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SAMENVATTING

Tengevolge van de Elektriciteitswet 1998 is een netbeheerder verantwoordelijk voor de inkoop van
energie ter compensatie van de netverliezen en voor de blindvermogenshuishouding in het eigen net.
Een netbeheerder zal tegenwoordig ook voor het geleverde blindvermogen moeten betalen. In het
kader hiervan is voor Noord West Net (NWN) een studie uitgevoerd naar de huidige netverliezen en
de blindvermogenshuishouding van het 150 kV net in een hooglast situatie.

Met betrekking tot de optredende netverliezen blijkt dat Noord West Net deze aIleen berekent voor
het transportnet aan de hand van meetwaarden uit het EMS. Deze methode heeft een
onnauwkeurigheid van circa 6%. Op distributie- en laagspanningsniveau worden de netverliezen
geschat aan de hand van empirisch vastgestelde percentages van het elektriciteitsverbruik op 10 kV
niveau. Voor geen enkel spanningsniveau wordt getracht om netverliezen te minimaliseren.

Om op distributieniveau de netverliezen te kunnen berekenen (i.p.v. te schatten) en netverliezen voor
transport- distributie- en laagspanningsniveau te kunnen minimaliseren, is een literatuurstudie
uitgevoerd. Via deze literatuurstudie kwam naar voren dat de "statistische" methode geschikt blijkt te
zijn om het netverlies in een 10 kV streng te berekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
correlatiecoefficienten en gemiddelde vermogensstromen van belastingen. De statistische methode
blijkt de optredende netverliezen met een maximale onnauwkeurigheid van 25% te kunnen
berekenen. Op transportniveau kunnen de netverliezen geminimaliseerd worden met de Mamandur
methode. Deze methode berekent de optimale tapstanden van transformatoren en de
blindvermogensinjectie door ingezette eenheden en opgestelde compensatiemiddelen. Op
distributieniveau zijn de 0-1 programmering, de discrete, en de Jasmon methode geschikt om de
netverliezen te minimaliseren. Deze methoden minimaliseren netverliezen door het verplaatsen van
netopeningen.

Als bevinding van de inventarisatie van de blindvermogensbehoefte kwam naar voren dat bij een
vermogensimport met cos cp ~ 0,90 aan de 150 kV rail in Diemen er slechts een eenheid maximaal
blindvermogen produceert bij het optreden van een storing. Hierdoor ontstaat een ongewenste
bedrijfssituatie in verband met "voltage collapse". Bij een vermogensimport met cos cp ~ 0,95 treden
er meer van dergelijke ongewenste bedrijfssituaties op na een storing. Een mogelijke oplossing
hiervoor is plaatsing van een condensatorbank. Een condensatorbank van 50 MVAR op 150 kV
niveau in Oterleek zorgt ervoor dat de genoemde problemen verholpen worden.

De investering in een condensatorbank van 50 MVAR is vervolgens onderzocht op de financiele
haalbaarheid met de Netto Contante Waarde methode. Hiertoe is van het volledige net van Noord
West Net een vervangingsschema opgesteld. Hiermee is het mogelijk om snel een indicatiefbeeld te
vormen van de besparingen aan netverliezen en te contracteren blindvermogen op de eenheden bij
plaatsing van een condensatorbank op 150 kV, 50 kV, of 10 kV niveau. De investering blijkt aIleen
rendabel te zijn bij plaatsing op het 10 kV niveau.
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SUMMARY

Due to the 1998 Electricitylaw, a grid operator is responsible for the purchase of energy as a
compensation of real losses and reactive power use in the own grid. A grid operator will nowadays
also have to pay for the supplied reactive power. As a result a study has been carried out for Noord
West Net (NWN) regarding the current real losses and the reactive power balance of the 150 kV grid
in a high load situation.

Regarding the occurring real losses, it appears to be that Noord West Net only calculates these for the
transport system by measurements from the EMS. This method has an inaccuracy of about 6%. On
distribution- and low voltage level the real losses are estimated by empiric determined percentages of
the electricity use on 10 kV level. For no current level efforts are made to minimise the real losses.

In order to calculate the real losses on distribution level (instead of estimating) and minimizing real
losses for transport-, distribution- and low voltage level, a literature study has been carried out.
According to this study it became apparent that the 'statistical' method is suitable for calculating the
real losses in a 10 kV string. With this method the correlation coefficients and average power flows of
loads are utilised. The statistical method appears to calculate the occurring real losses with an
inaccurancy of maximum 25 percent. On transport level the real losses can be minimized with the
Mamandur method. This particular method calculates ideal tap positions of the transformers and the
production of reactive power by generators and switchable reactive power sources. For distribution
systems the 0-1 programming, the discrete and the Jasmon method are suitable to minimise real
losses. These methods minimise the rea110sses by network reconfiguration in distribution systems.

As a result of the draw up for the need of reactive power it became apparent that with a cos q> :;:: 0,90
power import to the 150 kV rail in Diemen only one generator produces maximum reactive power
when a contingency takes place. This causes an unwanted operation situation in connection with
voltage collapse. With a power import of a cos q> :;:: 0,95 more unwanted operation situations occur
when a contingency takes place. A possible solution of this is the placement of a capacitor bank. A 50
MVAR capacitor bank on 150 kV-level in Oterleek prevents the earlier mentioned problems from
taking place.

The investment for a 50 MVAR capacitor bank is investigated on the financial feasibility using the
'Discounted Cashflow Method'. In order to accomplish this a schedule of the entire electrical system
of Noord West Net has been configured. With this it is possible to rapidly create an indication of the
economizations to real power losses and the contracting reactive power on the generators with a
placement of a condenserbench on 150 kV, 50 kV, or 10 kV level. The investment appears to be only
cost-effective at a 10 kV placement.
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VOORWOORD

In het kader van mijn studie Elektrotechnische Wetenschappen aan de Technische Universiteit
Eindhoven heb ik een afstudeeropdracht bij de netbeheerder van Noord-Holland, Noord West Net te
Haarlem, uitgevoerd. Tijdens de afstudeerperiode was ik werkzaam bij de afdeling Beleid &
Assetmanagement. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het investerings- en onderhoudsbeleid,
besluiten over investerings- en onderhoudsplannen, en het onderhandelen met de DTe.

De afstudeeropdracht had onder andere betrekking op een blindvermogensinventarisatie op 150 kV
niveau. Hierbij is geprobeerd om met behulp van EMS gegevens een correcte waarde van
stationsbelastingen te verkrijgen. Dit heeft mij grote problemen (en vertraging) opge1everd: EMS
waarden waren nogal eens te onbetrouwbaar om hiermee zinvol door te kunnen rekenen. Enerzijds
kon ik voor sommige momenten uit een jaar stationsbelastingen berekenen die redelijk betrouwbaar
waren. Anderzijds waren er momenten uit een jaar waarvoor ik, met dezelfde methode, geen
nauwkeurige stationsbelastingen met de EMS gegevens kon bepalen. Om toch verder te kunnen gaan
met de blindvermogensinventarisatie heb ik een aantal aannames in de stationsbelastingen moeten
maken.

De hele "EMS problematiek" heeft er toe geleid dat op het 150 kV niveau een aantal metingen
worden gecontroleerd. Hierdoor zal het in de toekomst hopelijk mogelijk worden om
stationsbelastingen nauwkeuriger te berekenen.

Om het verslag overzichtelijk en hanteerbaar te houden heb ik er voor gekozen om de resultaten van
de vele loadflowberekeningen in een aparte appendix onder te brengen. Deze appendix zal met name
interessant zijn voor de afdeling Bedrijfsvoorbereiding & Programma Verantwoordelijkheid die
waarschijnlijk door zal gaan met de studie naar de blindvermogenshuishouding in het 150 kV net.

Tot slot wil ik de volgende personen bedanken:

- Arthur ter Brugge en Henk Eijking, beiden werkzaam bij de afdeling Bedrijfsvoorbereiding &
Programma Verantwoordelijkheid, voor de intensieve hulp bij het berekenen van
stationsbelastingen met behulp van EMS gegevens.

- Ronald Damstra, werkzaam bij de afdeling Beleid & Assetmanagement, voor de deskundige
begeleiding tijdens de afstudeerperiode.

Haarlem, 14 juni 2000.
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Inleiding

lINLEIDING

Als gevolg van de Elektriciteitswet 1998, die de vrije handel in elektriciteit beoogt, is op 1 januari
1999 Noord West Net (NWN) opgericht. Als netbeheerder heeft NWN de taak om het
elektriciteitsnetwerk te beheren en ter beschikking te stellen aan iedereen die in Noord-Rolland
elektriciteit wil in- en verkopen. Ret gaat daarbij om het volledige elektriciteitsnet: van het
aankoppelpunt van TenneT, de landelijke netbeheerder van het 380 kV- en 220 kV hoofdtransportnet,
tot aan de meters van de klanten. Ret elektriciteitsnet wat NWN beheert bestaat uit spanningsniveau's
van 150 kV, 50 kV, 10 kV, en 400 V.

Noord West Net dient als netbeheerder een strikt neutrale positie in te nemen ten opzichte van
iedereen die gebruik wil maken van het net om elektriciteit te leveren dan weI geleverd te krijgen.
Noord West Net krijgt hiertoe de volledige zeggenschap over de netten van Noord-Rolland, en is
verantwoordelijk voor de transportcapaciteit, exploitatie, kwaliteit, bedrijfsvoering, en de
noodzakelijke investeringen in deze netten. Zo dient Noord West Net bijvoorbeeld werkzaam- en
blindvermogen in te kopen ter dekking van de verliezen in het eigen net.

1.1 Probleemstelling

Bij het transport van elektriciteit naar afnemers treden verliezen op: een verlies aan actief vermogen
(werkzaam vermogen, [WD en reactief vermogen (blindvermogen, [YarD. Ret verlies aan actief
vermogen ontstaat ten gevolge van de Ohmse weerstand van verbindingen en transformatoren via
welke de elektriciteit wordt getransporteerd. Noord West Net is hierbij verantwoordelijk voor de
inkoop van energie ter compensatie van dit verlies. Ret blindvermogensverbruik bij het
elektriciteitstransport ontstaat tengevolge van de aanwezige reactanties, en is een maat voor het
opbouwen van magnetische velden. In het verleden waren aan dit blindvermogensverbruik (en de
blindvermogensvraag van belastingen) geen kosten verbonden.

Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt gaan (elektriciteits)producenten al hun geleverde
diensten in rekening brengen. Zo zullen nu ook kosten verbonden worden aan de levering van
blindvermogen door producenten. Deze kosten zullen door een netbeheerder betaald moeten worden.
Voor Noord West Net is het hierdoor van belang om na te gaan in hoeverre voldoende blindvermogen
uit het eigen net, de eenheden, of het koppelnet betrokken kan worden, en wat voor een kosten dit met
zich meebrengt.

Voor NWN is het dus van belang om een beeld te kunnen vormen van de netverliezen, de
blindvermogenshuishouding, en de kosten die de inkoop van extra vermogen met zich meebrengt.

1.2 Doelstelling

Het doel van de studie is om een beeld te kunnen vormen van de huidige netverliezen en
blindvermogenshuishouding in de netten van NWN. Daarom zullen de volgende vragen beantwoord
moeten worden:

Netverliezelt

Op wat voor een manier worden de netverliezen voor de verschillende spanningsniveau's bij NWN
bepaald, en hoe groot zijn deze ? Wat zijn geschikte methoden om netverliezen voor de verschillende
spanningsniveau's te bepalen en te minimaliseren ? Wat voor een methoden komen in aanmerking
voor implementatie ?

8



Inleiding

Blilldvermogellshuis"oudillg

Hoeveel blindvermogen dienen de eenheden te kunnen leveren in een hooglast situatie van het 150 kV
net? Wat zijn economische consequenties van plaatsing van een condensatorbank?

1.3 Methode van onderzoek

Om de studie uit te kunnen voeren was het van belang om te starten met een inventarisatie van de
huidige netverliezen bij NWN, en de gehanteerde berekeningsmethoden. Parallel hier aan is de
literatuurstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in geschikte methoden om netverliezen te berekenen
en te minimaliseren. NWN is namelijk verantwoordelijk voor de inkoop van energie ter compensatie
van deze verliezen, en zal hier dus aan de hand van betrouwbare methoden een goed beeld over willen
kunnen vormen.

Om de inventarisatie van de blindvermogensbehoefte op 150 kV niveau uit te kunnen voeren was het
van belang om correcte stationsbelastingen te berekenen. Dit is uitgevoerd met behulp van EMS
gegevens. Hierbij was het noodzakelijk om de belastingen zodanig aan te passen dat het netto gedrag
van het 150 kV net overeenstemt met de comptabele metingen.

Uit de inventarisatie van de blindvermogensbehoefte kwam naar voren dat, om gevaarlijke
bedrijfssituaties te voorkomen, plaatsing van een condensatorbank noodzakelijk was. Om de invloed
van een dergelijke bank op de netverliezen, te contracteren blindvermogen, en de totale
belastinggraad snel en indicatief te onderzoeken is een vervangingsschema van het volledige net van
NWl'J (tot aan de 10 kV rail) opgesteld. Een belangrijk voordeel van deze stylering is dat niet voor
allerlei aparte deelnetten loadflowberekeningen hoeven worden uitgevoerd. Vervolgens is het dan ook
eenvoudig om de investering in een condensatorbank op de financie1e haalbaarheid te onderzoeken.

Dit alles heeft geresulteerd in de volgende onderdelen om de studie uit te kunnen voeren:

Netverliezen

Inventarisatie van methoden die Noord West Net momentee1 gebruikt om netverliezen te
berekenen c.q. te minimaliseren.
Inventarisatie van de huidige netverliezen in de verschillende netonderde1en van NWN.

- Literatuurstudie naar methoden om netverliezen te bepalen en te minimaliseren.
- Uitwerking en toelichting van de "statistische methode" naar aanleiding van de literatuurstudie.
- Bepaling van de nauwkeurigheid van de statistische methode in geval van implementatie.

BlilldvermogellS!Juislwudillg vall !Jet 150 kV net

Belastingmodellering en instelling van de eenheden op 150 kV niveau om de
blindvermogensinventarisatie uit te kunnen voeren.

- Bepaling van de blindvermogensbereiken van de eenheden op 150 kV niveau in een hooglast
situatie zowel v66r als mi het optreden van een enkelvoudige storing.

- Bepaling van een condensatorbank op 150 kV niveau waarmee altijd kan worden voldaan aan de
eis: vermogensimport met cos cp z 0,95 aan de 150 kV rail in Diemen.

- Bepaling van een vervangingsschema (netstylering) van het volledige net van Noord West Net tot
aan de 10 kV rail.
Investeringsbeoordeling van een condensatorbank op 150 kV, 50 kV, en 10 kV niveau.

9



Inleiding

1.4 Opbouw verslag

In hoofdstuk 2 worden de gebruikte brannen, zoektennen, en selectiecriteria die gebruikt zijn bij de
literatuurstudie toegelicht. Tevens wordt een theoretische uiteenzetting gegeven van methoden, zoals
deze uit de literatuurstudie naar voren zijn gekomen, om netverliezen te bepalen en te minimaliseren.
Een methode om netverliezen in een radiaal bedreven distributienet te berekenen wordt uitgewerkt en
toegelicht in hoofdstuk 3. Hierbij wordt ingegaan op de nauwkeurigheid waannee deze methode het
netverlies berekend. Hoofdstuk 4 beschrijft de uitvoering en de resultaten van de inventarisatie van de
blindvennogensbehoefte op 150 kV niveau. Hoofdstuk 5 gaat in op de plaatsing van een
condensatorbank op verschillende spanningsniveau's, en onderzoekt een dergelijke investering op de
financiele haalbaarheid. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 enkele conclusies en aanbevelingen
gegeven.

Belangrijk is dat aIle hoofdstukken afzonderlijk van elkaar bestudeerd kunnen worden.

10



Netverliezen in elektriciteitsnetten

2 NETVERLIEZEN IN ELEKTRICITEITSNETTEN

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor het netontwerp en de
bedrijfsvoering van het eigen net. Rierdoor is de netbeheerder in staat om invloed uit te oefenen op de
hoeveelheid optredende netverliezen. Vanwege het feit dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor
de inkoop van de energie ter compensatie van de netverliezen, zal hij een zo goed mogelijk beeld
willen vormen van deze verliezen. In het kader hiervan is een literatuurstudie uitgevoerd naar de
verschillende aspecten van netverliezen.

De literatuurstudie had als doe! het in kaart brengen van methoden om netverliezen te berekenen en te
minimaliseren voor de verschillende spanningsniveau's. Om deze studie uit te kunnen voeren was het
van belang om een geschikte zoekstrategie op te stellen: het bepalen van bronnen, zoektermen, en
selectiecriteria om relevante informatie op te kunnen sporen.

2.1 Bronnen, zoektermen, en selectiecriteria

Ret literatuuronderzoek is uitgevoerd met behulp van de systemen Vubis, Inspec (de cd-rom versie),
en ETDE.

Vubis

De Vubis catalogus bevat circa 500000 boeken, congresverslagen, rapporten, en tijdschriften.
Daamaast heeft de Bibliotheek TUE ruim 5300 abonnementen op tijdschriften en seriewerken.

De gebruikte zoektermen zijn: Roogspanningsnetten en blindvermogen, distributienetten en
blindvermogen, regeling elektrische energiesystemen.

Illspec (CD-rom)

Inspec bevat jaarlijks ongeveer 250000 referenties en abstracts (samenvattingen) uit circa 4200
tijdschriften, congresverslagen, rapporten, proefschriften en boeken. Inspec wordt samengeste!d door
the Institution of Electrical Engineers (lEE).

De gebruikte zoektermen zijn: Distribution system and active losses or reactive losses, distribution
networks and calculation or computation energy losses and losses optimization or reduction,
distribution system and losses optimization, distribution system or (losses optimization and active
power and reactive power), energy losses and minimization, optimal reactive power dispatch and
losses minimization, optimal power flow problem, optimal power flow solution, optimum dispatch.

ETDE

De EIDE (Energy Technology Data Exchange) database bevat meer dan een miljoen referenties met
abstracts van tijdschriftartikelen, onderzoeksrapporten, conferentieverslagen, octrooien, en boeken.

De gebruikte zoektermen zijn: Transmission or distribution losses, transmission losses and
(LA="English") and (PT="Article"), distribution networks and calculation or computation energy
losses, powerflow and (LA="English") and (PT="Article").
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Selectiecriteria

Om uit de verzamelde literatuur de relevante informatie te selecteren zijn de volgende selectiecriteria
opgesteld:

• overeenkomst met de afstudeeropdracht
• beschrijving en onderbouwing van oplossingsalgoritmen
• toepassing van oplossingsalgoritmen in cases
• mogelijkheid tot zinvolle toepassing en implementatie van oplossingsalgoritmen bij NWN.

2.2 Methoden voor netverliesberekening

Door middel van de literatuurstudie zijn een aantal methoden verzameld om netverliezen te
berekenen. In deze paragraaf zullen de theoretische achtergronden van deze methoden naar voren
komen. Deze uiteenzetting is bedoeld om inzicht te krijgen in hoeverre methoden geschikt zijn voor
uitvoering e.g. implementatie bij NWN. De methoden zullen hiertoe niet tot in detail uitgewerkt
worden.

De volgende methoden voor netverliesberekening komen aan bod:

• systeemverlies methode
• bedrijfstijden methode
• fRmethode
• Ie orde benaderings methode
• statistische methode
• homogeniteits methode

2.2.1 Systeemverlies methode ([5], [7])

De systeemverlies methode ontwikkelt voor een net een kwadratische energieverliesvergelijking
waarmee de totale verliezen in het betreffende net berekend kunnen worden. Tot deze verliezen
worden nullast- en koperverliezen van transformatoren, dielektrische verliezen van verbindingen (tgv
tan 8), en verliezen door vermogenstransport gerekend. De verliezen door vermogenstransport worden
gemodelleerd door het verbruik van de belastingen (Bi) met een evenredigheidsconstante (A2) in
rekening te brengen.

8760 8760

De energieverliesvergelijking is als voIgt: EV = LEV; =8760Ao + AzL B;z ,
;=1 ;=1

met:
EV: energieverlies op jaarbasis (8760 uur), [Wh].
EV;: energieverlies per uur per verbinding, [Wh].
Ao: nullast- en dielektrisch verlies, [W].
A2 : belastingsafhankelijke verliesconstante, [11Wh].
B;: verbruik per uur van een belasting i gevoed via een verbinding, [Wh].

8760

De term A2 I B,? wordt gerelateerd aan de bedrijfstijd van het maximale verlies (Tv):
;=1

[Wh]

8760

A2 I B;2 = A2 8760B~aTv
;=1

met Bmax ([W]): de maximaal optredende belasting in een jaar.

12
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De bedrijfstijd van het maximale verlies geeft het aantal uren weer waarin de piekbelasting aanwezig
moet zijn om hetzelfde energieverlies op te leveren als zou ontstaan tengevolge van de varierende
belasting gedurende het jaar.

De Tv is vervolgens gerelateerd aan de bedrijfstijd van de maximale belasting (Tb: aantal uren dat de
maximale belasting aanwezig zou moeten zijn om hetzelfde energietransport te verkrijgen als zou
worden verkregen bij variende belasting):

T. 2

Tv =x~ + (1- X)_b_ [h]
8760

met: x: netafhankelijke constante.

am de systeemverlies methode uit te kunnen voeren zullen de volgende meetgegevens aanwezig
moeten zijn: nullastverliezen van transformatoren, dielektrisch verlies van verbindingen (tgv tan 8),
het verbruik van belastingen (Wh) en de evenredigheidsconstante Az. Zijn de nullast- en dielektrische
verliezen bekend dan is het mogelijk een waarde voor Ao te bepalen.

Vervolgens resteert het probleem van bepaling van de waarde van Az. Hiertoe zal voor iedere
belasting die gevoed wordt door een verbinding, het verbruik en de totale energieverliezen op
jaarbasis bekend moeten zijn. Doordat de methode alleen het verbruik van een individuele belasting
beschouwt, wordt hierdoor volledig voorbij gegaan aan de mate van gelijktijdigheid tussen
belastingen, en het belastingspatroon van een verbinding. Hiermee is energieverliesbepaling aan de
hand van de systeemverliesvergelijking geen geschikte methode voor implementatie op transport-,
distributie-, of laagspanningsniveau bij NWN.

