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Sissejuhatus
TTÜ energeetikateaduskond koostöös Elering AS-iga on viimased kolm aastat uurinud elektertranspordi mõju elektrivõrgule ja elektrivõrgu mõju elektertranspordile. Eleringi huvist
lähtuvalt on peamiseks uurimisteemaks ülekandevõrk ja võimalikud liituvad Rail Balticu
elektrirongide liitumispunktid. Käesolev aruanne on uurimistöö kolmanda etapi kokkuvõttev
aruanne, mis kompaktselt võtab kokku uurimusteema olemuse ning annab hinnangu elektriraudtee mõjudele lähtudes Eesti elektrisüsteemi ja sellega ühendatud liitujate karakteristikutest arvestades elektrisüsteemis aset leidvaid dünaamilisi protsesse.
Käesoleva R&D projekti eesmärgiks on olnud teaduslikult käsitleda elektertranspordi olemust
ja mõju Eesti elektrisüsteemile. Selle R&D projekti eelmiste etappide raames on teostatud
uurimistööd hindamaks elektertranspordi mõju Eesti elektrivõrgu talitlusele. Rõhuasetus on
olnud plaanitava Rail Balticu mõjul ning vastavate kiirraudteed iseloomustavate mudelite
loomisel. Senise kahe etapi tulemusena on loodud arusaam elektertranspordi olemusest ning
analüüsitud transpordi mõju Eesti elektrisüsteemi kontekstis. Lisaks on koostatud PSCAD
tarkvaras Eesti elektrisüsteemi 110 kV elektrivõrgu, raudtee kontaktvõrgu, kontaktvõrgu vahetrafode ja kiirrongide mudelid.
Eelnevates etappides teostatud analüüsi põhjal võis järeldada, et täpsemate hinnangute ning
analüüsi teostamiseks on mõistlik koostatud mudeleid täiendada arvestades mudelis sünkroongeneraatoreid ja nende mõju. Samuti oli võimalik järeldada, et oluline osa on ka elektrivõrgu koormuse modelleerimisel ja nende muutumisel erinevate alajaamade vahel ning koormuse enda dünaamikal. Lähtuvalt eelnevast sai projekti selles etapis täiendada juba koostatud
mudeleid lähtudes uurimistöö kolmanda etapi kokkulepitud sisust ja põhimõtetest:


Ülekandevõrk jaotati väiksemateks osadeks võimaldamaks simulatsioonide puhul
rakendada väiksemat arvutussammu;



Arvutati ülekandevõrguosadele uued Thevenin ekvivalentid ning seadistati mudelid
vastavaks tegelikule ülekandevõrgu olukorrale;



Koostati sünkroongeneraatori mudel ja integreeriti see olemasolevasse ülekandevõrgu
mudelisse;



Koostati jaotusvõrgu koormuste täpsustatud mudelid, milles arvestatakse jaotusvõrgu
mahtuvust.

Vastavalt uurimistöö lähteülesandele tuli koosatud mudeli täienduste põhjal teostada järgnevad mõjude uuringud ja analüüsid:
16



analüüsida elektriraudtee vedurite regeneratiivsest pidurdamisest tingitud mõjusid normaalskeemile vastava dünaamilise ülekandevõrgu mudeliga;



ülekandevõrgu kontekstis analüüsida kontaktvõrgu pikendatud lühistalitluse mõjusid
normaalskeemi korral;



modelleerida ning analüüsida pingeasümmeetria mõju võrgule sh generaatorite talitlusele;



uurida ning hinnata elektriraudtee koormuse siirdumise mõju ühe liitumispunkti
piirkonnast teise ning võimalikke sõltuvusi arvestades võrku lisatud generaatoreid;’



modelleerida ja hinnata elektriraudtee mõjusid Elering AS-i teistele tarbijatele.

Käesolev aruanne püüab anda vastuse nendele küsimustele ning seeläbi hinnata elektriraudtee
mõju Elering AS-i elektrivõrgule ja selle külge ühendatud teistele klientidele/liitujatele. Aruanne koosneb kuuest peatükist ning annab ülevaate koostatud mudelite täiendustest, lühisetalitluse mõjudest, regeneratiivsest pidurdamisest, pingeassümmeetria mõjudest, mõjudest
koormuse üleminekul ühest toitepiirkonnast teise ja mõjudest teistele ülekandevõrguga ühendatud tarbijatele.
Uurimistöö esimeses peatükis kirjeldatakse projekti käigus seni koostatud mudelitele käesolevas etapis jooksul tehtud täiendustele ning mudelisse sisse viidud uutele komponentidele.
Olulisemaks uuenduseks on senise mudeli ümber konverteerimine PSCAD tarkvara 4.2 verisoonist uuemasse 4.5.3 versiooni.
Mudeli täiendustega kaasneb simulatsioonide läbiviimise aja pikenemine ebamõislikule tasemele, mistõttu osutub vajalikus koostatud ülekandevõrgu mudeli jaotamine kaheks, vastavalt
põhja- ja lõunaosaks. Elektrivõrgu mudeli jaotuspiiri valimisel on lähtutud optimaalseimast
ülekandevõrgu sõlmpunktist, mille ekvivalentpunkt on mõlemas ülekandevõrgu osas seadistatud piisava täpsuse tagavale tasemele.
Elektrivõrku ühendatud koostootmisjaamade generaatorite talitlusele avalduva elektriraudtee
koormusest tingitud pingeasümmeetria mõjude hindamiseks on koostatud ülekandevõrgu kahes punktis Iru ja Metsakombinaadi alajaamas ühendatud kolmele generaatorile vastav mudel.
Mudeli koostamisel on leitud agregeeritud generaatoreid kõige täpsemini kirjeldatud parameetrid. Eraldi käsitletakse generaatori ergutussüsteemi ja auruturbiini kiirusregulaatori modelleerimist. Lisaks on analüüsitud generaatorile koostatud mudeli vastavust Võrgueeskirjas
esitatud nõuetele.
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Ülekandevõrgust toidetavate teistele tarbijatele elektriraudtee koormusest tingitud mõjude
hindamiseks on uurimistöös koostatud jaotusvõrgu täiendatud koormusmudelid, kuna seoses
PSCAD tarkvara versiooni vahetusega ei osutu võimalikuks varasemalt koostatud koormusmudelite modelleerimine uues versioonis. Lisaks jaotusvõrgu aktiiv- ja reaktiivkoormusele on
tarvis arvesse võtta ka võrgu mahtuvust ning genereeritud reaktiivvõimsust. Käesolevas projektis rakendatud jaotusvõrgu ekvivalentseid mahtuvusi, mis on saadud vastavalt jaotusvõrgu
maaühendusvooludest.
Mudeli arvutuskiirust aeglustab oluliselt veduri regeneratiivset pidurdussüsteemi kajastav
mudel. Vajadusest lühendada simulatsiooni läbiviimiseks kuluva aega on uuendatud regeneratiivse pidurduse mudelit, kus rakendatakse ühefaasilisel juhtival pingeallikal põhinev mudelit.
Teises peatükis käsitletakse kontaktvõrgu pikendatud lühisetalitlust. Kontaktvõrgu toitesektsioonide ja mitmete ümberlülituste tõttu võtab lühisekoha leidmine ja lühise väljalülitamine
tavapärasest enam aega, seega on analüüsis lühise kestvuseks määratud 1 sekund. Lühise katsete eesmärgiks on vaadelda kontaktvõrgus aset leidva lühise mõju ülekandevõrgule. Vaatlusele tulevad pinge muutused elektriraudtee koormuse liitumispunktis ning kaasnevate mõjude
ulatus liitumispunktist kaugemal asuvatesse ülekandevõrgu alajaamadesse. Lisaks uuritakse,
kas võimalikud kontaktvõrgus aset leidvad lühised avaldavad mõju ka ülekandevõrgus paiknevatele generaatoritele.
Liitumispunkti alajaamadena on ülekandevõrgu põhjaosas analüüsitud Iru alajaama ning lõunaosas Rapla, Sindi ning täiendavalt Kilingi-Nõmme alajaama. Eelkõige pööratakse tähelepanu elektriraudtee koormuse võrku ühendamisel läbi jõutrafo. Täiendavalt on simulatsioonid
ja analüüs teostatu ka Scott-trafoühenduse rakendamisele ning võrreldud on kahe trafoühenduse rakendamisel saadud tulemusi.
Analüüsitakse ja võrreldakse kahte lühise toimumise asukohta kontaktliinil. Esmalt vaadeldakse olukorda, kui lühisekoht asub raudteevõrgu ja ülekandevõrgu ühenduskohast kaugeimas
võimalikus punkti ehk kontaktliini lõpus. Teisel juhul analüüsitakse lühise mõjude ulatust
ülekandevõrgule keerulisemas olukorras, kus lühis leiab aset veoalajaama vahetus läheduses
ehk ülekandevõrgule lähimas punktis. Viimasel juhul on eeldatavalt mõjud ülekandevõrgule
suurimad, kuna lühisest tingitud pinge kõikumised kanduvad otse ülekandevõrku. Samas kui
lühise korral kontaktvõrgu lõpus on oodata mõjude sumbumist kontaktvõrgus ning nende
võrdlemisi väikest mõjude avaldumist ülekandevõrgus.
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Kolmas peatükk keskendub vedurite regeneratiivsest pidurdusest ülekandevõrgule tulenevate
mõjude hindamisele. Regeneratiivse pidurduse modelleerimisel on vaadeldud ülekandevõrgu
seisukohast kõige keerulisem olukord, kus oodatav mõju on suurim ning selgemini eristatav.
Regeneratiivsel pidurdusel vabanev ning kontaktvõrku suunatatud energia tarbitakse enamasti
teiste samaaegselt antud toitesektsioonis paiknevate rongide poolt. Olukorras, kus pidurdamisel vabanev energia hulk on suurem kui tarbimine, tõuseb kontaktvõrgu pinge sedavõrd, et on
oodata mõjude kandumist ka ülekandevõrku. Antud uurimistöös on vedurite regeneratiivset
pidurdust modelleeritud olukorras, kus kontaktvõrgu koormus on väikseim ja regenereeriv
pidurdusenergia suurim. Kontaktvõrgus toimuvate pinge muutuste korral on ülekandevõrgule
avalduvad mõjud enam tuntavad koormuse ühendamisel läbi jõutrafo, sellest tulenevalt käsitletakse antud peatükis elektriraudtee koormuse ülekandevõrku ühendamist läbi jõutrafo.
Antud peatükis on eesmärgiks analüüsida elektriraudtee veduri regeneratiivsest pidurdamisest
tingitud ülekandevõrgus avalduvaid pinge muutusi liitumispunkti alajaamades ning hinnata
mõjude ulatust liitumispunktist kaugemale, teistesse ülekandevõrgu alajaamadesse. Lisaks
alajaamade võimalikele latipingete muutustele hinnatakse regeneratiivse pidurdamise mõjusid
ka võrgus paiknevatele generaatoritele.
Neljandas peatükis vaadeldakse elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria mõju ülekandevõrgule ja sünkroongeneraatoritele lähtudes uurimistöö käesolevas etapis tehtud täpsustustele ja täiendustele modelleerimismudelites. Kirjanduse põhjal antakse ülevaade pingeasümmeetria mõjust sünkroongeneraatoritele ning käsitletakse vastavaid IEEE standardeid, näidates ära
lubatavad pingeasümmeetria ja voolu vastujärgnevuskomponendi piirväärtused. Pingeasümmeetria mõjude ja nende edasi kandumise hindamiseks on uuritav ülekandevõrk jaotatud kaheks,
põhja- ja lõunaosaks. Elektriraudtee koormuse liitumispunktidena on ülekandevõrgu põhjaosas
vaadeldud Iru, Aruküla ja Järve alajaamasid, kus esimese lattidele on ühendatud ka uuritavad generaatorid. Ülekandevõrgu lõunaosas on liitumispunktideks valitud Rapla, Sindi, Kilingi-Nõmme
ning täiendavalt Metsakombinaadi alajaam, hindamaks raskeimat olukorda selle lattidele ühendatud generaatorile. Elektriraudtee koormuse ühendustrafodena on omavahel võrreldud jõu- ja Scotttrafo rakendamist. Teostatud on põhjalik analüüs ning välja on toodud tekkivad pingeasümmeetria
tasemed liitumispunkti alajaamades ning nende edasi kandumine ülekandevõrgu teistesse sõlmpunktidesse. Antud peatükis hinnatakse pingeasümmeetria mõju ülekandevõrgu generaatoritele,
sh sünkroongeneraatoritele.

Viiendas peatükis hinnataks elektriraudtee koormuse ühelt liitumispunkti piirkonnalt teisele
siirdumise mõjusid ülekandevõrgu alajaamadele ja generaatoritele. Elektriraudtee koormuse
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siirdumisega kaasnevate mõjude hindamiseks võetakse liitumispunktidena vaatluse alla Rail
Balticu trassi Rapla piirkonda kuuluv Rapla alajaam ning Pärnu piirkonda kuuluv Sindi alajaam. Hindamaks võimalike erinevusi lähtuvalt elektriraudtee koormuse ülekandevõrku ühendamise trafotüübist teostatakse katsed nii jõu- kui ka Scott-trafotüübiga.
Koormuse siirdumisest tulenevate mõjude hindamiseks vaadeldakse liitumispunkti alajaamade ja nende lähedal asuvate alajaamade liini- ja faasipingeid. Hindmaks võimalikke mõjusid ülekandevõrku ühendatud generaatoritele, vaadeldakse generaatori pinge väärtust ning
väljundvõimsusi.
Kuuendas peatükis analüüsitakse elektriraudtee koormuse talitlusest tingitud mõjusid teistele
ülekandevõrgust toidetavatele tarbijatele. Vaadeldakse eelnevates peatükkides kaks kuni viis
käsitletud elektriraudteesüsteemi talitlusrežiimidest tulenevaid häiringuid ja elektrikvaliteedi
näitajate langusega kaasnevate mõjude ulatust ülekandevõrgu tarbijatele. Vastavalt ülekandevõrgule koostatud modelleerimismudelitele vaadeldakse elektriraudtee koormusest tingitud
mõjude avaldumist teistele tarbijatele nii ülekandevõrgu põhja- kui ka lõunaosas, kus käsitlemisele tulevad ülekandevõrgule kõige raskemad ning seega ka tarbijaid kõige enam mõjutavad juhtumid.
Kokkuvõttes antakse ülevaade tehtud tööst ning peamistest uurimistöö tulemustest ja järeldustest. Samuti esitatakse soovitused mida peaks järgima elektriraudtee liitumisel ülekandevõrguga.
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endused
d
Käesoleev peatükk annab
a
ülevaaate uurimisstöö teises etapis
e
koosaatud mudeliite täiendusttest ning
lisandunnud uutest komponenti
k
idest. Uurim
mistöö käessolevas etap
pis on eelneevalt koostaatud mudelid koonverteerituud PSCAD tarkvara 44.2 versioon
nist uuemasse 4.5.3 ver
ersiooni. An
ntud aruande peeatükis 1.1 tulevad
t
selg
gitamisele 1 10 kV ülekandevõrgu mudelis
m
teoostatud muu
udatused.
Peatükiss 1.2 keskenndutakse ag
gregeeritud generaatorii mudeli koo
ostamisele. Generaatorri mudeli
koostam
misel antaksse detailne ja illustreerritud ülevaade generaaatori ning sselle tööks vajalike
osade m
modelleerim
misest. Peatü
ükis 1.3 kiirjeldatakse täpsustatud
d jaotusvõrrgu koormu
usmudeli
koostam
mist ning tarrkvara versiiooni vahetuusest tingitu
ud muudatu
usi. Peatükiss 1.4 on too
odud ülevaade ellektrirongi regeneratiiv
r
vse mudeli ttäiustustest..

1.1 E
Eesti elek
ktrisüsteemi 110 kV võrgu mudel
Uurimisstöö eelnevvas etapis teeostatud annalüüsist sellgus, et täp
psemate hinnnangute an
ndmiseks
osutub vajalikuks koostatud mudelite
m
täiiendamine sünkroongeeneraatorite ning täpseete koormusmuddelite näol.. Antud täiienduste sissseviimisega muutub koostatud
k
m
mudel arvu
utuslikult
suureks ning ühe simulatsioon
ni stsenaariuumi arvutam
mine võtab ebamõistlikkult kaua aeega. Projekti kääesolevas etapis on etteenähtud suuure hulga siimulatsioon
nide läbiviim
mine, seegaa on mudeli efekktiivseks kaasutuseks taarvis kohalddada täiend
davaid meetodeid minim
meerimaks simulatsiooni lääbiviimisekks kuluvat aega.
a
Esmallt on eelnev
valt koostatu
ud mudelid ümber kon
nverteeritud uuemasse PSC
CAD tarkvarra verisoonii, mis võim
maldab tänu täiustatud algoritmideele kiiremat sim
mulatsioonidde läbiviimisse aega. Teiiseks on üleekandevõrgu
u mudel jaootatud väikssemateks
osadekss. Mudeli ümber
ü
konv
verteeriminee uuemasse PSCAD taarkvara vers
rsiooni on teostatud
t
kasutaddes selleks ettenähtud funktsioonni ning koo
os konverteerimisest teekkinud veeateadete
kõrvalddamisega. Üheks
Ü
oluliseemaks muuudatuseks uu
ue tarkvara versiooni kkasutamisel on vajadus ümbber modelleeerida seni kasutatud
k
jaaotusvõrgu koormusmu
k
udelid, kunaa uuemas veersioonis
ei ole vvõimalik rakkendada sen
niselt kasuttatud mudelleid. Jaotusv
võrgu koorm
rmusmudelites teostatud muuudatusi kirrjeldatakse täpsemalt eeraldiseisvass peatükis 1.3.
1.1.1 E
Elektrivõrrgu mudelii jaotuspiiir
Elektrissüsteemi muudeli osadek
ks jaotamissel on lähtu
utud antud uurimistöö
u
eeelmise aassta koostatud arruande peattükis seitsee toodud tuulemustest [1]. Vaadelldes kompllektselt uurrimistöös
esitatudd ülekandevvõimsuse jaa pingeasüm
mmeetria an
nalüüsi [1] ning saadu
dud andmete põhjal
koostatuud artikleid [2], [3] jaotub elektrivvõrk kaheks selgelt piiritletavaks oosaks.
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Pingeassümmeetria analüüsi tu
ulemusest seelgub, et eleektriraudtee koormuse üühendamiseel PõhjaEesti jaa Tallinna piirkonna
p
liitumispunkktidesse ei kandu koo
ormusest tinngitud mõju
ud edasi
Põhja- jja Kesk-Eessti piirile jääävatesse Raapla ja Ellam
maa alajaam
madesse. Annaloogne olu
ukord on
näha kaa elektrirauddtee koormu
use ühendaamisel Rapla alajaama, millega eii kaasne määrgatavat
pingeasümmeetria tõusu Põhjaa-Eesti piirkkonna Kiisaa alajaamass ning Ellam
maa alajaam
mas avalduv mõjju on suuruusjärgult võrrdne arvutussveaga. Anttud asjaolusst tulenevaltt osutub otsstarbekas
elektrivvõrgu jagam
mine kaheks osaks – Põõhja- ja Lõ
õuna piirkon
nna mudelikks. Põhja piirkonna
p
hja-Eestis üülekandevõrrku ning Lõ
õuna piirkonnna mudel Kesk- ja
mudel hhõlmab Talllinna ja Põh
Lõuna-E
Eesti ülekanndevõrku. Optimaalse
O
eimaks punk
ktiks mudeli kaheks j aotamisel on
o Kiisa
alajaam
m. Viimane on antud piiirkonnas e lektriliselt kõige
k
tugev
vam (minim
maalse lühissvõimsusega 32291 MVA) alajaam nin
ng lähtematterjalist on teada alajaaama 330 kkV ühendust iseloomustav ülekandevõrgu ekviv
valent. Lisaaks on uuriimistöö eellneva aastaa pingeasüm
mmeetria
analüüsi tulemusesst näha, et elektriraudte
e
ee koormusse liitumine mõjutab K
Kiisa alajaam
ma vähene olulist
sel määäral, mistõtttu antud üllekandevõrggu punktis teostatud laahknemisegga ei kaasn
muutustt mudeli täppsuses. Mod
delleerimisttulemuste tääpsuse tagaamiseks kajaastub Kiisa alajaam
nii põhjja- kui ka lõunaosa
l
mudelites,
m
kuuid omab nendes
n
erinevat konfigguratsiooni vastaval
vaadelddava mudelii vajadustelee. Joonisel 1.1 on esitaatud Kiisa alajaama
a
põõhjaosa mud
deli konfiguratsioon.
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Ülekanddevõrgu põõhjaosa mud
del sisaldabb vähem elemente, miistõttu on vvõimalik raakendada
täpsemaat Kiisa alajjaama mudeelit, kus lisaaks ülekand
devõrgu ekv
vivalendile oon modelleeeritud ka
alajaam
ma lattidele ühendatud jaotusvõrggu trafod ko
oos täpsustatud koorm
musmudeliteega ning
kondenssaatorpatareeidega. Täp
psustatud kooormusmud
delite lisamine põhjaossa mudelis võimaldab annalüüsida elektriraudte
e
ee mõju ülekandevõ
õrgust toid
detavatele ttarbijatele. Mudeli
koormuusvoogude ning
n
süsteem
mi pinge täppsuse tagam
miseks on Kiisa
K
alajaam
ma lattidelee modelleeritudd täiendav koormus,
k
miis iseloomu stab õhuliin
nide L110, L185
L
ja teisste ülekandevõrgust
maarset koorrmust. Antu
ud koormus on arvutatuud vastavaltt Elering
välja jääävate õhuliiinide summ
AS poollt antud kooormusvoogu
ude püsitalittlusarvutusttele ja sõlm-alajaamadee koormusteele.

