motorimpedantie wordt daarvoor het volgende stukje programma

gebruikt:
I. CbangeBrlmped(fmpLoadPtt".LoadBrPtr,RailarrRec,FALSE,

AIIListPtr,ZMtrx);

2. ZMotor: = (fmpLoadPtt".lmpFactor)·(fmpLoadPtr'".SkiprrmpLoadPtt".Snom)·

SQRT(SQR(fmpLoadPtt".SliprrmpLoadPtt".Skip) + 1)1

SQRT(I + SQR(fmpLoadPtt".SKip~mpLoadPtt".Slip/SQR(fmpLoadPtr....SNom»);

TmpLoadPtt".Zmotor := round(ZMoto~IOOOO)/IOOOO;

Phi := 1.57 +Arctan(fmpLoadPtr''.SliprrmpLoadPtt''.SKip)-

Arctan«(fmpLoadPtt".SKip~mpLoadPtt".Slip)/SQR(fmpLoadPtr'".SNom»;

TmpLoadPtt".LoadBrPtr'".BrSecHdPtr'".Sec_Z.Re: = round(ZMoto~COS(Phi)·IOOOO)/IOOOO;

TmpLoadPtt".LoadBrPtt".BrSecHdPtt".Sec_Z.Im:=round(ZMoto~SIN(Phi)·IOOOO)/1ססoo;

3. CbangeBrlmped(fmpLoadPtr".LoadBrPtr,RailarrRec,TRUE,

A1IListPtr,ZMtrx);

Bij 1 wordt de oude impedantie uit het netwerk gehaald. Bij 2 wordt de nieuwe impedan

tie berekend, die vervolgens bij 3 wordt teruggeplaatst in het netwerk.

5.6 Het aanlopen van motoren in REANIPOS

Na een einde van een reparatie, dan weI van een onderhoud of na een relaisaktie,

probeert REANIPOS eventuele uitgevallen belastingen terug te plaatsen in het net.

Voorheen gebeurde dat door de belasting samen met zijn atbankelijke belastingen terug te

plaatsen in het net en dan te testen of de spanning onder de LstVI van de spanningsvast

heidskromme kwam. Was dit het geval, dan kon de belasting niet terug worden geplaatst.

Bij motoren kan het terugplaatsen niet op deze manier gebeuren. Stel dat er verschillende

belastingen uitgevallen zijn en deze allemaal tegelijk worden teruggeplaatst, dan kan dit

vanwege de aanloopimpedanties zo'n zware belasting voor het net zijn dat geen enkele

belasting ooit kan terugkeren. Net als in de praktijk zullen de motoren daarom niet

tegelijkertijd worden teruggeplaatst.

Omdat het net niet oneindig sterk is, kan de spanning bij aanlopen van een motor al

zodanig dalen, dat er onder de LstVI van de spanningsvastheidskromme wordt gedoken.

Wederom zal de belasting dan niet kunnen terugkeren. Deze test is natuurlijk niet realis

tisch als je naar de praktijk kijkt. Ook hieraan diende iets te worden veranderd.

Wat gebeurt er nu?

Stel dat er twee motoren uitgevallen zijn. Er wordt nu eerst een van de motoren terugge

plaatst met als impedantie zijn aanloopimpedantie. De slip is natuurlijk gelijk aan 1. Ais

spanningseis wordt nu gesteld dat de spanning onder de LstVI van de spanningsvast-

51



Motormodel voor REANIPOS MOTORMODELINVOER IN REANIPOS

heidskromme mag komen, maar niet onder de voorlaatste VI. Is aan deze eis voldaan, dan

wordt er een true toegepast. De tijd van de gebeurtenis ER, EM of RE wordt nu

veranderd. De mechanisehe tijdeonstante gedeeld door de spanning wordt bij deze tijd

opgeteld. Vervolgens wordt de procedure MOTOR opgestart en wordt het aanlopen van

deze motor berekend. Hierna wordt de tweede motor teruggeplaatst en het geheel herhaalt

zieh.

Bij het veranderen van de tijd wordt natuurlijk opgelet of de tijd van de volgende

gebeurtenis niet wordt oversehreden. Is dit weI het geval, dan wordt de tijd niet veranderd

en wordt de betreffende motor weI teruggeplaatst. Zijn aanlopen wordt echter nog niet

uitgerekend, omdat dat toch gebeurt voordat de volgende gebeurtenis wordt afgehandeld.