2.2.2 Bedrijfstijden methode ([7], [16])

Uitgaande van de maximale belasting en de weerstand van de verbinding worden de verliezen als
voIgt bepaald:

Energieverlies = 3I~axRTv , [Wh]

am deze methode toe te kunnen passen zullen Imax , R, en Tv bekend moeten zijn. De maximale
stroom kan bepaald worden met behulp van het EMS systeem. De waarde van de weerstand is voor
een verbinding ook bekend. Het grootste probleem schuilt in de bepaling van Tv. Deze kan bepaald
worden bij een reeds bekend energieverlies of bij bekende bedrijfstijd van de maximale belasting en
bekende netconstante x. Omdat het niet mogelijk is een nauwkeurige waarde voor Tb en x te bepalen
(en dus niet voor Tv) is toepassing van de bedrijfstijden methode op transport-, distributie-, of
laagspanningsniveau bij NWN niet zinvol.

2.2.3 I2R methode ([7])

De IZR methode bepaalt het verliesvermogen door de momentane stroomwaarde door een verbinding
te kwadrateren en te vermenigvuldigen met de bekende weerstand van een verbinding. In feite is dit
het uitgangspunt voor iedere netverliesvergelijking. Voor deze methode is het dus van belang dat de
momentane of periodieke stroom bepaald wordt. Bij NWN worden periodieke stroomwaarden alleen
bepaald op het transportniveau (150 kV en 50 kV). Toepassing van deze methode op transportniveau
is voor NWN zinvol (en is reeds uitgevoerd; zie 3.1).
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2.2.4 Ie orde benaderings methode ([10])

Verliezen in een elektriciteitsnet zijn afhankelijk van spanning en stroom. Deze zijn vervolgens weer
onder andere afhankelijk van tapstanden van transformatoren en opgestelde condensatorbanken.
Riermee zijn verliezen dus impliciet afhankelijk van tapstanden en condensatorbanken. Ret verlies
wordt nu als voIgt, impliciet, weergegeven: Py=f(z,t,Be,Py,oPt); met z een vector van lijnimpedanties, t
een vector van trafo tapstanden, Be een vector van condensatorsusceptanties, en Py, opt een weergave
van de geminimaliseerde netverliezen is. Deze geminimaliseerde netverliezen dienen, om een andere
netverliesberekening uit te kunnen voeren, van te voren reeds bekend te zijn.

De impliciete methode kan, uitgaande van een loadflowberekening, benaderd worden door een Taylor
expansie naar de trapstanden en de susceptantie van de condensatorbanken. Als startwaarden van de
loadflow dienen de trapstanden op de nominale waarde ingesteld te worden en zijn de
condensatorbanken zodanig opgesteld dat er minimale netverliezen zijn. De bij de Taylor expansie
behorende coefficienten zijn erg gecompliceerd maar worden vervolgens benaderd in de
veronderstelling dat tapstanden op de nominale waarde blijven ingesteld maar de opstelling van
condensatorbanken kan varieren. Belangrijk is dat de optredende netverliezen berekend worden
wanneer de geminimaliseerde netverliezen reeds bekend zijn.

Toepassing van de Ie orde benaderingsformule lijkt niet zinvol vanwege het feit dat coefficienten
benaderd worden, de geminimaliseerde verliezen bij optimale inzet van condensatorbanken bekend
moeten zijn, en tapstanden niet (veel) van de nominale waarden mogen afwijken. Wanneer deze
restrictie voor tapstanden geldt zal dus een belangrijke variabele voor verliesbeperking geelimineerd
worden.

Vanwege het feit dat bij NWN op dit moment nog nergens condensatorbanken worden toegepast is
toepassing van deze methode op een willekeurig spanningsniveau op dit moment nog niet zinvol.

2.2.5 Statistische methode ([6], [15])

Deze methode maakt gebruik van het "statistische" karakter van een belasting: de manier waarop een
belasting zich als functie van de tijd gedraagt (het verloop van de belastingkromme). Afhankelijk van
dit verloop berekent de methode een autocorrelatiecoefficient waarmee een gewichtsfactor aan deze
belasting wordt gegeven. Deze gewichtsfactor, in combinatie met de gemiddelde vermogensstroom
van de belasting, is een maat voor de bijdrage van deze individuele belasting tot het energieverlies.

Tevens worden kruiscorrelatiecoefficienten berekend wanneer een verbinding meerdere belastingen
voedt. Een kruiscorrelatiecoefficient voor een tweetal belastingen geeft, in combinatie met de
bijbehorende gemiddelde vermogensstromen, een gewichtsfactor aan de belastingen waarmee deze
tengevolge van hun gelijktijdigheid bijdragen aan het energieverlies.

Om de statistische methode toe te kunnen passen is het noodzakelijk een beeld van de
correlatiecoefficienten en gemiddelde vermogensstromen te vormen. Dit blijkt voor het distributienet
van NWN mogelijk te zijn waardoor de statistische methode zinvol is om toe te passen. De
statistische methode komt uitgebreid aan de orde in 3.2.

2.2.6 Homogeniteits methode ([4])

Deze methode gaat uit van een radiaal bedreven verbinding die een aantal gelijksoortige en homogeen
verdeelde belastingen voedt. Dat wil zeggen: de belastingen gedragen zich allemaal hetzelfde als
functie van de tijd (100% gelijktijdigheid), en zijn homogeen over de verbinding verdeeld (de
weerstanden voor aIle secties zijn hetzelfde).
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In een dergelijke situatie geldt voor het verliesvermogen (PJ:

aantal belastingen.
momentane stroom van een belasting, [A].
weerstand van de voIIedige streng, [0].
weerstand van een sectie van de streng, [0].

3]2R(N + 1)(2N + 1) ]2R(N + 1)(2N + 1)
p = =

v 6 2
met:
N:
I:
R=NRN:

RN :

,[W]

Deze formule kan afgeleid worden door figuur 2.1 te beschouwen. In deze figuur voedt een drie fasen
verbinding N belastingen die homogeen over de streng verdeeld zijn en hetzelfde belastingverloop
hebben.

NI (N-I)I (N-2)I I

RN RN RN

---------------------------------
I 2 N-I N

I I I I

Figuur 2.1: N belastingen met hetzelfde belastingverloop en homogeen
verdeeld.

Voor het verliesvermogen geldt:

N

p" = 3((NI)2 RN + ((N -1)1)2 RN + ((N - 2)I)2 RN + +12RN ) = 3L (kI)2 RN =
k=1

2 ~ 2 312RN (N + 1)(2N + l)N 1 2R(N + 1)(2N + 1)
31 RN L,; k = =-----'------'-''----'-

k=l 6 2

Deze methode zou gebruikt kunnen worden in een Iaagspanningsnet wat radiaaI bedreven wordt. Op
de 400 V zijde van een distributietrafo is een maximale stroommeting aanwezig waarmee dus het
verlies in het achterliggende netgedeelte berekend kan worden bij maximale belasting. Deze
maximale stroommetingen zijn echter niet op afstand uitleesbaar maar worden s1echts tweemaal per
jaar in een distributiestation afgelezen.

Belangrijk bij deze methode is dat het sIechts gaat om een indicatie van het optredende netverlies bij
de maximale belasting. Belastingen zuIIen (bijna) nooit een zelfde gedrag vertonen en homogeen over
een streng verdeeld zijn. Tevens wordt toepassing moeilijk wanneer het achterliggende
laagspanningsnet vermaasd bedreven wordt. Een netverliesberekening op laagspanningsniveau is nu
eenmaal moeilijk om nauwkeurig uit te voeren. Dit vanwege de zeer beperkte meetgegevens, het soort
belastingen en het verloop hiervan, de wijze van bedrijfsvoering, en de mate waarin bekend is hoeveel
Iaagspanningsnet is uitgelegd.
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2.3 Methoden voor netverliesminimalisatie in distributieneUen

Distributienetten zijn vaak ringvormig uitgelegd maar worden radiaal bedreven. Dit betekent dat
vermogens altijd in dezelfde richting stromen. De methoden om netverliezen in dergelijke netten te
minimaliseren zijn allemaal gebaseerd op het verplaatsen van netopeningen. De netopeningen zullen
zodanig aangebracht moeten worden dat de netverliezen geminimaliseerd zijn, en er sprake is van
radiaal bedrijf. Belangrijk hierbij is dat de methoden uitgaan van een bepaalde belastingssituatie in
het distributienet. Wanneer de belastingssituatie verandert zal een methode opnieuw uitgevoerd
moeten worden om het nieuwe optimum te bepalen.

De volgende methoden om netverliezen in een radiaal bedreven distributienet te minimaliseren zullen
bestudeerd worden:

• Jasmon methode
• Discrete methode
• 0-1 programmeer methode.

2.3.1 Jasmon methode ([3], [9])

De methode van Jasmon wordt als voigt uitgevoerd: door het sluiten van een netopening in het
distributienet ontstaat een Ius waarbinnen de netverliezen geminimaliseerd zullen worden. Dit gebeurt
door die verbinding in de Ius te bepalen die bij opening de grootste netverliesbesparing oplevert. Na
opening van de betreffende verbinding is het distributienet weer radiaal.

gekoppelde stationsspanning [V].
voonnalige netopening (door sluiting hiervan ontstaat de Ius).

momentaan actief (W) en reactief (Var) vennogen door sectie m (die uit bedrijf gaat).
momentaan actief en reactiefvermogen door verbinding I van de zogenaamde Ius.
weerstand ([0]) van verbinding I van de zogenaamde Ius.

De methode hanteert de volgende formule voor de netverliesbesparing wanneer respectievelijk
netopening b en verbinding m gesloten en geopend worden:

M bm = :2(2Pm(LPl'i-LPI'i)+2Qm(LQl'i-LQl'i)-(P":+Q~) L'i), [W],
1 leL leR leL leR le(LxR)

met:
VI:
b:

Pm,QI1l:
P1,QI, :
r l :

De bovenstaande formule kan worden afgeleid door figuur 2.2 te beschouwen.

L

k-I
(m)

R

k
(b)

Figuur 2.2: Radiaal bedreven distributienet.
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Voor het netverlies (PJ in figuur 2.2 geIdt:

""'.2 "'" p/ + QI
2

"'" p/ + QI
2

Pv = LJ 311 'i = 3 LJ rl 2 = LJ 'i U2
IE(LxR) IE(LxR) 3UI IE(LxR) I

Om nu de netverliesbesparing te bepalen ten gevolge van het verplaatsen van een netopening zuBen
de vermogensstromen in deze nieuwe situatie bepaaid moeten worden

Veronderstel dat verbinding b en k respectieveIijk gesioten en geopend worden. Ret vermogen wat
oorspronkelijk via verbinding k (k E linkertak L) stroomde zal nu via de verbindingen uit de
rechtertak (R) getransporteerd moeten worden. Dit betekent dat voor de verbindingen I uit de
linkertak (lEL) de actieve vermogensstroom met een bedrag Pk zal afnemen. Voor de verbindingen I
uit de rechtertak (lER) geldt dat de vermogensstroom met een bedrag Pk zal toenemen. Een analoge
redenering geldt voor de reactieve vermogensstroom Qk'

In formulevorm geldt ml het sluiten van verbinding b en het openen van verbinding k:

PI' = PI -Pm
Voor een verplaatsing van netopening b naar m geldt nu:

PI' = PI +Pm

~'= ~ -Pk

~' = ~ + Pk

Q; = QI - Qk

Q; = QI +Qk

Q; = QI - Qm,I E L

Q; =QI + Qm,I E R

Met behuip van deze gegevens is het mogelijk om de besparing aan netverliezen ais voIgt te bepalen:
1 1

V66r het sluiten van netopening b geldt: Pv,L =-2L rl(~2 + Q;) Pv,R =-2L rl(~2 + Q;)
~ IEL VilER

Na het sluiten van netopening b en het openen van verbinding m geldt:

L'i(p/ - 2PIPm+ P~ + QI
2

- 2QIQm+ Q~)
IEL

2' "'" '2 '2 "'" 2 2~ Pv,R = LJ'i«PI ) +(QI) ) = LJ'i«PI +Pm) +(QI +Qm) )=
IER IER

L Ii (p/ + 2PIPm+ p"~ + Q/ + 2QIQm+ Q~)
fER

Voor de netverliesbesparing (ilPbm) geldt: tll'bm = (Pv,L - Pv',L) + (Pv,R - P;,R)' Uitwerking van

bovenstaande formules resulteert dan in de aangegeven formule voor de netverliesbesparing. Rierbij
is aangenomen dat de spanning op de afzonderlijke stations (ongeveer) hetzelfde is.

Minimaliseren van de netverliezen

Om nu de verliezen in de Ius te minimaliseren wordt f(Pm) = 2Pm(L Plrl - L Plrl ) - P~ 'ius als
IEL IER

dominante functie beschouwd (verwaarlozing van tweede orde termen, en aanname dat P»Q). Deze
functie geeft een bergparabool weer waarbij in de top de grootste netverliesbesparing wordt bereikt.
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Deze bergtop ("extreem") kan bepaald worden door differentiatie van f(Pm) naar Pm:
of (Pm)
o = 2(I ~rl -I ~rl) - 2Pmrlus = 0

Pm lEL lER

[W]

Tijdens uitvoering van de methode wordt gebruik gemaakt van een nominale verbinding: de
verbinding die direct grenst aan de netopening en de laagste spanning heeft. De functie f (Pm)

is nu aIleen positief aIs: 0 < P < 2P . Wanneer nu Pm max zich niet bevindt tussen de tem m,max ,

transporteren vermogens van twee in serie geschakelde verbindingen binnen de Ius
(Pn- l < Pm,max < Pn ), is de enige mogelijkheid voor netverliesminimalisatie het openen van de

nominale verbinding. Mocht in een dergelijk geval het openen van de nominaIe verbinding een
negatieve netverliesbesparing (een stijging van de netverliezen !) opleveren, dan is het niet mogeIijk
de netverliezen verder te reduceren. De bestaande situatie is dan reeds optimaal.

Uitvoerillg vall de methode vall Jasmon

Uitvoering van de Jasmon methode gebeurt als voIgt:

1) Sluiting van de netopening en bepaling van de ontstane Ius.
2) Opening van de nominale verbinding. Als de netverliesbesparing positief is bestaat er een te

openen verbinding waardoor netverliezen geminimaliseerd kunnen worden. Als de netverlies
besparing negatief is is de situatie reeds optimaal. Terug naar 1.

3) Berekening van I ~rl,I ~rl' en r lus en Pm, max uitgaande van de oorspronkelijke situatie.
lEL lER

4) Bepaling van de te openen verbinding (Pn- I < Pm,max < Pn ). Mocht deze verbinding niet bestaan

dan opening van de nominaIe verbinding.
5) Naar 1 voor de eventuele volgende Ius in het distributienet, anders stop.

Een belangrijk voordeel van dit algoritme is dat de te openen verbinding, uitgaande van de
oorspronkeIijke situatie, bepaald kan worden aan de hand van een Ioadflow berekening (nadat de
nominale verbinding is gecontroleerd). Wanneer een distributienet van NWN met voldoende
belastingsgegevens in het simulatiepakket Vision is gemodelleerd, is toepassing van dit a1goritme dus
mogelijk. Andere netverliesminimalisatie algoritmen voor distributienetten bepalen vaak de te
openen verbinding door aIle verbindingen in de Ius een keer te openen en de bijbehorende
netverliezen te bepalen. Hierdoor zullen dus veel meer Ioadflow berekeningen uitgevoerd moeten
worden.

Toepassing van de Jasmon methode voor NWN is zinvol.

2.3.2 Discrete methode ([20])

Deze methode gaat uit van een distributienet waarin de netopeningen reeds gesloten zijn. Door het
aanbrengen van netopeningen wordt met behulp van Ioadflowberekeningen gecontroleerd of de
netverliezen afnemen. De verbinding die bij opening het kleinste netverlies oplevert wordt definintief
geopend.
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De discrete minima1isatie methode maakt te1kens gebruik van een 10adflowberekening die uitgevoerd
moet worden wanneer een verbinding wordt geopend. De betreffende netverliezen dienen vervo1gens
bepaa1d, onthouden en verge1eken te worden. Door aIle mogelijke situaties na te gaan wordt dus een
configuratie bepaa1d waarin de netverliezen minimaa1 zijn.

Hoewe1 het a1goritme niet "slim" te werk gaat is imp1ementatie binnen een software pakket re1atief
eenvoudig wanneer er vo1doende gegevens over de be1astingen bestaan. Toepassing van de discrete
methode bij NWN lijkt daarom zinvol.

2.3.30-1 Programmeer methode ([14])

Deze methode modelleert een radiaa1 bedreven distributienet tot een systeem met verbindingen en
schake1bare beIastingen. De Iaatste sectie die een beIasting voedt voor een netopening wordt tot een
schakeIbare beIasting van de netopening gemodelleerd. Een dergeIijke beIasting wordt
geconcentreerd verondersteId in het aansIuitpunt van de netopening. Aan beide zijden van een
netopening ontstaat dus een dergelijke schakeIbare beIasting. Voor netopening 12 in figuur 2.3
betekent dit dat de beIasting van knooppunt 6 en 14, die via respectievelijk sectie 3 en 11 worden
gevoed, de schake1bare beIastingen zijn.

Station I

[!J
I

4

Station 2

o

15 116 19

~ [0J§] ~

Station 3

17 0

20

~_---:;_-+_--=----I ......n f----_--=2:.=.2__+-~'--~

Figuur 2.3: Radiaal bedreven distributienet.

Beschouw nu aIleen station 1 uit figuur 2.3. Dit station bestaat uit de verbindingen 1,2,3,4,5, en 6.
In de knooppunten 6, 9, 14, en 23 bevinden zich de schake1bare beIastingen. Aan deze vier
knooppunten worden vier discrete variabeIen gekoppeId: x 6 , x 9 ' X 14 ' X 23 • Deze variabelen kunnen de

waarden 0 of 1 aannemen. AIs x6=1 betekent dit dat knooppunt 6 verbonden is met station 1. Als x6=O
betekent dit dat knooppunt 6 met station 2 verbonden is. In deze situatie is verbinding 3 geopend en
heeft de roI van netopening 12 overgenomen. AIs x 14=1 betekent dit dat knooppunt 14 met station 2 is
verbonden. AIs X 14=O betekent dit dat knooppunt 14 met station 1 is verbonden. In deze situatie is
verbinding 11 geopend en heeft de roI van netopening 12 overgenomen.
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De stromen in het distributienet bestaan uit belastingsstromen (lrri: belastingsstroom van knooppunt i),
en stromen door de verbindingen (i j : stroom door verbinding i). De stroom door verbinding 1 kan als
voIgt worden uitgedrukt:

i) = I n4 + i4 + i2 = I n4 + I n7 + is + InS + i3 = I n4 + I n7 + Ins + x 9I n9 + (1- x 23 )In23 + InS + x 6I n6

+ (1- x)4)I)4 = I n4 + InS + I n7 + Ins + x 6I n6 + (1- x)4)In)4 + x 9I n9 + (1- x23)In23

In deze uitdrukking voor i\ komt de belasting van knooppunt 14 (In\4) met een factor (l-X14) VOOL Dit
betekent dat wanneer x'4=1 knooppunt 14 geen bijdrage aan it levert. De belasting van knooppunt 14
is dan aangesloten op station 2. Een analoge redenering geldt voor knooppunt 23.

De netverliezen in verbinding 1 worden nu genoteerd als: L\ = i; r\ met r\ de weerstand van

verbinding 1. Wanneer nu in deze formule de uitdrukking voor i\ wordt gesubstitueerd kan deze

uitgewerkt worden tot de onderstaande netverliesvergelijking:

L) = KO) + K1) X6X9 + K2) X6X)4 + K3) X6X23 + K4) X9X)4 + K5) X9X23 + K6\ X\4X23 +
K7 1 x 6 + K8)x9 + K9)x)4 + K10)x23

met: KO I ,Kl 1 ,K2 1 , ....... ([W]) coefficienten voor verbinding 1 die bijdragen aan de verliesfunctie.
Yoor het opstellen van de verliescoefficienten wordt in de literatuur een methode aangereikt die in
een procedure kan worden opgenomen. Een dergelijke uitdrukking kan ook voor het netverlies in de ie

verbinding worden afgeleid.

Het netverlies van het volledige distributienet wordt nu berekend door sommatie van de afzonderlijke
i

verliezen in de verbindingen: L tDt =ILk'
k=\

Wanneer de totale verliesfunctie is bepaald dient deze met behulp van een softwarepakket iteratief
geminimaliseerd te worden: Uitgaande van de bestaande netopeningen wordt bestudeerd op welk
station de schakelbare belastingen aangebracht moeten worden. Hierbij ontstaan nieuwe netopeningen
om een radiaal bedrijf te handhaven. Yanuit deze nieuwe situatie wordt vervolgens op gelijke wijze
bestudeerd of de netverliezen verder geminimaliseerd kunnen worden. Na een aantal uitgevoerde
iteraties wordt de definitieve optimale situatie bereikt.

Toepassillg vall de 0-1 programmeer methode

De 0-1 programmeer methode wordt dus als voIgt uitgevoerd:

1) identificatie van de schakelbare belastingen en toekenning van de 0-1 variabelen aan de
knooppunten van de netopeningen.

2) formulering van de verliesfunctie van het totale net' door sommatie van de verliezen in de
afzonderlijke verbindingen.

3) minimalisatie van de netverliesvergelijking met geschikte software.
4) verplaatsen van netopeningen volgens uitkomst van software pakket.

De 0-1 programmeer methode is voor NWN zinvol om toe te passen. Hiervoor zou weI speciale
software aanwezig moeten zijn om de netverliesfunctie met discrete variabelen te minimaliseren.

20



Netverliezen in elektriciteitsnetten

2.4 Methoden voor netverliesminimalisatie in transportnetten

Transportnetten zijn doorgaans vennaasd uitgevoerd waardoor de aanwezige stations via twee of
meer verbindingen met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat vennogensstromen via meerdere
wegen naar een station kunnen gaan. De netverliezen in dergelijke netten worden geminimaliseerd
door het regelen van de spannings- en blindvennogenshuishouding. Dit gebeurt via de tapstanden van
aanwezige transfonnatoren, de blindvennogensopwekking van produktie-eenheden en eventuele
compensatiemiddelen, en blindvennogensuitwisseling met naburige netten.