Joonisell 1.2 on esittatud Kiisa alajaama laahendus lõu
unaosa mudeelis. Võrrelddes põhjaossa mudeliga on lõunaosa lahendus oluliselt lihttsustatud väähendamakss modelleer
eritavate eleementide
arvu, ett seeläbi väähendada arvutuste mahhtu. Tuleneevalt elektriiraudtee vähhesest mõju
ust Kiisa
alajaam
male elektrirraudtee koo
ormuse ühenndamisel Rapla
R
alajaamas, osutubb võimaliku
uks lihtsustatudd alajaama lahenduse
l
jaa koormusee mudeli kassutamine ülekandevõrggu elemendiina ilma,
et vähenneks mudelli täpsus. Ko
oormuse m
modelleerimiine on oluline tagamakks koormusv
voogude
täpsus õõhuliinides L110 ning L185, mis avaldavad mõju läbiv
viidavate sim
imulatsioonide tulemustelee. Ekvivalenntne koorm
mus iseloom
mustab lihtsustuste käigus mudeliist eemaldaatud elementidee summaarsset koormust. Analooggselt põhjao
osa mudelille on ka lõõunaosa sum
mmaarse
koormuuse määramisel lähtutu
ud Elering A
AS poolt vääljastatud koormusvoo
k
ogude püsitaalitlusarvutustelle.
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1.1.2 Ü
Ülekandev
võrgu ekviivalentidee seadistam
mine
Mudeli konkreetsuuse tagamisseks on oluuline saavutada täpne koormusvooogude jagu
unemine
m
kse vaid elektrisüsning õigged latipingged sõlmalaajaamades. Antud uurrimistöös modelleeritak
teemi eekvivalentiddega piiritleetud ülekanndevõrku, seega
s
võivaad seadistam
amata ekviv
valentide
korral ttekkida talitlusrežiimid
d, mis ei oole omased reaalsele elektrivõrgu
e
ule. Ülekan
ndevõrgu
koostam
mise põhimõõtteid on kajjastatud uurrimistöö eellmise etapi aruande peaatükis 6 [1].
Ülekanddevõrgu ekvvivalentide seadistamiisel on lähttutud Elerin
ng AS poollt antud täp
psustatud
2020. aasta maksim
maalset koo
ormusprognnoosi arvesttava PSS/E tarkvara mu
mudeli püsitaalitlusarvutustesst. Uurimisttöö eelmisees etapis toiimus ülekan
ndevõrgu ek
kvivalentide
de seadistam
mine manuaalsellt simulatsioonide käig
gus. Käesollevas etapis osutub tuleenevalt muddeli jaotamisest kaheks osaks ning geeneraatoritee lisamisest mudelisse sellise meeetodi rakenddamine keeeruliseks.
Seega oon ekvivalenntide seadisttamiseks lo odud PI-kontrolleritel põhinevad
p
jjuhtimissüsteemid.
Ülekanddevõrgu seaadistamine teostati
t
kahhes etapis, millest
m
esimeses rakenddati PI-kontrollereid
arvutam
maks iga ekvvivalendi so
obilik faasinnihkenurk ning
n
pinge efektiivväär
e
rtus vastavaalt PSS/E
püsitalittlusarvutusttele. Antud
d parameetrrid leiti üleekandevõrgu
ule kuhu eei olnud üh
hendatud
elektriraaudtee süsteeemi, tagam
maks võimallikult täpne koormusvo
oogude jaguunemine nin
ng elektriraudteeest tingitudd mõjude seelgeks avalldumiseks. Teises etap
pis sisestati PI- kontro
olleritega
arvutatuud parameeetrid ülekan
ndevõrgu mu
mudelite töös rakendataavatesse „SSlider“ mud
delitesse,
analooggselt [1] esittatud lahendusele, et vvähendada ülekandevõr
ü
rgus elemenntide arvu ning
n
kiirendadaa mudeli arvvutusprotsesssi.
Iga ülekkandevõrgu ekvivalend
di puhul on tarvis regulleerida sellee faasinihkeenurka seadiistamaks
ekvivaleendi väljundd-aktiivvõim
msust ning pinge efekttiivväärtust konkreetsee sõlmalajaaama latipinge reeguleerimiseks. Joonisel 1.3 on essitatud PSC
CAD-is koosstatud elektrrivõrgu ekv
vivalendi
faasinihhkenurga reggulaatori mu
udel.

Joonis 11.3. Elektrivvõrgu ekviva
alendi faasiinihkenurga
a regulaatorr PSCADis..
Joonisell 1.3 esitatuud juhtimisssüsteem arvvutab ekvivalendi mõõdetud väljuundvõimsuse ja seadesuuruuse vahelisee signaali errinevuse põõhjal välja sobiva
s
faasiinihkenurgaa, mille korrral ekvivalendisst väljuv võõimsus vasttab nõutavaale. Juhtimiissüsteemi seadesuuruus on valitud PSS/E
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püsitalittusarvutustee põhjal. Veea arvutam
miseks vajaliik mõõtesig
gnaal on võõetud ekvivaalendi ja
ülekanddevõrgu vahhele ühendattud mõõteseeadmelt. Ku
una mõõdettav aktiivvõõimsus on sü
ümmeetriline niing võrdne kõigis kolm
mes faasis ppiisab mõõttesignaali lo
oomiseks sttandardsest PSCAD
„Multim
meter“ mõõtteseadmest.
Ülekanddevõrgu ekvvivalendi vääljundvõimssus on äärm
miselt tundlik ka väikessele faasinih
hkenurga
muutuseele, mistõtttu antud rak
kenduses tuuleb vähend
dada PI-kon
ntrolleri prooportsionaalset võimendusstegurit väliistamaks erinevate üleekandevõrgu
u ekvivalen
ntide vastasttikusest mõ
õjust tingitud võõnkumisi. Vaadeldava
V
mustes annaavad parimaa tulemuse joonisel
ülekandevvõrgu tingim
1.4 esitaatud parameeetrid.

Joonis 11.4. Elektrivvõrgu ekviva
alendi faasiinihkenurga
a juhtimissü
üsteemi paraameetrid.
Ülekanddevõrgu ekvvivalendi pinge reguleeerimiseks on
o koostatud PI- kontro
rolleril põhinev juhtimissüssteem, millee PSCAD mudel
m
on tooodud jooniseel 1.5.

Joonis 11.5. Elektrivvõrgu ekviva
alendi pingge regulaato
or PSCADis.
Pingeregulaatori eeesmärgiks on
o arvutada ülekandevõ
õrgu ekvivaalendi sisetaakistuse eeln
ne pinge
o ekvivaleendi klemmidel tagatud
d nõutud laatipinge. Tu
ulenevalt
efektiivvväärtus, miille puhul on
vate kadudee tekkimiseest ekvivalen
ndi sisepinge jaa võimsuse omavahelissest seosestt ning vastav
takistusel peavad faasinihkenu
f
urga ja pingge efektiivv
väärtuse juh
htimissüsteeemid saavuttama op25

m
PI-kkontrolleri sisendsignaaal on võrddne nulliga. Tulenetimaalsee talitlusrežžiimi, kus mõlema
valt juhhtimissüsteeemide omav
vahelisest seeotusest peaavad kontro
ollerite paraameetrid oleema vastavuses,, et ei tekikss juhtimissü
üsteemide vvahelist võn
nkumist. Ku
una ekvivaleendi väljund
d on faasinihkennurga muuttusele tundlik, siis tuleeb PI-kontro
olleris valid
da madal prroportsionaaalne võimendusstegur ning vajaliku täp
psuse saavuutamiseks kasutada
k
inttegraatori vväikest ajakonstanti.
Sellest tulenevalt saab pingerregulaatoriss rakendadaa suuremat võimendusstegurit nin
ng integraatori aajakonstantt peab olem
ma valitud ssuurem kui faasinihken
nurga regullaatoris kasutatu, et
antud reegulaator jõõuaks oma väljundit
v
seeadistada vaastavalt pinge efektiivvväärtuse mu
uutusele.
Joonisell 1.6 on tooodud ülekan
ndevõrgu ekkvivalendi pinge juhtim
missüsteem
mi PI-kontro
olleri parameetrrid.

Joonis 11.6. Elektrivvõrgu ekviva
alendi pingge juhtimissü
üsteemi parrameetrid.
Lihtsusttusena on ülekandevõ
ü
rgu ekvivaalentide seaadistamisel Kiisa alajaaama ekvivaalent nii
põhja- kkui ka lõunaaosa mudeliis võetud m
muutuvaks tu
ugisõlmeks, mille väljuundvõimsus ja pinge
muutuvad vabalt kompenseeri
k
imaks PSS/E
/E ja PSCAD
D mudelite koostamisee iseärasusteest tingitud aktiiivvõimsusee ja latiping
gete kokkuulangematusst. Tarkvaraade erinevuust põhjustaab nende
eripärassus ülekanddeliinide mo
odelleerimisse põhimõteetes. PSCAD
D-i õhuliiniide mudel on
o oluliselt täpssem PSS/E--s kasutatav
vast mudelisst. Seda just õhuliini mahtuvuste
m
m
modelleerim
mise seisukohasst, mistõttu on mõlema mudeli reak
aktiiv- ja akttiivvõimsusvoogude jag
agunemine erinev.
e

1.2 G
Generaatori agreg
geeritud mudeli koostam
k
mine
Uurimisstöö käesoleevas etapis on eesmärggiks analüüsida elektrirraudtee talittlusest tingiitud pingeasüm
mmeetria mõõju elektriv
võrku ühenddatud koosttootmisjaam
made generaaatoritele. UurimisU
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töösse oon kaasatudd kolm Raill Balticu traassi lähedusses paiknev
vat koostoottmisjaama. Nendest
kaks, Irru ja Tallinnna SEJ, assuvad koosttatud mudeeli põhjaosaas ning Meetsakombinaaadi SEJ
asub muudeli lõunaoosas.
1.2.1 G
Generaato
ori parame
eetrid
Soojusjaaamad on oma modellleerimise sseisukohtad
delt üksteiseele sarnasedd, kus nend
de nimivõimsussed jäävad vahemikku
u 17 - 25 M
MW. Antud uurimistöö
ös puudub vvõimalus raakendada
koostoootmisjaamadde täpseid mudeleid, seega on 25
2 MW ag
gregeeritud generaatorri mudel
koostatuud lähtuvaltt kirjandusees saada oleevatele andm
metele ning
g tuginedes uurimistöö
ö läbiviijate koggemustele. Mudeli
M
koo
ostamisel onn kasutatud PSCAD tarrkvara standdardseid mo
ooduleid
generaaatori, ergutuussüsteemi, energiasüstteemi stabiilisaatori, kiiirusregulaaatori ja auru
uturbiini
modelleeerimiseks. PSCAD taarkvaras ko ostatud agrregeeritud generaatori
g
mudel on esitatud
joonisell 1.7.

Käesoleevas uurim
mistöös on sünkroonggeneraatori modelleerimisel lähtuutud Siemeens AG
SGen5-100A-4P tuurbogeneraaatori parameeetritest, miis on toodud tabelis 1. 1. Nimetatu
ud generaatori nnimivõimsuus on mõnevõrra suureem kui vaad
deldavate koostootmisj
k
jaamade nim
mivõim-
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sus. Tagamaks koormusvoogude jagunemise täpsust ülekandevõrgu mudelis piiratakse generaatori väljundvõimsust kiirusregulaatori mudelis.
Tabel 1.1. Agregeeritud generaatori parameetrid.
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Lisaks ggeneraatori mudelile on
n elektrijaam
ma mudeli oluliseks
o
ossaks generaaatori ühendu
uskaabel
ja elektrrijaama üheendustrafo. Antud muddelis on gen
neraatori ühenduskaabeel modelleerritud PIsektsiooonina, millee parameetriid on esitatuud joonisel 1.9. Modellleeritud parrameetrid on
n valitud
vastavallt generaatoori nimiparaameetritele nning iseloom
mustavad reeaalselt kasuutatavat kaaablit.
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1.2.2 G
Generaato
ori ergutusssüsteem
Vastavaalt generaattori parameetritele on uurimistöös modelleerrimiseks vaalitud generraatoriga
samal vvõllil paikneev harjasteta erguti. Vaastavalt IEE
EE ergutusssüsteemide modelleerim
mise põhimõtettele [4] on vahelduvvo
oolul põhinnevate harjaasteta erguttussüsteemiide modelleeerimisel
kasutuseel standardssed AC7B ja
j AC8B mu
mudelid. Anttud ergutusssüsteemidesst on valitud
d AC8B,
mis lihttsustab erguutussüsteem
mi parameetrrite valikut ning mudeli seadistam
mist, kus tüü
üplahenduses oon seadistataavaid muutujaid neli K P, KI, KD ja
j TD. Lisak
ks on AC8 B ning antu
ud tüüpi
ergutusssüsteemide edasiarendu
used antud ggeneraatorite võimsusk
klassis vägaa levinud.
Agregeeeritud geneeraatori mud
delis on lähhtutud stan
ndardsest PS
SCAD AC88B ergutusssüsteemi
mudelisst, mille põhhimõtteskeeem on esitatuud joonisel 1.11.

Joonis 11.11. Standaardse AC8B
B bloki PSCA
CAD põhimõ
õtteskeem [5
5].
PSCAD
D tarkvaras on standard
d AC8B blookk modelleeritud lihtsustatud kuujul, vastavaalt IEEE
ergutusssüsteemide modelleerimise põhim
mõtete [5] kohaselt
k
lub
batule. Antuud mudelis ei kasutata erguti täielikkuu matemaattilist kirjelddust ning lu
ubatud lihtsu
ustusena onn välja jäetu
ud erguti
pinge EFD ja ergutuusvoolu IF sõltuvuskaraakteristikut kirjeldavad
d funktsioonnid (joonis 1.11).
1
Lisaks ergutis tehhtud lihtsusttustele ei aarvestata PS
SCAD-i staandardses bblokis geneeraatorile
UEL) ja V/H
Hz piirajaid ning generaaatori reaktiiivvõimomaseidd üleergutuss (OEL), alaaergutus (U
suse regguleerimise funktsioone, mis on tääieliku erguttussüsteemii mudeli ühe
heks olulisek
ks osaks.
Käesoleevas uurimiistöös on generaatori tteoreetilise mudeli PS
SCADi standdardse blok
ki täpsus
piisav eelektriraudteee mõjude analüüsimis
a
gemiseks. G
Generaatori spetsiifis
eks ning järrelduste teg
liste anaalüüside teoostamiseks on
o tarvis agga rakendad
da täpsustatu
ud mudeleiid, kus ei olle rakendatus eespool nim
metatud lihtssustusi. PSSCAD AC8B
B bloki parrameetrid oon sisestatu
ud kahes
osas, jooonisel 1.12 on esitatud ergutussüstteemi regullaatori osassse sisestatudd parameetrrid.
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Ergutusssüsteemi reegulaatori, PID-kontrol
P
lleri parameeetrid on esmalt määraatud rakendaades selleks Zieegler-Nichools meetoditt, misjärel oon parameeetrite väärtused täpsustaatud katseliiselt läbi
PSCAD
D simulatsiooonide tagaamaks generraatori vasttavus Võrg
gueeskirja [66] nõuetelee. Erguti
seadistaamisel ei ole arvestatud
d ergutussüüsteemi alalldis ja abierrgutis tekkivva viitega, mistõttu
on paraameetrite KA väärtus määratud
m
üheeks ja TA vääärtus nulliks. Joonisell 1.12 tood
dud parameeter VLV tähistabb mudeli erg
guti osa refe
ferentsväärtu
ust mudeli käivitamise
k
ajahetkel, kui
k PIDA
param
meetrist sõlttub generaaatori mukontrollleri integraaatori väärtus on võrdnee nulliga. Antud
deli käivitamise staabiilsus nin
ng pinge üleevõnke ulattus. Koostattud mudeli puhul on antud
a
parameetrri optimaalsseks väärtuseks 0,1. JJoonis 1.13 kajastab mudelisse
m
ssisestatud harjasteta
h
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ergutit pparameetreiid, mis vasttavad ergutuussüsteemi põhimõttesk
keemil tähiistatud (joon
nis 1.11)
viitebloki KA/ (1+sTA) järgselee osale.
Erguti pparameetrite määramissel on lähtuutud IEEE ergutussüsteemide moodelleerimise põhimõtete [4] lisas H esitatud AC
C8B ergutuussüsteemi tüüpparame
t
eetritest. Anntud parameeetrid on
W ja suurem
mate generaaatorite mo
odelleerimisseks tugevaas ülekandevõrgus.
sobivadd 100 MW
Uurimisstööks koosstatud generraatori muddelis on antu
ud parameeetrid teisenddatud vastav
valt modelleerittava generaaatori ja regu
ulaatori parrameetritele.
Lisaks eergutile on olulisel
o
koh
hal ka elektrrisüsteemi stabilisaator, mis on eraaldiseisev kontroller
ergutusssüsteemis. Antud
A
sead
de võimaldaab ergutussü
üsteemil su
ummutada eelektrisüsteeemi siirdeprotseesside tõttuu tekkinud võnkumisi
v
ggeneraatori talitluses. Kuna
K
agreggeeritud gen
neraatori
mudeli ergutussüstteemiks on AC8B, siis vastavalt [4]
[ on erguttussüsteemi stabilisaato
oriks valitud PS
SS2B, millee vanem versiooni PSS
S2A leiab rakendust
r
koos
k
AC8B ergutussüsteemiga.
PSCAD
Di standardsee PSS2B põ
õhimõtteskeeem on tood
dud jooniseel 1.14. Elekktrisüsteem
mi stabilisaatori vväljundsignnaal VST (joo
onis 1.14) liiidetakse errguti regulaatori summ
meerimispun
nkti (joonis 1.111), kus see vastavalt
v
op
peratsiooni punktile, kas suurendaab või väheendab ergutii veasignaali.

Joonis 11.14. Standaardse PSS2B
B bloki PSC
CAD põhimõtteskeem [5].
[
Modelleeeritud erguutussüsteem
mi stabilisaaator PSS2B on kahe sisendiga võõnkesummu
uti, mille
referenttssignaalideks on generraatori aktiiivvõimsus ning
n
pöörlemiskiirus, m
mis vastavaad soovituslikulee konfiguraatsioonile [4]. PSS2B mudeli seaadistamisel ning param
meetrite vaalikul on
lähtutudd IEEE erggutussüsteem
mide modeelleerimise põhimõtetee [4] lisas H esitatud
d PSS2B
tüüpparrameetritest,, mida on katseliselt
k
kkohandatud vastamaks generaatoriile ja ergutu
ussüsteemile. PSS2B param
meetrid on esitatud jooonisel 1.15
5 toodud PSCAD
P
konnfiguratsioo
oniaknas.
Ergutusssüsteemi

stabilisaato
ori

seadisttus

võimaaldab

geneeraatoril

ttalitleda

sttabiilselt

püsitalittlusrežiimiss summutad
des suurem
maid võnkum
misi. Parak
ku ei ole ssee aga opttimaalne
väiksem
mate võnkum
miste summ
mutamiseks . Ergutussü
üsteemi stab
bilisaatori ttäpsemaks optimeeo
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rimisekss on tarvis rakendada põhjalikum
maid analüü
üsimeetodeid
d, uurimakss stabilisaattori suurendatudd summutussregiooni.

Joonis 11.15. PSS2B
B elektrisüstteemi stabillisaatori parrameetrid.
1.2.3 A
Auruturbiiini kiirusrregulaatorr
Üheks ooluliseks ossaks generaaatori mudel is on kiirussregulaator, mille talitleemine avald
dab märkimisvääärset mõju generaatorri käitumiseele nii püsittalitluse kuii ka siirdepprotsesside ajal.
a
Rakendadees standarddseid PSCAD mudeleidd koosneb auruturbiin
ni mudel kaahest erald
diseisvast
moodulist – kiirusregulaatorisst ning auruuturbiinist. Käesolevass töös on P
PSCAD mud
deli andmebaasiist valitud generaatori
g
kiirusregullaatoriks staandardne „G
Governor 44“ mudel, mis
m põhineb Weestinghouse digitaalselt juhitud eelektromehaaanilisel kiirrusregulaatooril [5]. Niimetatud
kiirusregulaator niing selle tääiustatud annaloogid on
n laialdasellt levinud aantud geneeraatorite
overnor 4“ kiirusregulaaator modellleerimise sseisukohast üks lihtvõimsussklassis. Lissaks on „Go
samaid PSCAD mudelitest.
m
Mudeli
M
koo stamiseks ei
e ole nõutu
ud turbiini konkreetseeid parameetreidd, mistõttu saab seda rakendada ka generaaatori teoreetiliste mudeelite korral. PSCAD
„Goverrner 4“ auruuturbiini kiirrusregulaatoori mudeli põhimõttesk
p
keem on tooodud joonisel 1.16.

Joonis 11.16. Standaardse kiirussregulaatorii „Governer 4“ bloki PSCAD
P
põhhimõtteskeem
m [5].
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Joonisell 1.16 tooduud põhimõttteskeemist oon näha, et tegemist on
n lihtsa muddeliga, mis koosneb
ühest seeadistatavasst elemendiist („lead-llag“ filter) ning turbiiini konstanntidest. „Leead-lag“
filtri paarameetrid on
o simulatsiioonide käi gus katselisselt määratu
ud ning turbbiini konstaandid on
valitud tuginedes generaatori
g
võimsusklaassile ning kogemustel
k
e. Joonisel 1.17 on too
odud auPSCAD konffiguratsioon
niaknas.
ruturbiinni kiirusreggulaatori parrameetrid P

Auruturrbiini modelleerimiseks on kasutaatud standarrdset PSCAD
D „Thermaal turbine“ mudelit,
mis kassutab kõige lihtsamat auruturbiinni matemaattilist kirjeld
dust. Joonissel 1.18 on esitatud
standarddse PSCAD
D auruturbiin
ni mudeli põõhimõtteskeeem. Tulenevalt rakenddatavast „G
Governer
4“ muddelist on jooonisel 1.18
8 esitatud pparameeter PT seadistaatud nullikss, kuna reg
gulaatoril
puudub generaatorii aktiivvõim
msuse otsereeguleerimisee funktsioon
nid.
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Auruturrbiini seadisstamisel ja parameetrite
p
e määramisel on alusek
ks võetud üh
ühe kõrge- jaa madalrõhuastm
mega turbiiini andmed.. Auruturbiiini parameeetrid on määratud tuginnedes kogeemustele,
mida onn täpsustatuud vastavaltt simulatsioooni tulemu
ustele. Joonisel 1.19 onn toodud „Thermal
Turbinee“ mudeli seeadistus.