AIleen zal dan niet verder worden aangelopen totdat het tijdstip van de volgende gebeurte

nis is bereikt.

Het delen door de spanning van de mechanisehe tijdeonstante gebeurt, omdat motoren bij

een verlaagde spanning meer tijd nodig hebben om aan te Iopen. Dit is op deze wijze

opgenomen.

Invoering van dit gedeelte heeft twee nadelen ten opzichte van de vorige versie van

REANIPOS. Ten eerste is besloten de afhankelijkheid van de belastingen niet meer in te

voeren. Dit omdat REANIPOS deze belastingen allemaal tegelijk terugplaatst voordat de

spanningstest wordt gedaan. Er moet erg nauwkeurig worden gekeken of het net dit weI

aankan. Verstandiger is het de afhankelijkheid te verkrijgen door de afhankelijke

belastingen te clusteren tot een belasting.

Ten tweede vervalt nu de mogelijkheid zoveel stappen in de spanningsvastheidskromme te

kiezen als de gebruiker maar wiI. Het heeft immers weinig zin om de voorlaatste VI

nauwelijks te Iaten versehillen met de LstVl. Dit geeft immers problemen bij het

terugplaatsen van belastingen. Omdat veel stappen toch veel extra rekentijd kosten, is

deze verminderde mogelijkheid niet erg.
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6 HET TESTEN VAN REANIPOS 2.0

HET TESTEN VAN REANIPOS 2.0

Het in paragraaf 4.2 besproken belastingmodel is opgenomen in REANIPOS 2.0. In dit

hoofdstuk za1 worden besproken wat de verschillen in resultaten zijn als gevolg van de

verschillende belastingmodellen. Het oude model za1 worden aangeduid met "constante

impedantie". Het nieuwe model met "variabele impedantie."

Of het clusteren nog extra gevolgen heeft, wordt hiema bekeken.

Tot slot za1 worden ingegaan op de invloed van de verschillende parameters.

6.1 De gebruikte parameters

Voor het motormodel zijn, zoals al eerder afgeleid vijf parameters nodig. Hiervoor

worden waarden gebruikt die uit de praktijk zijn verkregen. [31]

De waarde van de nominale arbeidsfaktor COSlpo za1 in de praktijk varieren tussen 0,7 en

0,9. In de hier te bespreken situaties is gekozen voor coslpo=0,8.

Voor middenspanningsmotoren kan de kipslip varieren tussen 0,01 en 0,15. Er is gekozen

voor 0,15.

De belastingsfaktor, het rendement van de motor met de last, varieert in de praktijk

tussen 0,7 en 0,9. Hier is gekozen voor 0,9.

Het aanloopkoppel varieert tussen 0,9 en 1,5 p.u. Als men de hier gekozen waarde 1

neemt, kan de motor bij een voldoende hoge spanning altijd aanlopen.

De mechanische tijdsconstante, tm is een factor die wordt afgeleid uit het massatraagheids

moment. Uit de praktijk van DSM zijn hiervoor met behulp van formule 42 de volgende

waarden bekend. Hierbij is voor alle motoren gekozen voor coslpo=0,8.

Nominaal vermogen massatraagheidsmoment tm = 2H

400kW 45 kg m2 8.9 sec

450kW 72.5 kg m2 12.7 sec

500kW 24 kg m2 3.8 sec

670kW 110 kg m2 13.0 sec

750kW 36 kg m2 3.8 sec

1600 kW 120 kg m2 5.9 sec

2800 kW 360 kg m2 10.1 sec
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Deze waarden verschillen aanzienlijk. In de voorbeelden in de volgende paragraaf is als

mechanische tijdconstante 4 seconden genomen.

6.2 Bet vergelijk van de belastingmodellen

Om het oude belastingmodel en het nieuwe te vergelijken is een testnet gekozen. In figuur

6.1 is dit testnet schematisch weergegeven.

B~
RE2

BRi
BRIO

Ai - differentiaal relais
::t:: - overstroomtljdrelals
• - energierichtingrelais
RE- RElais
FA- FAalgebeurtenis
BR- verbinding

6.1 Tesmer

25MVA 25MVA

De beveiliging bestaat uit differentiaalrelais voor de transformatoren, overstroomtijdrelais

en energierichtingsrelais.

In dit voorbeeld zijn de volgende faalmogelijkheden meegenomen:

-Kortsluitingen;

-Slapende relais.