De methoden om netverliezen in transportnetten te minimaliseren zijn vaak sterk mathematisch van
aard, maken gebruik van uitgebreide matrix berekeningen, en zijn veelal afgeleid van de Lagrange
vergelijking. De Lagrange vergelijking is van de vonn: L(x,u,p)= f(x,u)+ A:g(x,u,p). Hierbij
representeert de functie f(x,u) een kostenfunctie van generatoren afhankelijk van het geproduceerde
vennogen, /',} een getransponeerde vector van Lagrange factoren, en de functie g(x,u,p) geeft de set
van vennogensvergelijkingen weer zoals deze uit de loadflowberekeningen naar voren komen.
De variabele x is een vector van onbekende toestandsvariabelen (b.v. de hoek en de modulus van een
stationsspanning), u is een vector van regelvariabelen (b.v. generatorklemspanning, of de tapstand van
een trafo), en p is een vector van parameters (b.v. de hoek van de slack-bus, of de actieve- en
reactieve vennogenscomponenten van een stationsbelasting). Met behulp van deze vergelijking en
matrix berekeningen wordt een optimaIe instelling van de regelvariabelen bepaald.

Om de mathematische achtergrond buiten beschouwing te kunnen laten wordt in de onderstaande
tekst van de methode van Mamandur ([1]) aIleen het principe weergegeven. Voor extra infonnatie
wordt verwezen naar: [2], [1 I], [12], [16].

2.4.1 Mamandur methode ([I])

Deze methode minimaliseert netverliezen door een optimale instelling van tapstanden,
generatorklemspanning (in feite de blindvennogensproductie van een generator), en een blindstroom
compenstatiemiddel te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een Newton-Raphson
loadflowberekening.

Om tot een oplossing van de loadflowberekening te komen gebruikt de Newton-Raphson methode de
Jacobiaan matrix. Deze matrix relateert actieve- en reactieve vennogensinjecties van stations aan de
veranderingen in de hoek en de modulus van de spanning in de stations. De elementen van de matrix
zelf zijn 1e orde afgeleiden van de vennogensvergelijkingen naar aIle beschouwde variabelen (b.v.:
fasehoek en modulus van de stationsspanning).

De gei'nverteerde Jacobiaan matrix is dan de "gevoeligheids" matrix. De elementen uit een dergelijke
matrix geven aan in welke mate de verandering in een bepaalde grootheid leidt tot een verandering in
een andere grootheid. Op deze matrix worden een aantal bewerkingen uitgevoerd waardoor de
blindvennogensproducties van eenheden en stationsspanningen waarop geen eenheden zijn
aangesloten gerelateerd worden aan de generatorklemspanning, de tapstanden van aanwezige
transfonnatoren, en het blindvennogen van een compensatiemiddel op een bepaald station. Door deze
grootheden te koppelen aan hun eigen onder- en bovengrenzen, en toepassing van een lineaire
programmeringstechniek, is het mogelijk een optimale instelling te berekenen. Bij deze optimale
instelling zijn de netverliezen geminimaliseerd.

De Mamandur methode is voor NWN een zinvolle methode om toe te passen in het transportnet.
Doordat de simulaties voor het transportnet met Vision gebruik maakt van een Newton-Raphson
oplossing, is het mogelijk om over de Jacobiaan matrix te beschikken. Op de gei'nverteerde Jacobiaan
matrix zullen vervolgens nog een aantal bewerkingen moeten worden uitgevoerd. Hiema zal nog een
speciale programmeringstechniek gebruikt moeten worden om de optimale instellingen te bepalen.
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2.5 Geschiktheid van methoden

Via de literatuurstudie zijn een aantal methoden gevonden waarmee voor de verschillende
spanningsniveau's netverliezen berekend en geminimaliseerd kunnen worden. In tabel 2.1 wordt een
overzicht gegeven van de geschiktheid van methoden voor implementatie bij NWN.

Tabel 2.1: Overzicht van de verschillende methoden voor implementatie in de netten van NWN.

Methode Transportnet (150kV 150 kV) Distributienet (10 kV) Laagspanningsnet (400 V)
Geschikt Ongeschikt Geschikt Ongeschikt Geschikt Ongeschikt

Netverliesbepaling

Systeemverlies X X X
Bedrijfstijden X X
1e Orde benadering X X X
Statistisch X X X
12R X X X
Homogeniteit X X X

Netverliesoptimalisatie

Jasmon X X X
Discreet X X X
0-1 programmering X X X
Mamandur X X X

COllclusies

Optredende netverliezen bij NWN in het:

• transportnet worden reeds voldoende nauwkeurig berekend met behulp van de I2R methode. De
netverliezen in dit net kunnen worden geminimaliseerd door een gewijzigde spannings- en
blindvermogenshuishouding. De methode van Mamandur is hiervoor geschikt, maar is sterk
mathematisch van aard (dit geldt voor aIle methoden van netverliesminimalisatie op
transportniveau) waardoor implementatie niet eenvoudig zal zijn.

• distributienet kunnen worden berekend met behulp van de statistische methode. Voor toepassing
van deze methode zal NWN van een aantal karakteristieke belastingen de correlatiecoefficienten
en gemiddelde vermogensstromen moeten bepalen (zie hoofdstuk 3). De netverliezen in deze
netten kunnen worden geminimaliseerd door het verplaatsen van netopeningen. De Jasmon,
discrete, en 0-1 programmering methoden zijn hiervoor geschikt. De Jasmon methode is "het
mooiste" algoritme en kan met het bestaande simulatiepakket Vision uitgevoerd worden. De
discrete methode is echter waarschijnlijk het meest geschikt om binnen Vision te modelleren: het
bepalen van de optimaIe netconfiguratie door voor aIle mogelijke combinaties de netverliezen te
bestuderen.

• laagspanningsnet zijn moeilijk te berekenen. Een eenduidig geschikte methode om netverliezen in
dit net te berekenen is niet gevonden. Een methode die een indicatie van de netverliezen kan geven
is de homogeniteit methode. Van de gevonden methoden om netverliezen in het laagspanningsnet
te minimaliseren is geen enkele geschikt. am de optredende netverliezen te kunnen
verminderen/minimaliseren komen gewijzigde kabeldoorsnedes het meest in aanmerking.
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3 NETVERLIESBEREKENING

3.1 Netverliesberekening voor het transport- en distributienet

Trallsportllet

De netverliezen in het transportnet (150 kV en 50 kV) van NWN worden bepaald met behulp van de
I2R methode (zie 2.2.3). Deze methode bepaalt verliezen aan de hand van periodiek gemeten
stroomwaarden (deze worden opgeslagen in het EMS) door de betreffende verbindingen in het
transportnet. Een stroomwaarde wordt gekwadrateerd en vermenigvuldigd met de bekende weerstand
van een verbinding waardoor het verliesvermogen (W) wordt bepaald. Vanwege de
blindvermogensproductie van een kabelverbinding (de stroom aan het begin en het einde van een
kabelverbinding zijn hierdoor verschillend) wordt er in het model voor deze opwekking
gecompenseerd ([7]). Tevens worden de dielektrische verliezen van verbindingen (t.g.v. tan 8), en de
nullast- en koperverliezen van transformatoren in rekening gebracht.

Vanwege het minder grillig belastingverloop op transportniveau wordt het verliesvermogen (W)
gedurende een kwartier constant verondersteld. Door schaling met een factor Y4 kan dit vermogen
naar een energieverbruik (Wh) worden omgerekend. De implementatie van deze methode voor het
transportniveau heeft een maximale afwijking van circa 6% ([7]).

Anno 1999 bedragen de netverliezen in het transportnet voor de 150 kV verbindingen, de 150 kV/50
kV transformatoren, de 50 kV verbindingen, en de 50 kV/l°kV transformatoren tim de 10 kV
smoorspoelen: 173 GWh. Op basis van de totale hoeveelheid ingekochte energie (13948 GWh)
bedraagt dit 1,24%.

Distributiellet

Voor het berekenen van de verliezen in het distributienet (10 kV) is momenteel geen methode
ge'implementeerd bij NWN. Een belangrijk verschil met het transportnet is dat het belastingverloop
op distributieniveau grilliger is en er geen periodieke metingen worden uitgevoerd. Vanwege dit feit
is het vee1moeilijker om op distributie niveau een uitspraak over het optredende netverlies op grond
van metingen te doen. Om voor het distributienet toch een uitspraak over de optredende netverliezen
te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van een energiebalans en de reeds bekende netverliezen voor
het transportnet.

De totale inkoop en verkoop van MWh voor het volledige net bedragen respectievelijk 13948 GWh
en 13411 GWh ([17]). Ret verschil bedraagt 537 GWh en betreft het totale netverlies (3,85% van de
totale hoeveelheid ingekochte energie). Ret netverlies op transportniveau bedraagt 173 GWh
waardoor het resterende netverlies vanaf de 10 kV rail 364 GWh bedraagt (2,61 % van de totale
hoeveelheid ingekochte energie).

Om een schatting van de netverliezen in de 10 kV verbindingen (tot aan de 10 kV zijde van de
distributietrafo) te maken wordt gebruik gemaakt van de netto inkoop aan de 10 kV rail en een
emperisch vastgestelde constante. Deze inkoop en emperische constante bedragen respectievelijk
11000 GWh en 1,6% (Bron: Kostprijsrapport PEN). Dit betekent dat de netverliezen in de 10 kV
verbindingen op 11000*0,016=172 GWh geschat worden (1,23% van de totale hoeveelheid
ingekochte energie).
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De netverliezen voor de 10 kV/400 V (distributie)transforrnatoren en het laagspanningsnet (400 V)
worden geschat met behulp van de totale inkoop aan de primaire zijde van deze trafo's en een
emperisch vastgestelde constante. Deze bedragen respectievelijk 6000 GWh en 3,2% (Bron:
Kostprijsrapport PEN). Dit betekent dat de netverliezen voor de distributietransformatoren en bet
laagspanningsnet op 6000*0,032=192 GWb geschat worden (l,38% van de totale hoeveelheid
ingekochte energie).

Voor zowel het transport- als distributienet wordt niet getracht om door gewijzigde bedrijfsvoering de
netverliezen te reduceren.

In figuur 3.1 worden de netverliezen voor de verschillende netonderdelen weergegeven.

150 kV 10 kV

150 kV 150 kV 50 kV 110 kV 10 kV 1400V

400 V

150 kV net l
I
I
I
I
I
I

150 kV net l
I I
I I
I I
I I
I I
I I

10 kV net:

I
I
I
I
I

400 V net

520Wh 350Wh 480Wh 380Wh 1720Wh 1920Wh

1730Wh 3640Wh

Figuur 3.1: Netverliezen op jaarbasis in het volledige net.

3.2 Statistische methode

In hoofdstuk 2.2 is de statistische methode ([6], [15]) aangegeven waarrnee het optredende
energieverlies in een 10 kV streng berekend kan worden. Hiertoe wordt de volgende forrnule
gehanteerd:

[Wh]

met:
U:
R:
P[i], Q[i]:
Prms , Qrms:

T:
/).t :

T/~t :

gekoppelde (constante) stationsspanning van waar de belasting wordt gevoed ([V]).
weerstand van de betreffende sectie ([0]).
momentane waarden van actief en reactiefverrnogen in een sectie ([W] en [Var]).
actief en reactiefrrns (root mean square) verrnogen in een sectie ([W] en [Var]).
beschouwde periode (bv eenjaar of een dag uitgedrukt in uren).
tijdsinterval ([h]) waama momentaan actief en reactiefverrnogen bepaald wordt.
aantal meetwaarden in periode T.
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Wanneer de belastingen voortdurend dezelfde cos <P hebben, geldt:

n n n __ n n n

Pr~s =2:.J-'k,k Pk Pk +I IJlk,lPk ~, [W
2

] Q;ms = IJlk,kQkQk +I IJlk,IQkQI ,[Var]
k=\ k=\ 1=\ k=\ k=\ 1=\

k~ k~

[p.u.]
_ [ ] _ /);./ ~ Pk [i]~ [i]

Jlk,1 -E Pk,P1 --~ ,
T 1=\ Pk~

[p.u.]
_ [ 2]_ /);./ T(!'.t pk

2 [i]
Jlk,k - E Pk - I -- ,

T 1=\ PkPk
met:
n: aantal belastingen die via dezelfde sectie van een verbinding gevoed worden.
k,l: belasting k en 1die via dezelfde sectie van een verbinding gevoed worden.

Pk , ~: gemiddeld actief vermogen van belasting k en 1([WD.

Qk,QI : gemiddeld reactief vermogen van belasting k en 1([VarD.

Jlk,k : gemiddelde van het kwadraat van de ke belasting (volgens de betreffende

belastingkromme).
Jlk.I : gemiddelde van het produkt van de ke en Ie belasting (volgens de betreffende

belastingkrommen).

3.2.1 Modelvorming

De vermelde formules kunnen worden afgeleid door een radiaal bedreven 10 kV streng te
beschouwen die een aantal belastingen voedt. In figuur 3.2 worden een drietal in de tijd (verschillend)
varierende belastingen (p\(t), Q\(t), i\(t), <PI) , (Pit), Qit), iit), <pz) , en (Plt), Qlt), i3(t), <P3) via een
drie fasen streng gevoed.

lOkV

A

p\(t) , Q\(t)

i\(t) , <1'1

Pz{t) , Qz{t) Pit) , Qit)

iz{t) ,<I' 2 iit) , <1'3

Figuur 3.2: Radiaal bedreven distributiestreng.

Voor het energieverlies in sectie A in periode T geldt:
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= Iflk,kPkPk + IcIflk"Pk P;)
k=\ k=\ 1=\k>,1

Netverliesberekening

Veronderstel nu dat voor de belastingen geldt: Ql(t)= QzCt)= Q3(t)=O. AIle belastingen gedragen zich
dus Ohms en worden door hun pet) bepaald. Substitutie in bovenstaande formule levert dan voor het
energieverlies in sectie A:

R (I T JEnergieverliesCsectieA) = --1-T - JP;(t)dt
U To

P; (t) = C~ (t) + ~ (t) + ~ (t))2 = C~ (t) + ~ (t))2 +2~ Ct)C~ (t) + P2(t)) + ~2 (t)

= ~2 (t) +2~ (t)~ (t) + ~2 (t) +2~ (t)~ (t) + 2P2(t)~ (t) + ~2 (t)

Om bovenstaande formules overzichtelijk te houden zullen p\(t), P2(t), en P3(t) als PI' P2, en P3
worden genoteerd.

T TIJ 2 IJ 2 2 2Beschouwnu:- PA(t)dt=- C~ +P2 +~ +2~~+2~P3+2P2~)dt
ToT 0

De genoemde belastingkrommen worden niet continu gemeten maar per kwartier wordt een
meetwaarde bepaald. Rierdoor is het niet mogelijk om het energieverlies als continue grootheid te
beschouwen, en zal een overgang gemaakt moeten worden naar het discrete domein: f~I, dt~~t,

t~i.

De vermelde formule resulteert dan in:

~t T/!::'I- I C~2 [i] + P2
2[i] + ~2 [i] + 2~ [i]P2[i] + 2~ [i]~ [i] + 2P2[i]P3[iJ)

T /=\

~ 3 T/M ~ 3 3 T/M

=_tI cI Pk
2 [iJ) + _tI cIcIPk [i]~ [iJ))

T k=\ /=1 T k=1 '=1 /=\
k>,'

~t T/!::'I p 2[i] ~t T/!::'I P [i]P [i]
stel:flk,k =-I k en flk,l =-I k I

T /=\ PkPk T /=\ Pk P;
(stel T=24 uur, en ~t=15 minuten (1/4 uur), dan bedraagt het aantal meetwaarden: i = T/~t =24*4=96)

Ret energieverlies in sectie A bedraagt dus:

~~ T{fiJ,\ ~ ~ + A,2 P2 P2 + JiJ,3 ~ P3+ 2fiJ,2 ~ P2+ 2fiJ,3 ~ ~ + 2A,3 P2~}

Analoog hier aan bedraagt het energieverlies in sectie B:

~~ {Iflk'kPk~ + ICIflk,lPk ~)J = R~ T{A,2~ P2 +JiJ,3~ P3+2A,3 P2~}
k=2 k=2 1=2 U

hi

Tot slot bedraagt het energieverlies in sectie C:

Rc J" --) Rc { --}U2 ll~flk,k Pk Pk = U2 T JiJ,3 P3~
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Statistische methode algemeen

Voor een sectie M, van een radiaal bedreven distributiestreng, via welke N belastingen met
verschillende cos<p worden gevoed geldt dus voor het optredende energieverlies:

~~ Tr~ ,u:'k PkPk +~ (t, ,u:'1 PkPI) +~,u~k QkQk +~(t ,u~1 Qk Q/)]
k,,1 k,,1

Alltocorrelatie en krlliscorrelatie

De factoren IlPk,k en Il\l zijn respectievelijk de auto- en kruiscorrelatiecoefficienten van de actieve- en
reactieve-vermogenscomponenten van de belastingen k en 1. De autocorrelatiecoefficient geeft hierbij
een gewichtsfactor aan de bijdrage tot het energieverlies ten gevolge van de individuele belasting k.
Wanneer een belasting dus een grote autocorrelatiecoefficient bezit en een groot gemiddeld vermogen
heeft, zal deze sterk bijdragen aan het energieverlies. Analoog hier aan geeft de
kruiscorrelatiecoefficient een gewichtsfactor aan de bijdrage tot het energieverlies ten gevolge van
twee belastingen k en 1. Wanneer belastingen k en I een grote kruiscorrelatiecoefficient hebben, bij
grote gemiddelde vermogensstromen, zullen deze sterk bijdragen aan het energieverlies. Naarmate de
belastingen meer uit fase gaan lopen (als belasting k "hoog" is en belasting I "laag" is: grote
ongelijktijdigheid) zal de kruiscorrelatie kleiner worden en de bijdrage tot het energieverlies afnemen.
Belangrijk is dat de correlatiecoefficienten in relatie tot de gemiddelde vermogensstromen worden
beschouwd alvorens een uitspraak over de bijdrage tot het optredende energieverlies gemaakt kan
worden.

3.2.2 Fictieve belastingkrommen en correlatiecoefficienten

Om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de correlatiecoefficienten van belastingen, zullen deze
voor een aantal fictieve belastingkrommen bepaald worden. Deze belastingkrommen zijn
weergegeven als y=P/pmax waarbij geldt T=l. Tevens zal voor deze belastingen de bijdrage tot het

R
energieverlies worden aangegeven (op een factor -2 T na).

U

PIP"".

os

Voor de nevenstaande figuur geldt: Ygem=l.

I

,uaulo = f12 dt = 1. Het energieverlies tengevolge van deze
o

belasting bedraagt: llauto·Ygem·Ygem=l. Een dergelijke
belastingkromme zorgt voor een maximaal energieverlies.

Figuur 3.3: Fictieve belastingkrommen.
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Voor de nevenstaande figuur geldt: Ygem=li '
1 1

Paulo = li li I1
2
dt = 2. Ret energieverlies tengevolge

2' 2 0.5

van deze belasting bedraagt: f.laulo·Ygem'Ygem= li '

Voor de nevenstaande figuur geldt: ygem=% '

1 1/3 1

PaUlO = %%{I1
2
dt + I1

2
dt} = h' Ret energieverlies

3' 3 0 2/3

tengevolge van deze belasting bedraagt: f.laulo'Ygem'Ygem=% '

Een dergelijk belastingverloop is typerend voor straatverlichting,

Voor de nevenstaande figuur geldt: Ygem=li '
1 1

Paulo =li li It 2dt =%Ret energieverlies tengevolge van
2' 2 0

deze belasting bedraagt: f.laulo'Ygem'Ygem=}j ,

PIP,,,~~

A B

Voor de nevenstaande figuur geldt voor de beide signalen: Ygem=li
en PA.A=PB.B=2, Voor de kruiscorrelatie geldt: PA,B=O,
Ret energieverlies tengevolge van deze twee belastingen bedraagt
dan: 2PA.A'Ygem'Ygem + 2PA,B'Ygem'Ygem=1.

Wanneer signaal A "hoog" is, is signaal B "laag", Door deze 100%
ongelijktijdigheid in de belastingen is het totale energieverlies
kleiner dan wanneer er een mate van gelijktijdigheid zou bestaan,

0.5

Figuur 3.3: Fictieve belastingkrommen.
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A B
r--

PIP,""

0.25 0.5 0.75

Voor de nevenstaande figuur ge1dt voor de beide signalen:

Ygem=~ en Paulo=2.

1 1/2

Voor de kruiscorre1atie geldt: Jikruis =~ ~ f1
2
dt = 1.

2' 21/4
Ret energieverlies tengevolge van deze twee belastingen
bedraagt dan:

2Paulo'Ygem'Ygem + 2PkruiiYgem'Ygem=7i .

0.5 f---__B -----l

PIP",."

PIP",." 1

A

025 0.5 0.75

Voor de nevenstaande figuur geldt: Ygem,A=~ en Ygem,B=~ ,

PA,A=2,
1 0.5

JiB,B =~ ~ f(0.5)2dt =2,
4' 4 0

1 0.5

JiA,B =~ ~ f (1' O.5)dt = 2.
2' 4 0

Voor het optredende energieverlies geldt dan:
PA,A'Ygem,A'Ygem,A +PB,B'Ygem,B'ygem,B +2PA,B'Ygem,A'Ygem,B=I.13.

Figuur 3.3: Fictieve belastingkrommen.