Standarrdne PSCAD
D auruturbiiini mudel vvõimaldab modelleerid
m
da ka väga kkeeruka kon
nfiguratsioonigaa auruturbiiine, mida on võimalik seadistada muutes viidete ajakonnstante ning
g sisestades kõrgg-ja madalrrõhuastmetee osakaalusiid vastavaltt turbogeneraatoritele ssobivalt. Käesoleva
uurimistöös koostaatud auruturrbiini kõrgrõõhuastmetee mehaanilisse võimsusee osakaalud
d on toodud joonnisel 1.21.
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ine“ mudelli madalrõh
1.2.4 G
Generaato
ori mudeli vastavus V
Võrgueesk
kirjale
Antud ppeatükis annalüüsitaksee agregeerittud generaaatori PSCAD
D mudeli kkäitumist, kontrollik
maks kooostatud muudeli vastav
vaust Võrguueeskirja nõ
õuetele [6]. Analüüsis on käsitletu
ud kahte
juhtumiit, kus esim
mesel juhul generaatori
ri pinge seaadesuuruse väärtust mu
muudetakse +/+ 10%
ning teiiseks juhtum
mit, kus gen
neraatori piingetõste traafo 110 kV
V poole lattiidel leiab aset lühis
kestusegga 0,25 sekuundit.
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Esmalt vaatleme tühijooksu
t
talitluses ggeneraatori mudeli pin
nge seadesuuuruse muu
utust +/10%, kuus generaatoori mudel taalitleb 0,95 sü nimipin
ngest ning simulatsioonni 20. sekun
ndil suurendatakkse pinget kuni
k
1,05 sü.
s Simulatssiooniperioo
odi 30. seku
undil muuddetakse sead
desuurus
1,05 sü tagasi algssele 0,95 sü
ü. Mõlemadd tühijooksu
ukatse simulatsioonitullemused on esitatud
m
niii +10% kuii ka -10% võrra tekib üülevõnge, mis
m aga ei
joonisell 1.23. Seaddesuuruse muutmisel
ületa Võrgueeskirjas [6] esitaatud lubatudd 15% piirv
väärtust. Sim
mulatsiooniitulemustestt selgub,
et seadesuuruse muutusest
m
tu
ulenevaid vvõnkumisi generaatorii väljundpinnges ei esiine ning
seega sääilib viimase stabiilsus.

Joonis 11.23. Generraatori välju
undpinge m uutus pingee seadesuuruse muutum
misel +/- 10
0%.
Ergutusssüsteemi korrektse
k
talitluse olul isimaks nääitajaks on regulaatori reaktsioon
ni kiirus,
viimanee on ka Võrrgueeskirjass [6] määrattletud. Agreegeeritud geeneraatori errgutussüsteemi mudeli kooostamisel onn lähtutud harjadeta
h
errgutist, mis vastavalt [6
6] toodule ppeab pinge tõstmise
korral saavutama 90%
9
muutum
misulatusesst 0,2 - 0,5 sekundi
s
jooksul. Pingee langetamissel -10%
gama pingee vähenemisse 90% kun
ni 0% koguu muutumisu
ulatusest
võrra peeab ergutusssüsteem tag
vähemaalt 0,8 sekunndiga. Joon
nisel 1.23 eesitatud tuleemustest on
n näha, et ggeneraatori väljundpinge saaavutab 90%
% muutumissulatusest ppinge tõstmiisel 0,36 sek
kundiga. Pinnge langetamisel on
pinge m
muutumise kiirus
k
vahem
mikus 90% kkuni 0% mu
uutumisulatusest 0,79 ssekundit.
Pinge vvähendamisee aeglasem
m reageerim
miskiirus on tingitud errgutussüsteeemis teostaatud lihtsustusteest, milles olulist mõju omab ergutti pinge ja voolu
v
karaktteristikute ffunktsioonid
de mittearvestam
mine AC8B
B pingeregullaatori mudeelis.
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Järgnevvalt vaatlem
me koostatud
d generaatoori mudeli käitumist lühiskatse kkorral, kus simulatsioonipeerioodi 25. sekundil to
oimub pingeetõste trafo 110 kV latttidel kolmeefaasiline maalühis,
m
mille keestvuseks on
o määratud
d 0,25 sekunndit. Lühisk
katse teostaamisel on üülekandevõrgu ekvivalentidde paiknemiine arvestatud Iru alajaaama 110 kV
V lattidele, kuna koosttatud kolmeest generaatori m
mudelist kakks on ühend
datud just anntud alajaam
ma lattidele.
Lühise katse korraal tulevad vaatlemisele
v
e generaatori latipinge, mis on tooodud jooniisel 1.24
ning genneraatori akktiiv- ja reak
ktiivvõimsuus (joonis 1..25), hindam
maks generaaatori talitlu
usstabiilsust ninng vastavuust Võrgueeeskirjas [6] toodud nõuetele.
n
Jo
oonise 1.244 põhjal seelgub, et
geraatorri väljundpiinge stabiliseerub lühiiseolukorra möödumisel ning ei tteki pinge väärtuse
püsivat võnkumist. Pingekõveeralt on nähha pinge vääärtuse taastumisel mõõningast võn
nkumist,
viimanee on tingituud generaattori aktiivvvõimsuse võ
õnkumisest (joonis 1..25). Väljun
ndipinge
taastum
misel tekkiv lauge pingee ülevõnge on põhjustaatud PSCAD
Di AC8B errgutussüsteemi mudeli lihttsustustest.

Joonis 11.24. Generraatori välju
undpinge lüühise korral kestvusega 0,25 sekunndit.
Joonisell 1.25 tooduud generaatori aktiiv- jja reaktiivvõ
õimsuse kõv
verate põhjaal on näha, et generaator taalitlus on sttabiilne. Lü
ühise tagajärrjel tekkinu
ud aktiivvõiimsuse võnkkumine sum
mbub lühise mööödumisel ning
n
lühiseg
ga ei kaasnee kestvat võ
õnkumist generaatori akktiivvõimsu
uses. Generaatorri reaktiivvõõimsus ja pinge
p
on om
mavahel otsseselt seotud
d parameetr
trid, mistõtttu käitub
reaktiivvvõimsuskõvver sarnaseelt pingekõvveraga (joo
onis 1.24) ning pingee taastumissel tekib
ü
Kujutatud
K
aaktiivvõimsu
use võnkum
mine joonissel 1.25 on otseselt
reaktiivvvõimsuse ülevõnge.
tingitudd generaatorri füüsilistesst parameetrritest.
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Joonis 11.25. Generraatori aktiiiv- ja reakti ivvõimus lü
ühise korral kestvusegaa 0,25 sekun
ndit.
Eespooll kirjeldatudd tühijookssu- ja lühiskkatse tulem
mused tõestaavad, et kooostatud teo
oreetiline
generaaatori mudel täidab Võrrgueeskirjass [6] esitatu
ud nõudeid ning on kääesoleva uu
urimistöö
stsenaarriumite anallüüsimisekss sobiv.

1.3 J
Jaotusvõrgu täps
sustatud koormusmudelid
d
Tulenevvalt PSCAD
D tarkvara uuema verrsiooni 4.5.3 rakendam
misest on uuurimistöö eelnevas
etapis kkasutatud jaaotusvõrgu koormusm
mudelid tarv
vis ümber modelleerid
m
da, kuna uu
uem versiooni eei võimaldaa rakendadaa eelnevalt koostatud [1] koormu
usmudeleid. Mudeli vaarasemas
versioonnis on kasuutatud Elerin
ng AS pooltt antud täieendava liidese E-TRAN
N koormusm
mudeleid,
mis omaavad olulisii eeliseid PS
SCADi 4.2..1 versiooniis võrreldes standardsee koormusm
mudeliga.
E-TRAN
N koormussmudeli eelliseid on läähemalt kässitletud uuriimistöö eellmise etapi aruande
peatükiss 6 [1].
Järgnevvalt analüüssitakse elektriraudtee ttalitlusest tiingitud mõjjusid ülekanndevõrgust toidetavatele teeistele tarbiijatele. Seeg
ga osutub vvajalikuks täpsustada
t
jaotusvõrguu koormusm
mudeleid.
Antud uuurimistöö eelmise etaapi analüüsii tulemused
d näitasid, et elektrirauudtee koorm
mus avaldab mõjjuta ülekanndevõrgu pin
nge väärtussele, mistõtttu võib eeld
dada, et mõjjud kanduv
vad edasi
ka trafoo sekundaaarpingesse. Häiringute tuvastamisseks ning toitepinge kkvaliteedi muutuste
m
hindamiiseks jaotussvõrgu koorrmustele onn lisaks jaotu
usvõrgu akttiiv- ja reakktiivkoormu
usele tarvis arveestada ka võrgu
v
mah
htuvust ningg genereeriitud reaktiivvõimsust. Kuna jaottusvõrgu
mahtuvuus on otsesselt seotud jaotusvõrguu liinitüübi ja konfigu
uratsioonigaa, seega on täieliku
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mine ülekanndevõrgu mudelisse
m
mitterealistlikk. Mistõttu on käesjaotusvõõrgu mudelii integreerim
olevas pprojektis rakkendatud jao
otusvõrgu eekvivalentseeid mahtuvu
usi.
Jaotusvõõrgu ekvivvalentsed mahtuvused
m
on määrattud vastavaalt maaühenndusvoolud
dele, mis
isoleerittud neutraalliga võrgus sõltuvad liiinide põikm
mahtuvusest [8]. Tulennevalt maaü
ühendusvooludee põhjal määratud põiikmahtuvusstest puudu
ub vajadus konkreetseete liiniparaameetrite
järele läähtuvalt jaootusvõrgu konfiguratsi
k
ioonist, miss muudab koormusmu
k
udelite täpsu
ustamise
oluliseltt lihtsamakss. Küll aga ei
e ole antudd meetodi pu
uhul võimallik määrata jaotusvõrku
u õhuliinide täiielikku mahhtuvust, kun
na maaühenndusvool läähtub vaid põikmahtuv
p
vusest ning arvestamata jääävad faasijuuhtide vahellised mahtuuvused [8]. Lähtudes
L
kääesoleva uurrimistöö iseeloomust
kaalub m
meetodi rakkendatavus üle
ü lihtsustuusest põhjusstatava marg
ginaalse ebaatäpsuse.
Modelleeeritud täpssustatud jao
otusvõrgu kkoormusmud
del koosneb
b standardeest PSCAD „Fixedload“ nning „Capaccitive-load“
“ koormusm
mudelist. „F
Fixed-load“
“ mudel asenndab seni kasutatud
k
E-TRAN
N mudelit kirjeldadees jaotusvõõrgu koorm
must. „Cap
apacitive-loaad“ mudeeliga on
modelleeeritud jaottusvõrgu põ
õikmahtuvuus, mis täp
psustab jaotusvõrgu kkoormuse käitumist
k
asümmeeetrilise toittepinge korrral. Jooniseel 1.26 on toodud
t
jaottusvõrgu täppsustatud koormusk
mudeli ttüüplahenduus.

Joonis 11.26. Jaotussvõrgu täpsu
ustatud kooormusmudell PSCADis.
Jaotusvõõrgu koorm
muste modellleerimisel oon aluseks võetud
v
Eleriing AS lähtteandmetenaa saadud
täpsustaatud miinim
mum- ja maaksimumkooormusstsen
naarium 202
20. aastaks.. Antud stssenaariumile vaastavad koormused on esitatud arruande lisass 3. Tulenev
valt käesoleeva uurimisstöö iseloomustt on koorm
muste modeelleerimisell lähtutud maksimumk
m
koormusstssenaariumistt. Koormusmuddeli võimsuused on sead
distatud vasstavalt lähteeandmetes esitatud
e
norrmaalskeem
mi püsitalitlusarvvutustele, mille
m
puhul on
o lähtutudd uurimistöö
ö eelmises etapis
e
kirjelldatud põhimõtetest
[1]. 1100 kV alajaamade koorm
mused on trrafode vaheel võrdselt jaotatud.
j
M
Mitme mähissega trafode koorral on kooormus jaotatud lineaarsselt, millestt tulenevalt on kõrgem
ma pingega mähised
on seadistaatud vasrohkem
m koormatudd kui madalama pingegga. Koormu
usmudelite nimipinged
n
tavalt trrafo sekundaaarpingetelee.
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„Fixed--load“ muddelisse sisesstavate võim
msuste väärrtused lähtu
uvad „Capaacitive-load“ mudelites gennereeritavatte reaktiivvõimsustest, mille väärttusi on suurrendatud niii, et 110 kV
V lattide
koormuus ei muutukks võrreldess püsitalitlussarvutusegaa. Täiendavaalt on arvesstatud „Fixeed-load“
koormuusmudeli eriipärasid, ku
us andmed oon mudelissse sisestada ühe faasi kkohta. „Fixeed-load“
koormuusmudeli konfiguratsioo
oniaken PSC
CAD tarkvaaras on tood
dud joonisell 1.27.

Lisaks kkoormusanddmetele tuleeb „Fixed-lload“ mudeeli korral määrata koorrmuskarakteeristikust
tulenevaa toitepingee tundlikku
use tegurid

 dP 


 dV 

ja

 dQ 

.
 dV 

Käeso
olevas tööss on mõlem
ma teguri

väärtuseeks määratuud kaks, miis tähendab,, et antud koormusmud
k
del järgib kkonstantse aktiiva
ja
induktiiivtakistusegga koormusee tüüpkarakt
kteristikut.
Jaotusvõõrgu ekvivaalentse mah
htuvuse moddelleerimiseel on alusek
ks võetud E
Elektrilevi OÜ
O poolt
väljastaatud maaühendusvoolu
ude väärtus ed Elering AS ülekan
ndevõrgugaa liitumispu
unktides.
Maaüheendusvooludde väärtusteest lähtuvaltt on arvutatud jaotusvõ
õrgu ekvivallentsed mah
htuvused
ning nende põhjal genereeritaav ekvivalenntne reaktiiivvõimsus nimitingimu
n
uste juures. Ekvivalentsed mahtuvuseed on modeelleeritud „
„Capacitivee-load“ koo
ormusmudeelina. Antud
d mudel
käitub ssimulatsioonnides kui sttandardne P
PSCADi kondensaatorii mudel, miille mahtuv
vus arvutatakse iga simulattsiooni algu
uses vastavaalt mudelissse sisestatud
d parameetrritele. Viim
mane lihtsustab kkoormusmuudelites muu
udatuste teggemist, kun
na puudub vajadus
v
ekvvivalentsetee mahtuvuste üm
mber arvutaamiseks igaa aset leidvaa muutuse korral.
k
„Cap
pacitive-loaad“ koormu
usmudeli
konfiguuratsiooniakken PSCAD tarkvaras oon toodud jo
oonisel 1.28. Tulenevallt maaühend
dusvoolu
põikmahhtuvuslikusst iseloomust on „Cappacitive-loa
ad“ koormu
usmudel seeadistatud täähtühendusse.
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1.4 E
Elektriron
ngi uuendatud re
egeneratiiivne mu
udel
Käesoleeva uurimisstöö eelmisees etapis seelgus, et an
nalüüside lääbiviimisekss koostatud
d elektrirongi reegeneratiivsse pidurdusse mudel aeeglustas mu
udeli arvustuskiirust eebapraktiliseele tasemele, m
mistõttu tekkkis vajaduss oluliselt kkiirema mud
deli koostam
miseks. Sennini oli elek
ktrirongi
regeneraatiivse muddeli koostam
misel kasutaatud aktiiv-- ja induktiiivtakistuse jjärgi juhitu
ud pidurduskaraakteristikuidd [1]. Uurim
mistöö läbiiviimise käiigus ilmness, et arvutuuskiiruse laangus on
tingitudd PSCAD taarkvara üleesehitusest nning juhtim
mismaatriksii koostamisse alustest. PSCAD
tarkvaraa klassifitseeerib juhitaavad aktiiv-- ja induktiiivtakistused
d passiiveleementidena, lisades
need sellest lähtuvalt ühe ahelana peajuhhtivusmaatriiksisse. Seeega on antudd takistused
d juhitud
pideva jja ajast sõlttuva karakteristiku järggi, mistõttu
u tarkvara uuendab
u
juhhtivusmaatriiksit igal
arvutusssammul. Taavapäraselt on juhtivuusmaatriks aga konstantne ning uuuendatakse harva,
näiteks peale võim
msuslüliti lü
ülitamist. Juuhtivusmaaatriksi uuendamisel kooostab tarkv
vara uue
n
kõik trransponeeriimis toimin
ngud viiakse mudelis uuuesti läbi. Mudeli
takistusmaatriksi ning
elementtide suure arvu
a
korral võtab iga aarvutussamm
mu läbiviim
mine kaua aeega. Antud asjaoludest lähhtuvalt on uuurimistöö eeelmises etappis koostatu
ud regeneratiivne mudeel sobilik vääiksemat
mõõtu eelektrisüsteemi modellleerimisel, kus igal saammul uuen
ndatav juhtitivusmaatrik
ks ei ole
probleem
miks.
Mudeli arvutuskiiruuse tõstmiseks on antuud uurimistö
öö käesolev
vas etapis kooostatud üh
hefaasilisel juhtiival pingealllikal põhin
nev regeneraatiivne mud
del, mis järg
gib eelnevaalt koostatud
d mudeli
pidurduuskarakteristtikut. Jooniis 1.29 kajaastab regeneeratiivse pidurdamise mudeli juh
htimiseks
kasutatuud karakteriistikut.
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Joonisell 1.30 on tooodud juhtiv
val pingeall ikal põhineev elektriron
ngi regeneraatiivne mud
del, mille
puhul ei ole juhtivvusmaatriksii igal arvutu
tussammul uuendamine
u
e vajalik. M
Mudelisse siisestatud
takistuste väärtusedd on konstaantsed ning karakteristtikujärgne ju
uhtimine onn teostatud oluliselt
väiksem
mate pinge- ja voolumaaatriksite vääärtuste mu
uutmisega. Seega
S
on anntud mudel oluliselt
kiirem eeelnevast uuurimistöös rakendatud
r
lahendusestt.
Elektrirrongi regenneratiivse pidurdamise
p
e mudeli koostamiseks on kassutatud staandardset
PSCAD
D tarkvara pingeallika
p
mudelit
m
„Vo
Voltage sourrce model 1“,
1 mis sobbib antud laahenduse
juures ooma omadusstelt kõige paremini.
p
Piingeallika mudeli
m
eripääraks on sissetakistuse aktiiva
ja
induktiiivkomponenntide paikneemine parallleelühendu
uses. Viiman
ne on olulisseks eelisek
ks pingeallika tääpsel reguleeerimisel raakendades sselleks lihtsat juhtimisssüsteemi, ku
kuna pingeallika aktiiv- ja rreaktiivvõim
msus on faaasinuga ja piinge amplittuudväärtusee muutusegga vähem seeotud kui
seda onn jadaühendduse korral. Joonis 1.311 kajastab pingeallika
p
konfiguratssiooniakent PSCAD
tarkvaraas.
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Joonis 11.31. Juhitaava pingealllika konfiguuratsioon PS
SCADis.
Juhitavaa pingeallikka sisetakisttus on arvuttatud analoo
ogselt uurim
mistöös eelm
mise etapi aruandes
a
[1] kirjeeldatud arvuutuskäigule,, kus täienddavalt on arv
vesse võetud pingeallikka mudeli eripära
e
ja
pingealllika miinim
mumpinge väärtust
v
1 kV
V. Pingealllika sisetakiistuse aktiivv- ja indukttiivkomponentidde väärtused on toodud
d joonisel 1 .32 pingealllika PSCAD
Di konfiguraatsiooniaknas.

Joonis 11.32. Juhitaava pingealllika sisetakiistused.
1.4.1 P
Pingeallik
ka juhtimisssüsteem
Järgnevvalt tuleb kiirjeldamiselle pingealliika reguleerrimiseks ko
oostatud juhhtimissüsteem ning
selle kooostamisel lähtutud meeetoditest. P
Pingeallika juhtimissüst
j
teemi kõigee olulisemak
ks osaks
on elekttrirongi piddurduskarak
kteristik, millles on lihtssustatult ko
ombineeritudd eripärad nii
n rongi
liikumissest kui ka pidurdamissel konverteerist tingitu
una. Antud mudelis onn elektrirong
gi pidurduskaraakteristikud modelleeritud analooggselt uurimistöö eelnev
vas etapis [[1] käsitletu
ule, kuid
täiendavvalt kasutatakse karak
kteristiku vväljundina otse vedurri aktiiv- jaa reaktiivv
võimsust.
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vvõimsuse väärtuste juhtimiseks
j
s on kasutaatud „X-Y transfer
Muutuvvate aktiiv- ja reaktiiv
functionn“ blokki, mis
m oma oleemuselt on xy-koordin
naatide tabel, kus x-teljje muutujak
ks on simulatsioooniaeg. Modelleeritud
d karakteristtikud on kuj
ujutatud joon
nisel 1.33.

Joonis 11.33. Elektrrirongi aktiiv-ja reaktiivvvõimsuse karakteristik
k
kud PSCAD
Dis.
Uurimisstöö eelnevas etapis ko
oostatud lahhenduse puh
hul oli „X-Y
Y transfer ffunction“ bllokki rakendam
misel mudelii korrektsek
ks talitlemisseks tarvis kasutada
k
vällist andmebbaasi, siis an
ntud etapis koosstatud lahenndus võimalldab sellest loobuda, kuna
k
karakteeristiku siseestamisel piiisab blokisiseseest koordinaaatpunktidesst. Antud laahendus mu
uudav mudeeli kasutami
mise lihtsamaaks ning
ühtlasi ka töökinddlamaks, ku
una puudubb vajadus täiendavatek
t
ks andmebaaasideks vääljaspool
simulatssiooni. Joonnisel 1.33 to
oodud elekttrirongi akttiiv-ja reaktiivvõimsusee karakterisstikutega
määratuud väljundssignaalid on
n referentssväärtustekss vastavalt pingeallikaa faasinihkenurgale
pinge juuhtimissüsteeemis.
Juhtimisssüsteemis on lisaks referentssign
r
naalidele taarvis luua ka
k mõõdetud
ud väljundsu
uurustest
tagasisiddeahel. Tullenevalt eleektriraudtee süsteemi iseärasustestt ning üheffaasilisest pingeallip
kast polle antud juhhtimissüsteeemis mudellis võimalik
k kasutada otse
o mõõdeetud aktiiv- ja reaktiivvõim
msust, kunaa mõõtetulem
mused sisaaldavad 100
0 Hz sagedu
usel võnkuvvat vastujärrgnevuskomponnenti. Viimaane põhjusttab kontrollleri ebastab
biilsust ning
g võimendaab vastujärg
gnevusekomponnendi võnkuumist. Sellest tulenevallt kasutatak
kse tagasisid
deahelana arrvutusliku aktiiva
ja
reaktiivvvõimsuse pärijärgnevu
p
uskomponennte.
Joonisell 1.34 on kujutatud
k
pärijärgnevu
p
uskomponen
ndi arvutusssüsteemi, m
mis koosneb
b kahest
kiire Foourier’i teisenduse mo
oodulist (F
FFT). Antud
d moodulite abil arvuutatakse pin
ngeallika
klemmidel mõõdettud faasipin
nge ja -voollu väärtustee pärijärgnev
vuskomponnendid ning seejärel
nendestt lähtuvalt pingeallika aktiiva
ja reaaktiivvõimssuse pärijärg
gnevuskompponent.
Regenerratiivse piddurduse akttiivvõimsus e tarbimisee ja genereeerimise regguleerimiseks tuleb
mudeliss muuta pinngeallika faaasipinge nihhkenurka ko
ontaktvõrgu
u pinge suhttes. Tulenev
valt eespool kirrjeldatud vaalitud pingeallika mudeelist ning piidurduskaraakteristikustt on pingealllika faa-
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sinihkennurka võim
malik juhtidaa läbi propoortsionaal-integraalse (PI) regulaaatori. Jooniisel 1.35
on tooduud regeneraatiivse pidurrduse mudeeli pingeallik
ka faasinihk
kenurga juhhtimissüsteem.