Voor de belastingen is een spanningsvastheidkromme gekozen zoals weergegeven in

figuur 6.2
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Bekijken we nu fouten, die mogelijk

kunnen optreden.

Ben kortsluiting(FA2) in een verbin

ding(BR4) met een transformator zal

worden afgeschakeld door een differenti-

aalrelais.(RE1) Deze relais hebben een

sneUe reactietijd, 0.2 seconden. Ervan

uitgaande dat het relais werkt, zal er in

geval van een constante impedantie geen

onderbreking optreden. De kortsluiting 6.2 Gekozen spanningsvastheidkromme
wordt immers weggenomen, voordat het

spanningsvastheidcriterium wordt overschreden. De voeding van de belastingen vindt

verder via de koppelverbinding plaats.

In het variabele impedantiemodel wordt de afname van de impedantie door het afremmen

van de motoren tijdens de sluiting meegenomen.

Industriele netten zijn zo ontworpen dat ze zo weinig mogelijk onderbrekingen kennen.

Bij het beveiligingsontwerp zal ervoor zijn gezorgd, dat bij het aanspreken van het

differentiaalrelais de belasting niet zal uitvallen.

Uit onderstaand detail van de uitvoerfile van REANIPOS valt te zien dat dit inderdaad

gebeurt. Dat de motoren weI degelijk langzamer zijn gaan lopen, blijkt uit de lagere

spanning bij de relaisaktie.

Periode Dagrrijd Slaat v. Spanningen Gebeur- Systeem

(abrieken tenis toesland

4627 24506.89 I I 0.3790.379 FA2 SH2

462724507.09 I I 0.9270.927 REI BR4 Conslante impedantie

462868808.88 I I 1.006 1.006 ER2

4627 24506.89 I I 0.3790.379 FA2 SH2

4627 24507.09 1 I 0.8400.840 REI BR4 Variabele impedantie

4628 68808.88 I I 0.9960.996 ER2

In figuur 6.3 is geschetst hoe het spanningsverloop is geweest. Op beide tijdstippen na het

falen (0.2 sec en 12 uur) is de motorimpedantie lager dan de nominale, omdat de vooraf

gaande periode de spanning lager dan nominaal was, dus de slip meer dan nominaal. Dit

verklaart de spanning de lagere spanning op deze punten. De stippellijnen geven aan hoe

het spanningsverloop ongeveer verlopen zal zijn. REANIPOS geeft immers alleen een

uitvoer zoals hierboven staat weergegeven.
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6.3. Geschetst spanningsverloop nonnale situatie

In dit geval blijken beide modellen tot dezelfde conclusie te leiden: geen onderbreking.

Als dit steeds het geval zou zijn had het geen enkel nut om het nieuwe model te gebrui

ken. Er is daarom gekeken of in de netconfiguratie van figuur 6.1 in samenspel met het

gekozen beveiligingsontwerp situaties optreden waarbij de beide modellen tot verschillen

de conc1usies leiden.

Dit blijkt het geval te zijn indien de primaire beveiliging weigert en de kortsluiting moet

worden afgeschakeld door de secundaire beveiliging.

Bekijken we weer de situatie van een kortsluiting(FA2) in een verbinding(BR4) met een

transformator. Nu werkt het differentiaalrelais(RE1) niet. De kortsluiting moet worden

afgeschakeld door een overstroomtijdrelais.(RE2) Ben nadeel van dit relais is de grote

insteltijd vanwege de plaats van dit relais in het net.

Ret blijkt dat in een geval waar de constante impedantie niet wordt afgeschakeld, dit weI

gebeurt bij het motormodel. Dit omdat de motoren zodanig zijn vertraagd dat hun

impedanties een te zware belasting voor het net vormen. Onderstaand is wederom een

detail van de outputfile gegeven, waarin het een en ander terug te zien is.

Periode Dagrrijd Staal v. Spanningen Gebeur- Systeem

fabrieken tenia Ioeatand

10094 79070.59 1 1 0.3790.379 FAZ SH2RS1

10094 79072.09 1 1 0.9270.927 RE2 BR4RSI

10095 5064.62 1 1 0.9270.927 ER19 BR4 Conatante impedanlie

1009678171.35 1 1 1.006 1.006 ER2

1 1009479070.59 1 1 0.3830.383 FAZ SH2RSI

1 1009479072.09 1 1 0.6740.674 RE2 BR4RSI

1 1009479072.09 00 1.1171.117 BR9BRIOBR4RS1

1 10095 5070.27 1 1 0.7140.751" ER19 BR4 variabele impedantie

1 10095 5074.77 10 0.7950.849 BRI0BR4

1 1009678176.59 1 1 0.9840.980 ER2
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-- ,.