Voor de nevenstaande figuur geldt: Ygem,A=~ en Ygem,B=O,525

Voor de autocorre1atiecoefficienten geldt:
1 0.5 1

JiA,A = ~ X{f(0.5)2dt+ f1
2
dt} =1.11

4' 4 0 0.5

1 0.5 1

JiB,B = 0.525.0.525 {I(0,8)2 dt + o!(0.25)2 dt} = 1.27

1 0.5 1

JiA B = X {f (0.8· O.5)dt + f (0.25 ·l)dt} = 0.83
, 4 ,0.525 0 0.5

Voor het optredende energieverlies geldt dan:

PA,A'Ygem,A'Ygem,A +PB,B'ygem,B'Ygem,B +2PA,B'Ygem,A'Ygem,B=1.63

0.5

I
A

B

0.8

05

025

COllclusies met betrekking tot correlatiecoefficienten

Naar aanleiding van de voorgaande berekeningen kunnen de volgende conc1usies getrokken worden:

• De autocorrelatie van een constante belastingkromme PIPmax=1 bedraagt 1 en levert een maximaal
energieverlies,

• Een belastingkromme met een varierend verloop heeft een autocorrelatie die groter is dan 1. Een
dergelijke belasting levert een bijdrage aan het energieverlies die kleiner is dan het maximale
energieverlies.
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• De belastingkrommen met een gelijkvonnig verloop en die in fase zijn, hebben dezelfde auto- en
kruiscorrelatiecoefficienten; de belastingen zijn sterk gecorreleerd. Rierbij kunnen de gemiddelde
vennogensstromen een constante factor verschillen. De grootte van die factor is niet van belang
voor de auto- en kruiscorrelatiecoefficienten. AIleen de vonnen van de belastingkrommen zijn van
invloed.

• De kruiscorrelatie van een tweetal belastingen wordt kleiner naannate deze belastingen meer
ongelijktijdig zijn (als be1asting A "hoog" is, is be1asting B "laag"). De bijdrage aan het totale
energieverlies door deze belastingen neemt hiennee af.

• De auto- en kruiscorrelatiecoefficienten dienen aan de bijbehorende gemidde1de
vennogensstromen gekoppeld te worden om een uitspraak over het energieverlies te kunnen doen.

3.3 Toepassing van de statistische methode voor Noord West Net

Met behulp van de statistische methode is het dus mogelijk om aan de hand van bekende
corre1atiecoefficienten en gemiddelde vennogensstromen van belastingen een uitspraak te doen over
het optredende energieverlies. Voor een aantal karakteristieke belastingen van Noord West Net
(huishoudens, industrie, kantoren, en straatverlichting) zullen deze correlatiecoefficienten dus bepaald
moeten worden.

Ret voordeel van de statistische methode is dus dat men op distributieniveau niet hoeft te beschikken
over kwartierwaarden van belastingen. Bij NWN worden op de 400 V zijde van de
distributietransfonnatoren een maximaIe stroommeting, en (vaak) een verbruiksmeting (kWh)
uitgevoerd. Uitgaande van de verbruiksmeting kan een gemiddelde actieve vennogensstroom (kW)
aan de 10 kV zijde worden bepaald. Wanneer er wordt uitgegaan van de maximale stroommeting (die
evenredig is met de maximale vennogensmeting) zal gezocht moeten worden naar een verhouding
tussen Pmax en Pgem • Wanneer voor de beide situaties tevens een aanname voor de cos «l wordt
gemaakt, kan een indicatie van de gemiddelde reactieve vennogensstroom aan de 10 kV zijde worden
verkregen. Een nadeel hierbij is dat de metingen op distributietransfonnatoren niet op afstand
uitgelezen kunnen worden. Deze waarden zullen dus door aflezing in de betreffende stations bepaald
moeten worden.

Karakteristieke belastillgell vall Noord West Net

Voor een aantal karakteristieke belastingen van NWN zullen de correlatiecoefficienten bepaald
moeten worden. Deze coefficienten zijn op maandbasis bepaald door bestudering van
belastingkrommen van huishoudens (H), industrie (I), kantoren (K), en straatverlichting (S) op 10 kV
niveau. De navolgende figuren geven een overzicht van het gedrag van deze belastingen op een dag.
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Figuur 3.4: Karakteristieke belastingkrommen van Noord West Net.
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Figuur 3.4: Karakteristieke belastingkrommen van Noord West Net.

In de onderstaande matrixen worden de auto- en kruiscorrelatiecoefficienten voor de genoemde
be1astingen van NWN vermeld. Rierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• De huishoudelijke belastingen hebben een (constante) cos <p=O.95 waardoor ,li~ H = ,lie H' Ret, ,

blindvermogensverloop van de huishoudelijke belastingen is hierdoor bepaald via:
Q=P tan(arccos(O.95»=O.328684 P.

• De straatverlichting staat gedurende 15 uur per dag aan, blijft gedurende deze periode constant, en
kent alleen een actieve vermogenscomponent.

Correlatiecoefficienten van actier Correlatiecoefficienten van reactier
vermogen (l{): vermogen (uQ

);

H I K SV H I K SV

H 1.15 1.02 1.03 0.95 H 1.15 1.02 1.03 0

I 1.08 1.02 0.92 I 1.07 1.02 0
K 1.13 0.82 K 1.13 0

SV 1.60 SV 0

Er kan geconc1udeerd worden dat:

• De corre1atiecoefficienten van actief en reactief vermogen van huishoudens, industrie, en kantoren
(nagenoeg) hetzelfde zijn.

• De gemiddelde vermogensstromen van actief en reactief vermogen voor industrie bijna hetzelfde
zijn. De actieve en reactieve vermogensstroom van de industriele be1asting zijn namelijk sterk
gelijkvormig en hebben (ongeveer) dezelfde amplitude. Voor huishoudens en kantoren geldt alleen
een sterk gelijkvormig verloop van actief en reactief vermogen. Ret amplitude gedrag is echter
verschillend. Rierdoor verschillen de gemiddelde actieve en reactieve vermogensstromen een
constante factor (bij constante cos<p).

• De kruiscorre1atiecoefficienten waarin de straatverlichting is betrokken leveren een grotere
variatie.
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3.4 Nauwkeurigheidsanalyse van de statistische methode

Voor NWN is het nu van belang om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid waarmee de
statistische methode het optredende netverlies berekent. Met andere woorden: wat is de relatieve
afwijking van het berekende netverlies ten opzichte van het werkelijke netverlies ? De statistische
methode zal hiertoe aan een nauwkeurigheidsanalyse onderworpen moeten worden.

In hoofdstuk 3.2.1 komt naar voren dat de volgende grootheden van invloed zijn op de berekening
van het netverlies in een 10 kV streng met behulp van de statistische methode:

• de weerstand van een sectie in de streng
• de spanningsdaling over de streng
• de auto- en kruiscorrelatiecoefficienten van belastingen
• de gemiddelde actieve- en reactieve vermogens van belastingen.

Uitvoerillg vall de nauwkeuriglteidsanalyse

Voor iedere genoemde grootheid zal een spreiding bepaald moeten worden waarmee onderzocht kan
worden in hoeverre deze van invloed zijn op de afwijking van het berekende netverlies ten opzichte
van het werkelijke netverlies. Wanneer dergelijke spreidingen bepaald zijn zal het netverlies in een 10
kV streng, als functie van het aantal belastingen, gemodelleerd worden volgens de statistische
methode. Door deze spreidingen vervolgens in de modellatie te verwerken kan worden nagegaan in
hoeverre het berekende netverlies afwijkt van het werkelijke netverlies.

Spreiding van een sectieweerstand en de spanningsdaling over de streng

De weerstand van een sectie in de streng wordt door de fabrikant opgegeven met een maximale
afwijking van ±1%. De spanningsdaling over een 10 kV streng wordt op gemiddeld 500 V
verondersteld en bedraagt hiermee 5%.

Spreiding ill auto- ell kruiscorrelatiecoe/ficiifllten

De correlatiecoefficienten van belastingen worden berekend aan de hand van bekende
belastingkrommen en zijn bepaald voor een aantal karakteristieke belastingen van NWN (zie 3.3).
Door het opstellen van "gestyleerde" belastingkrommen is het mogelijk om bijbehorende
"gestyleerde" correlatiecoefficienten te berekenen. Hierdoor is het mogelijk om een indruk te krijgen
van de mate van spreiding van de werkelijke coefficienten ten opzichte van de gestyleerde
coefficienten.
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In figuur 3.5 worden de werkelijke en de gestyleerde belastingkrommen voor een aantal NWN
belastingen weergegeven.

HUISHOUDENS

Figuur 3.5: Werkelijke en gestyleerde belastingkrommen.
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Figuur 3.5: Werkelijke en gestyleerde belastingkrommen.

Voor de berekening van een auto- of kruiscorrelatiecoefficient gelden de volgende forrnules (zie
3.2.1)

Er wordt aangenomen dat het verloop van de actieve- en reactieve verrnogens van de belastingen

sterk gecorreleerd zijn. M.a.w.: P:k = pfk en P:, = pf, . Dit betekent dat dezelfde spreiding
" 1 1

geldt voor auto- en kruiscorrelatiecoefficienten van actieve en reactieve verrnogensstromen.

Autocorrelatie volgells eell gestyleerde belastillgkromme

Voor de autocorrelatiecoefficienten van de verschillende belastingen volgens een gestyleerde
belastingkromme geldt (zie figuur 3.5):

Huishoudens (H):

1
P = 2(50+ 175) = 112.5kW

1 24 125 1 24 12500 (125) 2
PH.H = (112.5)2 .24 [(50+ 24 t)2dt = 303750 [(2500+ 24 t+ 24 t

2
dt =

1 [ 12500 125
2

]24 1
303750 2500t+ 48 t2+3.242t3 0 =303750[60000+150000+125000]=1,10

Industrie m:

1 7 12 24
P = 24 (f500dt + f 1500dt + f 600dt) =758,33kW

o 7 12

1 7

f
2 I

f
2 2 2

f
4 2 250000·7 + 2250000·5 + 360000·12

PI,! = (75833)2 .24 ( 500 dt + 1500 dt + 600 dt) = ()2 . = 1,25
, 0 7 12 758,33 24
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Kantoren (K):

1
p = 24 (500·8 + 1000·8 +500·8) = 666,67 kW

1 8 16 24

JiK,K = 2 (f5002 dt + f10002 dt + f500
2
dt) =1,12

(666,67) ·24 0 8 16

Straatverlichtin2 (SY):

17
p=

24

9+8
Jisv.sv = 17/ 17/ = 1,41

/24' /24'24

Kruiscorrelatie volgens een gestyleerde belastingkromme

Om de "gestyleerde" kruiscorrelatiecoefficienten te bepalen zijn de betreffende gestyleerde
belastingkrommen met elkaar vermenigvuldigd (b.v. huishoudens met industrie). Uit de resulterende
belastingkromme is vervolgens de waarde van de "gestyleerde" kruiscorrelatiecoefficient bepaald.
Deze berekening wordt achterwege gelaten. Er wordt volstaan met de einduitkomst:

JiH,! =0,99; JiH,K =1; JiH,sv =0,99;

jii/ K = 1,10; JiI,Sv = 0,88;

JiK,sv = 0,79

Vanwege de veronderstelling dat Ji:k = Jifk en Ji:J = JifJ geldt dat er kan worden volstaan met

een matrix (1) waarin de coefficienten volgens de werkelijke belastingkrommen zijn weergegeven
(zie 3.2.3). Tevens is de matrix (2) vermeld waarin de coefficienten volgens de gestyleerde
belastingkrommen zijn weergegeven.

H I K SV H I K SV

H 1.15 1.02 1.03 0.95 H 1.10 0.99 1 0.99

I 1.08 1.02 0.92 (1) I 1.25 1.10 0.88 (2)

K 1.13 0.82 K 1.12 0.79

SV 1.60 SV 1.41

Spreidingsmatrix

Met behulp van deze matrixen kan een "spreidingsmatrix" worden weergegeven. In deze matrix
wordt de afwijking van coefficienten uit matrix 1 ten opzichte van matrix 2 weergegeven

: 1-4 - P2 *100% .
P2

34



Netverliesberekening

Spreidingsmatrix (%):

H

H 4.55

I

K

SV

I

3.03

-13.6

K

3

-7.27

0.89

SV
-4.04

4.55

3.80

13.48

Uit de spreidingsmatrix IS het mogelijk om een gemiddelde spreiding in auto- en
kruiscorrelatiecoefficienten te bepalen. Hiermee kan dan onderzocht worden in hoeverre de
gemiddelde spreiding in correlatiecoefficienten van invloed is op de afwijking van het berekende
netverlies. Tevens zijn nog een aantal extra varianten op de gemiddelde spreiding van
correlatiecoefficienten bestudeerd. Dit is gedaan om een beeld te kunnen vormen van die spreidingen
die een grote afwijking van het berekende netverlies veroorzaken.

De onderzochte varianten in spreidingen van correlatiecoefficienten zijn bepaald door:

A de auto- en kruiscorrelatiecoefficienten uit de spreidingsmatrix met behoud van teken te
beschouwen, en hiervan een gemiddelde spreiding te bepalen.

B de auto- en kruiscorrelatiecoefficienten uit de spreidingsmatrix als modulus waarden te
beschouwen, en hiervan een gemiddelde spreiding te bepalen.

C de grootste spreiding van een auto- en kruiscorrelatiecoefficient uit de spreidingsmatrix te bepalen
met behoud van teken.

D de grootste spreiding van een auto- en kruiscorrelatiecoefficient uit de spreidingsmatrix als
modulus waarde te beschouwen.

E de spreiding van de autocorrelatiecoefficient van een huishoudelijke belasting en de grootste
spreiding van de kruiscorrelatiecoefficient waarin deze belasting is betrokken, met behoud van
teken.

F de spreiding van de autocorrelatiecoefficient van een huishoudelijke belasting en de grootste
spreiding van de kruiscorrelatiecoefficient waarin deze belasting is betrokken, door deze als
modulus waarden te beschouwen.

Bovenstaande opsomming resulteert in de volgende onderzochte varianten:

1
~J.laIlIO,gem ="4 (4,55 - 13,60 + 0,89 + 13,48) =1,33%

A-- 1
~J.lknliS,gem = "6 (3,03 + 3 - 4,04 - 7,27 + 4,55 + 3,80) =0,51 %

1
~J.lalllo,mod.gem = 4 (4,55 + 13,6 + 0,89 + 13,48) =8,13%

B-
- 1

~J.lknlis,mOd,gem ="6 (3,03 + 3 + 4,04 + 7,27 + 4,55 + 3,80) =4,28%

~J.lalilo = -13,60%c:
~J.lkrllis =-7,27%

~J.lalilo =13,60%

D: ~J.lkruis =7,27%

~J.laulo =4,55%
E: _ 404°/

~J.lkruis - -, /0

~J.laulo =4,55%

F: ~J.lkruis =4,04%
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Spreidillg ill gemiddelde vermogellsstromen

De statistische methode maakt gebruik van gemiddelde vennogensstromen van be1astingen.
Gemiddelde vennogensstromen van industriele klanten en grootverbruikers kunnen nauwkeurig
bepaald worden uit het GIS systeem of met behulp van gegevens van de afde1ing Datacollectie. De
grootste spreiding in gemiddelde vennogensstromen wordt bepaald door huishoudelijke belastingen.
De spreiding in de vennogensstromen van deze huishoudelijke belastingen zal gebruikt gaan worden
in de nauwkeurigheidsanalyse van de statistische methode. Om inzicht in de mate van deze spreiding
te krijgen zijn een viertal woonwijken onderzocht waar periodieke vennogensmetingen (opname van
huishoudelijke belastingkrommen) op 10 kV niveau werden uitgevoerd.

Voor deze huishoudelijke belastingen werd gezocht naar de verhouding tussen het gemeten maximaIe
vennogen en het gemiddelde vennogen. Aan de hand van een maximale vennogensmeting, die op een
distributietransfonnator altijd aanwezig is, is het dan mogelijk om een uitspraak over het gemiddelde
vennogen te doen waardoor toepassing van de statistische methode mogelijk is.

Werkwijze

Voor iedere onderzochte woonwijk is de verhouding van Pmax bepaald. Dit leverde dus in totaal een
Pgem

viertal van dergelijke verhoudingen op. Uit deze vier verhoudingen is vervolgens een gemiddelde

verhouding van P
max bepaald, namelijk (;max) . Om vervolgens een uitspraak te kunnen doen

Pgem gem
gem

over de spreiding van (P
max J zijn de grootste en kleinste gevonden verhouding van P

max bepaald;
Pgem Pgemgem

respectievelijk (;me:) en (;me:) . . Ten opzichte van (~max) is vervolgens een spreiding
g max g mID gem gem

afgeleid. In de onderstaande tekst worden deze verhoudingen weergegeven en wordt de spreiding
bepaald.

Uit het onderzoek van de vier woonwijken kwamen de volgende resultaten naar voren:

(
Pmax )-- =2,04~ Pgem,min
Pgem max

2,04

( Pmax J = 186~ P = Pmax ~ Pgem,min = 1,98 = 0 97
P , gem,max 186 P 2,04'

gem min ' gem ,gem

Pgem,max = 1,98 =1065
P 1,86'gem,gem

(
Pmax J-- = 1,98~ Pgem,gem
Pgem gem

Pmax

1,98

M gem M
Dit betekent dat voor geldt: - 3% ::; gem::; 6,5%. De berekende gemiddelde

Pgem,gem Pgem,gem

vennogensstroom heeft dus een maximale afwijking van 6,5%.
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Nauwkeurigheid van de statistische methode

Om de nauwkeurigheid van de statistische methode te onderzoeken is het netverlies in een 10 kV
streng, als functie van het aantal belastingen, volgens deze methode gemodelleerd. In deze
modellering wordt er van uitgegaan dat alle grootheden (sectieweerstanden, spanning van een sectie,
correlatiecoefficienten, en gemiddelde vermogensstromen van belastingen) exact bekend zijn. Met
andere woorden: iedere grootheid is gemodelleerd als een per unit waarde (p.u.) en bedraagt 1.
Hierdoor is het dus ook mogelijk om het werkelijke (exacte) netverlies te berekenen.

Vervolgens zijn de spreidingen van de verschillende grootheden aangebracht. Hierdoor is het
mogelijk om na te gaan in hoeverre het berekende netverlies afwijkt van het werkelijke netverlies.

De invIoed op de nauwkeurigheid van de statistische methode is volgens de onderstaande varianten
onderzocht:

• auto- en kruiscorrelaties volgens A, B, C, D, E, ofF (zie bIz 35) waarbij tegelijkertijd geIdt:
• +1% spreiding in sectieweerstanden
• 5% spanningsdaling over de volledige 10 kV streng
• +6,5% afwijking in de gemiddelde actieve- en reactieve vermogensstromen.

Tevens is nog de fout in de gemiddelde vermogensstroom t.g.v. de sleepwijzer aan de 400 V zijde van
de distributietransformator bestudeerd. Deze fout bedraagt maximaal 3%. De spreiding in de
gemiddelde vermogensstroom komt hierdoor op: 6,5% + 3% = 9,5%. Er is voor gekozen om deze
spreiding in gemiddelde vermogensstromen aIleen te koppelen aan de spreidingen in
correlatiecoefficienten volgens de situaties A, C, of E (zie bIz. 35). Dit is gedaan omdat in deze
situaties de spreidingen van de correlatiecoefficienten berusten op werkelijke waarden (met behoud
van teken) uit de spreidingsmatrix.

De situaties voor:

• auto- en kruiscorrelaties volgens A, C, ofE, (zie bIz 35) waarbij tegelijkertijd geIdt:
• +1% spreiding in sectieweerstanden
• 5% spanningsdaling over de volledige 10 kV streng
• +9,5% afwijking in de gemiddelde actieve- en reactieve vermogensstromen.
worden respectieveIijk AI, el, en EI genoemd.

In figuur 3.6 is de re1atieve afwijking van het berekende netverlies t.o.v. het werke1ijke netverlies
weergegeven als functie van het aantal belastingen van de 10 kV streng. Dit is uitgevoerd voor de
verschillende onderzochte situaties: A, AI, B, C, C1, D, E, E1, en D.
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Figuur 3.6: Afwijking van de statistische methode.
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COllclusies

Uit figuur 3.6 komt duidelijk naar voren dat de relatieve afwijking van het netverlies afneemt en een
limietwaarde bereikt naannate de 10 kV streng meerdere belastingen voedt. De maximale afwijking
van de statistische methode wordt bereikt voor situatie D en bedraagt 25%. In deze situatie geldt:

• ~J..lauto=13,60 % , ~J..lkruis=7,27 %.
• +1% spreiding in sectieweerstanden
• 5% spanningsdaling over de volledige 10 kV streng
• +6,5% afwijking in de gemiddelde actieve- en reactieve vennogensstromen.

Dit betekent dat de statistische methode een netverlies in een 10 kV streng kan berekenen met een
minimale nauwkeurigheid van 75%. De maximale afwijking van deze methode bedraagt hierdoor
25%.
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4 BLINDVERMOGENSINVENTARISATIE OP 150 kV NIVEAU

4.1 Uitgangspositie, doel, en randvoorwaarden

Uitgangspositie

Als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de resultaten van TRADIS (overlegorgaan tussen de E
producenten en de distributeurs ter invulling van de Elektriciteitswet 1998), wordt een netbeheerder
verantwoordelijk voor de blindvennogenshuishouding in het eigen net:

Netbeheerder is verantwoordelijk voor de blindvermogenshuishouding in het eigen net.
(Netcode 5.5.4.1)

Hoeveelheid, regelbaarheid en bescltikbaarheid van blindvermogen in het eigen net is de
verantwoordelijkheid van de netbeheerder.

(TRADIS 4.2.5, april1999)

In het kader hiervan is voor Noord West Net een blindvennogensinventarisatie uitgevoerd op 150 kV
niveau in een hooglast situatie. Hierbij is tevens de invloed van een enkelvoudige storing (uitval van
een verbinding, een eenheid, of een koppeltransfonnator) onderzocht.

Doel

Het doe! van deze inventarisatie is om inzicht te krijgen in de blindvennogensproductie van de
afzonderlijke eenheden op het 150 kV niveau zowel v66r als direct na het optreden van een storing:

• zijn de eenheden v66r het optreden van een storing in staat om voldoende blindvennogen te
produceren voor het verkrijgen van een gezonde spanningshuishouding?

• zijn er eenheden die hun maximale blindvennogen produceren (en dus geen reserve meer in
blindvennogen hebben) direct na het optreden van een storing, ?