Juhtimisssüsteem arrvutab pidu
urduskarakteeristikust läähtuvalt nõu
utud ja tegeeliku mõõd
detud aktiivvõim
msuse erinevvuse põhjall pingeallikka faasinihk
kenurga. Reegulaator saaavutab stab
biilse talitlusrežžiimi kui kaarakteristiku
u järgi nõuttud ja mõõd
detud aktiiv
vvõimsused on omavah
hel võrdsed. Reegeneratiivnne pidurdam
mine on aegglane siirdep
protsess, mistõttu
m
puud
udub otsene vajadus
v
teguri muuttmiseks nin
ng kontrolleeri talitlusk
kiiruse ja
veasignnaali proporrtsionaalse võimendust
vea kõrvvaldamise täpsuse
t
määärab integraaatori ajakonstant. Viim
mane on ant
ntud uurimisstöös valitud kattseliselt. Jooonisel 1.36 on toodud rrakendatud PI-kontrolleri parameeetrid.
Pingealllika aktiivvvõimsus on faasinihkennurga muutu
use suhtes tundlik,
t
misstõttu kaasn
nevad ka
väikese nurga muuutusega suurred muutussed pingealllika väljund
dis. Sellest ttulenevalt on
o PI-regulaatorr püsitalitluusrežiimis ebastabiilnne. Kontakttvõrgu mud
delisse üheendatud reg
gulaatori
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aeglase seadistuse juures ei suuda
s
pingeeallika välju
und järgidaa etteantud karakteristiikut. Lahenduseeks on PI-reegulaatorile lisatud juhhtimissüsteeemi viite fun
nktsioon, m
mis silub PI--regulaatori väljjundit ning takistab seelles järsu tõõusufrondig
ga tekkivaid
d muutusi. Viitebloki ajakonstandi vääärtus peabb kompenseeerima pinggeallika, ko
ontaktvõrgu
u ja raudteeesüsteemi toitetrafo
t
induktiiivtakistust ning
n
selle väärtus
v
on uurimistöös määratud katseliselt,, võttes arv
vesse nii
pidurduuskarakteristtikut kui kaa PI-regulaaatori parameetreid. Joo
onisel 1.37 on toodud PI-regulaatori vviite parameeetrid.

Regenerratiivse piddurduse reaaktiivvõimsuuse tarbimiise ja geneereerimise rreguleerimiiseks on
tarvis reeguleerida mudeli
m
ping
geallika faaasipinge vääärtust. Analloogselt faaasinihkenurga regulaatorilee rakendataakse ka ping
ge väärtusee reguleerim
miseks proportsionaal-iintegraalset (PI) re-
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gulaatorrit. Joonisell 1.38 on to
oodud regenneratiivse pidurduse
p
pinge väärtuuse juhtimisssüsteem
PSCAD
D mudelis.

Uurimisstöö eelmisses etapis koostatud
k
m
mudel võim
maldas regen
neratiivset pidurdust vaadelda
v
režiimiss, kus reakttiivvõimsuss muutus pproportsionaaalselt tarbitava või geenereeritavaa aktiivvõimsussega. Antudd pidurdusrežiim on om
mane vanem
mat tüüpi vedurites
v
rakkendatud ajjamitele.
Elektrirrongide veddurite ajameeid on täpssemalt käsiitletud uurimistöö eelm
mise etapi aruande
peatükiss 5 [1]. Käeesolevas etaapis koostatuud veduri reegeneratiivsse pidurdusee mudelis on
o sellele
vastav rrežiim tähisstatud Con S, kus pinggeallika faassipinge juhttimissüsteem
m reguleeriib mudel
väljundrreaktiivvõim
msust vastav
valt koostattud karakterristikule.
Elektrirrongi uuenddatud regen
neratiivne m
mudel võim
maldab tänu täielikult j uhitava pin
ngeallika
kasutuseele rakendaada pidurdaamisel täienndavat funk
ktsiooni, miistõttu saabb regeneratiivset pidurdust modelleerida ka uuem
mat tüüpi Vooltage Sourcce Converteer (VSC) tehhnoloogial põhineva
p
ajami ppidurdusrežiiimis. VSC tehnoloogiial põhinevas ajamis on
o juhtimisssüsteemis kasutada
k
kaks vaabaduse asteet, millest ühte
ü kasutataakse veosüssteemi poolt tarbitava aaktiivvõimssuse juhtimisekss ning teistt, kas vedurri võimsustteguri või kontaktvõrgu
k
u pinge juhhtimiseks. Viimasel
V
juhul onn antud režiiim mudeli pingeallika
p
juhtimissüssteemis tähiistatud Con V. Joonisell 1.39 on
kujutatuud regeneraatiivse pidurdusrežiimii ümberlülittit, mis mu
uudab juhtim
missüsteemis PI-regulaatorri töörežiim
mi mudelis.
Con S juhtimisrežiiimis talitleb
b faasiping e PI-regulaaator analoo
ogselt faasinnihkenurga regulaatorile, kkus stabiilsee talitlusrežiiim saavutaatakse kui reaktiivvõim
r
msuskarakteeristiku järgi nõutud
ja mõõddetud pärijärgnevuskom
mponentide vahe on võ
õrdne nulliga. Kontaktvvõrgu pingee muutub
antud reežiimis vasttavalt tarbittud ja geneereeritud näivvõimsusele. Con V jjuhtimisrežiiimis ar48

vutataksse konstanttse kontaktvõrgu faasiipinge alussel stabiilnee talitlusrežžiim, milles veduri
maksim
maalne võim
msustegur saavutatakse vvõimsuse taarbimise režžiimis.

Joonis 11.39. Pingeaallika faasip
pinge juhtim
missüsteemii režiimi üm
mberlüliti.
Sarnaseelt faasinihkkenurga juhttimissüsteem
mile ei rakeendada pingeregulaatorris proportsiionaalset
võimenddustegurit ning
n
kontrolleri omaduused määrab
b integraato
ori ajakonstaant. Ka anttud juhul
on pingge juhtimissüüsteemi parrameetrid m
määratud kattseliselt. Joonisel 1.40 on toodud pingeallika faassipinge juhttimissüsteem
mi parameeetrid.

Joonis 11.40. Pingeaallika faasip
pinge juhtim
miesüsteemii parameetrrid.
Joonisedd 1.41 ja 1.42 illustreerivad kahee pingeregu
ulaatori juhttimissüsteem
mi režiimid
de erinevusi. Jooonisel 1.411 kajastatud
d Con S režžiimis tarbiib veduri reegeneratiivsse pidurdusse mudel
aktiiv- jja reaktiivvvõimsust vaastavalt kooostatud karaakteristikulee reaktiivvõõimsus muu
utub proportsionnaalselt aktiiivvõimsuseega. Joonis el 1.42 kajjastud Con V režiimiss tarbib mu
udel vaid
aktiivvõõimsust, kuus pingeregu
ulaator on m
maksimaalsse võimsustteguri režiim
mi. Regeneeratiivsel
pidurdaamisel aktiivvvõimsuse suuna
s
muuttusest tingitud kontaktv
võrgu pingee tõusmise kompenk
seerib ppingeregulaaator, mida illlustreerib rreaktiivvõim
msuse tarbim
mine vedurii pidurdamissel.
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Joonis 11.41. Regenneratiivse piidurduse akktiiv- ja reakktiivvõimsuss Con S režiiimis.

Joonis 11.42. Regenneratiivse piidurduse akktiiv- ja reakktiivvõimsuss Con V reži
žiimis.

1.5 K
Kokkuvõtte
Antud aaruande esim
messe peatü
ükki on kooondatud läbiviidud uurimistöö käeesolevas etaapis analüüside tegemisekss vajalike seniste
s
PSC
CAD mudeliite täiendusste ning uutte mudelitee koostamise kirrjeldused. Tulenevalt
T
uurimistöö
u
eelmise etaapi tehtud tö
ööst ning liisanduvate mudelite
m
mahust on ilmne, et
e simulatsio
oonide läbivviimiseks kuluvat
k
aegaa on tarvis llühendada, mistõttu
osutu vaajalikuks seeni koostatu
ud mudelite arvutuskiiru
ust tõstminee.
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Peatükk 1.1 kirjeldab eelnevas etapis koostatud tervikliku 110 kV ülekandevõrgu jaotamist
kaheks, ülekandevõrgu põhja- ja lõunaosa mudeliks. Ülekandevõrgu kaheks jaotamise sõlmpunktiks osutus Kiisa alajaam, mis on kogu vaadeldavas võrgus elektriliselt kõige tugevam
alajaam. Lisaks kirjeldatakse antud peatükis mudeliosade ülekandevõrgu ekvivalentpunktide
juhtimiseks koostatud PI-kontrolleritel põhinevaid juhtimissüsteeme ning nende rakendamist
ekvivalentide seadistamisel.
Uurimistöö käesoleva etapi mudeli üheks oluliseks uuenduseks on agregeeritud generaatorite
mudelite koostamine, mida kajastab peatükk 1.2. Täpne ülevaade antakse nii valitud generaatori parameetritest, ergutussüsteemi stabilisaatorist kui ka aruturbiini kiirusregulaatorist,
viimaste valikupõhimõtetest ning nende seadistamises antud generaatori tarbeks. Antud peatüki viimases osas vaadeldakse koostatud generaatori mudeli vastavust kehtivale Võrgueeskirjale. Generaatori mudelis tehti nii tühijooksu- kui ka lühiskatse, kus mõlemal juhul saadud
tulemused kinnitasid generaatori mudeli vastavust Võrgueeskirjas esitatud nõuetele.
Peatükk 1.3 keskendub uurimistöö raames vajalikele täpsustatud jaotusvõrgu koormusmudelitele ning kirjeldab nende koostamist PSCAD tarkvaras. Jaotusvõrgu koormusmudelid on
määratud vastavalt maaühendusvooludele, mis isoleeritud neutraaliga võrgus sõltuvad liinide
põikmahtuvusest. Jaotusvõrgu ekvivalentse mahtuvuse modelleerimisel on aluseks võetud
Elektrilevi OÜ poolt väljastatud maaühendusvoolude väärtused Elering AS ülekandevõrguga
liitumispunktides.
Peatükis 1.4 kirjeldatakse uurimistöö käesolevas etapis elektrirongi regeneratiivset pidurdust
kajastava uuendatud mudeli koostamist. Tulenevalt vajadusest suurendada mudelite arvutuskiirust on koostatud reguleeritaval pingeallikal põhinev veduri regeneratiivse pidurduse mudel, mille juhtimissüsteemid võimaldavad rakendada mitmeid talitlusrežiime. Mistõttu osutub
võimlikuks ka tänapäeval laialt levinud elektrirongides kasutatavate ajamite pidurdusrežiimide modelleerimine. Antud peatükk annab ülevaate režiimide erinevusest ning eraldi on
välja toodud nende võimsuste tüüpkõverad.
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2. Ko
ontaktvõ
õrgu pikendatu
ud lühiisetalitluse mõ
õjud üle
ekandevõrgule
e
Järgnevvalt on eesm
märgiks üleekandevõrguu kontekstis analüüsid
da elektrirauudtee kontaaktvõrgu
pikendaatud lühisetaalitluse mõjjusid võrguu normaalsk
keemi korral. Erinevaltt tavapäraseest elektrivõrgusst võtab koontaktvõrguss aset leidvva lühisekoh
ha leidminee ja lühise vväljalülitam
mine rohkem aegga, kuna ellektriraudteee toitesüste emis on eriinevaid sek
ktsioone ja üümberlülitu
usi palju.
Sellest tulenevalt on otstarbeekas vaadellda pikendaatud lühiseetalitluse ollukorda, ku
us lühise
kestvuseeks on määäratud 1 sek
kund. Elekttriseadmed on nimiand
dmetes serttifitseeritud lühisele
kestvuseega 1 sekunnd, mistõttu
u on see maaksimaalne lubatud aeg
g lühise kesstvuseks eleektrivõrgus. Seeega analüüssitakse ka järgnevalt
j
kkontaktvõrg
gu pikendatu
ud lühisetallitlust kestv
vusega 1
sekund.
Antud ttöös läbiviiddud lühise katsete
k
tegeemiseks kassutati PSCA
ADis koostaatud järgmissi mudeleid: ER
R_EE_Northh_JT, ER_E
EE_North_S
Scott, ER_E
EE_South_JJT, ER_EE
E_South_Sco
ott. Ülekandevõõrk on vastavalt Rail Balticu
B
tras si kulgemissele jagatud
d põhja- ja llõunaosaks. Potentsiaalsetee liitumispuunktidena on
o järgnevallt põhjaosas analüüsitu
ud Iru alajaaam ning lõ
õunaosas
Rapla jaa Sindi alajjaamasid. Täiendavalt
T
on analüüs teostatud ka
k Kilingi-N
Nõmme alaj
ajaamale.
Eelkõigge on täheleepanu pööraatud läbi jõuutrafo elekttriraudtee koormuse
k
võõrku ühend
damisele.
Täiendaavalt on sim
mulatsioonid
d ja analüüs teostatu ka Scott-trafoü
ühenduse raakendamiseele.
Lühise katsete eesmärgiks on
n vaadelda kkontaktvõrg
gus aset leidva lühise mõju ülekaandevõrVaadeldakse pinge muu
utuste tekett elektriraud
dtee koorm
muse liitumiispunktis niing selle
gule. V
mõju ullatust liitum
mispunktist kaugemale,, ülekandev
võrgu teistessse alajaam
madesse. Lissaks ülekandevõõrgu alajaam
madele on oluline
o
välj a selgitada,, kas võimaalikud kontaaktvõrgus aset
a leidvad lühiised avaldavvad mõju kaa ülekandevvõrgus paikn
nevatele generaatoritelle.
Lühise modelleerim
miseks on tarvis eesppool mainitu
ud mudeliteesse lisada ühefaasilisse lühise
(joonis 2.1) ning määraata selle asukkoht, toimu
umise ajahettk ja lühise kestvus.
mudel (j

Joonis 22.1. Ühefaasilise lühisee mudel PSC
CADis.
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oimumise asukohta
a
koontaktliinil vastavalt
v
Järgnevvates peatükkkides käsittletakse kahhte lühise to
selle kaaugusele koontaktliini toitepunktis
t
st ehk veoaalajaamast. Vaadeldakkse lühise asukohta
a
kontaktlliini lõpus, kus lühis assub 25 km kkaugusel veeoalajaamasst (joonis 2..2) ning kon
ntaktliini
alguses,, veoalajaam
ma vahetus läheduses eehk viimasee lattidel (jo
oonis 2.3). E
Esimesel juhul asub
lühisekooht raudteeevõrgu ja ülekandevõr
ü
rgu ühendu
uskohast kaaugeimas vvõimalikus punktis.
Kontakttvõrgu lõpuus toimuva lühise poollt põhjustattud mõjud sumbuvad
s
jjuba kontak
ktvõrgus,
mistõttuu eeldataksee võrdlemissi väikest m
mõjude avalldumist üleekandevõrguule. Veoalaj
ajaam on
aga ülekkandevõrguule lähim pu
unkt ning vveoalajaamaa vahetus läh
heduses toiimuva lühisse mõjud
kanduvaad ülekandeevõrku, misstõttu on teggemist ülek
kandevõrgule keerulisem
ma olukorraaga ning
eeldatavvalt on mõjuud suurimad
d.

Joonis 22.2. Ühefaasiline lühis kontaktliinii lõpus.

Joonis 22.3. Ühefaasiline lühis veoalajaam
ma vahetus läheduses.
l
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oonides lüliitatakse elektriraudtee koormus vvõrku simullatsiooni
Kõigis jjärgnevatess simulatsio
20. sekuundil. Lühisse toimumise ajahetkekks on määrratud 22. sekund ning llühise kestv
vuseks 1
sekund. Seega taasstub võrgu normaaloluukord koos elektriraud
dtee koormuusega simullatsiooni
23. sekuundil. Lisakks vaadeldak
kse täiendavvat lühiseollukorda, kuss kontaktvõr
õrgus leiab aset
a kaks
järjestikkust lühist.
Antud aaruande peaatükid 2.1 ku
uni 2.4 käsiitlevad elek
ktriraudtee koormuse
k
üllekandevõrk
ku ühendamist lläbi jõutrafo
fo, kus peatü
ükis 2.1 anaalüüsitakse ülekandevõ
õrgu põhjaoosa Iru alajaaama liitumispuunkti. Peatüükkides 2.2 kuni 2.4 vvaadeldaksee ülekandev
võrgu lõunnaosa liitum
mispunkti
Rapla, S
Sindi ja Killingi-Nõmm
me alajaamaades. Aruan
nde peatükk
k 2.5 kesken
endub elektrriraudtee
koormuuse ülekandeevõrku ühendamisele lläbi Scott-trrafo ning selle talitlem
misele kontaaktvõrgu
lühise kkorral, kus saadud tuleemusi võrreeldakse jõuttrafoga Iru, Rapla ja SSindi liitum
mispunkti
alajaam
mades.

2.1 L
Liitumisp
punkt Iru alajaamas
Järgnevvas peatükis tuleb vaatluse alla elekktriraudtee koormuse ülekandevõr
ü
rku ühendam
mine Iru
alajaam
mas. Iru alajaaam on üheeks potentsiiaalseks Raiil Balticu liiitumispunkktiks Harjum
maa piirkonnas ning selle eraldi
e
välja toomine onn oluline, kuna
k
viimase lattidele oon ühendatu
ud generaatoridd. Seega asuub kontaktvõ
õrgus toimuuv lühis Iru alajaama liiitumispunkkti korral geeneraatoritele elektriliselt kõige
k
lähemaal ning avallduv mõju viimaste
v
taliitlusele on kkõige tugev
vam.
Antud ppeatükis kääsitleme elektriraudtee koormuse ülekandevõ
õrku ühenda
damist läbi jõutrafo.
j
Simulattsioonitulem
muste analü
üüsimisel onn erilist täh
helepanu pö
ööratud Iruu alajaamag
ga otsese
ühendusses olevatelle Järve, Idaa, Lasnamäee, Kallaveree ja Järvekü
üla alajaamaadele. Kontaaktvõrgu
lühisestt tulenevate mõjude üllekandevõrggus edasi leevimise hin
ndamiseks vvaadeldaksee pingete
kõveraidd ka teistess ülekandevõrgu põhjaoossa kuuluv
vates alajaam
mades. Eelddatavasti av
valdavad
kontaktvvõrgus toim
muvad lühised suurimaat mõju liitu
umispunkti alajaamale,
a
kuna viimaane asub
lühise kkohale kõigee lähemal. Lisaks
L
pöörratakse täheelepanu ka võimalikele
v
e mõjudele generaag
torite taalitlusel.
2.1.1 L
Lühis konttaktvõrgu lõpus
Esmalt tuleb vaatluuse alla oluk
kord, kus lüühis kestvussega 1 sekun
nd leiab aseet kontaktliiini lõpus
ugusel. Anaalüüsime lü
ühisest tulen
nevate mõjuude edasikaandumist
ehk veooalajaamast 25 km kau
ülekanddevõrgu alajjaamadele. Ühtlasi pööörame täheelepanu ka generaatoriite talitluselle lühise
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3. Vedurite regeneratiivsest pidurdamisest tingitud mõjud
3.1 Üldist
Jõuelektroonika areng on endaga vedurites kaasa toonud lisaks tavapärasele mehaanilisele
pidurdamisele ka elektrilise pidurdamise ajamiga. Ajamiga pidurdamisel ehk regeneratiivsel
pidurdamisel kasutatakse mootori pöörlemistakistust ratastega pidurdamiseks. Antud pidurdusrežiimil töötab veduri mootor aga generaatorina, kus pöördejõu allikaks on rongi inertsjõud.
Regeneratiivse pidurdamise peamiseks eeliseks tavapärase pidurdamise ees loetakse veoenergia säästu. Mitmete uurimistööde põhjal [1], [2], [3], [4], [5] on regeneratiivsest pidurdusest
saadav energiasääst kuni 30%. Lisaks energiasäästule väheneb regeneratiivse pidurdamise
rakendamisel pidurite mehaaniline kulumine, mis võimaldab hoolduskuludelt kokku hoida
[6].
Vastavalt rongide tehnilisele lahendustele on võimalik regeneratiivset pidurdusenergiat süsteemi tagastada, kus seda saab rakendada otstarbekamatel eesmärkidel kui lihtsalt eralduva
soojusenergiana. Enam levinud on pidurdusenergia rakendamine rongisiseseks tarbimiseks,
kus pidurdusel vabanev energia leiab kasutust rongi abitoiteahelates. Võimalik on ka vabaneva energia edastamine raudteesüsteemi toitevõrku. Viimasel juhul on otstarbekaim ja efektiivseim regenereeritud energia rakendamine teiste, liini samas toitesektsioonis liikuvate vedurite toiteks. Antud lahendust kasutatakse laialdaselt trammiliinidel, kus liikumisgraafikud on
tihedad ning peatuste vahelised teekonnad lühikesed [7]. Soodsate asjaolude korral annab
rahuldavaid tulemusi ka regeneratiivse pidurdusenergia rakendamine kõrgepingevõrgust toidetavatel kiirraudtee magistraalliinidel. Seda mitme rongi üheaegsel samas kontaktliini toitesektsioonis paiknemisel ja raudteeliinidel, mis kulgevad mägisel maastikul. Viimasel juhul on
oluline, et rongide liikumisgraafikud oleks kohandatud selliselt, et samaaegselt liigub üks
rong ülesmäge ja teine allamäge [7]. Antud tingimusi ei ole kõikjal kerge saavutada. Juhul kui
pidurdava rongi läheduses ei asu sel hetkel teisi ronge on võimalik ka energia talletamine.
Selleks kasutatakse raudteeliini äärde paigaldatud energiasalvestisi, kust vajadusel saab energiat hiljem ära kasutada rongide kiirendamiseks. Liiniäärsete salvestite rakendamine on maailmas hetkel veel arendusjärgus, kuid kogub üha enam populaarsust. Tänu oma väiksemale
kaalule ja ruuminõudlikkusele, kui seda on tavapärased rongidele paigaldatavad salvestusseadmed. Teisest küljest tuleb aga meeles pidada, et teeäärsete energiasalvestitega suurenevad
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misele kuluv
vad kaod [88]. Teeäärssete salvestiistena leiavvad kasutustt näiteks
energia transportim
hoorattaaid, akud ja ülikondenssaatorid [8].
Lisaks eeelpool maiinitule on kaasutust leidnnud ka regeeneratiivse energia
e
ülej äägi ülekan
ndevõrku
edastam
mine, seda vastavalt
v
eleektrivõrgu vvõimekuselee ja tugevussele. Antud lahendus leeiab eelkõige kasutust justt 25 kV AC
C toitesüsteeemide korraal, näiteks Ühendkunin
Ü
ngriikides [7
7]. Kuigi
teatud ttingimuste juures
j
on antud
a
lahenddus võimallik, ei ole süsteemiope
s
eraatorid seeda aldid
rakendaama. Väidettavalt majan
nduslikel põõhjustel nin
ng võrgu töö
ökindluse jaa hooldustin
ngimuste
tõttu [9]].
Regenerreeriva piddurdussüsteeemi rakenddamise otstarbekuse analüüsimiseeks tuleb vaadelda
v
mitmeidd asjaolusidd. Nii pidurd
damise kui kka kiirendamise režiim
mis esinevadd kaod, seeg
ga pidurdamisell vabanev energia
e
hulk
k on märgaatavalt väik
ksem kui veeduri kiirenndamisele kulutatud
k
energia [5]. Nagu juba
j
eelnev
valt mainituud on antud pidurdussü
üsteem efekktiivne, kui jaamade
(peatustte) vahemaaad on võrdllemisi väikeesed. Peatusste vahekau
uguste ja saaadava energ
giasäästu
suhet kaajastab joonnisel 3.1 too
odud graafiik. Graafik näitab kui palju
p
rongill sõitmisekss kulutatud enerrgiast on võõimalik läbii pidurduse taastada. Antud
A
joonisselt on nähaa, et taastataava energia hulkk on lineaarrses seoses rongi peatuuste vahelise vahemaag
ga. Pikkadee vahemaade korral,
kus ronngi energiakkulu on suuresti sõltuvv veerevast takistusest, omab regeeneratiivne pidurdamine ennergiasäästuule vähest efekti
e
[1]. P
Pikkade vahemaade ju
uures võivaad erandiks osutuda
olukorraad, kus toittesektsioonii piires esinneb raudteelliinil maastiikust tuleneevalt kõrguste suuri
erinevussi. Sellisel juhul võib
b regeneratiiivse töörežžiimi raken
ndamine ossutuda otstaarbekaks
näiteks allamäge sõõites, kus issegi jaamadde vaheliste pikkade vaahemaade kkorral on reg
genereeritava ennergia hulkk arvestatava suurusegaa [5]. Rootssis läbi viid
dud analüüsiide tulemusstena [5]
võib reggeneratiivsee pidurdussü
üsteemi rakkendamine hinnangulis
h
selt vähendaada küll ak
ktiivenergia vajaadust, kuid kokkuvõttes
k
s ei avalda m
mõju rongi kogu energiatarbimiselle.