Hiervan is in figuur 6.4 wederom een schets van het spanningsverloop te zien.

r············· ·····················..···=:·· · ::-
i

J/
u 1.1 U ERllt4.1 ERa

6.4. Spanningsschets faiende primaire beveiliging

In de perioden waarin de belasting uitgevallen is, is geen spanningsverloop geschetst. Op

de belastingrails is natuurlijk weI een spanning aanwezig, maar deze wordt niet beinvloed

door de motor.

De asymetrie in de spanningen• valt te verklaren uit de aanloopprocedure. De eerste

belasting is in dit geval immers nog niet aangelopen. WeI is als gevolg van het terugplaat

sen van de eerste belasting een gebeurtenis op de lijst geplaatst om na 4,5 seconden voor

de tweede bealsting de spanning te testen. De motoren zijn dan nog niet voldoende

aangelopen en vormen nog steeds een te zware belasting volgens het spanningscriterium.

De tweede motor zal dus weer uitvallen. Hieruit blijkt dat de volgorde van definieren

van belang is.

Er is ook een vergelijk gemaakt tussen de twee REANIPOS versies voor een zogenaamd

stralennet. Dit is hetzelfde net als in figuur 6.1, maar dan zonder koppelverbinding en

energierichtingrelais. Er wordt hier uitgegaan van een sterk net met een groot kortsluit

vermogen. De verwachting is dat men dan geen verschil vindt tussen de twee versies.

Indien er namelijk hier een kortsluiting optreedt, heeft dit bij afschakeling van deze

kortsluiting altijd uitval tot gevolg. Bij vergelijk van de twee outputfiles blijkt dit

inderdaad het geval te zijn.

Beide vergeleken netten geven echter aanleiding tot twee conclusies. Ten eerste blijkt dat

bij een goed ontworpen net alleen bij falen van de primaire beveiliging een mogelijkheid

ontstaat tot extra uitval van de belastingen.

Ten tweede is de configuratie van het net erg belangrijk. Uit het tweede voorbeeldnet

blijkt immers dat het gedrag van de motoren in dit geval geen invloed heeft op het aantal

malen dat de fabriek uitvalt.
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Tot slot in deze paragraaf, REANIPOS 2.0 gebruikt voor de belastingen een nominale

impedantie. Als de spanning op de fabrieksrails afwijkt van 1,0 p.u. za1 ook de impedan

tie afwijken van de nominale impedantie. Dit maakt een vergelijking tussen de resultaten

van REANIPOS 1.08 en REANIPOS 2.0 soms moeilijk.

6.3 Het c1usteren toegepast

Aan welke voorwaarden motoren moeten voldoen om te kunnen worden geclusterd is

afgeleid in paragraaf 4.4. Of dit c1usteren ook tot dezelfde uitval van fabrieken leidt,

wordt in deze paragraaf bekeken.

Wederom wordt hierbij gebruik gemaakt van het net uit figuur 6.1. Op ren belastingrails

zijn nu echter twee motoren gedefinieerd. Deze motoren verschillen in mechanische

tijdconstanten. Het gedrag van deze configuratie wordt vergeleken met een net waarin

deze twee motoren worden gerepresenteerd door een equivalente motor.

Als test is gekozen voor twee motoren die aan de c1ustervoorwaarden voldoen en voor

twee motoren die er niet aan voldoen. Deze motoren hebben respectievelijk als mechani

sche tijdconstanten 5 en 7 seconden (geval A) en 5 en 20 seconden (geval B). De motor

op de andere belastingrails is qua vermogen gelijk aan de twee andere samen, maar heeft

als mechanische tijdconstante 4 seconden.

De verwachting is dat voor geval A de uitval van de fabrieken gelijk is voor de situatie

met twee motoren en voor de situatie met de equivalente motor. In geval B mogen

afwijkingen voorkomen. Hieronder is een detail van de uitvoerfiles te zien van geval B.

In geval A treedt iets soortgelijks op.