Voltage collapse

Eenheden die na een storing hun maximale blindvennogen produceren kunnen niet meer verder
bijdragen aan het herstellen van een gezonde spanningshuishouding. Hiennee ontstaat het gevaar van
"voltage collapse". Dit betekent dat door de lagere spanning het net zelf minder blindvennogen
produceert terwijl door de grotere belastingsstroom (het gevraagde vennogen door belastingen
verandert namelijk niet) het net tegelijkertijd meer blindvennogen verbruikt, en de spanning nog
verder kan dalen. Er ontstaat een soort van "instorten" van de spanning wat leidt tot een "gevaarlijke"
bedrij fssituatie.

Door de blindvennogensinventarisatie kan worden nagegaan of het met de eenheden mogelijk is te
voorzien in de blindvennogensbehoefte, en kan een beeld gevonnd worden van eventuele
"gevaarlijke" (ongewenste) bedrijfssituaties.
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In de onderstaande figuur wordt het 150 kV net van NWN weergegeven.

OMN33

WEW

OMNA

all.

DMNP

VLN24 VLH25 UMO,

1....------+-------1 HM

VHZ

Figuur 4.1: Het 150 kV net van Noord West Net.
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SASM

Het 150 kV net van NWN heeft via vier 380 kVI150 kV koppeltransfonnatoren in Diemen (rail
DMNA en DMNP) een koppeling met het 380 kV koppelnet (DiemenSEP). Het opgestelde vennogen
van deze transfonnatoren bedraagt 1800 MVA. Door de aansluiting met het koppelnet is het mogelijk
om in Diemen actief- of reactief vennogen te importeren of te exporteren.

In het 150 kV net staan een zestal eenheden met een totaal vennogen van 2300 MW opgesteld:

• VLN24 (440 MW), VLN25 (360 MW), en IJMOI (145 MW) op station Velsen (VLN)
• HW7 (500 MW), en HW8 (630 MW) op station Hemweg (HW)
• DMN33 (225 MW) op station Diemen (DMNP).

Afhankelijk van de belastingssituatie in het 150 kV net zijn slechts een beperkt aantal eenheden in
bedrijf. De inzet van eenheden geschiedt volgens de Inzet-matrix (zie Appendix, Bijlage 1). In figuur
4.1 zijn van de eenheden tevens de step-up transfonnatoren weergegeven.

Tussen de verschillende stations zijn de verbindingen weergegeven waarover het vennogenstransport
plaatsvindt. Per station is (door middel van een pijl) de 150 kV stationsbelasting weergegeven. Een
dergelijke stationsbelasting bestaat uit een actieve- en reactieve vennogenscomponent. Via de
opwekking van de eenheden en de vennogensimport vanuit het koppelnet zullen deze belastingen
gevoed moeten worden. Hierbij levert de blindvennogensopwekking van het 150 kV net een
belangrijke bijdrage om aan de blindvennogensvraag van de belastingen te voldoen.
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Ralldvoorwaarden

Om de resultaten van de inventarisatie van de b1indvermogensbehoefte te kunnen beoorde1en worden
een aanta1 randvoorwaarden gehanteerd die zijn voortgev10eid uit een gezamenlijke studie van
TenneT en NWN. Deze randvoorwaarden zijn a1s voIgt:

Maximale transportgrenzen

• De vastgeste1de maxima1e importgrens vanuit het koppe1net voor Noord Holland is ge1ijk aan
1200 MW. Deze grenswaarde is vastgeste1d onder de vo1gende voorwaarde: cos <p van de
transporten via Diemen is tussen 0.9 en 1 inductief aan de 150 kV zijde van de
koppe1transformatoren. Dit betekent dat de maxima1e blindvermogensimport via Diemen 581
MVar bedraagt.

• De vastgeste1de maxima1e exportgrens voor Noord Holland is ge1ijk aan 900 MW bij een cos <p =1
van het transport aan de 150 kV zijde van de transformatoren.

Inzet van eenheden in Noord Holland

• Bij een belasting > 1750 MW en een Hemweg en een Ve1sen of twee Ve1sen-eenheden in bedrijf,
dan dient de b1indvermogensproductie per eenheid tussen 100 en 150 MVar gekozen te worden.

• Voor aIle andere combinaties: zie de Inzet-matrix in de Appendix (deze matrix geeft aan welke
inzet van eenheden in een specifieke be1astingssituatie is/zijn toegestaan).

Spannings- en blindvermogenshuishouding in Noord Holland

Voor het handhaven van een vei1ige spanning in Noord Holland ge1den de vo1gende criteria:
• De spanning in Diemen 380 kV dient in ongestoord bedrijfminimaa1383 kV te zijn.
• Na een storing dienen aIle generatoren maximaa1 b1indvermogen te kunnen 1everen tot hun

ontwerpwaarde (cos <p=0.8), beha1ve HW-8 (cos <p=0.9).
• De maxima1e toe1aatbare spanningsafwijking na een willekeurige enke1voudige storing IS

±10%Unom ofweI tussen 135 kVen 165 kV (Unom=150 kV).
• De maxima1e toe1aatbare spanningssprong na een willekeurige enke1voudige storing is ±lO%.

Opmerkillg

Er worden nadere afspraken gemaakt over het uit te wisse1en blindvermogen waarbij
hoogstwaarschijnlijk een grotere cos <p za1 worden afgesproken: van cos <p=0.9 naar cos <p=0.95 aan
de 150 kV zijde van de koppe1transformatoren. Hierdoor kan de netbeheerder nog beperkter
blindvermogen importeren. Dit zou betekenen dat een netbeheerder meer b1indvermogen op eenheden
moet contracteren (indien moge1ijk), ofhet plaatsen van een compensatiemiddel moet overwegen.
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4.2 Methode

De blindvermogensinventarisatie is als voIgt uitgevoerd:

• Uitvoering van loadflowberekeningen met een bestaand Vision model van het 150 kV net. In dit
model zijn de eenheden, de step-up trafo's, de koppeltransformatoren, en de verbindingen middels
hun karakteristieke parameters gemodelleerd.

• Definitie in Vision van het maximaal te leveren blindvermogen aan de generatorklemmen (v66r
de step-up transformator) van de afzonderlijke eenheden. Deze zijn als voIgt gedefinieerd:

DMN33
HW7
HW8
VLN24
VLN25
YM01

187.5
375
329.3
315
270
135

MVar
MVar
MVar
MVar
MVar
MVar

• Instelling van de actieve vermogensproductie van de eenheden volgens de Inzet-matrix:

DMN33
HW7
HW8
VLN24
VLN25
YMOI

225
500
630
440
360
145

MW
MW
MW
MW
MW
MW

• Berekening van de 150 kV stationsbelastingen en invoering in het Vision model.

• Bestudering van de relevante produktie-scenario's volgens de Inzet-matrix (zie Appendix). Deze
Inzet-matrix geeft afhankelijk van de totale belasting op 150 kV niveau aan welke inzet van
eenheden zijn toegestaan.

• Instelling in het software pakket T4U van de spanningsregeling van de eenheden, en de tapstanden
van de koppe1transformatoren in Diemen waardoor een gezonde spanningshuishouding ontstaat.
(T4U is een programma wat als een "schil" om het Vision pakket werkt.)

• Met behulp van T4U wordt steeds automatisch een component uit bedrijf genomen waarbij de
blindvermogensproductie van een eenheid zowel v66r als direct na (spanningsregelingen en/of
tapstanden van de koppeltransformatoren zijn nog niet aangepast) een storing aan de
generatorklemmen kan worden bepaald. T4U rapporteert hierbij over de opgetreden
spanningsprongen en de belastinggraad van de verschillende componenten.

4.3 Belastingmodellering en EMS

Om de blindvermogensinventarisatie van het 150 kV net in een hooglast situatie uit te kunnen voeren
dienen de afzonderlijke stationsbelastingen bepaald te worden. Er is getracht om deze
stationsbelastingen te bepalen met behulp van EMS gegevens van de hooglast situatie op donderdag
30-11-1999 (om 17:45u). Een stationsbelasting wordt dan bepaald door de meetwaarde van actiefen
reactief vermogen van 17:45u uit het EMS aan de 150 kV zijde van de transformatoren in het
betreffende station.
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Tijdens de afstudeerperiode is aangegeven dat belastingrnodellering via EMS gegevens vaak leidde
tot onvoldoende nauwkeurige resultaten: meetwaarden uit het EMS zijn nogal eens te onbetrouwbaar
om hiermee een correcte waarde van een stationsbelasting te bepalen. Er is bijvoorbeeld een hooglast
situatie onderzocht waarbij volgens de EMS gegevens de totale opwekking en vermogensimport 90
MW kleiner waren dan de totale stationsbelastingen. In een onderzochte laaglast situatie bleek het
verschil tussen de opwekking en stationsbelasting volgens EMS gegevens 55 MW te zijn.

In de navolgende tekst wordt aangegeven op welke manier de (totale) stationsbelastingen zijn bepaald
voor een situatie waarbij de overeenstemming binnen de nauwkeurigheidsgrenzen ligt.

30-11-1999,17:45u

De situatie in het 150 kV net is op dit moment volgens EMS:

Totale opwekking door HW8, VLN25, en DMN33 aan de 150 kV rail:
Totale belasting van de stations aan de 150 kV rail:
Totale vermogensimport uit het koppelnet aan de 150 kV rail:

De comptabele metingen geven echter de volgende resultaten:

Totale opwekking door HW8, VLN25, en DMN33 aan de 150 kV rail:
Totale vermogensimport uit het koppelnet aan de 150 kV rail:
(Comptabele blindvermogensmetingen zijn niet aanwezig)

1202 MW, 225 MVar
1858 MW, 858 MVar
688 MW, 295 MVar

1190MW
701MW

Het verschil tussen de comptabele totale opwekking en de berekende EMS belasting bedraagt
hierdoor: 1190+701-1858=33 MW. Wanneer er van uit gegaan wordt dat de comptabele metingen
"correct" zijn kan dit verschil verklaard worden door: een fout in de berekende belasting, en het
opgetreden netverlies.

De berekende stationsbelastingen (1858 MW, 858 MVAR) zijn ingevoerd in Vision. Hierbij zijn de
door de eenheden opgewekte actieve vermogens ingesteld op de waarden volgens de comptabele
metingen, en is getracht de eenheden de hoeveelheid blindvermogen te laten inkoppelen volgens
waarden uit het EMS. In de simulatie leverde dit netto dat de eenheden 2.27 MVar meer opwekten
dan dat het EMS aangaf.

De import in Diemen aan de 150 kV rail volgens de simulatie met EMS belastingen bedraagt
hierbij: 676 MW, 282 MVar. De netverliezen in deze simulatie bleken 8 MW te zijn. De berekende
import van 676 MW is 25 MW lager dan volgens de comptabele meting (701 MW). Dit betekent dat
de belasting in de 150 kV stations 25 MW te laag is gekozen.

Volgens de EMS waarde bedroeg de blindvermogensimport in Diemen 295 MVAR. Het verschil
tussen de berekende en gesimuleerde reactieve vermogensimport bedraagt hierdoor: 295-282=13
MVar. Doordat in de simulatie echter de actieve vermogensimport kleiner is dan de comptabele
meting aangeeft wordt aangenomen dat dit versehi1 kleiner wordt naarmate er meer actief vermogen
wordt ge'importeerd (tot 701 MW) en hierdoor de blindvermogensimport in Diemen op 295 MVAR
uit zal komen.

Naar aanleiding van het bovenstaande zijn de stationsbelastingen zodanig aangepast dat de
gesimuleerde import overeenkomt met de comptabele waarde, en het neUo gedrag van het totale net
volgens de comptabele metingen overeenkomt met de gesimuleerde waarden:

comptabele opwekking + comptabele vermogensimport= totale stationsbelasting + netverliezen.
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Dit betekent dat de totale actieve vermogenscomponent van de stationsbelastingen (ongeveer)
1858+25=1883 MW zal moeten bedragen. De reactieve vermogenscomponent is nauwe1ijks
veranderd: 862 MVAR.

In de aangepaste situatie geldt aan de 150 kV rails:

Totale stationsbelasting: 1882 MW, 862 MVAR.
Deze stationsbelasting is gebruikt voor uitvoering van de blindvermogensinventarisatie.

4.4 Blindvermogensbereiken van de eenheden in een hooglast situatie

Voor de hooglast situatie (1882 MW, 862 MVAR) van het 150 kV net is onderzocht hoeveel
blindvermogen de afzonderlijke eenheden produceren zowel v66r als direct na het optreden van een
enke1voudige storing (uitval van een verbinding, een eenheid, of een koppeltransformator). Belangrijk
hierbij is dat direct na de storing de spanningsregelingen van eenheden en/of de tapstanden van de
koppeltransformatoren niet zijn aangepast.

Vanwege de hooglast situatie zijn slechts een beperkt aantal inzet-scenario's volgens de Inzet
matrix (zie Appendix, Bijlage 1) van eenheden toegestaan. Bij de toegestane scenario's (12 in totaal)
is het namelijk mogelijk om een willekeurige component uit bedrijf te nemen zonder dat daarbij
overbelastingen of te grote spanningssprongen ontstaan.

De blindvermogensinventarisatie is uitgevoerd voor de volgende situaties:

• Cos <p ~ 0,90 in Diemen aan de 150 kV rail v66r en na het optreden van een storing.
• Cos <p ~ 0,95 in Diemen aan de 150 kV rail v66r en na het optreden van een storing.
• Cos <p ~ 0,95 in Diemen aan de 150 kV rail v66r en na het optreden van een storing en een

condensatorbank van 50 MVAR in Oterleek.

De resultaten van de loadflowberekeningen zijn verwerkt in tabellen en vermeld in de Appendix.
Deze tabellen vermelden per toegestaan scenario de:

• 150 kV en 380 kV spanning in Diemen v66r het optreden van een enkelvoudige storing.
• absolute en relatieve blindvermogensproductie van de eenheden aan de generatorklemmen (v66r

de step-up transformator) zowe1 v66r als na het optreden van een enkelvoudige storing. Belangrijk
hierbij is dat de re1atieve blindvermogensproductie van een eenheid gerelateerd is aan z'n eigen
maximaal te produceren blindvermogen aan de generatorklemmen (zie 4.2).

• vermogensimport en de cos<p in Diemen aan de 150 kV rail zowel v66r als na het optreden van een
enkelvoudige storing.

• 150 kV spanning in Diemen, Velsen, Oterleek en Haarlemmermeer na het optreden van een
enkelvoudige storing.

• opgetreden enkelvoudige storing.

Resultaten van de blindvermogensinventarisatie

In de figuren 4.1 tim figuur 4.4 wordt volstaan met de resultaten van de blindvermogensinventarisatie
voor de drie onderzochte situaties. In deze figuren worden de minimale en de maximale
blindvermogensproductie van een eenheid vermeld, zoals deze voortkomen uit de toegestane
scenario's, en gelden aan de 150 kV rail. Dit is namelijk het leveringspunt van waar NWN het
blindvermogen van de producent UNA gaat afnemen. Belangrijk hierbij is dat de relatieve
blindvermogensproductie van een eenheid gerelateerd is aan z'n eigen maximaal te 1everen
blindvermogen aan de 150 kV rail (na de step-up transformator).
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Figuur 4.2: Blindvermogensbereiken van de eenheden aan
de 150 kV rail bij cos <p ~ 0,90 in Diemen.
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Figuur 4.3: Blindvermogensbereiken van de eenheden aan
de 150 kV rail bij cos <p ~ 0,95 in Diemen.
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Conclusies met betrekking tot de blindvermogensbereiken van de eenlteden

Uit figuur 4.2 en figuur 4.3 kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Cos (J) > 0,90 aan de 150 kV rail in Diemen:

- Eenheden produceren voor storing een blindvermogen ruimschoots beneden hun maximale waarde.
- IJMO 1 produceert maximaal blindvermogen bij uitval van HW8 in scenario 7.
- Eenheden produceren een blindvermogen beneden hun maximale waarde bij overige storingen.

Via de tabellen van Bijlage 2 (zie Appendix) kan worden afgeleid:

- V66r storing is er gemiddeld gelijktijdig over aIle toegestane scenario's aan de 150 kV rails van de
eenheden 200 MVAR in bedrijf.

- Ntl storing is er gemiddeld over aIle toegestane scenario's aan de 150 kV rails van de eenheden
gelijktijdig 237 MVAR in bedrijf.

Cos cp > 0,95 aan de 150 kV rail in Diemen:

- Eenheden produceren voor storing een blindvermogen ruimschoots beneden hun maximaIe waarde.
- Eenheden produceren meer blindvermogen ten opzichte van cos<p ~ 0,90 in Diemen.
- IJMO 1 produceert maximaal blindvermogen bij uitval van HW8 in scenario 7.
- VLN24 produceert maximaal blindvermogen bij uitval van HW8 in scenario 12.
- HW8 produceert maximaal blindvermogen bij uitval van VLN25 in scenario 11.
- Bij overige storingen produceren de eenheden een blindvermogen beneden hun maximale waarde.

Via de tabellen van Bijlage 3 (zie Appendix) kan worden afgeleid:

- V66r storing is er gemiddeld gelijktijdig over aIle toegestane scenario's aan de 150 kV rails van de
eenheden 239 MVAR in bedrijf.

- Ntl storing is er gemiddeld over aIle toegestane scenario's aan de 150 kV rails van de eenheden
gelijktijdig 271 MVAR in bedrijf.

Condensatorbank in Oterleek

Er komt dus naar voren dat de eenheden bij een cos <p ~ 0,95 in Diemen gemiddeld meer
blindvermogen moeten produceren (er is immers minder blindvermogensimport vanuit het koppelnet
toegestaan). Tevens wordt de kans groter dat een eenheid maximaal blindvermogen moet produceren
bij het optreden van een enkelvoudige storing. Hierdoor ontstaan een aantal ongewenste
bedrijfssituaties i.v.m. voltage collapse. Om de eenheden in deze situatie minder blindvermogen te
laten produceren is het mogelijk om een condensatorbank te plaatsen.

Er is voor aIle toegestane inzet-scenario's onderzocht hoe groot een condensatorbank in Oterleek zou
moeten zijn voor een gezonde spanningshuishouding, en een zo klein mogelijke kans dat een eenheid
z'n maximale blindvermogen moet produceren in het geval van een enkelvoudige storing. Deze
condensatorbank blijkt 50 MVAR te moeten bedragen (zie Appendix, Bijlage 4).

Er is gekozen om de condensatorbank in Oterleek te plaatsen omdat dit station:

• onderdeel is van de "driehoek" Velsen-Hemweg-Diemen-Wijdewormer-Oterleek waarm de
grootste vermogensstromen vloeien.

• geen blindvermogensopwekking heeft van aangesloten eenheden. De stations VLN
(blindvermogensopwekking vanuit VLN24, VLN25, of IJMOl) en DMN
(blindvermogensopwekking vanuit DMN33 en blindvermogensimport vanuit het koppelnet) vallen
hierdoor af.

46-------------------------------------



Blindvermogensinventarisatie op 150 kV niveau

In figuur 4.4 worden de onder- en bovengrenzen van de blindverrnogensbereiken, zoals deze
voortkomen uit de toegestane scenario's, van de eenheden weergegeven aan de 150 kV rail. Ook nu
geldt dat de relatieve blindverrnogensproductie van een eenheid gerelateerd is aan z'n eigen maximaal
te leveren blindverrnogen aan de 150 kV rail.
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Figuur 4.4: Blindvermogensbereiken van de eenheden aan
de 150 kV rail bij cos q> ~ 0,95 in Diemen en een
50 MVAR condensatorbank in Oterleek.

Cos <p > 0,95 aan de 150 kV rail in Diemen en een condensatorbank van 50 MVAR in Oterleek:

- Eenheden produceren voor storing een blindverrnogen ruimschoots beneden hun maximale waarde.
- Eenheden produceren zowel voor als na een storing minder blindverrnogen vergeleken met de

situatie cos q> ~ 0,95 zonder condensatorbank in Oterleek.
- Eenheden produceren een blindverrnogen beneden hun maximale waarde bij het optreden van een

storing.
- IJMOI produceert bijna maximaal blindverrnogen bij uitval van HW8 in scenario 7.

Via de tabellen van Bijlage 4 (zie Appendix) kan worden afgeleid:

- V66r storing is er gemiddeld gelijktijdig over aIle toegestane scenario's aan de 150 kV rails van de
eenheden 193 MVAR in bedrijf.

- Na storing is er gemiddeld over aIle toegestane scenario's aan de 150 kV rails van de eenheden
gelijktijdig 232 MVAR in bedrijf.
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Aandachtspunten

- De bestudeerde hooglast situatie (1882 MW) betreft niet de hoogste belasting. De hoogste belasting
bedraagt momenteel ongeveer 2000 MW.

- Uitgaande van de EMS berekeningen van de stationsbelastingen zijn deze zodanig aangepast dat het
netto gedrag van het totale 150 kV net overeenstemt met de comptabe1e metingen. Hierbij wordt dus
voorbij gegaan aan het feit of de specifieke stationsbelastingen geheel correct zijn.

- Meetwaarden uit het EMS blijken nogal eens onbetrouwbaar te zijn. Om tot een goede modellering
van stationsbelastingen te komen en een beeld te kunnen vormen van de blindvermogensimport,
zullen aIle metingen gecontroleerdlverbeterd moeten worden.
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5 PLAATSING VAN EEN CONDENSATORBANK

5.1 Netstylering van het net van Noord West Net

Bij de uitgevoerde blindvermogensinventarisatie kwam naar voren dat een aantal eenheden hun
maximale blindvermogen produceren bij uitval van een andere eenheid. Dit gebeurde in de situatie
dat aan de 150 kV rail in Diemen de cos <p ~ 0,95 diende te zijn. Vervolgens is onderzocht hoe groot
een condensatorbank in Oterleek op 150 kV niveau zou moeten zijn om deze situatie te voorkomen.
Deze condensatorbank bleek 50 MVAR te bedragen.

Een dergelijke condensatorbank kan natuurlijk ook op een ander spanningsniveau aangebracht
worden: het 50 kV of 10 kV niveau. Een belangrijk voordeel wanneer een condensatorbank op een
lager spanningsniveau wordt aangebracht is dat de netverliezen, het blindvermogensverbruik, en de
belastinggraad van de verschillende netonderdelen afnemen. Met andere woorden: plaatsing van een
condensatorbank op een lager spanningsniveau levert grotere besparingen op.