Joonis 33.1. Genereeeritava energia suhe ppeatuste vah
hekaugusessse [1].
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Lisaks eelpool mainitule on regenereeritava pidurdussüsteemi kasulikkus energiasäästu saamiseks piiratud ka veduri kiirusega. Uurimistöös [6] vaadeldakse pidurdusenergia ja veduri
kiiruse vahelist sõltuvust. Saadud tulemused kinnitavad, et kiiruse vähenemisel väheneb ka
pidurdamisel saadav energia hulk. Seega on rongi madala kiiruse korral regenereeritud pidurdusenergia limiteeritud.
Regeneratiivse pidurdusrežiimi juures on oluline märkida, et pidurdamisele kuluv teekond on
tunduvalt pikem võrreldes rongi mehaanilise pidurdamisega, kus rongi pidurdusteekonna lühendamiseks kasutatakse hõõrdejõudu. Antud asjaolu tuleb silmas pidada kiiret pidurdust
nõudvatel olukordadel, näiteks hädaabi pidurdamistel ning ühtlasi ka rongide graafikutes püsimisel. Juhul kui rongi graafikus püsimine on oluline ning teekonnal esineb mitmeid peatusi,
kus võib esineda viivitusi, eelistatakse regeneratiivse pidurdamise asemel mehaanilist pidurdust.
Pidurdusenergia elektrivõrku suunamisel tuleb silmas pidada kontaktvõrgus kaasnevat pinge
tõusu. Seega sõltub energia edastamise võimalikkus ning selle hulk ka kontaktvõrgust ja viimase vastuvõtlikkusest. Pinge väärtuse tõus üle lubatud piirmäära võib ohustada elektrivõrgus
paiknevaid seadmeid, mistõttu osutub tarvilikus alajaamadesse paigaldada pinget piiravad
seadmeid. Liialt kõrge pinge piiramiseks rakendatakse veduritel lisatakistusi, mis vähendavad
genereeritavat võimsust [1], [5]. Täismahus regeneratiivse pidurdamise rakendamine rongi
maksimaalkiiruse juures on mittesoovitatav, kuna see võib põhjustada suuri pinge kõikumisi
kontaktvõrgus. Küll aga on täismahus regeneratiivne pidurdamine sobiv veduri püsikiirusel
[5].
Regenereeritu energia toitevõrku suunamisel tuleb tähelepanu pöörata mitmetele asjaoludele.
Seoses elektrienergia kvaliteediga on täheldatud mitmeid kahjusid, näiteks talitlushäired veduri seadmetes, induktiivsed häiringud sidekaablites, kõrgete harmoonikute resonantsist põhjustatud võimsuskaod, nõrkade elektriseadmete kahjustused aga ka kaitsereleede talitlushäiringud ning pingekõikumised [3]. Üheks olulisemaks asjaoluks on võrku kanduvate
harmoonikute hulk pideva tõuke- ja pidurdusjõu vaheldumisel. Kõrged harmoonikud mõjutavad sidesüsteeme ja raudteevõrgu siseseid signaalsüsteeme [2].
Regeneratiivse pidurdamissüsteemi rakendamise kasulikkus sõltub nii pinge väärtuste variatsioonist rongil kui ka elektrisüsteemi tugevusest üleüldiselt. Regeneratiivse pidurdusprotsessi
hindamiseks ja modelleerimiseks osutuvad vajalikuks keerukad mudelid, mis hõlmavad elektrilisi ja mehaanilisi komponente, võttes arvesse rongi mehaanilist iseloomu ja mehaaniliselektrilis muutusi rongi mootori lülitumisel generaator-režiimile [6].
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d peatükis eelektriraudteee vedurite regeneratiivvsest pidurd
damisest
Järgnevvalt analüüsiitakse antud
tingitudd võimalikkke mõjusid ülekandevõõrgule. Mõj
õjude uurim
miseks kasuttatakse dün
naamilisi
ülekanddevõrgu muudeleid. Ved
durite regenneratiivse piidurduse mõ
õjude uurim
miseks on koostatud
k
vastavadd

PSCAD
Di

mudelid:

ER__EN_North_
_JT_Regen,,

ER_EN
N_South_JT
T_Regen,

ER_EN
N_North_Scoott_Regen, ER_EN_N
North_Scottt_Regen. Analüüsi
A
kkäigus vaad
deldakse
mõjusidd nii põhja-- kui ka lõu
unaosa ülekkandevõrgu
ule. Ülekand
devõrgu põõhjaosas on
n elektriraudtee koormuse liitumispun
l
nktiks valituud Iru alajaaama, mis on
n Rail Baltiica trassil üh
heks pohendatud gen
eneraatorid, mistõttu
tentsiaaalseks alajaaamaks. Ühtllasi on antudd alajaama lattidele üh
viimasteele avalduvv mõju on seel juhul kõigge selgemin
ni märgatav
v. Ülekandev
evõrgu lõunaosas on
veduritee regeneratiiivse pidurd
duse mõju uurimisel elektriraudttee koormuuse liitumisp
punktiks
valitus Rapla alajaaam. Rapla alajaam jäääb Rail Baalticu trassi keskossa eehk Raplam
maa piirkonda nning on anttud piirkonn
nas sobivaim
maks liitum
mispunkti allajaamaks. Alajaam on
n ühtlasi
nii elekktriliste näitaajate kui kaa peatükis 2 tehtud anaalüüside põ
õhjal elektrirraudtee koo
ormusest
enam m
mõjutatav, kui
k seda on näiteks üleekandevõrgu lõunaosa Sindi alajaaam, mis on
n samuti
potentsiiaalseks Raiil Balticu liiitumispunkkti alajaamaaks. Antud peatükk
p
kässitleb elektrriraudtee
koormuuse ülekandeevõrku ühen
ndamist läbbi jõutrafo. Kontaktvõr
K
gus toimuvvate muutuste korral
on jõutrrafo rakenddamisel ülek
kandevõrguule avalduv
vad mõjud suuremad
s
kkui seda Sccott-trafo
korral. Antud asjaaolu tuleneb
b kahe trafooühenduse erinevusestt, kus Scottt-trafoühend
dusel on
elektriraaudtee koorrmus jaotatu
ud ülekanddevõrgu kõigi kolme faaasi vahel. Samas kui jõutrafo
rakendaamisel on ellektriraudteee koormus üühendatud ülekandevõr
ü
rgu kahe faaasi vahele.
Elektrirrongi veduriitele koostattud mudelidd võimaldav
vad regeneratiivset piduurdust modelleerida
kahes reežiimis, millleks on Con
n S ja Con V. Esimesell juhul on vedur
v
lülitattud konstanttse näivvõimsusse režiimi ja teisel juhu
ul konstanttse pinge režiimi (p.1.4
4.1). Vastavvat ümberlü
ülitust on
võimalik teha mudeelites sisald
duva juhtimiispaneeli ab
bil (joonis 3.2).

duri regenerratiivse pid
durdusrežiim
mi määramisseks PSCAD
Dis.
Joonis 33.2. Juhtimiispaneel ved
Antud ppeatükis tuulevad analü
üüsimisel kkonstantse näivvõimsu
n
se režiimiss teostatud simulatsioonid.. Viimane omab
o
süsteeemi pingelee suuremat mõju
m
tuleneevalt antud rrežiimis kaasnevate
suuremaate muutusttega veduri reaktiivvõiimsuses. Vaastupidiselt Con V režiiimile, kus kontakt125

ntsena ja süssteemile av
valduvad mõ
õjud on põhhjustatud aiinult vevõrgu ppinge hoitakkse konstan
duri akttiivvõimsuseest.
Antud ppeatükis on eesmärgikss analüüsidaa elektriraud
dtee veduri regeneratiivvsest pidurd
damisest
tingitudd ülekandevvõrgus avald
duvaid pingge muutusi liitumispun
nkti alajaam
mades ning
g hinnata
mõjude ulatust liittumispunktiist kaugem
male, teistesse ülekandevõrgu alajjaamadessee. Lisaks
alajaam
made võimallikele latipin
ngete muutuustele on ollulisel kohaal hinnata reegeneratiivsse pidurdamise mõjusid ka võrgus paik
knevatele ggeneraatoriteele.
delleerimiseel on vaatlu
use alla võettud ülekanddevõrgu seissukohast
Regenerratiivse piddurduse mod
kõige kkeerulisem olukord,
o
ku
us oodatav m
mõju suurim
m ja selgem
mini märgattav. Regeneeratiivsel
pidurduusel vabanevv ning kontaaktvõrku suuunatatud en
nergia tarbitakse enam
masti teiste samaaegselt antuud toitesekttsioonis paik
knevate ronngide poolt. Juhul kui vabanev
v
eneergia hulk on
o piisavalt väiike ning see kulub täiielikult teistte kontaktv
võrgus paiknevate kooormuste toitteks, siis
ülekanddevõrgule reegeneratiivssest pidurdaamisest mõjjusid oodataa ei ole. Ollukorras, ku
us pidurdamisell vabanev ennergia hulk
k on suurem
m kui tarbim
mine, tõuseb kontaktvõrrgu pinge seedavõrd,
et on oodata mõjuude kandum
mist ka ülekkandevõrku. Sellest tulenevalt onn antud uurrimistöös
veduritee regeneratiivset pidurrdust modeelleeritud olukorras,
o
kus
k kontaktv
tvõrgu koorrmus on
väikseim
m ja regeneereeriv pidu
urdusenergiaa suurim. Jooniselt
J
3.3
3 on näha, et kontaktv
võrku on
ühendattud kaks reggenereerivatt vedurit, kuumbki võim
msusega 5 MW,
M ning koogu ülejään
nud rongi
koormuus on jäetudd arvestamaata. Antud situatsiooniis on pidurdusel vabannev energiaa suurim
ning puuuduvad tarbbijad.

Joonis 33.3. Regeneereeriva pidu
urdusega veedurite mod
delleeriminee PSCAD m
mudelis.
Veduritte regenereeeriv pidurdaamine on siimulatsioon
niperioodil seadistatud
s
dile, kust
28. sekund
m
e väärtuseni 1,5 sekun
ndi vältel. A
Alates simullatsiooni
algab veduri järsk pidurdus maksimaalse
29,5. seekundist leiaab aset pidu
urdusenergiia vähendam
mine kuni 31.
3 sekundinni, kus edassi saavutab veduur stabiilse väärtusega pidurdamisse. Veduri regenereeriv
r
v pidurdam
mine lakkab simulat126

odi kirjeldaavad joonisttel 3.4 ja 3.5
5 toodud
sioonipeerioodi 37,55. sekundil. Veduri piddurdusperioo
veduri ppinge ja võimsuste graaafikud.

Joonis 33.4. Veduri pinge
p
regen
neratiivsel ppidurdamiseel.

Joonis 33.5. Veduri võimsused regeneratiivvsel pidurda
amisel.
Järgnevvates peatükkkides analü
üüsitakse kirrjeldatud saaadud simulatsioonituleemusi elektrriraudtee
koormuuse ülekandeevõrku ühen
ndamisel Iruu ja Rapla alajaamas.
a

3.2 L
Liitumisp
punkt Iru alajaamas
Antud ppeatükis tulleb vaatlusee alla elektrriraudtee veeduri regeneeratiivsest ppidurdusest tingitud
mõjude kanduminee ülekandev
võrku, kui elektriraudttee koormu
use liitumisppunktiks on
n valitud
usest tuleneevate mõjudde hindamisseks vaaülekanddevõrgu põhhjaosa Iru allajaam. Vedduri pidurdu
deldakse ülekandeevõrgu alajaamade lattipingeid ning pöörataakse täheleepanu Iru alajaama
a
ühendattud generaatorite talitlu
usele.

127

mast kandub pinge tõus edasi ka Keehtna, Järvaakandi, Koh
hila ja ka Vaalgu alajaam
madesse,
alajaam
kus makksimaalne pinge
p
tõus on suurem kui 1 kV. Teistes üleekandevõrgu
gu alajaamades jääb
selle vääärtus alla 1 kV. Vedurrite regenerratiivse pidu
urdusega kaaasnev pinggetõus ei olee aga sedavõrd suur, et põõhjustaks märgatavaid muutusi alaajaamade faaasipingetess. Samuti ei
e kaasne
m
Mettsakombinaaadi alajaam
ma ühendatuud generaatori välregeneraatiivse piduurdusega muutusi
jundparrameetrites.

Joonis 3.15. Geneeraatori kiirrus veduritee regeneratiivsel pidu
urdamisel, lliitumispunkkt Rapla
alajaam
mas, jõutrafo
fo.

3.4 K
Kokkuvõtte
Antud ppeatükk kässitleb elektrriraudtee veedurite regen
neratiivset pidurdust
p
nning sellegaa kaasnevaid mõõjusid ülekaandevõrgulee. Ajamiga pidurdamissel ehk regeeneratiivsel pidurdamissel kasutatakse mootori pööörlemistak
kistust ratasstega pidurd
damiseks. Antud
A
piduurdusrežiimiil töötab
veduri m
mootor agaa generaatorrina, kus pööördejõu alllikaks on ro
ongi inertsjõõud. Vastav
valt rongide tehhnilisele lahhendustele on
o võimalikk regeneratiiivset pidurd
dusenergiat süsteemi taagastada.
Enam leevinud on pidurdusene
p
ergia rakenddamine ron
ngisiseseks tarbimisekss, kuid võim
malik on
ka vabaaneva energgia edastamiine raudteessüsteemi to
oitevõrku. Viimasel
V
juhhul on otstaarbekaim
ja efekttiivseim reggenereeritud
d energia raakendaminee teiste, liin
ni samas toiitesektsioon
nis liikuvate veddurite toitekks. Pidurdu
usenergia ellektrivõrku suunamisel tuleb silm
mas pidada kontaktvõrgus kkaasnevat pinge
p
väärtu
use tõusu ninng selle kan
ndumist ülek
kandevõrkuu.
Antud ppeatükis on vaadeldud ülekandevõõrgu seisuk
kohast keeru
ulisemat oluukord, kus kontaktvõrgu kkoormus on väikseim jaa regenereerriv pidurdu
usenergia su
uurim. Elekttriraudtee koormuse
liitumisppunktidena on ülekan
ndevõrgu ppõhjaosas analüüsitud
a
Iru alajaam
ma ning lõ
õunaosas
Rapla allajaama.
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Peatükis 3.2 analüüsitud Iru alajaam on elektriliselt võrdlemisi tugev, kus minimaalseks lühisvõimsuseks on 2280 MVA, sellest tulenevalt on ka alajaamale avalduvad mõjud võrdlemisi
väikesed, kus maksimaalseks pingetõusu väärtuseks kogu vedurite pidurdusperioodil on 0,47
kV. Antud pinge väärtuse tõus ei too kaasa muutusi alajaamade faasipingetes. Vastavalt ülekandevõrgu alajaamade elektrilisele tugevusele ja nendevaheliste ühenduste pikkusele sumbub regeneratiivsest pidurdusest tingitud pingetõus ning ei põhjusta märkimisväärseid muutusi ülekandevõrgu alajaamade pinge väärtustes. Samuti ei ilmne märgatavaid muutusi Iru
alajaama ühendatud generaatorite talitluses.
Peatükis 3.3 analüüsitud Rapla alajaama minimaalne lühisvõimsus on 940 MVA, mistõttu on
antud alajaam kontaktvõrgu muutustele tundlikum. Vedurite regeneratiivsel pidurdamisel
tõusis pinge Rapla alajaama liitumispunktis maksimaalselt 1,69 kV võrra, mis on palju enam
kui seda oli Iru alajaama korra. Tuntav pingetõus kandub liitumispunktis edasi ka teistesse
ülekandevõrgu alajaamadesse, kus nii Kehtna, Järvakandi, Kohila ja ka Valgu alajamades
tõusis faasidevahelise pinge väärtus üle 1 kV. Kõigis teistes antud piirkonna ülekandevõrgu
alajaamades oli regeneratiivsest pidurdusest tingitud maksimaalne pingetõus alla 1 kV. Hoolimata tuntavast pingetõusust Rapla alajaamas ei too regeneratiivne pidurdamine endaga kaasa
märgatavaid muutusi alajaamade faasipingetes. Samuti ei põhjusta vedurite regeneratiivne
pidurdus ülekandevõrgus Pärnumaa piirkonna Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori väljundparameetrites muutusi.
Tulenevalt asjaolust, et analüüsitud simulatsioonid teostati situatsioonis, kus kontaktvõrgus
pidurdab korraga kaks vedurit ning puudub kogu ülejäänud tavaolukorras pidurdusenergiat
tarbiv rongi koormus, on ilmnenud mõjud minimaalsed. Ülekandevõrgu põhjaosas, kus on
tegemist võrdlemisi tugeva elektrivõrguga, pole regeneratiivsest pidurdusest tulenevad mõjud
märgatavad. Mõnevõrra nõrgemas ülekandevõrgu põhjaosas ilmneb Raplamaa piirkonna
Rapla alajaama liitumispunkti korral väikesed kõikumised alajaama pingetes. Ülekandevõrgus
paiknevatele generaatoritele vedurite regeneratiivne pidurdamine mõju ei avalda.
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4. Pingeassümmeetria mõju ülekandevõrgule ja generaatorite talitlusele
Käesolev peatükk täiendab uurimistöö eelnevas etapis teostatud pingeasümmeetria analüüsi
käigus saadud tulemusi ning hindab elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria
taset vastavalt täpsustatud ülekandevõrgu mudelitele. Lisaks käsitletakse alljärgnevalt elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria mõju sünkroongeneraatoritele. Peatükis 4.1
tuleb selgitamisele generaatoritele avalduv pingeasümmeetria mõju teoreetiline taust ning
rakendatavad piirmäärad. Peatükid 4.2 ja 4.3 keskenduvad täpsemalt pingeasümmeetria analüüsimisele vastavalt ülekandevõrgu uuendatud mudelitele jagades viimase kaheks, põhja- ja
lõunaosaks. Antud peatükkides vaadeldakse pingeasümmeetria levikut ülekandevõrgu sõlmpunktides ja selle vastavust kehtestatud piirmääradele. Lisaks on eraldi välja toodud elektriraudtee koormuse liitumisega kaasneva pingeasümmeetria mõjud ülekandevõrku ühendatud
generaatoritele – vastavalt peatükis 4.2 ülekandevõrgu põhjaosas Iru alajaama ühendatud generaatoritele ning peatükis 4.3 ülekandevõrgu lõunaosas Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatorile.