1 3330 30411.47 1 1 1 0.385 0.385 0.382 FA2 SH2RSI

1 333030412.97 1 1 1 0.723 0.731 0.701 RE2 BRSRSI

1 333030415.97 1 1 0 0.9420.9420.958 BR12BRSRSI

1 333059148.10 1 1 1 0.801 0.802 0.768 ER19 BRS

1 333272348.69 1 1 1 1.008 1.0070.999 ER2

1 333030411.47 1 1 0.3900.388 FA2 SH2RS1

1 333030412.97 1 1 0.8360.797 RE2 BR4RSI

1 333059142.13 1 1 0.9800.973 ER19 BR4

1 3332 72348.69 1 1 1.040 1.032 ER2

3 motoren

2 motoren

Het blijkt dat de fabriek die wordt gerepresenteerd door twee motoren of een equivalente

motor hetzelfde uitval gedrag vertoont. Voor de andere belastingrails is dit anders.
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De vraag rijst waarom dit het geval is. Het vermoeden bestaat dat de oplossing moet

worden gezocht in de kleinere mechanische tijdconstante van de andere belasting. Deze

belasting heeft dan immers meer last van de dip dan de belasting met de grotere mechani

sche tijdconstante(n). De twee motoren vormen blijkbaar een zwaardere belasting dan de

equivalente motor, zodat bij de twee motoren het spanningsvastheidcriterium net niet

wordt gehaald, terwijl dat bij de equivalente motor weI wordt gehaald.

Hieruit valt af te leiden, dat hoewel de motoren voldoen aan de c1ustervoorwaarden, dit

niet inhoudt dat de uitval bij een equivalente motor voor alle belastingen hetzelfde is.

Wederom moet hier naar de hele netconfiguratie worden gekeken en dan met name naar

de mechanische tijdconstanten van de andere belastingen.

6.4 De invloed van de verschillende parameters

Ais wordt uitgegaan van de netconfiguratie van figuur 6.1, is hierbij gekeken naar de

invloed van de verschillende parameters op het aantal malen uitvallen van de belasting.

Er is niet voor alle parameters gekeken wat hun invloed is, maar alleen naar die parame

ters die meeste zullen varieren. Dit zijn de kipslip Soc, de belastingsfaktor Mb en de

mechanische tijdconstante !.n.
Bij de kipslip en de belastingsfaktor zijn de verschillen alleen waarneembaar bij extreme

waarden. Bij een kipslip van 0,7, wat een nominale slip van 0,23 inhoudt en bij een

belastingsfaktor van 0,1 verandert de kans op uitval iets. Dit valt in figuur 6.5 en 6.6 te

zien.

0.3.----------------,

0.25 . - . - . l!9sk=0.15

l!9sk=0.7

0.3.----------------,

0.25 - - - - .

0.2

0.15

0.1

0.05

o
1 6 11 16 21 26

iiiMb=0.9

E1Mb=O.l

0.2

0.15

0.1

16 21 26

6.5. uitval/jaar voor SI;=O. 7
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Het verschil is kleiner dan de absolute fout, maar aangezien dezelfde gebeurtenissen

optreden, is er toch besloten melding van te maken.

Retzelfde geldt voor de mechanische tijdconstante. Ook hier zijn bij grote verschillen in

de genomen waarden veranderingen in de uitval waar te nemen. Ret belangrijkste bij de

mechanische tijdconstante is echter de toename van de rekentijd. Door de grotere

mechanische tijdconstante duurt het langer eer de situatie stabiel wordt. Ben triviaal

voorbeeld hiervan is het aanlopen van de motor.

Samenvattend kan worden gezegd dat bij deze netsituatie moeilijk een uitspraak is te doen

over de invloeden van de verschillende para~eters.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Bij industriele grootverbruikers nemen elektrische motoren een zeer belangrijke plaats in.

Zij nemen het merendeel van de elektrische energie af. Overwegend zijn deze motoren

inductiemotoren. Voor een simulatieprogramma om de betrouwbaarheid van industriele

netten te bepalen kan worden gesteld dat alle belastingen inductiemotoren zijn.

Ret doel van de afstudeeropdracht was te analyseren met welk motormodel een voldoende

nauwkeurige simulatie van het dynamische gedrag van een industrieel net kan worden

verkregen, met in acht name van de duur en omvang van de verstoringen alsmede de

benodigde rekentijd.