Om een indruk te krijgen van de invloed van een condensatorbank op een willekeurig
spanningsniveau is een vervangingsschema van het volledige net van NWN opgesteld. Dit
vervangingsschema is van toepassing op het volledige 150 kV net, de 150 kV/50 kV transformatoren,
het 50 kV net, en de 50 kV/I0 kV transformatoren. Voor elk van deze netonderdelen wordt een
vervangings- weerstand en reactantie bepaald. Het vervangingsschema bestaat dan voor elk
netonderdeel uit de serieschakeling van de genoemde impedanties.

Het doel van het vervangingsschema is om bij een bekende belasting aan de 10 kV rail, bekende
Hoogovens belastingen en bekende vermogensinkoppeling van decentrale eenheden, inzicht te
verkrijgen in de optredende netverliezen, het blindvermogensgedrag, en de totale belastinggraad van
de verschillende netonderdelen. Tevens zal de invloed van een condensatorbank op een bepaald
spanningsniveau bestudeerd kunnen worden. In figuur 5.1 wordt het vervangingsschema
weergegeven.

50kV

10 kV

150 kV

150 kV

E

D

A

c

B

Hoogovens 1

Hoogovens 2

Rverbinding

_ Opwekking + vermogensimport Diemen

150 kV net

150 kV 150 kV Rkoper

transformatoren

Decentrale
opwekking

50 kV net

Decentrale
opwekking

50 kV 110 kV Rkoper

transformatoren

jXtraro

Figuur 5.1: Aigemene netstylering van het net
van Noord West Net.
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Bescltouwing algemene netstylering

Beschouw figuur 5.1. Aan het "begin" (rail A) van het 150 kV net zal actief- en reactief vermogen
vanuit de eenheden (VLN24, VLN25, IJMOl, HW7, HW8, of DMN33) en het koppelnet (Diemen)
worden ingekoppeld. Dit vermogen zal via het 150 kV net richting de 150 kV/50 kV transformatoren
getransporteerd worden. Belangrijk hierbij is de capacitieve bijdrage van het net: de
blindvermogensopwekking tengevolge van de bedrijfscapaciteiten van de verbindingen en het op
spanning zijn van het net. De blindvermogensopwekking van het 150 kV net bedraagt 407 MVAR.
Deze bijdrage werkt reducerend op het te transporteren vermogen en de netverliezen. Van deze
blindvermogensproductie wordt 50% aan rail A ("begin" van het 150 kV net) en 50% aan rail B
("einde" van het 150 kV net) ingekoppeld. Het te transporteren vermogen zal tengevolge van de
aanwezige weerstand en reactantie van het net een verlies en een blindvermogensverbruik opleveren.

Met betrekking tot het blindvermogensgedrag van het 150 kV net geldt het volgende: netto zal aan
rail Been grotere reactieve vermogenscomponent bestaan dan aan rail A (Qopwekking net»Qverbruik net) bij
(ongeveer) dezelfde actieve vermogenscomponent. Dit houdt in dat aan het "einde" van het 150 kV
net (rail B) de cos <p "verslechtert" (kleiner wordt) ten opzichte van de cos <p aan rail A (het "begin"
van het 150 kV net).

Aan de 150 kV rail van de 150 kV/50 kV transformatoren wordt vanuit het 150 kV net een
Hoogovens 1 belasting gevoed. Het resterende vermogen zal over de 150 kV/50 kV transformatoren
getransporteerd worden. Hierbij treedt een koperverlies en een blindvermogensverbruik op
tengevolge van de aanwezige koperweerstand en de reactantie van de wikkelingen. Hierbij zal gelden
dat Xtr• fo>>Rkoper'

Vervolgens wordt aan de 50 kV rail (rail C) van de 150 kV/50 kV transformatoren een Hoogovens 2
belasting gevoed en koppelen een aantal decentrale eenheden vermogen in. Het resterende vermogen
wordt over het 50 kV net getransporteerd waarbij wederom een netverlies, een
blindvermogensverbruik en een blindvermogensopwekking optreden. De blindvermogensopwekking
van het 50 kV net bedraagt 181 MVAR. Ook hier geldt weer dat het net meer blindvermogen opwekt
dan dat het verbruikt waardoor de cos <p aan rail D verslechtert (kleiner is) dan de cos <p aan rail C.
Aan rail D koppelen tevens een aantal decentrale eenheden vermogen in.

Tenslotte zal het vermogen via de 50 kV/lO kV transformatoren getransporteerd worden. Ook hierbij
treedt weer een koperverlies en een blindvermogensverbruik op tengevolge van de koperweerstand en
de reactantie van de wikkelingen. Vanaf de 10 kV rail (rail E) wordt nu de belasting in het lager
gelegen netgedeelte gevoed.

5.2 Parameterwaarden van netonderdelen

Voor de verschillende netonderdelen zoals weergegeven in het vervangingsschema dienen de waarden
van de weerstanden en reactanties bepaald te worden. Als uitgangspositie hiervoor is de hooglast
situatie van het 150 kV net en het bijbehorende inzet-scenario gehanteerd zoals dit bestond op 30-11
1999 om 17:45u. De totale stationsbelasting bedraagt dan: 1882 MW, 862 MVAR waarbij de
eenheden VLN25, HW8, en DMN33 in bedrijf zijn. De vermogensstromen in deze situatie zijn
weergegeven in Bijlage 1 (resultaten van de loadflowberekening).
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R en X voor de verschillende netonderdelen

In de navolgende tekst wordt in hoofdlijnen de methode aangegeven waannee de waarden van de
weerstanden, de reactanties, en capaciteiten zijn bepaald. Deze waarden worden tevens weergegeven.
De berekening hiervan is weergegeven in Bijlage 2.

• 150 kV net

- De totale vennogensopwekking door eenheden en vennogensimport uit het koppelnet zijn uit de
Ioadflowberekening van het ISO kV net bekend.

- Door van aIle verbindingen de bedrijfscapaciteiten te verzamelen is het mogelijk om de totale
blindvennogensproductie van het 150 kV net te bepalen. Hiennee is het mogelijk om een
vervangingscapaciteit (C) van het 150 kV net te berekenen (Qopwek, 150kVnet=roCU2).

- De loadflowberekening van het 150 kV net rapporteert de opgetreden netverliezen. Bij een bekende
vennogensinkoppeling op ISO kV niveau is het dus mogelijk om een fasestroom te berekenen. Uit
de gerapporteerde netverliezen (3I2Rverbinding) bij een bekende fasestroom kan dus een waarde van
Rverbinding bepaald worden.

- De totale inkoppeling en opwekking aan blindvennogen (door de eenheden, het koppelnet, en het
ISO kV net zeIt) en de totale blindvennogenscomponent van de ISO kV belasting zijn bekend. Het
verschil tussen beiden bedraagt dan het blindvennogensverbruik (3fXverbinding) van het 150 kV net.
Bij een bekende fasestroom kan dus een waarde van Xverbinding bepaald worden.

Voor het 150 kV net geldt:
Rverbinding= 0,0464 n Xverbinding= 0,2784 n CI2= 28,86 JlF

• 150 kV 150 kV transformatoren

- Van de nonnaal in bedrijf zijnde 150 kV/50 kV transfonnatoren zijn de relatieve
kortsluitspanningen, de nominale vennogens en koperverliezen (bij nominale belasting) verzameld.
Door deze transfonnatoren parallel te schakelen is een vervangingsreactantie (Xuafo) op 150 kV
niveau bepaald.

- Bij de bekende fasestroom aan de 150 kV zijde kon de belastinggraad van de "vervangings
transfonnator" bepaald worden. Bij deze belastinggraad konden de totale koperverliezen (3fRkoper)
bepaald worden. Bij deze fasestroom aan de ISO kV zijde kan dus een waarde van Rkoper op 150 kV
niveau bepaald worden.

Voor de ISO kV ISO kV transfonnatoren geldt:
Rkoper= 0,0193 n Xtraro= 0,8461 n

• 50 kV net

- Voor het 150 kV net zijn van aIle verbindingen de Iangsweerstanden, de Iangsreactanties, en de
bedrijfscapaciteiten verzameld. Door de paralleischakeling van deze verbindingen zijn een
vervangings- weerstand en reactantie bepaald.

- De blindvennogensproductie van dit net is bepaald door de blindvennogensproducties van de
afzonderlijke verbindingen te sommeren. Hiennee is het mogelijk om een vervangingscapaciteit van
het 50 kV net te bepalen (Qopwek, 50 kV net=roCU2).

Voor het 50 kV net geldt:
Rverbinding= 0,0059 n Xverbinding= 0,0073 n C/2= 0,12 mF
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• 50 kV /10 kV transformatoren

- Van de nonnaal in bedrijf zijnde 50 kVIlO kV transfonnatoren zijn de relatieve kortsluitspanningen,
de nominale vennogens en koperverliezen (bij nominale belasting) verzameld. Door deze
transfonnatoren parallel te schakelen is een vervangingsreactantie (Xlr• fo) op 10 kV niveau bepaald.

- Bij een bekende fasestroom aan de 10 kV zijde kon de belastinggraad van de "vervangings
transfonnator" bepaald worden. Bij deze belastinggraad konden de totale koperverliezen (3I2Rkoper)
bepaald worden. Bij de bekende fasestroom aan de 10 kV zijde is het dus mogelijk om een waarde
van Rkoper op 10 kV niveau te bepalen.

Voor de 50 kVIlO kV transfonnatoren geldt:
Rkoper= 0,0061 Q Xtr•fo= 0,0853 Q

In figuur 5.2 IS nu het totale vervangingsschema met de vennelde weerstanden en reactanties
weergegeven.

10kV

50kV

150 kV

Hoogovens 1
166MW
109MVAR

50kV
,,;J;CI2=O,12 mF Hoogovens 2

0.0059 n 85 MW
53MVAR

~erbinding

21,13 kA!

jXtr•fo

jXverbinding

~ Opwekking + vermogensimport Diemen

150 kV

79MW~

101 MW~

50 kV net

1891 MW
504,43 MVAR_-'---- ---.- _

50 kV /10 kV
transformatoren

150 kV / 50 kV
transformatoren

150 kV net

1791 MW
610MVAR

Figuur 5.2: Vervangingsschema van het volledige net van
Noord West Net in een hooglast situatie.

De netstylering is verwerkt in een spreadsheet programma. Met behulp van dit programma kunnen de
vennogensstromen, belastinggraden, en netverliezen snel en indicatief berekend worden bij een
bekende belasting aan de 10 kV rail, bekende Hoogovens belastingen, en bekende decentrale
opwekking. Tevens is het mogelijk om de invloed van een condensatorbank op het totale systeem
indicatief te bestuderen. Hierbij geldt dat de netstylering geen onderscheid maakt tussen het plaatsen
van een condensatorbank in Oterleek of Velsen. Met andere woorden: de netstylering houdt geen
rekening met "plaatsafhankelijkheid".
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De netstylering is bedoeld om snel een indicatief beeld te vormen van de technische toestand van het
systeem, en dient niet ter vervanging van een loadflowberekening. Belangrijk hierbij is dat het
vervangingsschema opgesteld is uitgaande van een hooglast situatie. Wanneer het 150 kV net zich in
een andere belastingssituatie bevindt zuBen de ingekoppelde vermogens en netverliezen veranderen
waardoor de waarden van R en X gaan afwijken.

5.3 Condensatorbank op 150 kV, 50 kV of 10 kV niveau

In figuur 5.3 zijn voor de verbindingen en de transformatoren de totale netverliezen en het totale
blindvermogensverbruik (volgens de netstylering) weergegeven bij plaatsing van een
condensatorbank. Deze condensatorbank is achtereenvolgens geplaatst aan de 150 kV zijde van de
150 kV/50 kV transformatoren, aan de 50 kV zijde van de 50 kV/lO kV transformatoren, en aan de 10
kV zijde van de 50 kV/lO kV transformatoren.
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150125

Cond.bnk. aan 10 kV zijde
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100

Condensatorbank (MVAR)

755025

28

§'
~ 27,5
c::
CIl
N
.~ 27i:
CIl
>a:;
c::

26,5CIl
iii
'0
I-

26

25,5
0

320

=s 315...
.Q

~en 310
c::
§,~

~ ;; 305
... :!:
~~

~ 300
:is
CIl
iii 295
'0
I-

250225200175150125100755025
290 +----!----t-----t----t-----if----+----+----+-----+---i

o

Condensatorbank (MVAR)

Figuur 5.3: Totale netverliezen en blindvermogensverbruik bij plaatsing van een
condensatorbank.

Uit beide figuren komt duidelijk naar voren dat wanneer een condensatorbank op een lager
spanningsniveau wordt geplaatst de netverliezen en het blindvermogensverbruik afnemen. Dit
vanwege het feit dat de vermogensstromen in al de netonderdelen, met een spanningsniveau hoger
dan waar de condensatorbank is geplaatst, kunnen afnemen. In de betreffende netonderdelen treedt
dus een besparing aan netverliezen, blindvermogensverbruik, en te contracteren blindvermogen op de
eenheden op.

53



Plaatsing van een condensatorbank

Belangrijk is om te realiseren dat het 150 kV en 50 kV net van NWN zich sterk capacitief gedragen:
beiden netten wekken bij de nominale spanning veel blindvermogen op (veel meer dan door de netten
wordt verbruikt). De blindvermogensopwekking van het 150 kV en 50 kV net bedragen
respectievelijk 408 MVAR en 181 MVAR (zie Bijlage 2). Dit betekent dat er relatief grote
condensatorbanken geplaatst zouden moeten worden om nog een bepaalde besparing te realiseren.

In figuur 5.4 en 5.5 wordt de verbetering van de cos <p weergegeven bij het plaatsen van een
condensatorbank aan de 150 kV zijde van de 150 kV/50 kV trafo's of aan de 50 kV zijde van de 50
kV/lO kV trafo's.
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Figuur 5.4: Cos <p verbetering bij plaatsing van een condensatorbank
aan de 150 kV zijde van de 150 kV/50 kV trafo's.
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Figuur 5.5: Cos <p verbetering bij plaatsing van een condensatorbank
aan de 50 kV zijde van de 50 kV/10 kV trafo's.

In Bijlage 3 worden de resultaten volgens de netstylering weergegeven bij plaatsing van een
condensatorbank van 50 MVAR of 100 MVAR op 150 kV, 50 kV, of 10 kV niveau, en een be1asting
van (1791 MW, 610 MVAR) aan de 10 kV rail.
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5.4 Investeringsbeoordeling van een condensatorbank

Bij de blindvermogensinventarisatie van het 150 kV net (1882 MW, 862 MVAR) is naar voren
gekomen dat met behulp van een condensatorbank in Oterleek (150 kV) te allen tijde kan worden
voldaan aan de eis dat cos <p ~ 0,95 in Diemen is. Deze condensatorbank zou 50 MVAR moeten
bedragen. In deze situatie kunnen de eenheden nog voldoende rege1en in hun
blindvermogensproductie.

Een dergelijke investering zal beoordeeld moeten worden op de financiele haalbaarheid. Deze
beoordeling is uitgevoerd met behulp van de Netto Contante Waarde methode waarbij gebruik
wordt gemaakt van cash-flows.

5.4.1 Netto contante waarde methode algemeen

Indien een investering wordt uitgevoerd dan zal dit leiden tot een reeks uitgaven die nodig zijn voor
de aanschaf en vervanging van produktiemidde1en. Ret grootste gedeelte van deze uitgaven zal bij
aanvang van het project plaatsvinden omdat dan duurzame activa (b.v. gebouwen en machines) en
vlottende activa (b.v. voorraden) moeten worden aangekocht. Tegenover deze uitgaven zullen
voldoende hoge cash-flows (ontvangsten) moeten staan. Onder een cash-flow wordt verstaan: het
verschil tussen de ontvangsten uit hoofde van de verkoop van produkten en de uitgaven in verband
met de aanschaffing en aanwending van produktiemidde1en in een bepaalde periode. Deze cash-flows
tijdens de looptijd van het project zullen moeten worden beoordee1d.

Met betrekking tot de cash-flows zijn de volgende zaken van be1ang:

• voor aanvang van het project: investeringen in duurzame en vlottende activa die uitgaven tot
gevolg hebben: het aanschaffen van een produktiemiddel.

• gedurende de looptijd van het project: afschrijvingen op duurzame activa die tot de kosten
behoren: de waardevermindering van het produktiemidde1 door het gebruik hiervan.

• aan het einde van de looptijd van het project: desinvesteringen in duurzame en vlottende activa
die ontvangsten tot gevolg hebben: de verkoop van een produktiemiddel.

Ret verband tussen de cash-flow en de periodewinst kan nu als voIgt worden weergegeven:

Bij aanvang van het project:

Cash-flow = - investeringen

Gedurende de looptijd van het project:

Cash-flow= periodewinst + afschrijvingen

In het laatste jaar van het project:

Cash-flow = periode winst + afschrijvingen + desinvesteringen
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Voorheeld

Een ondememing staat voor de keuze te investeren in een nieuw project met een looptijd van 3 jaar en
een investeringsbedrag van fl. 500000,-. In de onderstaande tabel worden omzet, exploitatiekosten,
afschrijvingen en winst weergegeven gedurende de looptijd van het project. Het
vennootschapsbelastingtariefbedraagt 40%. De vermelde bedragen luiden in duizenden guldens.

IJaar 1 Jaar2 Jaar3

Omzet 800 1000
Exploitatiekosten 400 500 500
Afschrijvingen 100 100 100

Totale kosten 500 600

Winst voor belasting 300 400
Vennootschapsbelasting 120 160

Winst na belasting 180 240

1000

600

400
160

240

Met behulp van deze uitkomsten kunnen de jaarlijkse cash-flows berekend worden.Voor de
volledigheid wordt ook de oorspronkelijke investering vermeld (jaar 0). Ontvangsten worden vermeld
als positieve bedragen en uitgaven als negatieve bedragen.

IJaar 0 Jaar 1 Jaar 2 Jaar3

Winst na belasting 180 240 240
Afschrijvingen 100 100 100
Investeringen -500
Desinvesteringen

Cash-flow -500 280 340 340

In formulevorm kan de cash-flow als voIgt worden bepaald (jaar I tlmjaar 3):

Jaar 0:
Cash-flow= -Investeringen

Jaar 1 tlmjaar 3:
Cash-flow = (l-Belast.perc.)*(Omzet-Exploitatiekosten) + Belast.perc.*Afschrijvingen

Uit de tabellen blijkt dat de som van de cash-flows over de jaren 0 tim 3 bedraagt:

-500+280+340+340=460. Dit betekent dat de ontvangsten de uitgaven overtreffen.

Bij de berekening van de cash-flows wordt echter aan een belangrijk aspect voorbij gegaan: de
vergoedingen (dividend, rente) die aan de vermogensverschaffers betaald moeten worden voor het
verstrekken van vermogen. Deze vergoedingen zullen dus moeten worden gedekt door de totale
ontvangsten van het project. Met andere woorden: het project zal een voldoende grote rentabiliteit
moeten hebben om deze vergoedingen te kunnen betalen.
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In het algemeen kan worden gesteld dat de cash-flows zo snel mogelijk moeten worden ontvangen.
Aan een bedrag dat nu wordt ontvangen wordt een hogere waarde toegekend dan aan hetzelfde bedrag
dat pas over een zekere periode wordt ontvangen. Wanneer een bedrag eerder wordt ontvangen kan
dit weer belegd worden waardoor een rentevoordeel wordt behaald. Dit verschijnsel staat bekend
onder de naam tijdvoorkeur en komt tot uiting in de vermogenskostenvoet: de gemiddelde kostenvoet
waartegen een ondememing vermogen kan aantrekken. De waarde van een cash-flow daalt dus
gedurende het project tengevolge van de vermogenskostenvoet (k).

Netto Contante Waarde methode

De Netto Contante Waarde (N.C.W.) methode is een disconteringsmethode die vaak gebruik wordt
om investeringsprojecten te beoordelen. Dat wil zeggen dat deze methode rekening houdt met het
tijdaspect van cash-flows wanneer een ondememing bij een bepaalde vermogenskostenvoet (k)
vermogen aantrekt. De methode berekent de contante waarde van de verwachte cash-flows (Cf;),
inclusief het oorspronkelijke investeringsbedrag (CFo)' Dit betekent dat de waarde van de cash-flows
over de projectduur worden berekend.

In formulevorm is de berekening van de netto contante waarde (NCW) van een project met een
looptijd van n jaren en een vermogenskostenvoet k als voIgt:

n CF
Ncw=I ';

;;0 (1+k)

Voor het vermelde voorbeeld betekent dit bij een vermogenskostenvoet k=8%:

280 340 340
NCW - -500 +- + + - 320 66

- 1,08 (1,08)2 (1,08)3 - ,

Indien de netto contante waarde van een project positief is, dan is de rentabiliteit van het project
groter dan de vermogenkostenvoet van de ondememing. In een dergelijke situatie komt het project
in aanmerking voor uitvoering.

5.4.2 Netto contante waarde methode voor de investering in een condensatorbank

Voor de plaatsing van een condensatorbank van 50 MVAR is de volgende investering nodig:

Condensatorbank:
Per veld:

50 MVAR:
150 kV:
50kV:
10kV:

fl. 1250000,
fl. 1000000,
fl. 600000,
fl. 100000,-

(Bron: NUON)
(Bron: N.W.N.)
(Bron: N.W.N.)
(Bron: N.W.N.)

De condensatorbank van 50 MVAR is op de vier verschillende spanningsniveau's, zoals aangegeven
in de netstylering, aangesloten:

• 150 kV zijde van de 150 kV/50 kV trafo's, met 1 veld.
• 50 kV zijde van de 150 kV/50 kV trafo's, met 2 velden.
• 50 kV zijde van 50 kV!10 kV trafo's, met 2 velden.
• 10 kV zijde van de 50 kV!10 kV trafo's, met 10 velden.
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Per spanningsniveau zijn de bijbehorende netverliesbesparingen (MW) van verbindingen en
transformatoren met behulp van de uitgevoerde netstylering indicatief bepaald. Door hier per
netonderdeel (150 kV net, 150 kVl50 kV trafo's, 50 kV net, en 50 kV/lO kV trafo's) een bedrijfstijd
van het verlies aan te koppelen was het mogelijk om de verliesbesparing in kWh te bepalen. Met de
bijbehorende kWh prijs (0.10 fl./kWh) kon vervolgens de financieIe besparing op het verlies
berekend worden.