4.1 Üldist
Antud uurimistöö eelmises etapis antud teoreetilise ülevaate põhjal [1] on selge, et elektrisüsteemi tavatarbijate korral ei eksisteeri ülekandevõrgus märkimisväärset pingeasümmeetria
allikat. Peamisteks pingeasümmeetria allikateks on lühiajalised asümmeetrilised lühised ning
üksikud transponeerimata ülekandeliinid, mis aga ei põhjusta märkimisväärset pingeasümmeetriat. Valdav osa seni tehtud uurimistöödest ja standarditest lähtub pingeasümmeetria
mõjude analüüsimisel ning piirmäärade määramisel asümmeetrilistest lühistest [2], [3]. Antud
uurimistöö eelneva etapi tulemused näitasid, et elektriraudtee koormuse liitumisel Eesti 110
kV ülekandevõrguga tekib viimases märgatav (1...4%) pingeasümmeetria, mis varieerub oma
tasemelt vastavalt liitumispunkti elektrilisele tugevusele [1]. Selline pingeasümmeetria on
oma olemuselt püsiv. Generaatorid on pöörlevad seadmed, mis ei ole projekteeritud püsivaks
talitluseks pingeasümmeetria piirmäärade lähedastes tingimustes (talitlemine enam kui 120
sekundit) [2], mistõttu osutub vajalikuks pingeasümmeetria mõjude analüüs sünkroongeneraatoritele. Selleks, et mõista pingeasümmeetria mõju generaatorile on tarvis teada nii pingekui ka voolu vastujärgnevuskomponentide mõju generaatoris. Üldise ülevaate antud temaatikast annab [2], kus selgitatakse detailselt vastujärgnevuskomponentide mõju ning käitumist
generaatoris.
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Ülekandevõrgus on pingeasümmeetria ning sellest tingitud mõjude analüüs olulisel kohal,
kuna toitepingest sõltub nii ülekandeliinide kui ka tarbijate käitumine. Pöörlevate masinate,
sünkroon- ja asünkroongeneraatorite/mootorite puhul on seejuures oluline vaadelda pingeasümmeetriaga tugevas seoses oleva koormusvoolu vastujärgnevuskomponendi efektiivväärtust, mis omab masinasisestes protsessides suuremat mõju kui toitepinge asümmeetria [2].
Generaatorisse sisenev voolu vastujärgnevuskomponent indutseerib pärijärgnevus magnetvoo
komponendile vastupidises suunas pöörleva magnetvoo, mis pidurdab seega generaatori rootorit [2]. Sellest tulenevalt põhjustavad pinge- ja vooluasümmeetria generaatoris järgnevaid
mõjusid:


generaatori rootori ülekuumenemist;



generaatori võimsuskadude ja elektrijaama kütusekulu suurenemist;



turbiini ja generaatori võlli vibratsiooni;



turbiini ja generaatori võlli mehaanilisest võnkumisest tingitud väändumist.

Standardites ning uurimistöödes kasutatakse valdavalt pingeasümmeetria mõjude kirjeldamiseks generaatorisse sisenevat voolu vastujärgnevuskomponenti, kuna see on kergelt mõõdetav
ning universaalne kõigi generaatorite ja mootorite korral [4], [5]. Tulenevalt asjaolust, et
voolu vastujärgnevuskomponendi poolt indutseeritud magnetvoog töötab vastu pärijärgnevus
magnetvoole, tekib rootori mähises normaalsest suurem vool, mis põhjustab omakorda rootori
kuumenemist. Tulenevalt generaatori ehitusest on rootor aga kõige raskemini jahutatav osa
generaatoris. Seega võib rootori ülekuumenemine endaga kaasa tuua kiiresti arenevaid kahjustusi generaatoris. Ülevaade rootori mähise kuumenemisest ning sellega kaasnevatest kahjustustest on toodud [3], [6]. Tuginedes [4] selgub, et voolu vastujärgnevuskomponendi piiramine osutub oluliseks. Vastavalt standarditele määratletakse voolu vastujärgnevuskomponendile piirmäärad, nii püsi- kui ka lühistalitlusel. Vastavad suurused on esitatud tabelites 4.1
ja 4.2.
Tabel 4.1. Koormusvoolu vastujärgnevuskomponendi piirmäärad püsitalitlusel [11].
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seda tunndlikum onn ta asümmeeetrilisele taalitlusele. Antud
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nevuskomponendi piirm
määra kirjeldamisel
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hulka geeneraatori rootoris
r
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Joonisell 4.1 tooduud kõver iseloomusta
i
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gnevuskomp
ponendi piiirmäära teg
guri I22t
voolu jaa lühise kesstvuse sõltuv
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ulga juures.

Joonis 44.1. Generaaatori voolu vastujärgnnevuskomponendi piirm
määra kõverr [7].
140

Maksim
maalselt lubatava energ
gia hulga m
määramisel on arvestattud rootori konstantsee soojusmahtuvuusega ning maksimaallse lühise kkestvusega 120
1 sekund
dit. Lisaks rrootori kuum
menemisele suuurenevad geeneraatoris voolu
v
vastuj
ujärgnevusk
komponendi tõttu ka võõimsuskaod
d. Viimased jaguunevad kahheks, esiteks põhimagnnetvoole vaastu töötav magnetvooog, mis avalldub kui
täiendavv hõõrdejõuud ning tak
kistab generraatori pöörrlemist ning
g teiseks roootoris induttseeritud
voolud, mis põhjustavad täien
ndavat term
milist kadu [6]. Jooniseel 4.2 on tooodud voollu vastujärgnevuuskomponeendi tõttu tek
kkiv võimsuuskadu generaatori roo
otoris.
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ei järgi generaator asümmeetriilise talitlusse korral nim
mi P-Q karaakteristikut.
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4.2 Ülekandevõrgu põhjaosa mudeli pingeasümmeetria analüüs
Järgnevalt käsitletakse elektriraudtee talitlusest tingitud pingeasümmeetriat liitumispunktis
ning selle levikut ülekandevõrgu teistesse sõlmalajaamadesse ja mõju ülekandevõrku ühendatud generaatoritele. Antud uurimistöö eelmise etapi aruandes on toodud põhjalik pingeasümmeetria leviku analüüs, millest lähtuvalt on hinnatud erinevate sõlmalajaamade sobivust
elektriraudtee liitumispunktideks. Käesolevas peatükis toodud tulemused täpsustavad ülekandevõrgu põhjaosa alajaamade eelnevas aruande saadud tulemusi vastavalt ülekandevõrgu mudelis tehtud täiendustele. Analüüside läbiviimiseks on ülekandevõrgu põhjaosas valitud kolm
potentsiaalset liitumispunkti alajaama Iru, Aruküla ja Järve alajaam. Alajaamade valikul on
lähtutud Iru alajaama ühendatud generaatoritest ning alajaamade ühendustest Iru alajaamaga.
Generaatorite seisukohast on kõige keerulisemaks juhtumiks elektriraudtee liitumine Iru alajaamas, kus koormuse ja generaatorite vahel on väikseim takistus. Võttes arvesse Rail Balticu
trassivariante ning uurimistöö eelmise etapi pingeasümmeetria analüüsi, on täiendav analüüs
teostatud põhjaosa alternatiivsetele Aruküla ja Järve liitumispunkti alajaamadele, kus vaadeldakse sarnaselt Iru alajaama liitumispunktile selle lattidele ühendatud generaatoritele avalduvat mõju.
Pingeasümmeetria levikut ülekandevõrgus vaadeldi eelnevas etapis kolme erineva (jõu-, Vühendusega- ja Scott-trafo) liitumistrafo korral. Lähtuvalt saadud tulemustest on uurimistöö
käesolevas etapis pingeasümmeetria leviku hindamisel vaatluse alla võetud kaks liitumistrafo
ühendust, jõutrafo ja asümmeetriliselt koormatud Scott-trafo. Valiku tegemisel on lähtutud
maksimaalsest pingeasümmeetriast, mis eelnevalt saadud tulemuste põhjal ilmnes just mainitud trafoühenduste korra. Scott-trafoühendust on analüüsitud vaid asümmeetrilise elektriraudtee koormuse tingimustes, kuna sümmeetrilise koormuse puhul on ülekandevõrgus tekkiv
pingeasümmeetria minimaalne. Elektriraudtee koormuseks on läbiviidud simulatsioonides
valitud 24 MVA (20 MW), mis vastab neljale koostatud veduri koormusele ning tagades ühtlasi võrreldavuse uurimistöö eelmises etapis saadud tulemustega. Pingeasümmeetria mõjude
uurimiseks on koostatud vastavad PSCADi mudelid: põhja piirkond jõutrafo ja Scott-trafo
vastavalt ER_EN_North_JT ja ER_EN_North_Scott.
Tabelis 4.3 on toodud pingeasümmeetria koondtulemused ülekandevõrgu põhjaosas elektriraudtee liitumisel Iru, Aruküla ja Järve alajaamas. Iga liitumisalajaama korral on läbiviidud
eraldiseisvad simulatsioonid, kus vaadeldakse pingeasümmeetria tekkimist ülekandevõrgu
teistes sõlmalajaamades ehk selle levikut liitumispunkti alajaamast kaugemale. Tulemused
näitavad, et kõigi teostatud simulatsioonide puhul ei ületa pingeasümmeetria ühele tarbijale
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pingeasümmeetria analüüside tulemused näitasid selle mittesobivust. Tegemist on elektriliselt
nõrga võrguosaga ning elektriraudtee lisandumisega kaasnevad märkimisväärsed probleemid.
Üheks väljapakutavaks lahenduseks antud piirkonnas oleks ehitada Sindi alajaamast Rail Balticu trassiga paralleelselt kulgev uus 110 kV õhuliin, millelt toidetakse uut rajatavat elektriraudtee liitumispunkti. Antud lahenduse korral koondatakse elektriraudteest tingitud elektrikvaliteedi probleemid Sindi alajaama, kus need on võimalik korraga lahenda. Suurendades
selleks Sindi 110 kV alajaama elektrilist tugevust või rakendada FACTS seadmeid kompenseerimaks tekkivaid probleeme.
Raplamaa piirkonna ülekandevõrku võib samuti lugeda elektriliselt võrdlemisi nõrgaks, kus
elektriraudtee koormuse Rapla alajaama liitumispunkti analüüsi tulemused näitasid kaasnevaid elektritoite probleeme. Nende lahendamiseks oleks antud piirkonnas, kas Rapla või
Kehtna alajaama elektrilise tugevuse tõstmine tasemele, kus elektriraudtee koormuse ühendamisega vastavasse alajaama ei kaasneks pingeasümmeetria piirmäärasid ületavaid väärtusi.
Antud lahendus eeldab ülekandevõrgu täielikku rekonstrueerimist antud piirkonnas. Mõjusid
on võimalik leevendada ka teise 110 kV õhuliini ehitamisega Sindi alajaamast paralleelselt
elektriraudtee trassiga kuni optimaalse liitumispunkti asukohani. Antud lahenduse eeliseks on
Sindi alajaama efektiivsuse tõstmine, läbi mille on võimalik vältida pingeasümmeetria laiaulatuslikku levikut ülekandevõrgu lõunaosas. Selle elluviimiseks tuleks juba elektriraudtee
planeerimisel ja projekteerimisel arvestada võimalike 110 kV õhuliini trassikoridoridega ning
servituutidega.

4.4 Kokkuvõte
Uurimistöö käesolev peatükk kajastas antud etapis koostatud täiendatud PSCAD mudelitega
läbiviidud pingeasümmeetria analüüside tulemusi vastavalt ülekandevõrgu mudeli kaheks
jagamisele, põhja- ja lõunaosale. Simulatsioonide põhjal toodud tulemused täpsustavad uurimistöö eelmises etapist tehtud tööd ning lisaks on täiendavalt analüüsitud pingeasümmeetria
mõjusid sünkroongeneraatorite talitlusele.
Peatükk 4.1 selgitab teoreetilisest küljest pingeasümmeetria mõjus sünkroongeneraatoritele,
põhjendades seeläbi generaatorite modelleerimise vajadust. Toodud on ülevaade generaatoris
tekkivatest mõjudest viimase asümmeetrilise talitlusrežiimi korral. Lisaks on selgitatud IEEE
standardites esitatud pingeasümmeetriat ning sellega kaasnevale voolu vastujärgnevuskomponendile kehtestatud piirmäärasid.
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Peatükis 4.2 keskendutakse pingeasümmeetria analüüside tulemustele ülekandevõrgu põhjaosas. Lühidalt kirjeldatakse pingeasümmeetria analüüsil lähtutud parameetreid ja eeldusi ning
tuuakse välja simulatsioonide põhjal saadud pingeasümmeetria väärtused ülekandevõrgu
põhjaosas, kus pingeasümmeetria tekkimist ja selle levikut ülekandevõrgus vaadeldi elektriraudtee koormusel liitumisel Iru, Aruküla ja Järve alajaamades. Elektriraudtee koormuse
ühendustrafodena on võrreldud jõu- ja Scott-trafo rakendamist. Analüüsi tulemustest selgus,
et ülekandevõrgu põhjaosas ei tekita pingeasümmeetria probleeme ning kehtestatud piirmäärasid ei ületata. Küll aga tuleks arvestada pingeasümmeetria kumulatiivse olemusega, mis
võib mõjutada teiste ülekandevõrgu häiringute ulatust ja mõju. Pingeasümmeetria mõjude
analüüsimisel pöörati tähelepanu ka ülekandevõrgu põhjaosas Iru alajaama lattidele ühendatud generaatorite talitlusele. Tulemustest selgus, ülekandevõrgu põhjaosas tekkiv pingeasümmeetria on võrdlemisi väikene põhjustamaks generaatoritele seatud piirmäärade ületamist.
Lisaks on antud peatükis toodud pingeasümmeetria mõju nii genereeritavale aktiiv- ja reaktiivvõimsusele kui ka generaatori pöörlemiskiirusele.
Peatükk 4.3 keskendub pingeasümmeetria mõjude analüüsimisel lõunaosa ülekandevõrgus.
Pingeasümmeetria analüüsimisel on lähtutud peatükis 4.2 esitatud põhimõtetest ning üldisest
seadistusest. Elektriraudtee liitumispunkti alajaamadena on vaadeldud Rapla, Sindi, KilingiNõmme ning lisaks ka Metsakombinaadi alajaama, kuna viimase lattidele on ühendatud generaator. Simulatsioonitulemused on välja toodud nii jõu- kui ka Scott-trafo rakendamisel,
võrdlemaks kahe trafoühenduse mõju erinevusi. Simulatsioonitulemused näitasid, et ülekandevõrgu lõunaosas tekib iga potentsiaalse liitumispunktiga pingeasümmeetria seisukohast
probleeme, kuna igal juhtumil ületatakse 1% pingeasümmeetria piirmäär. Lisaks omavad ülekandevõrgus täiendavat mõjus pingeasümmeetria edasikandumisele nii täpsustatud jaotusvõrgu koormusmudel kui ka tühijooksul talitlevad kontaktvõrgu osad. Peatüki viimases osas
on kirjeldatud võimalike lahendusi antud piirkonnas elektriraudtee koormuse ühendamiseks
ülekandevõrku. Välja on pakutud ehitada täiendav 110 kV õhuliin, välistamaks pingeasümmeetria levikust tingitud mõjusid ülekandevõrgus ning ühtlasi koondada elektriraudtee koormuse mõjud Sindi alajaama, mis võimaldaks kompenseerida või tõsta teiste mainitud tehniliste lahenduste efektiivsust.
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ppinge väärtu
ust ning väljjundvõimsuusi.
Koormuuse ümberlüülitamise kaatse kahe liiitumispunktti vahel teostatakse üleekandevõrg
gu lõunaosale, kkasutades seelleks PSCA
ADis koostattud mudeleid: lõuna ossa jõutrafo jja Scott-traffo vastavalt ER
R_EE_Southh_JT, ER_E
EE_South_S
Scott. Elekttriraudtee koormuse siiirdumisega kaasnevate mõõjude hindaamiseks võeetakse liitum
mispunktideena vaatlusee alla Rail B
Balticu trasssi Rapla
piirkondda kuuluv Rapla
R
alajaaam ning Pärrnu piirkond
da kuuluv Sindi alajaam
m. Antud vaalik tuleneb asjaaolust, et lõõunaosa üleekandevõrkk on märgattavalt nõrgeem kui sedaa on põhjao
osa ning
Rapla jaa Sindi alajaamade puh
hul on tegem
mist pikkad
de toiteringiidega ülekanndevõrgus, kus alajaamadee vahelised vahemaad on võrdlem
misi pikad ja
j neid üheendav elektrrivõrk hõree. Sellest
tulenevaalt on valittud liitumisspunktide ppuhul oodaata simulatssioonides seelgemini erristuvaid
tulemussi, mis annavad eelduseed järeldustee tegemisek
ks.
Hindam
maks võimallikke erinev
vusi lähtuvvalt elektriraaudtee koorrmuse ülekkandevõrku ühendamise traafotüübist teeostatakse katsed
k
nii jõõu- kui ka Sccott-trafotüü
übiga.
Ümberlüülituse tegeemiseks kassutatakse m
mudelites Sw
wichover mo
oodulit, miss paikneb mudelites
m
Definitiions menüü all. Läbi antud
a
moodduli ühendattakse kahe liitumispunnkti piirkonn
nad, kus
toimub kontaktliiniil üleminek
k ühelt toiteppunktilt teissele (joonis 5.1). Elekttriraudtee koormuse
ümberlüülituse hetkeeks on määrratud simul atsiooniperioodi 25. seekund.

Joonis 55.1. Ümberllülituse teosstamine PSC
CAD mudellis.
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use liikutumispuunktis Sindii alajaamas. Samuti ei avalda ka Sindi – Raapla suunaliine koormu
mine mõõju Pärnu piirkonna
p
Metsakombin
M
naadi alajaaama ühendattud generaaatori talitluseele.

Joonis 55.15. Generraatori võim
msused koorrmuse siirdu
umisel Sindiist Rapla allajaama, jõu
utrafo.

Joonis 55.16. Generraatori kiiru
us koormusee siirdumiseel Sindist Ra
apla alajaam
ma, jõutrafo
fo.

5.3 K
Kokkuvõtte
Elektrirraudtee veokkoormust to
oitev kontaaktvõrk on kogu
k
raudteee trassi pikkkuses jagaatud ülekandevõõrgu toiteallajaamade vahel
v
toitepiirkondadek
ks. Rongi liiikumisel trrassil toimu
ub ca iga
50 km ttagant ülem
minek ühe alajaama toittepiirkonnasst teise. Sed
da kohtades,, kus kontak
ktvõrgus
on looddud vastav vahemik
v
nin
ng teostatudd veduri su
ujuv üleminek. Uurimisstöö antud peatükis
keskendduti elektrirraudtee koorrmuse siirddumisega kaahe liitumisp
punkti alajaaama toitep
piirkonna
vahel üllekandevõrggule kaasnevate mõjudde analüüsim
misele.
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Raudtee koormuse siirdumisest tulenevate mõjude hindamiseks vaadeldi koormuse ümberlülitust Rail Balticu trassi ja ülekandevõrgu lõunaossa kuuluvates potentsiaalsetes liitumispunktide Rapla ja Sindi alajaamades. Antud alajaamad osutusid valituteks, kuna lõunaosa ülekandevõrk on elektriliselt nõrgem. Rapla ja Sindi alajaamad kuuluvad ülekandevõrgu pikka toiteringi, kus alajaamasid ühendav elektrivõrk on võrreldes põhjaosaga hõredam ning alajaamade
vahelised kaugused on märgatavalt pikemad. Antud asjaolude põhjal saab eeldada, et Rapla ja
Sindi alajaamade vahelise ülemineku olukord on kogu ülekandevõrgu ja Rail Balticu trassi
osas kõige probleemsem ning ühtlasi on antud situatsioonis märgata simulatsioonides kõige
selgemini eristuvaid tulemusi, andes eelduse järelduste tegemiseks ka ülejäänud trassile kuuluvate liitumispunktide alajaamade vahelise koormuse siirdumisel.
Ümberlülitusest tulenevate mõjude hindamiseks vaadeldi liitumispunkti alajaamade ja nende
vahetus läheduses asuvate alajaamade latipingeid ning ühtlasi pöörati tähelepanu ka Pärnu
piirkonna Metsakombinaadi alajaama lattidele ühendatud generaatori väljundparameetritele.
Simulatsioone teostati elektriraudtee koormuse ülekandevõrku ühendamisel läbi jõutrafo ja ka
Scott-trafo, et anda hinnang kahest trafoühendusest tulenevate mõjude erinevustele. Vaadeldi
koormuse siirdumist nii Rapla alajaam toitepiirkonnast Sindi alajaama toitepiirkonda, kui ka
vastupidisel suunal Sindi alajaamast Rapla alajaama.
Antud peatükis tehtud analüüsi põhjal selgub, et elektriraudtee koormuse siirdumine Rapla ja
Sindi alajaamade vahel ei too endaga kaasa märgatavaid muutusi ülekandevõrgus. Koormuse
lahkumisel alajaama toitepiirkonnast sai täheldada mõningast pinge väärtuse tõusu selle lattidel ning vastupidiselt, koormuse sisenemisel alajaama toitepiirkonda, pinge langemist. Antud
muutused pinge väärtustes olid aga väikesed, kus kõige suurim pinge muutus leidis aset
koormuse siirdumisel Rapla alajaama toitelt Sindi alajaama toitele esimese lattidel, väärtusega
1,01 kV. Sarnasel liitumispunkti alajaamadega hajub teatav pinge kõikumine ka nendega
elektriliselt lähedal asuvatesse alajaamadesse. Rapla – Sindi ja Sind – Rapla suunaliste tulemuste võrdlusel alajaamade faasidevahelistes pingetes võis täheldada, et koormuse siirdumisel kõigub enam pinge selles alajaamas, mille toitepiirkonnast veokoormus lahkub, võrreldes
alajaamaga, mille toitepiirkonda veokoormus siseneb.
Alajaamade faasipingete analüüsist selgus, et ainsana oli märgata koormuse siirdumisest avalduvaid mõjusid Rapla alajaamas. Veokoormuse lahkumisel antud alajaam toitepiirkonnast
ilmnes vaevu märgatav faasipingete asümmeetria vähenemine. Vastupidisel koormuse sisenemisel antud alajaama toitepiirkonda ilmnes vaevu märgatav faasipingete suurenemine.
Teiste alajaamade faasipingetes koormuse siirdumisest tulenevaid mõjusid märgata ei olnud.
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Rapla alajaama puhul on tegemist elektriliselt mõnevõrra nõrgema alajaamaga kui seda on
Sindi alajaam, kus minimaalsed lühisvõimsused alajaamades on vastavalt 940 MVA ja 1062
MVA. Sellest tulenevalt on Rapla alajaam koormuse siirdumisega kaasnevatele muutustele
mõnevõrra tundlikum.
Olukorras, kus elektriraudtee koormus ühendatakse ülekandevõrku läbi Scott-trafo märkimisväärseid erinevusi jõutrafole ei ilmnenud. Scott-trafo rakendamisel oli koormuse siirdumisel
märgata mõnevõrra väiksemat faasidevahelise pinge väärtuste muutust alajaamades, kui seda
oli jõutrafo rakendamisel. Kahe trafoühenduse simulatsioonitulemuste erinevus oli aga jämedalt 0,1 kV lähedal, mistõttu võib seda lugeda arvutuslikuks veaks ning seega ei saa teha
konkreetseid järeldusi ühe trafoühenduse eelistamiseks teisele antud koormuste ja ülekandevõrgu juures.
Analüüsi käigus vaadeldud Rail Balticu trassi Pärnu piirkonda kuuluva Metsakombinaadi
alajaama ühendatud generaatorile koormuse siirdumine ühegi vaadeldud olukorra puhul mõju
ei avaldanud.
Analüüsi käigus tehtud simulatsioonide põhjal ning eespool mainitule, kus Rail Balticu potentsiaalsetest liitumispunktides on Rapla ja Sindi alajaamade vaheline ühendus kõige tundlikum saab väita, et elektriraudtee koormuse siirdumine ühest liitumispunkti alajaama toitepiirkonnast teise ei avalda märgatavaid mõjusid antud uurimistöös vaadeldud ülekandevõrgule ja
selles talitlevatele generaatoritele.
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6. Elektriraudtee mõjud ülekandevõrgust toidetavatele teistele tarbijatele
Käesolevas peatükis käsitletakse eespool peatükkides 2 kuni 5 käsitletud elektriraudteesüsteemi talitlusrežiimidest tingitud häiringute ja elektrikvaliteedi näitajate languse mõjusid ülekandevõrguga ühendatud tarbijatele. Järgnevalt kirjeldatud analüüs ei kaasa ülekandevõrku
ühendatud generaatoreid, kuna neile avalduvaid mõjusid on täpsemalt käsitletud eespool olevates peatükkides. Vastavalt ülekandevõrgule koostatud modelleerimismudelitele vaadeldakse
elektriraudtee koormusest tingitud mõjude avaldumist teistele tarbijatele nii ülekandevõrgu
põhja- kui ka lõunaosas.
Peatükis 6.1 analüüsitakse elektriraudtee pikendatud lühistalitluse (1 sekund) mõju ülekandevõrgu tarbijatele. Analüüsi tulemustes antakse ülevaade elektriraudtee kontaktvõrgus toimuvate lühiste mõjust ülekandevõrgu pingele ning kirjeldatakse mõjude edasikandumist teistele,
ülekandevõrgust toidetavatele tarbijatele. Peatükis 6.2 vaadeldakse elektriraudtee veduri regeneratiivse pidurdamisega kaasnevaid mõjusid ja nende osakaalu ülekandevõrgu teistele tarbijatele. Simulatsioonitulemuste põhjal hinnatakse regeneratiivse pidurdamise lubamist kontaktvõrgus. Peatükis 6.3 vaadeldakse elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria
levimist ülekandevõrgust toidetavatele elektripaigaldistesse ning analüüsitakse levinud pingeasümmeetriaga kaasnevaid häiringuid teistele tarbijatele. Peatükis 6.4 tuleb vaatluse alla
elektriraudtee koormuse siirdumine ühest liitumispunkti alajaama toitepiirkonnast teise liitumispunkti alajaama toitepiirkonda ning antud olukorras kaasnevate mõjude levimist ülekandevõrgu teistele tarbijatele. Peatükis analüüsitakse elektriraudtee koormuse asukoha muutusega kaasneva koormusvoogude ümberjaotumise põhjustatud pinge väärtuse muutuse mõju
teistele tarbijatele.