Aangezien voor REANIPOS vanwege de gebruikte Monte-Carlo simulatie methode alleen

de spanningen op het tijdstip van een gebeurtenis van belang zijn, kunnen de elektrische

transienten worden verwaarloosd. Van een oorspronkelijk se orde model blijft dan een Ie

orde model over. Dit Ie orde model berekent de slip van de motor via de koppeleven

wichtsrelatie. Met die slip kan dan een impedantie worden bepaald.

Dit modellevert een voldoende nauwkeurig verloop van de spanning op.

Ret voordeel van dit model ten opzichte van een eerder voorgesteld model met enkel

constante impedanties is het meenemen van de duur en de omvang van de motortransient

tijdens en na de storing.

REANIPOS 2.0 gebruikt voor belastingen een nominale impedantie. Ais de spanning op

de fabrieksrails afwijkt van 1.00 p.u. zal de impedantie ook afwijken van de nominale

impedantie. Om een goede modelrepresentatie te krijgen moet erop worden gelet dat in

een nominale situatie de spanning op de fabrieksrails nagenoeg gelijk is aan 1.

Er zijn vijf parameters extra nodig voor het motormodel in vergelijk met het oude model

van de constante impedantie. Dit zijn:

cos f{JD : de nominale arbeidsfactor;

St : de kipslip;

Mb : de belastingsfactor;

tm : de mechanische tijdconstante;

TA : het aanloopkoppel.
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De bestaande belastingsmodule kan qua structuur gehandhaafd blijven. AIleen de

constante impedantie moet worden vervangen door de slipafhankelijke impedantie.

Met behulp van twee testen, een stabiliteitstest en een impedantie-verandering test wordt

het toenemen van de rekentijd door het toevoegen van het motormodel zoveel mogelijk

beperkt.

De motoren kunnen niet tegelijk aanlopen. Zij moeten een voor een aanlopen.

Ret criterium om de belasting terug te plaatsen is zodanig veranderd dat de spanningsdip

die bij aanlopende motoren ontstaat ten dele wordt toegestaan.

De afhankelijkheid tussen de belastingen kan echter niet meer worden meegenomen.

Ben goed ontworpen, sterk net zal weinig onderbrekingen kennen. REANIPOS kan

worden gebruikt om te testen of een net sterk genoeg is. Invoering van het motormodel

leidt dan alleen bij falende primaire beveiligingssystemen tot extra onderbrekingen.

Aangezien dit een niet te verwaarlozen factor kan zijn, is deze nuancering van REANI

POS essentieel.

De netconfiguratie is van belang voor de invloed van het motorgedrag. Dit geldt zowel

voor het algemene gedrag van de motoren als bij het clusteren van meerdere motoren tot

een equivalente motor.

Al met al kan worden gezegd dat de invoer van een motormodel in REANIPOS de

nauwkeurigheid van het betrouwbaarheidsprogramma heeft vergroot. Of de invloeden van

de motoren en de grootte van die beinvloeding tot meer of minder onderbrekingen in de

verschillende netconfiguraties zalleiden, moet in de toekomst worden uitgezocht.

Als blijkt dat verschillen in de parameters niet tot andere invloeden leiden, kan overwo

gen worden gebruik te maken van standaard motor-last combinaties. Dit spaart invoerge

gevens en wellicht rekentijd.

Ret verdient ook aanbeveling het clusteren van de motoren nog eens nader onder de loep

te nemen. Rierbij worden niet de clustervoorwaarden bedoeld, maar het gedrag in

REANIPOS.
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REANIPOS maakt gebruik van een impedantiematrix. Het veranderen van een impedantie

in deze matrix blijkt de meeste rekentijd te kosten. Er kunnen hiervoor twee aanbevelin

gen worden gedaan, die totaal verschillend zijn.

Ben drastische aanbeveling is te beschouwen of niet kan worden afgestapt van de

impedantiematrix. Indien men besluit dit te doon, moot heel de REANIPOS-structuur over

hoop worden gehaald. Ben minder drastische aanbeveling is om te kijken of het mogelijk

is de procedure waarin de verandering van de impedantie plaatsvindt te optimaliseren en

eventueel een andere, snellere programmeertaal te gebruiken.
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BIJLAGE 1: Consequences of the new load model for the use of REANIPOS

BDLAGE 1

* As before, the input parameters of the loads are defined at two places in the input

file.