Uit de blindvermogensinventarisatie voor cos cp ~ 0,95 (met en zonder condensatorbank in Oterleek )
is een gemiddelde besparing van gecontracteerd blindvermogen op de eenheden bepaald. Deze
gemiddelde besparing aan de 150 kV rail bedraagt: 47,58 MVAR volgens de loadflow berekening.
Deze blindvermogensbesparing wordt tegen een prijs van 2,32 fl./kVar en een bedrijfstijd van 8760 h
in rekening gebracht ([18]).

Toepassing van de Netto Contante Waarde methode

am de N.C.W. methode toe te kunnen passen zijn de volgende onderdelen nodig:

Investering:
Omzet:

Exploitatiekosten ([21]):

Afschrijvingen:

Vennootschapsbelasting:
Vermogenskostenvoet:

condensatorbatterij en velden .
besparing aan net- en koperverliezen en de besparing op gecontracteerd
blindvermogen op de eenheden.
150 kV: 15000 fl./veld
50 kV: 9000 fl./veld
10 kV: 3000 fl./veld
Investering/aantal jaren van het project. De projectduur is standaard 25
Jaar.
de door een onderneming te betalen belasting over de periodewinst: 35%.
gemiddelde kostenvoet waartegen een onderneming vermogen kan
aantrekken: 8%.

De vermelde onderdelen zijn als variabelen verwerkt in een spreadsheet. Hiermee kan op eenvoudige
wijze de Netto Contante Waarde van het project worden berekend. Wanneer geldt dat de N.C.W. > 0
is, dan betekent dit dat het project voldoende rendabel is en voor uitvoering in aanmerking komt.
Hierbij is aangenomen dat de cash-flows per jaar over de gehele projectduur constant zijn.

Een aandachtspunt is dat er nog een "inkomsten-bron" bestaat bij toepassing van de Netto Contante
Waarde methode. Door het plaatsen van een condensatorbank gaat namelijk de belastinggraad van de
verschillende netonderdelen omlaag. Hierdoor wordt er minder beslag gelegd op de
transportcapaciteit van het net, en is het mogelijk investeringen uit te stellen. Deze lagere
belastinggraad was financieel moeilijk te kwantificeren en is daarom als "inkomsten-bron" buiten
beschouwing gelaten.

In Bijlage 4 zijn de resultaten van de spreadsheet verwerkt wanneer een condensatorbank van 50
MVAR of 100 MVAR (100 MVAR bank: fl. 2500000,- (excl. Veld)) op de verschillende
spanningsniveau's worden aangebracht. Tevens is onderzocht wat de invloed is van variatie in de
bedrijfstijd van het verlies, de vermogenskostenvoet, en de projectduur, op de uitkomst van de
N.C.W. De onder- en bovengrenzen van de betreffende variabelen zijn vermeld in Bijlage 4.

Voor de plaatsing van een 100 MVAR condensatorbank op de verschillende niveau's geldt:

• 150 kV zijde van de 150 kV/50 kV trafo's, met 1 veld.
• 50 kV zijde van de 150 kV/50 kV trafo's, met 4 velden.
• 50 kV zijde van 50 kV/lO kV trafo's, met 4 velden.
• 10 kV zijde van de 50 kV/I0 kV trafo's, met 20 velden.

58



Plaatsing van een condensatorbank

In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de besparingen aan netverlies en te contracteren
blindvermogen bij plaatsing van een condensatorbank op de verschillende spanningsniveau's.

Tabel 5.1: Financii:He besparingen bij plaatsing van een condensatorbank.

Condensatorbank 50 MVAR 100 MVAR

Besparingen per jaar netverlies te contracteren blindvennogen netverlies te contracteren blindvennogen
(x ft. 1000,-) op de eenheden op de eenheden

150 kV zijde
150 kV/50 kV Iralo's 51 118 99 236

50 kV zijde
150 kV/50 kV tralo's 75 125 143 249

50 kV zijde
50 kV/10 kV tralo's 131 125 248 249

10 kV zijde
50 kV/10 kV tralo's 194 131 381 261

COllclusies met betrekkillg tot de illvesterillgsbeoordelillg

Naar aanleiding van de investeringsbeoordeling (zie Bijlage 4) kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:

1) De investering in 50 MVAR en 100 MVAR is financiee1 alleen rendabel (N.C.W. 2: 0) op 10 kV
niveau. Hierbij geldt N.C.W.100 MVAR, 10 kV > N.C.W.so MVAR,IO kV > O. De investering in 100 MVAR
op 10 kV niveau is meer rendabel dan de investering in 50 MVAR op 10 kV niveau.

2) De investeringen (exclusief de exploitatiekosten) in 50 MVAR op 150 kV of 10 kV niveau zijn
hetzelfde. De investering is echter aIleen rendabel op 10 kV niveau.

3) De 100 MVAR condensatorbank op 150 kV niveau is financieel meer rendabel dan de 50 MVAR
investering op 150 kV niveau: 0> N.C.W.IOOMVAR,lSOkV > N.C.W.so MVAR,ISO kV . Beide investeringen
hebben op dit spanningsniveau dezelfde veld- en exploitatiekosten.

4) De investering in 50 MVAR op 50 kV niveau is rendabeler dan de investering in 100 MVAR op
50 kV niveau: 0> N.C.W·sO MVAR,SO kV > N.C.W·100 MVAR,SO kV'

5) De investering in 50 MVAR op 10 kV niveau is niet rendabe1 bij een vermogenskostenvoet van
10%. Voor de aangegeven variaties in parameters is de investering in de 50 MVAR
condensatorbank op 150 kV en 50 kV niveau nooit rendabel.

6) De investering in 100 MVAR op 10 kV niveau is niet rendabel bij een vermogenskostenvoet van
10%.

Vaor NWN is het dus het meest zinvo1 am een condensatorbank op 10 kV niveau te plaatsen. Op dit
niveau zal een condensatorbank echter over (vee!) meer stations verdeeld moeten worden. Hierbij
worden praktische aspecten van een station, zoals beschikbare ruimte en bereikbaarheid, van be1ang.
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Conclusies en aanbevelingen

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Bij aanvang van de .studie omtrent netverliezen en blindvermogenshuishouding in elektriciteitsnetten,
was het van be1ang om een antwoord op de volgende vragen te vinden:

• Wat zijn geschikte methoden om netverliezen voor de verschillende spanningsniveau's te
berekenen en te minimaliseren ?

• Welke methoden komen in aanmerking voor implementatie ?
• Hoeveel blindvermogen dienen de eenheden te kunnen leveren in een hooglast situatie van het 150

kV net?
• Wat zijn economische consequenties van plaatsing van een condensatorbank ?

In de onderstaande tekst worden de conclusies van de studie weergegeven als antwoord op de
bovenstaande vragen.

6.1 Conclusies met betrekking tot netverliezen en blindvermogenshuishouding

Met betrekking tot de netverliezen

1) Netverliezen op transportniveau worden voldoende nauwkeurig berekend. Een methode om de
netverliezen op dit niveau te minimaliseren is de methode van Mamandur. Vanwege de sterk
mathematische aard van deze methode zal implementatie niet eenvoudig zijn.

2) De statistische methode is een geschikte methode om netverliezen in de distributiestrengen te
bepalen met een maximale afwijking van 25%. In hoeverre deze methode nauwkeuriger is dan de
huidige "schattings" methode is moeilijk aan te geven.

3) De 0-1 programmeer-, de discrete-, en de Jasmon methode zijn geschikt om netverliezen op
distributieniveau te minimaliseren. De methode van Jasmon is het meest geschikt voor
implementatie.

4) Een eenduidig geschikte methode om netverliezen op laagspanningsniveau te bepalen is niet
gevonden. De homogeniteit methode is (eventuee1) geschikt om een indicatie van de optredende
netverliezen te krijgen.

Met betrekking tot de blindvermogenshuishouding van het 150 kV net in een hooglast situatie

5) In de hooglast situatie bij cos q> ~ 0,90 van de vermogensimport aan de 150 kV rail in Diemen
produceren de eenheden voor storing een blindvermogen ruimschoots beneden hun maximale
waarde. Na een storing treedt er maximaal een ongewenste bedrijfssituatie op.

6) In de hooglast situatie bij cos q> ~ 0,95 van de vermogensimport aan de 150 kV rail in Diemen
produceren de eenheden voor storing een blindvermogen ruimschoots beneden hun maximale
waarde. Er kunnen meerdere ongewenste bedrijfssituaties optreden na een storing.

7) Wanneer het 150 kV net zich in een hooglast situatie bevindt is plaatsing van een
condensatorbank noodzakelijk om aan de cos q> ~ 0,95 eis te kunnen voldoen, en om ongewenste
bedrijfssituaties te voorkomen. Plaatsing van 50 MYAR in Oterleek op 150 kV niveau blijkt
hiervoor voldoende te zijn.

8) Plaatsing van een 50 MVAR condensatorbank is financieel aIleen rendabel op 10 kV niveau.
9) De onderzochte hooglast situatie van het 150 kV net is niet de hoogste belastingssituatie van dit

moment. Er kunnen in de werkelijke hooglast situatie meer problemen worden verwacht bij het
optreden van een storing en de eis om aan cos q> ~ 0,95 voor de vermogensimport te voldoen.
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Conclusies en aanbevelingen

Een probleem wat bij uitvoering van de blindvermogensinventarisatie naar voren kwam, was de
modellering van stationsbelastingen op 150 kV niveau met EMS gegevens. Een correcte modellering
hiervan bleek erg moeilijk te zijn vanwege de onbetrouwbaarheid van EMS gegevens. In de toekomst
zal het (steeds) belangrijker worden om een goede blindvermogensinventarisatie uit te kunnen voeren
waarbij stationsbelastingen correct gemodelleerd dienen te zijn. Hiertoe is het van belang dat EMS
metingen gecontroleerd worden.

6.2 Aanbevelingen

Voor NWN is het van belang om met geschikte methoden netverliezen te kunnen berekenen en te
minimaliseren. Tevens is het van belang inzicht te hebben in situaties waarbij een storing in het 150
kV net kan leiden tot een mogelijke ongewenste bedrijfssituatie. Naar aanleiding van de uitgevoerde
studie worden hiertoe de volgende aanbevelingen gegeven:

I) Implementatie van de statistische methode om de netverliezen In de distributiestrengen te
bepalen met een maximale afwijking van 25 %.

2) Uitwerking van de methode van Mamandur en Jasmon om netverliezen op transportniveau en
distributieniveau te minimaliseren.

3) Controle van aIle EMS metingen waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn om
stationsbelastingen op 150 kV niveau correct te kunnen modelleren.

4) Geen plaatsing van een condensatorbank om aan de eis cos <p ~ 0,90 voor de vermogensimport
op 150 kV niveau te voldoen.

5) Plaatsing van een condensatorbank op 10 kV niveau om ongewenste bedrijfssituaties te
voorkomen en te kunnen voldoen aan de eis cos <p ~ 0,95 voor de vermogensimport op 150 kV
mveau.
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BIJLAGE 2: Parameterbepaling van netonderdelen.

In deze bijlage worden de weerstanden en reactanties van het vervangingsschema van het net van
NWN berekend. Als uitgangspositie voor deze berekening wordt de situatie van het 150 kV net
volgens Bijlage 1 gehanteerd. Beschouw onderstaande figuur waarin het vervangingsschema is
weergegeven.

_ Opwekking + vermogensimport Diemen

150kV
A

Hoogovens 2

50kV

10 kV

150 kV

E

D

Hoogovens 1

1:' C/2

,;J; C/2

150 kV net
~'erbinding

jXverbinding

150 kV /50 kV Rkoper
transformatoren

Decentrale - jXtrafo

opwekking

50 kV net

Decentrale -
opwekking

50 kV / 10 kV Rkoper

transformatoren

jXtrafo

• 150 kV net

De totale vermogensopwekking (door de eenheden en het koppelnet) aan de 150 kV rail wordt
ingekoppeld aan rail A.De totale belasting van het 150 kV net wordt geconcentreerd verondersteld
aan het "einde" (rail B) van het net. De totale opwekking aan rail A bedraagt hierdoor 1891 MW /
504,43 MVAR (exclusief blindvermogensverbruik en -opwekking van het 150 kV net). De totale
belasting van het 150 kV net bedraagt 1882 MW /862 MVAR. In Bijlage 1 zijn voor deze situatie de
resultaten van de simulatie op het 150 kV niveau weergegeven. Hierbij worden de netverliezen
gerapporteerd: 8,41 MW.

Via de bekende bedrijfscapaciteiten van de verbindingen van het 150 kV net is de totale

blindvermogensproductie van dit net bepaald: 3aJCb U; = aJCb U/2 (~fasespanning; Ur gekoppelde

spanning). Deze blindvermogensproductie bedraagt 408 MVAR. Hiervan wordt 204 MVAR aan rail
A en 204 MVAR aan rail B ingekoppeld (volgens het 1t-vervangingsschema). Doordat nu de
vermogensinkoppeling vanuit de opwekking en het net bekend zijn, is het mogelijk om een
fasestroom, I (A), te berekenen. Vervolgens worden de netverliezen gelijkgesteld aan 3lRverbinding.

Hierdoor kan voor het 150 kV net een vervangingsweerstand, Rverbinding (n), worden berekend.

Het ingekoppelde vermogen aan rail A bedraagt:

S=~p2+Q2 =~(1891)2+(504,43+204)2 =2019MVA=.J3UI} leA
~ I =7 77

U = 150kV '
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Voor het netverlies geldt dan: 8,41 MW = 312
Rverbinding => Rverbinding = 0,04640

Het blindvermogensverbruik van het 150 kV net bedraagt:

Qinkoppelingrail A+Qopwekking 150 kV net-Ql50 kVbelasting= 504,43 + 408 - 862 = SO,43 MVAR.

. 50,43 MVAR =31
2

Xverbinding}
Hlerdoor geldt: => Xverbinding = 0,27840

1 = 7,77 kA

De totale blindvermogensproductie van het 150 kV net kan door middel van een bedrijfscapaciteit in
rekening worden gebracht:

Qopwekking 150kVnet= 408 MVAR=Uim C => C = 57,72jiF=> %= 28,86,uF

Ret vermogen aan het einde van het ISO kV net bedraagt :

Peind, 150kVnet= 1882 MW. Qeind, 150kV nel= 862 MVAR.

• ISO kV/SO kV transformatoren

Van de normaal in bedrijf zijnde 150 kV/50 kV transformatoren zijn de re1atieve korts1uitspanningen
E (%), de nominale vermogens Sn (MVA), en jou1e-verliezen verzame1d. Per transformator is als voIgt
de vervangingsreactantie ~ra[o (n) bepaald:

met:
£: relatieve kortsluitspanning (%).
Ut : gekoppelde spanning (V).
SIl: nominale transformatorvermogen (VA).

Deze berekende traforeactanties zijn allen betrokken op de ISO kV zijde van de transformatoren
waardoor ge1dt: Ut=150 kV. Door de parallelschakeling van aIle transformatoren is vervolgens een
vervangingsreactantie bepaald. Deze vervangingsreactantie blijkt te zijn: x,ra[o=O,8461Q.

In een normale bedrijfssituatie zijn er 38 150 kV/50 kV trafo's met een totaa1 nominaal vermogen van
3810 MVA opgesteld. Bij nominale belasting van deze trafo's bedragen de koperverliezen 12,54
MW. Hierdoor bedraagt de nominale belastingsstroom aan de 150 kV zijde:

3810*106

1 = = 14 66kA
n .J3 *150*103

'

De vermogensstroom aan de 150 kV zijde van de transformatoren bedraagt:

P150 kV. trafo=Peiod, ISO kV net - PHoogovensl=1882-166=
QI50 kV. trafo=Qeind. ISO kV net - QHoogovensl=862-1 09=
S150kV, trafo=

1716 MW.
753 MVAR.

1874 MVA
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Hierdoor bedraagt de werkelijke belastingsstroom aan de 150 kV zijde van de transformatoren:

1874 * 106

1 = .J3 * 150 * 103 = 7 ,21kA. De belastinggraad van de transformatoren bedraagt hierdoor:

7,21 2
14,66 * 100% = 49%. Hierdoor bedragen de koperverliezen: (0,49) * 12,54 = 3,01MW

::::::> 3,01MW = 31
2

Rkoper ::::::> Rkoper = 0,0193Q

Bij een opgesteld trafovermogen van 3810 MVA en een vervangingsreactantie van ~rafo=O,846JQ

betekent dit dat de trafo's gemodelleerd zijn tot een trafo met een relatieve kortsluitspanning:
1':=14,33 %.

Het blindvermogensverbruik van de 150 kV/ 50 kV transformatoren bedraagt hierdoor:

312 X = 3 * (7,21 * 103)2 * 0,8461 =132 MVAR

Het vermogen aan de 50 kV zijde van de transformatoren bedraagt :

PSOkV, trafo=PI50kV, trafo- Pkoperverlies=1716-3,01=
Q50 kV, trafo=Q150 kV, trafo-Qblindvermogensverbruik=753-132=
Sso, trafo=

• 50 kV net

1713 MW.
621 MVAR.

1822 MVA.

Voor het 50 kV net zijn van aIle verbindingen de langsweerstanden, de langsreactanties, en de
bedrijfscapaciteiten verzameld. De blindvermogensproductie van dit net is bepaald door de
blindvermogensproducties van de afzonderlijke verbindingen (coCUl) te sommeren. Deze

blindvermogensproductie bedraagt 181 MVAR (C=0,23 mF). Hiervan wordt 90,5 MVAR aan rail C
en 90,5 MVAR aan rail D ingekoppeld (volgens het n-vervangingsschema).

Door de parallelschakeling van al deze verbindingen is een vervangingsweerstand en
vervangingsreactantie bepaald. Voor het 50 kV net geldt: Rverbinding=0,0059 n , Xverbinding=0,0073 n,
en Cl2=0,12 mF.

Het vermogen aan het begin van het 50 kV net bedraagt:

Pbegin, 50 kY net=P50 kY, trafo + Pdec.eenh.-PHOogovens 2=1713+79-85=
Qbegin, 50 kY nel=Qso kY. trafo + Qdec.eenh. + 0,5*Qopweldcing 50 kY net-QHOOgOVens 2=621+90,5-53=
Sbegin, 50 kY net=

1707 MW.
658,5 MVAR.
1830 MVA.

Hiermee is het dus mogelijk om een fasestroom, I (A), aan het begin van het 50 kV net te berekenen:

Sbegin.50kVnet = .J3Ul = 1830 MVA} _
::::::> 1 - 21,13kA.

U =50kV

Het netverlies voor het 50 kV net bedraagt dan:

31
2

Rvebinding = 3 * (21,13* 103)2 * 0,0059 = 7,90 MW

Het blindvermogensverbruik bedraagt: 312
Xverbinding = 3 * (21,13 * 103)2 * 0,0073 =9,77 MW
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Het vermogen aan het einde van het 50 kV net bedraagt :

Peind, 50 kV net=Pbegin, 50 kV nel- Pnetverlies=1707-7,90= 1699 MW.
Qeind, 50 kV net=Qbegin, 50 kV net + 0,5*Qopwekking net - Qblindvennogensverbruik=658,5+90,5-9,77= 739,23 MVAR
Seind, 50 kV ne,= 1853 MVA.

• 50 kV/10 kV transformatoren

Van de nonnaal in bedrijfzijnde 50 kV/lO kV transfonnatoren zijn de relatieve kortsluitspanningen, 8

(%), de nominale vennogens, en (voor zover mogelijk) de joule-verliezen verzameld. Analoog aan de
methode beschreven voor de 150 kV/50 kV transfonnatoren is per transfonnator een
vervangingsreactantie aan de 50 kV zijde bepaald. Door vervolgens alle 50 kVI 10 kV
transfonnatoren parallel te schakelen is een vervangingsreactantie bepaald: Xlraro=0.0853 n.

In een nonnale bedrijfssituatie zijn er 151 50 kV/lO kV trafo's met een totaal nominaal vennogen van
2367 MVA opgesteld. Bij nominale be1asting van deze trafo's bedragen de koperverliezen 13,61
MW.

Hierdoor bedraagt de nominale belastingsstroom aan de 50 kV zijde van de transfonnatoren:

2367 *10
6

1 = = 27 33kA
n .J3 *50 *103 '

Het vermogen aan de 50 kV zijde van de 50 kVIlO kV transformatoren bedraagt:

P50kV, trafo=Peind,50kV net+ Pdec.opw.=1699+101=
Q50 kV, trafo=Qeind, 50 kV net + Qdec.opw.=
S50 kV, trafo=

1800 MW.
739,23 MVAR.
1946 MVA.

Hierdoor bedraagt de werkelijke belastingsstroom aan de 50 kV zijde van de transfonnatoren:

1946 *10
6

1 = .J3 *50 *103 = 22,47kA . De belastinggraad van de transfonnatoren bedraagt hierdoor:

22,47 2
27,33 *100% = 82,2% . Hierdoor bedragen de koperverliezen: (0,822) *13,61 = 9,20MW

~ 9,20MW = 312
Rkoper ~ Rkoper = 0,00610

Bij een opgesteld trafovennogen van 2367 MVA en een vervangingsreactantie van Xtrafo=0.0853 n
betekent dit dat de trafo's gemodelleerd zijn tot een trafo met een relatieve kortsluitspanning:
E=8,08 %.

Het blindvermogensverbruik verbruik van de 50 kV/lO kV transfonnatoren bedraagt dan:

31 2 X tra/ o = 3 * (22,47 *10
3)2 *0,0853 =129,20 MVAR

Het vermogen aan de 10 kV zijde van de 50 kV/10 kV transformatoren bedraagt:

P 10 kY, trafo=P50 kV. trafo - Pkoperverlies=1800-9,20= 1791 MW.
Q10 kV, trafo=Q5o kV, trafo - Qblindvennogensverbruik=739,23-129,20= 610 MVAR.
SlOkY,trafo= 1883 MVA.
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BIJLAGE 3: Resultaten van de netstylering.

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven van de netstylering wanneer een condensatorbank
van 50 MVAR of 100 MVAR op 150 kV, 50 kV, of 10 kV niveau wordt geplaatst.