6.1 Elektriraudtee pikendatud lühisetalitluse mõjud ülekandevõrkust toidetavatele tarbijatele
Käesolevas peatükis vaadeldakse elektriraudtee pikendatud lühisetalitluse (1 sekund) mõju
ülekandevõrgu tarbijatele. Mõjude analüüsimisel lähtutakse peatükis 2 esitatud mudelite seadistustest ning saadud tulemustest. Elektriraudtee talitlusest tingitud pingeasümmeetria levib
ülekandevõrgust muutumatul kujul edasi toitetrafode keskpinge poolele (peatükk 6.3), seega
kanduvad keskpinge poolele üle ka teised ülekandevõrgu pinget mõjutavad häiringud. Antud
asjaolust tulenevalt puudub vajadus täiendavate simulatsioonide läbiviimiseks hindamaks
pinge muutustest tulenevaid mõjusid ülekandevõrgu teistele tarbijatele.
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Analüüsides elektriraudtee kontaktvõrgus aset leidva pika lühisetalitluse mõju ülekandevõrgu
teistele tarbijatele tuleb ülekandevõrgu põhjaosas elektriraudtee koormuse liitumispunktina
vaatluse alla Iru alajaam. Peatükis 2.1 toodud joonistel 2.4 ja 2.5 ning tabelis 2.1 esitatud tulemuste põhjal järeldub, et lühise toimumisel Iru alajaama ühendatud kontaktvõrgu lõpus, ei
avalda tekkiv pinge muutus (maksimaalselt 0,46 kV) mõju teistele tarbijatele, kuna Iru alajaama trafode keskpinge poolel langeb pinge väärtus 0,4 %. Tekkiv pinge väärtuse langus on
niivõrd vähene ja seega ei avalda kontaktliini lõpus aset leidev lühis mõju teistele Iru alajaamaga ühendatud sõlmpunktide poolt toidetavatele tarbijatele. Saadud tulemused näitavad, et
kontaktliini lõpus toimuva lühise puhul on keeruline eristada viimast kontaktvõrgu koormuse
lisandumisega kaasnevast koormusvoolu suurenemisest. Lühise asukoha tuvastamiseks ning
kontaktvõrgu abitoitesüsteemi rekonfigureerimiseks selliselt, et välja lülitataks minimaalne
osa kontaktvõrgust, rakendatakse pikendatud lühisetalitlust (1 sekund).
Eespool toodud joonistel 2.9 ja 2.10 ning tabelis 2.2 esitatu tulemused kajastavad kontaktvõrgu lühiseolukorda, kus lühis leiab aset Iru alajaamas paikneva elektriraudtee koormuse
liitumistrafo vahetus läheduses. Tulemustest avaldub, et lühise ajal esineb võrgus pingelohk,
kus pinge väärtus muutub 4,4%. Antud pingelohk ei mõjuta otseselt ülekandevõrgu tarbijat,
kuna pinge ei välju ülekandevõrgus lubatud kestva talitluspinge piiridest (99 – 123 kV). Tulenevalt jaotusvõrgu ehitusest ning jaotusvõrgu trafode pingeastmete seadistusest tajuvad tarbijad lühist tingitud mõjusid valgustite valguse tooni muutumise näol. Joonis 2.10 näitab, et
lühise tagajärjel suureneb oluliselt pingeasümmeetria ülekandevõrgus, kus faasipingete Va, Vb
ja Vc amplituudväärtused erinevad üksteisest olulisel määral. Sellest tulenevalt tekib ülekandeja jaotusvõrgus pingesümmeetriategur 22,6%. Lühiajalisel kestvusel ei mõjuta aga saadud
võrdlemisi suur pingeasümmeetria tavapäraseid staatilisi tarbijaid, lähtuvalt elektrikvaliteedi
nõuetest.
Peatükis 4.1 käsitletakse üldjoontes pingeasümmeetria mõju ülekandevõrgu generaatoritele,
mille põhjal omab tekkinud pingeasümmeetria olulist mõju ülekandevõrku ühendatud generaatoritele ja mootoritele. Vaadeldes pikendatud lühise talitluse mõju ülekandevõrgu põhjaosas Iru alajaama lattidele ühendatud generaatoritele on saadud pingeasümmeetriaks 14,7%
(joonis 6.1). Voolu vastujärgnevuskomponent moodustab 60% generaatori nimivoolust, mida
kajastab joonis 6.2. Arvestades eespool joonisel 4.1 esitatud lühisetalitluses lubatud voolu
vastujärgnevuskomponendi piirmäära kõverat on näha, et 60% osakaalu korral on generaatoril
antud režiimis maksimaalselt lubatud talitleda kuni 60 sekundit. Seega ei kujuta 1 sekundi
pikkune elektriraudtee lühisetalitlus Iru alajaama ühendatud generaatorite talitlusele otsest
169

Antud järelduust kinnitav
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liini lõpus aset leiva lühise mõjusid ülekandevõrgule elektriraudtee koormuse liitumisel mainitud alajaamades. Antud peatükkides eitatud tulemustes selgub, et toimuv lühis ei avalda
olulist mõju ülekandevõrgu pinge väärtusele. Joonise 2.21 põhjal väheneb pinge väärtus Rapla
alajaama lattidel 1,3%, seega leiab samaaegselt ka keskpingejaotlas aset pinge väärtuse 1,3%
langus. Antud suurusjärgus pinge väärtuse vähenemine ei avalda mõju Rapla alajaamast toidetavatele teistele tarbijatele. Joonis 2.34 põhjal on sarnases olukorras Sindi alajaama latipinge vähenemiseks 0,8%, mis ei avalda kuidagi mõju ülekandevõrgu teistele tarbijatele.
Elektriraudtee koormuse liitumisel Kilingi-Nõmme alajaamas on kontaktvõrgu lõpus aset
leidva lühise korral latipinge väärtuse vähenemiseks 3,6%, vastavalt joonisel 2.46 toodule.
Sellest hoolimata jääb alajaama pinge lubatud piiridesse ning kontaktliini lõpus toimuv pikendatud lühisetalitluse ei mõjuta suuresti ülekandevõrgust toidetavaid teisi tarbijaid. Antud lühise olukord võib tarbijatele olla märgatav tulenevalt näiteks valgustite valguse tooni muutuses. Võrreldes elektriraudtee kontaktvõrgu lõpus aset leidva lühise mõjusid ülekandevõrgu
põhja- ja lõunaosas on näha, et lõunaosa võrk on oluliselt nõrgem, kus liitumispunkti alajaamades esinenud pingelangud olid kaks kuni üheksa korda suuremad kui põhjaosas vaadeldud
Iru alajaamas.
Erinevalt eespool mainitust vaatleme ülekandevõrgu lõunaosas avalduvaid mõjusid olukorras,
kus kontaktvõrgu lühis leiab aset veoalajaama vahetus läheduses. Vastavalt peatükkides 2.2.2,
2.3.2 ja 2.4.2 toodud simulatsioonitulemustele selgub, et lühisekoha nihkumine ülekandevõrgu ühenduspunktile lähemale toob endaga kaasa märgatava mõjude suurenemise, seda nii
Rapla, Sindi kui ka Kilingi-Nõmme liitumispunkti alajaamade korral. Joonisel 2.27 toodu
põhjal langeb liitumispunkti korral Rapla ajalaamas latipinge 9,9%. Lühise ajal jääb kolme
faasi pinge efektiivväärtuse keskmine alajaama lattidel lubatud piiridesse, millele samaväärselt toimub pinge alanemine ka trafo keskpinge poolel. Vaadeldes joonisel 2.28 esitatud faasipingete graafikuid on näha, et lühise tõttu väheneb faasi a pinge alla lubatud kestevpinge piirväärtuse (amplituudväärtus 80,8 kV). Lisaks liitumispunkti Rapla alajaamale väheneb samaväärselt faasi a pinge väärtus alla lubatava piirväärtuse ka Kehtna ja Järvakandi alajaamades,
vastavalt joonistele 2.29 ja 2.30. Seega võivad pingetundlikumad ning jaotusvõrgu faasist a
toidetavad alapinge kaitsega seadmed välja lülituda. Kolmefaasilised tarbijad on antud lühise
olukorrast vähem mõjutatud, kuna kolme faasi pinge efektiivväärtuste keskmine jääb lubatud
piiridesse.
Elektriraudtee koormuse liitumisel Sindi alajaamas väheneb selle latipinge 7,9% (joonis 2.39)
kontaktvõrgu lühise korral veoalajaama vahetus läheduses. Joonisel 2.40 toodud faasipingete
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graafiku põhjal jäävad pinge väärtused lubatud piiridesse, kuid olles lähedal 80,8 kV piirväärtusele. Standardite kohaselt ehitatud elektriseadmetele ei avalda antud lühise olukord
probleeme ning Sindi alajaamast toidetavatele tarbijatele tajutav mõju avaldub vaid valgustite
tooni muutusena.
Peatükis 2.4.2 on toodud ülekandevõrgule avalduvad kontaktvõrgu pikendatud lühisetalitluse
mõjud lühise toimumisel elektriraudtee koormuse liitumisalajaama Kilingi-Nõmme vahetus
läheduses. Saadud simulatsioonitulemustest selgub, et lühis avaldab tarbijatele olulist mõju.
Joonisel 2.51 on näha, et kolme faasi pingete efektiivväärtuste keskmine 99,46 kV on lubatud
pinge 99 kV piiril. Lühise tõttu langeb pinge Kilingi-Nõmme alajaama lattidel 12,6%. Joonisel 2.52 toodud faasipingete graafikult on näha, et faaside a ja b väärtused langevad allapoole
lubatud minimaalset 80,8 kV, kuid faasis c säilib normaalne talitluspinge. Antu põhjal saab
väita, et faasidest a ja b toidetavad ühefaasilised alapingekaitsmega tarbijad lülituvad välja,
millele lisanduvad ka alapingekaitsmega kolmefaasilised mootorid. Samuti võib esineda tõrkeid elektroonika töös. Ilma alapingekaitsmeta ning nominaalselt koormatud mootorite kiirus
väheneb lühise vältel, mis mõjutab oluliselt tööstustarbijaid, avaldudes näiteks tootmisliini
sünkronismi kadumise või seiskumisega. Tulenevalt tarbijatele avalduvast suurest mõjust, ei
ole Kilingi-Nõmme liitumispunkti korral lubatud kontaktvõrgu pikendatud lühisetalitlus ning
lühise kestvust tuleks piirata kuni 0,25 sekundini. Viimane tagab alapingekaitsmega tarbijate
töös püsimise lühise väljalülitamiseni ning ei too endaga kaasa mootorite kiiruse olulisel määral aeglustumist.
Eespool analüüsitu põhjal järeldub, et elektriraudtee pikendatud lühisetalitlus kontaktliini
lõpus ei mõjuta ülekandevõrgu teisi tarbijaid. Lühise korral kontaktliini alguses ehk veoalajaama vahetus läheduses on avalduvad mõjud mõnevõrra suuremad. Elektriraudtee koormuse
liitumisel ülekandevõrgu põhjaosa Iru ja lõunaosa Sindi alajaamade korral on tarbijatele avalduvad mõjud vähe tajutavad. Ülekandevõrgu lõunaosa Rapla ja Kilingi-Nõmme liitumispunkti alajaamade korral avalduvad pikendatud lühisetalitluse mõjud vähemal või rohkemal
määral mõju ülekandevõrgu teistele tarbijatele, põhjustades nende väljalülitusi, mistõttu on
antud lühise kestvus (1 sekund) mainitud alajaamades lubamatu.

6.2 Regeneratiivsest pidurdamisest tingitud mõjud ülekandevõrgust toidetavatele tarbijale
Käesolevas peatükis vaadeldakse elektriraudtee veduri regeneratiivse pidurdamisega kaasnevaid mõjusid ülekandevõrgu teistele tarbijatele. Mõjude analüüsimisel on lähtutud eespool
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peatükis 3 toodud mudelite seadistustest ning simulatsioonitulemustest. Mõjude analüüsimisel
käsitletakse elektriraudtee koormuse ülekandevõrku ühendamist läbi jõutrafo ning vaadeldakse ülekandevõrgu põhjaosas elektriraudtee koormuse ühendamist Iru alajaama ning lõunaosas Rapla alajaama. Viimasel juhul on antud piirkonna potentsiaalsete sobivate alajaamade
seast tegemist raskeima juhtumiga.
Peatükis 3.2. on toodud ülekandevõrgu põhjaosas Iru alajaama ühendatud elektriraudtee veduri regeneratiivse pidurdusrežiimi rakendamisel saadud simulatsioonitulemused. Joonisel 3.6
toodud Iru alajaama latipinge graafikust selgub, et veduri regeneratiivse pidurdamisega ei
kaasne pinge väärtuse märgatavat muutust. Iru alajaam on elektriliselt tugev ning alajaama
lattidele on ühendatud kaks generaatorit, mis omakorda neutraliseerivad pidurdamisest tingitud mõjusid. Joonisel 3.9 on toodud Iru alajaama ühendatud generaatorite võimsuste graafikud
vedurite regeneratiivsel pidurdamisel. Graafikult selgub, et generaatorite ergutussüsteemid
neutraliseerivad regeneratiivsest pidurdamisest tingitud pingetõusu, suurendades tarbitavat
reaktiivvõimsust proportsionaalselt pidurdamisel genereeritava reaktiivvõimsusega. Jooniselt
3.9 on näha, et mõju generaatorile on minimaalne suurendades reaktiivvõimsust lühiajaliselt
0,09 sü võrra. Tulenevalt generaatori talitlusest on regeneratiivse pidurduse mõju ülekandevõrgu tarbijatele minimaalne.
Peatükis 3.3 on toodud simulatsioonitulemused veduri regeneratiivse pidurdusega kaasnevatest mõjudest elektriraudtee koormuse liitumisel ülekandevõrgu lõunaosa Rapla alajaamas.
Võrreldes saadud tulemusi ülekandevõrgu põhjaosas Iru alajaama liitumispunktis saadud tulemustega on pidurdamisega kaasnevad mõjud enam märgatavad. Toodud joonise 3.11 põhjal
on näha et regeneratiivse pidurdamise tõttu suureneb Rapla alajaama latipinge 1,4% võrra,
mis aga ei põhjusta olulisi mõjutusi ülekandevõrgust toidetavatele tarbijatele. Tabelis 3.2 on
toodud veduri regeneratiivse pidurdamisega kaasnevad pingetõusud ka ülekandevõrgu teistes
sõlmpunktides, kus latipinge tõusu väärtus jääb Rapla alajaamaga otseselt ühendatud alajaamades 1,15 kuni 1,48 kV juurde (va Paide alajaam, kus märgatavalt madalam pingetõus on
tingitud selle pikast ühendusliinist Rapla alajaamaga). Toodud tulemustest järeldub, et regeneratiivse pidurdamise mõju ülekandevõrgu teistele tarbijatel on minimaalne, põhjustades äärmisel juhul valgustite valguse tooni heledamaks muutumist pidurdamisprotsessi vältel. Arvestades vedurite regeneratiivse pidurdamisega kaasnevat pinge muutust ülekandevõrgus ning
selle minimaalset mõju teistele tarbijatele, ei esine regeneratiivse pidurdamise lubamisel
elektriraudtee kontaktvõrgus takistusi.
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6.3 P
Pingeasü
ümmeetriiast tingiitud mõju
ud üleka
andevõrg
gust toid
detavate
ele tarbijjale
Antud ppeatükis tuleb vaatluse alla eespoool peatükis neli käsitleetud pingeassümmeetriaa mõjude
leviminne jaotusvõrrgu ning sellest tingituud mõjud teeistele tarbiijatele. Sarnnaselt peatü
ükis neli
toodugaa on ka allj
ljärgnevalt teostatud aanalüüsi käiigus vaadelldud ülekanndevõrgu põhjap
ja
lõunaossa, kus elekktriraudtee koormuse
k
((24 MVA) ülekandevõ
õrku ühenddamisel on lähtutud
jõutrafoo ja asümmeeetriliselt ko
oormatud Sccott-trafo raakendamisesst.
6.3.1 P
Pingeasüm
mmeetria mõju põh
hjaosa üle
ekandevõrg
gust toideetavatele tarbija‐
t
ttele
Järgnevvalt tuleb vaaatluse alla ülekandevõ
ü
õrgu põhjaosas alajaam
made keskpinnge poolel tekkivad
t
pingeasümmeetriattegurid ting
gituna elektrriraudtee ko
oormusest. Analoogsellt peatükis 4.2 tooümmeetria aanalüüsile on
o ka järgnevalt elekktriraudtee liitumisdud üleekandevõrguu pingeasü
punktiddeks ülekanddevõrgu põh
hjaosas valiitud Iru, Arruküla ja Järve alajaam
m. Analüüsid
de koostamisel on kasutaatud PSCA
AD-i põhjaaosa ülekan
ndevõrgu mudeleid:
m
ER_EN_N
North_JT,
ER_EN
N_North_Scoott. Pingeassümmeetriaategurite vääärtuseid ülekandevõrggu põhjaosaa alajaamade keeskpinge pooolel kajastaab tabel 6.1 .