Their normalized, nominal impedance is given in the "connection data block"

(bold italic in example below):

2 0 4 'PABRIEK1' 3.2100 OOסס2.5 'LOADl' 3.1()()()(J 1.40000 LOADl SHRT 0 PAll. 0 MAIN 0 ASClDNEW

I 'VERBIND '0.01000 OOסס0.1 NSEC SHRT 0 PAll. 0 MAIN 0 ASClDNEW

This has not been changed in comparison with the old version of REANIPOS.

All other parameters of the load are given in the "load data block". In this part

some changes have been made. The motor model needs five extra parameters:

maximum power factor :COS~n;

pull-out slip :~;

load factor :Mb;

mechanical time constant :tm;
run-up torque :TA •

The load definition now looks as follows (new data bold italic):

1 SPYK 0.50 0.30 1.50 0.70 4.500.9 COST 1.00 10.00

DATA 0.8 0.15 0.9 4.0 1.00

cos~n ~

Each load definintion needs an additional line with the data of the motor. This

lines contains the word DATA followed by the values for the maximum power

factor, the pull-out slip, the load factor, the mechanical time constant, and the run

up torque, respectively.

*

*

In the new version of REANIPOS it is no longer possible to define dependent

loads.

If loads have been removed from the network (Le. they experience an interruption)

they have to be inserted in the network again. This is only possible when a "relay

intervention", an "end of repair", or an "end of maintenance" occurs. They are
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replaced one by one, because often it is not possible to insert all loads together,

due to the permissable voltage criterion. This happens in reverse way as they are

defined in the inputfile, i.e the load with the highest load number is inserted first.

After a load is inserted, the motors are assumed to first accelerate to a stable

speed before the next load can be inserted.

The minimum permissable voltage as a result of the running up period of the

motor is determined by the last-but-one point in the permissable voltage dip in the

load defmition.

1

~.....
..............: 2

I.A. pennissable voltage curve

REANIPOS uses a permissable voltage curve as shown in figure LA. The user of

the program has to keep in mind that REANIPOS only compares the load node

voltages with the criterion at the instances defined in the load definition. The

following example shows that this might lead to surprising results.

Two permissable voltage curves V(p.u.)

are drawn in figure LA as well as

a possible voltage curve. If the

criterion is according to curve 2

the load will experience an inter-

ruption. If the voltage is according

to curve 1 nothing will happen, as

the voltage is above the criterion at

all defined points.

It fact REANIPOS does not use a

permissable voltage curve but a number of permissable voltage points. The voltage

in between these checkpoints is of no concern to REANIPOS. In the previous

version of REANIPOS the voltage in between these points was not calculated, but

in the new version it often is. The introduction of more points in the permissable

voltage curve might thus lead to a lower reliability.

Curve 2 may look less stem than curve 1, but that's only for the first checkpoint.

Because curve 2 has more checkpoints, it turns out to be more stem than curve 1.

*

* In the new version of REANIPOS it is important that the normal load node voltage

equals 1 p.u. as good as possible. The nominal voltage for the load branch, given

in the load data block, is valid for a voltage of exactly 1 p.u. If the normal voltage

at the load node is above or below this value, the impedance will not be equal to

its nominal value, not will the slip. A too low voltage level is expected to lead to

an over pessimistic result, a too high voltage level to an over optimistic result.
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* The different points on the permissable voltage curve are determined by, among

others, the following 'phenomena':

- computer systems voltage tolerance;

- measuring instruments, valves, and process control systems move into their

save state sooner or later. This often implies the shut-down of the production

process;

- under voltage relays trip large motors when the voltage stays below a threshold

for a certain time;

- synchronous motors show a stability curve, relating each voltage level to a

maximum duration;

- a reduced voltage wi111ead to an increased current. The over current time relay

protecting against overload thus determines a point in the permissable voltage

curve;

- some loads are able to withstand a voltage zero for minutes to hours, due to the

limited energy contents of UPS and emergency supply systems;

- for some loads a loss of load of several hours is not considered as an inter

ruption, either due to its limited importance or due to some storage facilities.
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BULAGE 2: Samengevatte resultaten met en zonder motormodel

BDLAGE 2

Zonder motormodel

Met motormodel

Load EN EC ED

1 4.90 679.08 67.42

2 6.29 946.77 94.05

Load EN EC ED

1 5.06 689.97 68.49

2 6.61 1023.29 101.67

EN = Verwachte aantal onderbrekingen per periode

EC = Verwachte kosten van de onderbrekingen per periode

ED = Verwachte totale duur van de onderbrekingen per periode
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