Zonder condensatorbank

Netverlies 150 kV net:
Blindvermogensverbruik 150 kV net:
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net:
Belastinggraad 150 kV net (%):
COS PHI begin 150 kV net:
COS PHI einde 150 kV net:
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's:
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's:
Belastinggraad 150 kV / 50 kV transformatoren (%):

Netverlies 50 kV net:
Blindvermogensverbruik 50 kV net:
Netto blindvermogensopwekking 50 kV net:
Belastinggraad 50 kV net (%):
COS PHI begin 50 kV net:
COS PHI einde 50 kV net:
Koperverlies 50 kV/10 kV trafo's:
Blindvermogensverbruik 50 kV/10 kV trafo's:
Belastinggraad 50 kV / 10 kV transformatoren (%):

Totale netverlies (verbindingen en trafo's):
Netverliesbesparing (MW):
Netverliesbesparing (%):

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's):
Blindvermogensverbruik besparing (MVAR):
Blindvermogensverbruik besparing (%):

Condensatorbank aan 150 kV zijde 150 kV/50 kV trafo's:

Netverlies 150 kV net:
Blindvermogensverbruik 150 kV net:
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net:
Belastinggraad 150 kV net (%):
COS PHI begin 150 kV net:
COS PHI einde 150 kV net:
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's:
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's:
Belastinggraad 150 kV / 50 kV transformatoren (%):

Netverlies 50 kV net:
Blindvermogensverbruik 50 kV net:
Netto blindvermogensopwekking 50 kV net:
Belastinggraad 50 kV net (%):
COS PHI begin 50 kV net:
COS PHI einde 50 kV net:
Koperverlies 50 kV/10 kV trafo's:
Blindvermogensverbruik 50 kV/10 kV trafo's:
Belastinggraad 50 kV /10 kV transformatoren (%):

MW MVAR
8,35

50,11
357,89

22,69
0,94
0,91
2,99

131,15
49,17

7,87
9,74
171,26

54,63
0,93
0,92
9,21

128,81
82,21

28,42
0,00
0,00

319,81
0,00
0,00

50
MW MVAR
8,21

49,26
358,74

22,49
0,94
0,92
2,99

131,15
49,17

7,87
9,74
171,26

54,63
0,93
0,92
9,21

128,81
82,21
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Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 28,28
Netverliesbesparing (MW): 0,14
Netverliesbesparing (%): 0,49

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's): 318,96
Blindvermogensverbruik besparing (MVAR): 0,85
Blindvermogensverbruik besparing (%): 0,27

Condensatorbank aan 50 kV zijde 150 kV/50 kV trafo's: 50
MW MVAR

Netverlies 150 kV net: 8,20
Blindvermogensverbruik 150 kV net: 49,22
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net: 358,78
Belastinggraad 150 kV net (%): 22,48
COS PHI begin 150 kV net: 0,95
COS PHI einde 150 kV net: 0,92
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's: 2,93
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's: 128,35
Belastinggraad 150 kV 150 kV transformatoren (%): 48,63

Netverlies 50 kV net: 7,87
Blindvermogensverbruik 50 kV net: 9,74
Netto blindvermogensopwekking 50 kV net: 171,26
Belastinggraad 50 kV net (%): 54,63
COS PHI begin 50 kV net: 0,93
COS PHI einde 50 kV net: 0,92
Koperverlies 50 kV/10 kV trafo's: 9,21
Blindvermogensverbruik 50 kV/10 kV trafo's: 128,81
Belastinggraad 50 kV 110 kV transformatoren (%): 82,21

Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 28,21
Netverliesbesparing (MW): 0,21
Netverliesbesparing (%): 0,74

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's): 316,12
Blindvermogensverbruik besparing (MVAR): 3,69
Blindvermogensverbruik besparing (%): 1,15

Condensatorbank aan 50 kV zijde 50 kVl10 kV trafo's: 50
MW MVAR

Netverlies 150 kV net: 8,20
Blindvermogensverbruik 150 kV net: 49,21
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net: 358,79
Belastinggraad 150 kV net (%): 22,48
COS PHI begin 150 kV net: 0,95
COS PHI einde 150 kV net: 0,92
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's: 2,93
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's: 128,32
Belastinggraad 150 kV / 50 kV transformatoren (%): 48,63

Netverlies 50 kV net: 7,72
Blindvermogensverbruik 50 kV net: 9,56
Netto blindvermogensopwekking 50 kV net: 171,44
Belastinggraad 50 kV net (%): 54,11
COS PHI begin 50 kV net: 0,94

71



COS PHI einde 50 kV net: 0,93
Koperverlies 50 kV/10 kV trafo's: 9,21
Blindvermogensverbruik 50 kV/10 kV trafo's: 128,81
Belastinggraad 50 kV I 10 kV transformatoren (%): 82,21

Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 28,06
Netverliesbesparing (MW): 0,36
Netverliesbesparing (%): 1,27

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's): 315,90
Blindvermogensverbruik besparing (MVAR): 3,91
Blindvermogensverbruik besparing (%): 1,22

Condensatorbank aan 10 kV zijde 50 kVl10 kV trafo's: 50
MW MVAR

Netverlies 150 kV net: 8,20
Blindvermogensverbruik 150 kV net: 49,17
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net: 358,83
Belastinggraad 150 kV net (%): 22,47
COS PHI begin 150 kV net: 0,95
COS PHI einde 150 kV net: 0,92
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's: 2,92
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's: 128,19
Belastinggraad 150 kV I 50 kV transformatoren (%): 48,60

Netverlies 50 kV net: 7,72
Blindvermogensverbruik 50 kV net: 9,55
Netto blindvermogensopwekking 50 kV net: 171,45
Belastinggraad 50 kV net (%): 54,07
COS PHI begin 50 kV net: 0,94
COS PHI einde 50 kV net: 0,93
Koperverlies 50 kV/10 kV trafo's: 9,03
Blindvermogensverbruik 50 kV/10 kV trafo's: 126,29
Belastinggraad 50 kV I 10 kV transformatoren (%): 81,39

Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 27,87
Netverliesbesparing (MW): 0,55
Netverliesbesparing (%): 1,94

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's): 313,20
Blindvermogensverbruik besparing (MVAR): 6,61
Blindvermogensverbruik besparing (%): 2,07

Condensatorbank aan 150 kV zijde 150 kV/50 kV trafo's: 100
MW MVAR

Netverlies 150 kV net: 8,08
Blindvermogensverbruik 150 kV net: 48,48
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net: 359,52
Belastinggraad 150 kV net (%): 22,31
COS PHI begin 150 kV net: 0,95
COS PHI einde 150 kV net: 0,93
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's: 2,99
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's: 131,15
Belastinggraad 150 kV I 50 kV transformatoren (%): 49,17
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l'Jetverlies 50 kY net: 7,87
Blindvermogensverbruik 50 kY net: 9,74
Netto blindvermogensopwekking 50 kY net: 171,26
Belastinggraad 50 kY net (%): 54,63
COS PHI begin 50 kY net: 0,93
COS PHI einde 50 kY net: 0,92
Koperverlies 50 kY/10 kY trafo's: 9,21
Blindvermogensverbruik 50 kY/10 kY trafo's: 128,81
Belastinggraad 50 kY I 10 kY transformatoren (%): 82,21

Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 28,15
Netverliesbesparing (MW): 0,27
Netverliesbesparing (%): 0,95

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's): 318,18
Blindvermogensverbruik besparing (MYAR): 1,63
Blindvermogensverbruik besparing (%): 0,51

Condensatorbank aan 50 kV zijde 150 kVl50 kV trafo's: 100
MW MVAR

Netverlies 150 kY net: 8,07
Blindvermogensverbruik 150 kY net: 48,42
Netto blindvermogensopwekking 150 kY net: 359,58
Belastinggraad 150 kY net (%): 22,29
COS PHI begin 150 kY net: 0,95
COS PHI einde 150 kY net: 0,93
Koperverlies 150 kY/50 kY trafo's: 2,87
Blindvermogensverbruik 150 kY/50 kY trafo's: 125,76
Belastinggraad 150 kY I 50 kY transformatoren (%): 48,13

Netverlies 50 kY net: 7,87
Blindvermogensverbruik 50 kY net: 9,74
Netto blindvermogensopwekking 50 kY net: 171,26
Belastinggraad 50 kY net (%): 54,63
COS PHI begin 50 kY net: 0,93
COS PHI einde 50 kY net: 0,92
Koperverlies 50 kY/10 kY trafo's: 9,21
Blindvermogensverbruik 50 kY/10 kY trafo's: 128,81
Belastinggraad 50 kY I 10 kY transformatoren (%): 82,21

Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 28,02
Netverliesbesparing (MW): 0,40
Netverliesbesparing (%): 1,41

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's): 312,73
Blindvermogensverbruik besparing (MYAR): 7,08
Blindvermogensverbruik besparing (%): 2,21
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Condensatorbank aan 50 kV zljde 50 kV/10 kV trafo's: 100
MW MVAR

Netverlies 150 kV net: 8,07
Blindvermogensverbruik 150 kV net: 48,40
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net: 359,60
Belastinggraad 150 kV net (%): 22,29
COS PHI begin 150 kV net: 0,95
COS PHI einde 150 kV net: 0,93
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's: 2,87
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's: 125,70
Belastinggraad 150 kV / 50 kV transformatoren (%): 48,12

Netverlies 50 kV net: 7,59
Blindvermogensverbruik 50 kV net: 9,39
Netto blindvermogensopwekking 50 kV net: 171,61
Belastinggraad 50 kV net (%): 53,62
COS PHI begin 50 kV net: 0,95
COS PHI einde 50 kV net: 0,94
Koperverlies 50 kV/10 kV trafo's: 9,21
Blindvermogensverbruik 50 kV/10 kV trafo's: 128,81
Belastinggraad 50 kV / 10 kV transformatoren (%): 82,21

Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 27,74
Netverliesbesparing (MW): 0,68
Netverliesbesparing (%): 2,39

Totale blindvermogensverbruik (verbindingen en trafo's): 312,30
Blindvermogensverbruik besparing (MVAR): 7,51
Blindvermogensverbruik besparing (%): 2,35

Condensatorbank aan 10 kV zijde 50 kV/10 kV trafo's: 100
MW MVAR

Netverlies 150 kV net: 8,05
Blindvermogensverbruik 150 kV net: 48,32
Netto blindvermogensopwekking 150 kV net: 359,68
Belastinggraad 150 kV net (%): 22,26
COS PHI begin 150 kV net: 0,95
COS PHI einde 150 kV net: 0,93
Koperverlies 150 kV/50 kV trafo's: 2,86
Blindvermogensverbruik 150 kV/50 kV trafo's: 125,47
Belastinggraad 150 kV / 50 kV transformatoren (%): 48,06

Netverlies 50 kV net: 7,57
Blindvermogensverbruik 50 kV net: 9,37
Netto blindvermogensopwekking 50 kV net: 171,63
Belastinggraad 50 kV net (%): 53,56
COS PHI begin 50 kV net: 0,95
COS PHI einde 50 kV net: 0,94
Koperverlies 50 kV/10 kV trafo's: 8,86
Blindvermogensverbruik 50 kV/10 kV trafo's: 123,96
Belastinggraad 50 kV / 10 kV transformatoren (%): 80,62

Totale netverlies (verbindingen en trafo's): 27,34
Netverliesbesparing (MW): 1,08
Netverliesbesparing (%): 3,80
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BIJLAGE 4: Resultaten van de investeringsbeoordeling.

In deze bijlage worden de resultaten weergegeven van de investeringsbeoordeling van een
condensatorbank van 50 MVAR of 100 MVAR volgens de Netto Contante Waarde methode.

Ondergrens Bovengrens
30Looptijd project Or.):

Vennootschapsbelasting (%):
Vermogenskostenvoet (%):
Exploitatie kosten:
150 kV (fl./veld):
50 kV (fl./veld):
10 kV (fl./veld):

Bedrijfstijd verlies 150 kV net (h):
Bedrijfstijd verlies 150 kV 150 kV trafo's (h):
Bedrijfstijd blindvermogensbesp. (h):
Bedrijfstijd verlies 50 kV net (h):
Bedrijfstijd verlies 50 kV/10 kV trafo's (h):

25
35
8

15000
9000
3000

3654
3386
8760
3758
3282

6

2741
2540

2631
2297

10

4567 (+1- 25%)
4233 (+1- 25%)

4885 (+1- 30%)
4267 (+/- 30%)

50 MVAR aan 150 kV zijde 150 kV/50 kV trafo's
Volgens loadflow.

50 MVAR aan 150 kV zijde 150 kV/50 kV trafo's
Volgens netstylering.

Investering:
Condensatorbank (MVAR):
Condensatorbank (x fl. 1000,-):
Aantal velden:
Veld (x fl. 1000,-)
Totaal (x fl.1 000,-):

Omzet

50
1250
1
1000
2250

Investering:
Condensatorbank (MVAR):
Condensatorbank (x fl. 1000,-):
Aantal velden:
Veld (x fl. 1000,-)
Totaal (x fl.1 000,-):

Omzet

50
12~

1
10(
22~

Totale verliesbesparing (MW):
Totale verliesbesparil1g (kWh):
Totale verliesbesparing (fI.1000/jr.):

0,28 Totale verliesbesparing (MW):
1023120 Totale verliesbesparing (kWh):
102,312 Totale verliesbesparing (fI.1000/jr.):

0,1
51'
51,

Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR):
Gem. besparing eenh. (x f1.1 OOO/jr.):

Exploitatiekosten (x f1.1000/jr.):
Afschrijvingen (x f1.1 OOO/jr.):

47,58
110,39

15
90

Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR):
Gem. besparing eenh. (x f1.1 OOO/jr.):

Exploitatiekosten (x f1.1000/jr.):
Afschrijvingen (x f1.1 OOO/jr.):

50,
11 ~

15
90

Totale omzet (x fl.1 OOO/jr):

CASHFLOW ANALYSE:
Cashflow jaar 0 (x f1.1 000):

Cashflow jaar 1 (x f1.1 000):

212,702 Totale ornzet (x fl.1000/jr):

CASHFLOW ANALYSE:
-2250 Cashflow jaar 0 (x f1.1 000):

160,01 Cashflow jaar 1 (x f1.1000):

16~

-22

13'

Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 4000,25 Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 32!

Totale cashflow Or. 0 tim jr. 25)(x fl.1 000): 1750,25 Totale cashflow Or. 0 tim jr. 25)(x fl.1 000): 10.

N.C.W. (incl. invest.) (xfI.1000): -541,98 N.C.W. (incl. invest.) (xfI.1000): -84
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50 MVAR aan 50 kV zljde 150 kV/50 kV trafo's 50 MVAR aan 50 kV zijde 50 kVl10 kV trafo's
Volgens netstylering. Volgens netstylering.

Investering: Investering:
Condensatorbank (MVAR): 50 Condensatorbank (MVAR): 50
Condensatorbank (x fl. 1000,-): 1250 Condensatorbank (x fl. 1000,-): 1250
Aantal velden: 2 Aantal velden: 2
Veld (x fl. 1000,-) 600 Veld (x fl. 1000,-) 600
Totaal (x fl.1 000,-): 2450 Totaal (x fI.1000,-): 2450

Omzet Omzet

Totale verliesbesparing (MW): 0,21 Totale verliesbesparing (MW): 0,36
Totale verliesbesparing (kWh): 751260 Totale verliesbesparing (kWh): 131496
Totale verliesbesparing (fI.1000/jr.): 75,126 Totale verliesbesparing (fI.1000/jr.): 131,49E

Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR): 53,85 Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR): 53,9
Gem. besparing eenh. (x fI.1 OOO/jr.): 124,93 Gem. besparing eenh. (x fI.1 OOO/jr.): 125,05

Exploitatiekosten (x fI.1 OOO/jr.): 18 Exploitatiekosten (x fI.1 OOO/jr.): 18
Afschrijvingen (x fI.1 OOO/jr.): 98 Afschrijvingen (x fI.1 OOO/jr.): 98

Totale omzet (x fI.1000/jr): 200,056 Totale omzet (x fI.1000/jr): 256,54E

CASHFLOW ANALYSE: CASHFLOW ANALYSE:
Cash-flow jaar 0 (x fI.1 000): -2450 Cash-flow jaar 0 (x fI.1 000): -2450

Cash-flow jaar 1 (x fI.1 000): 152,64 Cash-flow jaar 1 (x fI.1000): 189,36

Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 3816 Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 4734

Totale cashflow (jr. 0 tim jr. 25)(x fl.1 000): 1366 Totale cashflow (jr. 0 tim jr. 25)(x fl.1000): 2284

N.C.W. (incl. invest.) (x fl. 1000): -820,61 N.C.W. (incl. invest.) (x fl. 1000): -428,65
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50 MVAR aan 10 kV zijde 50 kV/10 kV trafo's 100 MVAR aan 150 kV zijde 150 kV/50 kV trafo's
Volgens netstylering. Volgens netstylering.

Investering: Investering:
Condensatorbank (MVAR): 50 Condensatorbank (MVAR): 10
Condensatorbank (x fl. 1000,-): 1250 Condensatorbank (x fl. 1000,-): 25
Aantal velden: 10 Aantal velden: 1
Veld (x fl. 1000,-) 100 Veld (x fl. 1000,-) 10
Totaal (x fl.1 000,-): 2250 Totaal (x fI.1000,-): 35

Omzet Omzet

Totale verliesbesparing (MW): 0,55 Totale verliesbesparing (MW): O,~

Totale verliesbesparing (kWh): 1939580 Totale verliesbesparing (kWh): 98
Totale verliesbesparing (fI.1000/jr.): 193,958 Totale verliesbesparing (fI.1000/jr.): 98

Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR): 56,6 Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR): 10
Gem. besparing eenh. (x f1.1000/jr.): 131,31 Gem. besparing eenh. (x f1.1 OOO/jr.): 23

Exploitatiekosten (x f1.1 OOO/jr.): 30 Exploitatiekosten (x f1.1 OOO/jr.): 15
Afschrijvingen (x fl.1 OOO/jr.): 90 Afschrijvingen (x f1.1 OOO/jr.): 14'

Totale omzet (x fl.1 OOO/jr): 325,268 Totale omzet (x f\.1 OOO/jr): 33·

CASHFLOW ANALYSE: CASHFLOW ANALYSE:
Cash-flow jaar 0 (x f1.1 000): -2250 Cash-flow jaar 0 (x f1.1 000): -3e

Cash-flow jaar 1 (x f1.1000): 223,43 Cash-flow jaar 1 (x f1.1 000): 25l

Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 5585,75 Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 64'

Totale cashflow Or. 0 tim jr. 25)(x fI.1000): 3335,75 Totale cashflow Or. 0 tim jr. 25)(x fI.1000): 29'

N.C.W. (incl. invest.) (xf\.1000): 135,02 N.C.W. (inc\. invest.) (xfI.1000): -76
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100 MVAR aan 50 kV zijde 150 kV/50 kV trafo's
Volgens netstylering.

100 MVAR aan 50 kV zijde 50 kV/10 kV trafo's
Volgens netstylering.

Investering:
Condensatorbank (MVAR):
Condensatorbank (x fl. 1000,-):
Aantal velden:
Veld (x fl. 1000,-)
Totaal (x fL1000,-):

Omzet

100
2500
4
600
4900

Investering:
Condensatorbank (MVAR):
Condensatorbank (x fl. 1000,-):
Aantal velden:
Veld (x fl. 1000,-)
Totaal (x fI.1000,-):

Omzet

100
2500
4
600
4900

Totale verliesbesparing (MW):
Totale verliesbesparing (kWh):
Totale verliesbesparing (fL1000/jr.):

Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR):
Gem. besparing eenh. (x f1.1 OOO/jr.):

Exploitatiekosten (x f1.1 OOO/jr.):
AfschrUvingen (x f1.1 OOO/jr.):

Totale omzet (x fL1000/jr):

0,4 Totale verliesbesparing (MW): 0,68
1429440 Totale verliesbesparing (kWh): 2481681

142,944 Totale verliesbesparing (fL1000/jr.): 248,16E

107,41 Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR): 107,49
249,19 Gem. besparing eenh. (x f1.1 OOO/jr.): 249,38

36 Exploitatiekosten (x f1.1 OOO/jr.): 36
196 Afschrijvingen (x f1.1000/jr.): 196

392,134 Totale omzet (x fL1000/jr): 497,541:

CASHFLOW ANALYSE: CASHFLOW ANALYSE:
Cash-flow jaar 0 (x f1.1 000): -4900 Cash-flow jaar 0 (x f1.1 000): -4900

Cash-flow jaar 1 (x f1.1 000): 300,085 Cash-flow jaar 1 (x fl.1 000): 368,60E

Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 7502 Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000) 9215,2E

Totale cashflow (jr. 0 tim jr. 25)(x fL1000): 2602 Totale cashflow (jr. 0 tim jr. 25)(x fL1000): 4315,2E

N.C.W. (inc!. invest.) (x f!. 1000): -1696,67 N.C.W. (inc!. invest.) (x flo 1000): -965,20
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100 MVAR aan 10 kV zijde 50 kV/10 kV trafo's
Volgens netstylering.

Investering:
Condensatorbank (MVAR):
Condensatorbank (x fl. 1000,-):
Aantal velden:
Veld (x fl. 1000,-)
Totaal (x fl.1 000,-):

Omzet

Totale verliesbesparing (MW):
Totale verliesbesparing (kWh):
Totale verliesbesparing (fI.1000/jr.):

Gem. besparing blindverm. eenh. (MVAR):
Gem. besparing eenh. (x fl.1 OOO/jr.):

Exploitatiekosten (x f1.1 OOO/jr.):
Afschrijvingen (x f1.1000/jr.):

Totale omzet (x fI.1000/jr):

CASHFLOW ANALYSE:
Cash-flow jaar 0 (x f1.1 000):

Cash-flow jaar 1 (x f1.1 000):

Projectduur X Cashflow jaar 1 (x fl. 1000)

Totale cashflow Or. 0 tim jr. 25)(x fI.1000):

100
2500
20
100
4500

1,08
3812480
381,248

112,66
261,37

60
180

642,618

-4500

441,703

11042,5

6542,5

N.C.W. (incl. invest.) (xfI.1000): 215,08
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