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Onderzoekers van Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) hebben
ontdekt hoe schommelingen van wind- en zonne-energie storingen in
electriciteitsnetwerken kunnen veroorzaken. Het wiskundig
raamwerk ontwikkeld door de onderzoekers biedt ondersteuning bij
het voorspellen van mogelijke stroomstoringen in het
hoogspanningsnetwerk. Het wetenschappelijk artikel is gepubliceerd
in Physical Review Letters op 21 juni 2018.

Ga naar de CWI-website voor het volledige artikel

Het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is het nationaal
onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica. Het CWI is onderdeel
van de institutenorganisatie van NWO, NWO-I.
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