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Simulatiemethode duurzame energie voor
 stabiel energienet
ECONOMIE  17-6-2015 15:05:41

Duurzame energie is zeer
 variabel beschikbaar,
 waardoor een samenloop
 van omstandigheden, kan
 leiden tot instabiliteiten of
 zelfs stroomstoringen van
 het energienet.

ENGINEERINGNET.NL -
 Wander Wadman van het
 Centrum Wiskunde &
 Informatica (CWI) heeft
 nieuwe simulatiemethoden
 ontwikkeld, die de kans op
 zulke gebeurtenissen kan
 vaststellen.

Duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen maken een steeds
 groter deel uit van energienetten. Hoewel deze overgang wenselijk is, biedt het ook
 uitdagingen voor de stabiliteit van het net.

Duurzame energie uit zon en wind zijn zeer variabel beschikbaar, waardoor de kans op
 te veel of te weinig spanning op het net toeneemt. Ook is energieopwekking steeds
 meer verdeeld over talloze turbines en panelen zodat traditionele
 sturingsmechanismen als het aan- en uitschakelen van elektriciteitscentrales steeds
 minder effectief zijn.

Om een betrouwbaar energienet te garanderen moeten netbeheerders in staat zijn om
 betrouwbare voorspellingen te doen van zeldzame gebeurtenissen waarbij het net
 instabiel wordt.

In zijn proefschrift onderzoekt Wadman methoden om de kans op zulke gebeurtenissen
 te kwantificeren. Dit is moeilijk omdat de kansen zo laag zijn dat conventionele
 simulaties miljoenen malen zouden moeten worden uitgevoerd om een betrouwbaar
 antwoord te vinden.

Om dit te voorkomen introduceert Wadman de wiskundige equivalent van ‘save points’
 in de simulaties. Als een simulatie geen zeldzame gebeurtenis oplevert kan deze nu
 terugkeren naar zo’n save point in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Dit maakt de simulaties een aantal ordes van grootte sneller.

De simulaties van Wadman worden binnenkort geïmplementeerd bij DNV GL
 (voormalig KEMA) met het doel de stabiliteit van het energienet in de toekomst te
 garanderen. << (Guy Leysen) (bron: CWI) (foto: Pa3ems - Wikimedia Commons)
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