Võrrelddes omavaheel tabelites 4.3 ja 6.1 ttoodud tulem
musi on näha, et jaotuusvõrgu toittetrafo ei
mõjuta pingeasüm
mmeetriategurit ning ülekandevõ
õrgus tekkiiv pingeasüümmeetria kandub
matul kujul läbi trafodee edasi jaotuusvõrgu poo
olele. Sellest lähtuvaltt ei käsitletaa alljärgmuutum
nevalt eeraldi alajaaamade vastaavust pingeeasümmeetrria sätestatu
ud piirmääraadele, midaa on kir174
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Tabelis 6.1 toodudd pingeasüm
mmeetriategurid jäävadd kehtestatud
d lubatajeldatudd peatükis neli.
vasse vaahemikku, millest
m
lähtuvalt pole eelektriraudtee liitumiseel tarvis kohhaldada täieendavaid
meetmeeid pingeasüümmeetria vähendamis
v
seks. Saadu
ud tulemusteest järeldubb, et elektrirraudteest
tingitudd mõjud üleekandevõrgu
u teistele taarbijatele jääävad põhjao
osas lubatudd piiridessee. Sellest
hoolimaata on mõjuu konkreetssele tarbijalle sõltuv jao
otusvõrgu konfiguratsi
k
ioonist. Tab
belis 6.1
toodud simulatsiooonidel saadu
ud tulemuseed ei kujutaa ülekandevõ
õrgu tarbijaale otsest oh
htu, kuid
koosmõõjus teiste hääiringutega võib antudd oht tekkidaa. Näiteks olukorras,
o
kuus jaotusvõrrgu konfigureerrimisel on juba
j
arvestaatud 2% piingeasümmeeetria piirm
määraga eelddades, et üllekandevõrgu ppinge on püüsivalt sümm
meetriline. Pingeasümm
meetria teg
gur on oma olemuselt kumulatiivne suuurus, misttõttu jaotusv
võrgu ja eleektriraudteee koormusest tingitud ppingeasümm
meetriad
võivad liituda ningg koosmõju
ul ületada ttarbijapaigaaldises maksimaalselt llubatava piiirmäära.
Selline kaudselt avvalduv mõju
u on problem
maatiline ju
ust madalpingevõrkudees, kus on palju
p
kasutuses ühefaasilisii tarbijaid ning pingeassümmeetria on üldtuntu
ud probleem
m.
Käesoleevas uurimistöös on eleektriraudteee koormust modelleerittud konstanntse suuruseena, kuid
reaalsess süsteemis on tekkiv pingeasümm
p
meetria muu
utuv suuruss. Sellest tuulenevalt ei ole madalamattel pingeasttmetel võim
malik rakenddada tavapääraseid lahendusi pingeeasümmeetrria kompenseerrimiseks. Üllekandevõrg
gu põhjaosaa on tekkiv
v pingeasüm
mmeetriateggur elektrikv
valiteedi
näitajatee poolest luubatud piirid
des, kuid sellle kumulatiivsusest tin
ngitud problleemide välltimiseks
oleks jaaotusvõrgus otstarbekass rakenduseele võtta täiiendavaid meetmeid,
m
väälistamaks piirmäärade üleetamist lõppptarbija elek
ktripaigaldisses. Hindam
maks pingeaasümmeetriia mõju jaottusvõrku
ühendattud sünkrooon- ja asünk
kroonmootooritele võib peatükis 4.2 toodud tuulemused üks
ü ühele
üle kandda. Lähtuvaalt [1] suureenevad pinggeasümmeettria tõttu elektrimootorrite kaod mõjutades
m
tööstusppaigaldise tööprotsesse
t
e. Olenevallt kasutatav
vast mootori ajamitehnnoloogiast suureneb
s
täiendavvate kadudee tõttu tarbiitav elektrivvõimsus võ
õi väheneb mootori
m
meehaaniline võimsus,
v
mistõttuu ei pruugi mootoritega
m
a käitatud seeadmed talitleda projek
kteeritud kaarakteristiku
ute kohaselt. Võõttes arvessee, et elektrirraudteest põõhjustatud pingeasümm
p
meetria on üülekandevõrrgu põhjaosas llubatud piirrides, ei toh
hiks standarrdite kohaseelt ehitatud
d mootorite talitluses kaasneda
k
olulisi m
mõjutusi.
6.3.2 P
Pingeasüm
mmeetria mõju lõun
naosa üle
ekandevõrgust toideetavatele tarbija‐
t
ttele
Järgnevvalt tuleb vaatluse allaa ülekandevvõrgu lõunaaosast elekttriraudtee kkoormusest tingitud
pingeasümmeetria levimine jaaotusvõrku ning selle mõju tarbijatele. Simuulatsioonidee läbiviimisel onn rakendatuud ülekandeevõrgu lõunaaosa mudelleid: lõuna osa
o jõutrafoo ER_EN_S
South_JT
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Sarnaselt ülekandevõrgu põhjaosale selgub ka lõunaosas saadud tulemusi kajastavatest tabelitest 4.5 ja 6.2, et ülekandevõrgus tekkiv pingeasümmeetria levib muutumatul kujul üle jaotusvõrku. Vaadeldes tabelis 6.2 toodud alajaamade keskpinge poolel esinevaid pingeasümmeetriategureid on näha, et ülekandevõrgu lõunaosas on jaotusvõrgu tarbijad märksa enam
mõjutatud elektriraudtee koormusest kui ülekandevõrgu põhjaosas (tabel 6.1). Kõikides lõunaosas vaadeldud elektriraudtee liitumispunktides esines ühele tarbijale lubatava 1% pingeasümmeetria piirmäära ületamist, kus Rapla, Kilingi-Nõmme ja Metsakombinaadi alajaamades ületasid saadud tulemused koguni 2% pingeasümmeetria piirmäära. Tabelis 6.2 toodud
tulemuste põhjal saab väita, et elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria mõjutab
ülekandevõrgu lõunaosas Rail Balticu trassile jäävaid Raplamaa, Läänemaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Järvamaa aga ka Harjumaa lõunaosa tarbijaid. Mõjude ulatus sõltub aga piirkonda
toitva sõlmalajaama elektrilisest tugevusest ning selle elektrilisest kaugusest elektriraudtee
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koormuse liitumisalajaamast. Tulemused näitavad, et tulenevalt koormusvoogude jaotumisele
tekib pingeasümmeetria ka liitumispunktist geograafiliselt kaugel paiknevas alajaamas. Näiteks elektriraudtee liitumisel Kilingi-Nõmme alajaamas on Türi alajaamas tekkiv maksimaalne pingeasümmeetriategur 0,67% (Scott-trafo rakendamisel), mis iseloomustab ulatuslikku pingeasümmeetria levikut ülekandevõrgu lõunaosas. Kuna aga antud pingeasümmeetria
jääb alla maksimaalselt lubatavale 1% piirmäärale, siis ei avalda see ohtu tarbijatele.
Vastavalt eespool mainitule tekitab elektriraudtee koormuse liitumine Rapla, Kilingi-Nõmme
ja Metsakombinaadi alajaamades jaotusvõrku leviva 2% piirmäära ületava pingeasümmeetria.
Seega ei ole antud alajaamasid võimalik ilma täiendavaid meetmeid rakendamata kaaluda
elektriraudtee koormuse liitumisalajaamadena. Vastasel korral pole teistele tarbijatele võimalik tagada nõutavat elektrikvaliteeti ning lisandunuv pingeasümmeetria kujutab ohtu elektripaigaldistele. 2% piirmäära ületav pingeasümmeetria on raskendavaks asjaoluks elektriohutuse tagamisel olukorras, kus elektrivõrgus (ülekande- ja jaotusvõrgus) peaks aset leidma
mõni täiendav häiring. Ülekandevõrgu lõunaosas vaadeldud alajaamade seast näitavad simulatsioonitulemused, et väiksemad mõjud teistele ülekandevõrgust toidetavatele tarbijatele
avalduvad elektriraudtee koormuse liitumisel Sindi alajaamas, kus maksimaalseks pingeasümmeetriateguriks saadi 1,66% (Scott-trafo rakendamisel). Antud pingeasümmeetria on
talutav kõigile ülekandevõrgust toidetavatele standarditele vastavatele tarbijatele. Võttes arvesse lubatavat maksimaalset pingeasümmeetria piirmäära (2% mitme tarbija liitumisel) võib
täiendavate häiringute poolt tekitatava pingeasümmeetria olla maksimaalseks 0,34%. Minimeerimaks võimalikku mõju ülekandevõrgu teistele tarbijatele on ka elektriraudtee koormuse
liitumisel Sindi alajaamas otstarbekas kasutusele võtta täiendavad meetmed. Läbi mille on
võimalik vähendada pingeasümmeetriategurit alla 1% garanteerides tarbijatele nõuetekohane
pingekvaliteet.
Ülekandevõrgu lõunaosas põhjustab elektriraudteest tingitud oluliselt suurem pingeasümmeetria (1-4%) jaotusvõrgust toidetavates asünkroonmootorites vastavalt [1] märkimisväärset
võimsuskadu (enam kui 10%), millega kaasnevad tööstuste elektripaigaldistes talitlus- ja optimeerimiskulud.
Eelnev analüüs annab kinnitust peatükis 4.3 välja pakutud lahendusele, kus elektriraudtee
koormuse liitumispunktide tarbeks on otstarbekas ehitada täiendavad ülekandevõrgu õhuliinid, koondamaks elektriraudtee koormusest tingitud mõjud Sindi alajaama ning minimeerimaks elektriraudtee koormuse laiaulatuslikku mõju tarbijatele.
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6.4 Koormuse siirdumise mõju ülekandevõrgu tarbijatele
Järgnevalt analüüsitakse eespool peatükis viis käsitletud elektriraudtee koormuse ühelt liitumispunkti piirkonnalt teisele siirdumise mõju ülekandevõrgust toidetavatele teistele tarbijatele. Tulenevalt uurimistöö peatükkides kaks kuni neli toodud tulemustest vaadeldakse koormuse siirdumisest tingitud mõjusid elektriliselt nõrgemas ülekandevõrgu lõunaosas, kuna
antud võrguosas on avalduvad mõjud suurimad. Mõjude hindamiseks vaadeldakse eraldi
juhtumitena elektriraudtee koormuse siirdumist Rapla alajaama toitepiirkonnast Sindi alajaama toitepiirkonda ning vastupidi. Elektriraudtee koormuse ühendamisel ülekandevõrku on
järgnevas analüüsis lähtutud nii jõu- kui ka Scott-trafo rakendamisel saadud tulemustele.
Esimesena tuleb vaatluse alla juhtum, kus elektriraudtee koormus siirdub ülekandevõrgu lõunaosas Rapla alajaamas Sindi alajaama toitepiirkonda. Peatükis 5.1.1 toodud simulatsioonitulemuste põhjal selgub, et koormuse siirdumisega suureneb Rapla alajaama trafode keskpinge
poolel latipinge 1,01 kV võrra. Vastupidiselt Sindi alajaama latipingele, mis langeb 0,41 kV
võrra. Sarnases olukorras veoalajaamas Scott-trafo rakendamisel (peatükk 5.1.2) on tulemused
mõnevõrra erinevad, kus Rapla alajaamas keskpinge poolel tõuseb pinge väärtus 0,87 kV ja
Sindi alajaamas langeb 0,32 kV võrra. Mõlema vaadeldava liitumistrafo korral aga ei mõjuta
antud vähene pinge muutus teisi tarbijaid.
Analüüsides eelnevale vastupidist olukorda, kus elektriraudtee koormus siirdub Sindi alajaama toitepiirkonnast Rapla alajaama toitepiirkonda, on peatükis 5.1.1 toodud andmete põhjal koormuse siirdumisega kaasnevad mõjud mõnevõrra erinevad. Jõutrafo rakendamisel
kaasneb koormuse siirdumisega Rapla alajaama trafode keskpinge poole pinge vähenemine
0,5 kV ning Sindi alajaamas pinge suurenemine 0,66 kV võrra. Jõu- ja Scott-trafo rakendamisel on peatükis viis saadud tulemuste erinevused sedavõrd väikesed, et koormuse siirdumisel
Sindi alajaamast Rapla alajaama viimase rakendamisel kaasnevaid mõjusid eraldi ei käsitleta.
Koormuse liikumisel kahe erine stsenaariumi vahelised mõningased erinevused on põhjustatud koormusvoogude erinevast jaotumisest ülekandevõrgus, kus mõju ulatus sõltub suuresti
koormuse siirdumise eelsest koormusvoogude jagunemisest ülekandevõrgu ekvivalentide
vahel.
Kirjeldatud olukorda aitab selgitada vaadeldes Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatorite võimsusgraafikudi antud situatsioonis, vastavalt joonistele 5.6 ja 5.15. Jooniste põhjal on näha, et koormuse siirdumisel Rapla alajaama toitepiirkonnast Sindi alajaama toitepiirkonda generaatori võimsuses muutust ei toimu (joonis 5.6), mistõttu ei esine ka reaktiivvõim-
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suse jaotuses Sindi, Metsakombinaadi ja Papiniidu alajaamas olulist muutust ning võrku lisandunud koormus kaetakse ülekandevõrgu ekvivalendist saadava võimsusega. Samas aga
vastupidises olukorras, kus elektriraudtee koormus siirdub Sindi alajaamast Rapla alajaama
suureneb vähesel määral Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatori reaktiivvõimsuse
tarbimine (joonis 5.15), mis piirab omakorda Sindi alajaama toitepiirkonna koormuse vähenemisel selle latipinge väärtuse suurenemist.
Eespool kirjeldatud analüüsi põhjal ei põhjusta elektriraudtee koormuse siirdumisega ühe
alajaama toitepiirkonnast teise kaasnev mõningane pinge väärtuse muutust mõjutusi ülekandevõrgu teistele tarbijatele.

6.5 Kokkuvõte
Käesolev peatükk kajastas uurimistöö antud etapis koostatud täiendatud PSCAD mudelitega
läbiviidud elektriraudtee pikendatud lühisetalitluse, regeneratiivse pidurdamise, pingeasümmeetria ja koormuse siirdumise mõjude analüüsi teistele ülekandevõrgust toidetavatele tarbijatele.
Peatükis 6.1 on keskendutud elektriraudtee kontaktvõrgus toimuvate lühiste mõjule ülekandevõrgu pinge väärtusele ning mõjude edasikandumisele teistele ülekandevõrgust toidetavatele
tarbijatele. Analüüsidest järeldus, et elektriraudtee pikendatud lühisetalitlus kontaktliini lõpus
ei mõjuta ülekandevõrgu teisi tarbijaid mitte ühelgi vaadeldud juhtumil. Lühise koha nihkumisel aga veoalajaama vahetusse lähedusse selgus analüüsist, et ülekandevõrgu põhjaosa Iru
liitumisalajaama ning ülekandevõrgu lõunaosa Sindi liitumisalajaama puhul on mõjud tarbijatele mõnevõrra märgatavamad, kuid ei vaja lühiste seisukohast täiendavate meetmete rakendamist. Vastupidiselt aga ülekandevõrgu lõunaosas analüüsitud Rapla ja Kilingi- Nõmme liitumisalajaama puhul, kus selgus, et kontaktvõrgu pikendatud lühisetalitlus toob endaga kaasa
tarbijate väljalülitumise, mistõttu on antud alajaamade korral selline lühise kestvus lubamatu.
Elektriraudtee koormuse liitumisel nendes alajaamades tuleb kasutusele võtta täiendavaid
meetmeid tagamaks võimalike kontaktvõrgu lühiste lühemat kestvust.
Peatükis 6.2 analüüsiti veduri regeneratiivse pidurdamisega kaasnevat mõju ülekandevõrgu
teistele tarbijatele. Analüüsi käigus vaadeldi nii ülekandevõrgu põhja- kui ka lõunaosa ning
nende keerulisemaid juhtumeid. Tulemustest selgus, et vedurite regeneratiivse pidurdamisega
ei kaasne ülekandevõrgu teistele tarbijatele märgatavaid mõjusid ning seega ei teki takistusi
regeneratiivse pidurdamise lubamiseks elektriraudtee kontaktvõrgus.
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Peatükis 6.3 vaadeldakse elektriraudtee koormusest põhjustatud pingeasümmeetria levikut
ülekandevõrgust toidetavatele teistele tarbijate. Analüüsi tulemused näitasid, et ülekandevõrgus tekkiv pingeasümmeetria kandub edasi trafode keskpinge poolele muutumatul kujul. Antud peatükis vaadeldi pingeasümmeetria mõjusid eraldi nii ülekandevõrgu põhja- kui ka lõunaosale. Saadud tulemustest selgus, et ülekandevõrgu põhjaosas tekkiva pingeasümmeetria
mõjud tarbijatele on küll märgatavad, kuid jäävad kehtestatud lubatud piirmääradesse, mistõttu on pingeasümmeetriat vähendavate meetmete rakendamine soovituslik. Ülekandevõrgu
lõunaosas on elektriraudtee koormusest tingitud pingeasümmeetria piirmäärad märgatavalt
suuremad kui ülekandevõrgu põhjaosas. Tulemuste põhjal selgus, et elektriraudtee liitumisel
Sindi alajaamas on kaasnev pingeasümmeetria ülekandevõrgu teistele tarbijatele väiksem,
võrreldes analüüsi käigus vaadeldud teiste liitumisalajaamadega. Sellest hoolimata on tarvis
rakendusele võtta täiendavaid meetmeid minimeerimaks ülekandevõrgu teistele tarbijatele
avalduvaid mõjusid, kuna tekkiv pingeasümmeetria on kehtestatud piirmäärale võrdlemisi
lähedal ning võrgus esinevate täiendavate häiringute korral võidakse piirmäär ületada. Elektriraudtee koormuse liitumisel ülekandevõrgu lõunaosas Rapla, Kilingi-Nõmme ja Metskombinaadi alajaamas, selgus analüüsi tulemustest, et antud juhtumitel ei ole võimalik täita elektrikvaliteedi nõudeid jaotusvõrgus. Lubatavat piirmäära ületav pingeasümmeetria põhjustab
olulisi võimsuskadusid tarbijate elektrimootorites ning vähendada ohutust tarbija elektripaigaldistes. Seega on nii Rapla, Kilingi-Nõmme kui ka Metsakombinaadi alajaamade korral
nõutud pingeasümmeetria vähendamiseks täiendavate lokaalsete meetmete rakendamine
elektriraudtee koormuse ühendamisel. Üheks alternatiivseks lahenduseks antud probleemile
on peatükis 4 kirjeldatu, mis eeldab täiendava ülekandeliini ehitamist.
Peatükis 6.4 on analüüsitud elektriraudtee koormuse ühest liitumispunkti alajaama toitepiirkonnast teise alajaama toitepiirkonda siirdumisega kaasnevaid mõjusid ülekandevõrgu teistele
tarbijatele. Analüüsi käigus on hinnatud mõjude ulatus raksemal juhtumil, kus elektriraudtee
koormus siirdub ülekandevõrgu lõunaosa Rapla alajaamast Sindi alajaama toitepiirkonda ning
vastupidi. Saadud tulemustest selgus, et koormuse siirdumise mõlema stsenaariumi korral on
alajaamade latipingetes esinevad muutused sedavõrd väikesed, et nendega ei kaasne märgatavaid mõjusid ülekandevõrgu teistele tarbijatele. Tulenevalt aga elektriraudtee koormuse siirdumisega kaasnevatest mõnevõrra erinevatest koormusvoogude jagunemisest võib antud olukord kaasa tuua probleeme ülekandevõrgu operatiivtalitluses.
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6.6 Kirjandus
[1]

H. W. Kersting. Causes and Effects of Unbalanced Voltages Serving an Induction
Motor. Rural Electric Power Conference, 07-09.05.2010, Louisville, KY, USA, 8 pp.
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Kokkuvõte
TTÜ elektroenergeetika instituut koostöös Elering AS-iga on viimasel kolmel aastal uurinud
elektertranspordi mõju Eesti elektrisüsteemile ja selle kasutajatele. Uurimustöö aktuaalsus on
tingitud plaanitavast Rail Baltic raudteest ning selle võimalikest ühendustest Eesti elektrisüsteemi 110 kV võrguga. Uurimustöö raames on vaadeldud elektertranspordi, eelkõige elektriraudtee olemust, selle põhilisi karakteristikuid ning mõjusid Eesti elektrisüsteemi 110 kV
ülekandevõrgule ja sellesse ühendatud elektrijaamade sünkroongeneraatoritele ning teistele
tarbijatele. Samuti on uurimistöö raames koostatud vastavad elektriraudtee ja vedurite mudelid, mida on käesoleva uurimistöös ka kasutatud.
Käesolev aruanne on selle uurimistöö kolmanda etapi kokkuvõttev aruanne ning käsitleb eelkõige elektriraudtee mõju dünaamilisi aspekte. Uurimistöö selle etapi raames on täiendatud
eelmistes etappides koostatud mudeleid ning teostatud täiendavad uuringud. Eelnevates etappides teostatud analüüsi põhjal järeldati, et täpsemate hinnangute ning analüüsi teostamiseks
on mõistlik koostatud mudeleid täiendada arvestades mudelis sünkroongeneraatoreid ja nende
mõju. Samuti oli võimalik järeldada, et oluline osa on ka elektrivõrgu koormuse modelleerimisel ja nende muutumisel erinevate alajaamade vahel ning koormuse enda dünaamikal. Mudelite koostamisel on kasutatud võrguarvutustarkvara PSCAD uusimat versiooni 4.5.
Aruanne koosneb kuuest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse ülekandevõrgu ja elektrirongide mudeleid ning nende täiendusi võrreldes eelmise etapiga. Uute osadena on vaatluse
all sünkroongeneraatorite ja jaotusvõrgu koormuse mudelid. Teises peatükis esitatakse kokkuvõte kontaktvõrgu pikendatud lühisetalitluse mõjudest ülekandevõrgule ning kolmandas
peatükis vaadeldakse regeneratiivse pidurdamise olemust ja mõjusid. Neljas peatükk käsitleb
pingeasümmeetria mõju ülekandevõrgule ja sünkroongeneraatorite talitlusele ning viiendas
peatükis analüüsitakse koormuse ühelt liitumispunkti piirkonnalt teise siirdumise mõju ülekandevõrgule. Kuues peatükk on mitmes mõttes kokkuvõttev ning selles esitatakse kokkuvõtlikult analüüs elektriraudtee mõjudest ülekandevõrgust toidetavatele teistele tarbijatele. Aruande lisades on esitatud lühikirjeldus mudelist, kaks uurimistöö põhjal koostatud teaduslikku
artiklit ning andmed Eesti elektrisüsteemi koormuste ja jaotusvõrgu maaühendusvoolude
kohta. Täpsustusena olgu siinkohal lisatud, et käesoleva uurimistöö teostamisel on lähtutud
ülekandevõrgu normaalskeemist.
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Järgnevalt on kokkuvõtlikult välja toodud peamised järeldused teostatud uurimistööst. Teise
peatüki – Kontaktvõrgu pikendatud lühisetalitluse mõjud ülekandevõrgule – peamised järeldused on järgmised:


Kontaktliini lühisega kaasneb liitumispunkti alajaamas lühise ajaperioodil latipinge
väärtuse alanemine ehk pingelohk, mis levib liitumispunkti alajaamast edasi teistesse
ülekandevõrgu sõlmpunktidesse. Tekkiva pingelohu väärtus on sõltuvuses alajaamade
elektrilise tugevusega ehk lühisvõimsuse väärtusega. Lühisest tingitud pinge väärtuse
alanemine põhjustab asümmeetriat alajaamade faasipingetes, vastavalt nende koormatavusele ja pinge languse ulatusele. Kõigist vaadeldud tõenäolistest liitumispunkti
alajaamadest on tugevaim põhjaosa Iru alaajam, kus kontaktvõrgu lühisest tingitud
mõjud on kõige väiksemad. Kontaktvõrgu lühised on kõige enam tunda Rapla liitumispunkti korral. Sindi alajaam jääb saadud tulemustega kahe eelneva vahepeale.



Lühisekoha nihkumisega kontaktliini lõpust veoalajaama vahetusse lähedusse suureneb ülekandevõrgu liitumispunktides lühisega kaasnev pingelohk. Mida pikemad on
liitumispunktist kaugemale jäävate alajaamade vahemaad ja mida hõredam on nendevaheline paiknemine, seda suurem pingelohu väärtuse sumbumine ülekandevõrgu
alajaamade vahel aset leiab, millest tulenevalt on tundlikkus lühise asukohale väiksem.
Kontaktliini lühise toimumis kohale on enam tundlikud Iru ja Sindi liitumispunkti
alajaama piirkonnad ning väiksem tundlikkus on Rapla ja Kilingi-Nõmme liitumispunktide piirkonnas.



Ülekandevõrku Iru ja Metsakombinaadi alajaama ühendatud generaatorite talitlusele
kontaktvõrgu lühised häiringuid ei põhjusta.



Kontaktvõrgu lühise möödumisel taastuvad kõigil juhtudel alajaamade latipinged oma
esialgsele väärtusele ning püsivaid muutusi kontaktvõrgu lühisest tingitult alajaamade
talitluses ei ilmne. Kahe järjestikku aset leidva lühise korral kontaktvõrgus ei kaasne
täiendavaid häiringuid ülekandevõrgu alajaamadele ja nende lattidele ühendatud generaatoritele. Kahe järjestikkuse lühisega kaasnevad pingelangud ülekandevõrgu sõlmpunktides on identsed ühe lühise olukorrale ning süsteemi talitlus taastub kahe lühise
vahel ning peale lühiste möödumist lühise eelsele olukorrale.

 Scott-trafo rakendamine vähendab märgatavalt kontaktvõrgu lühisest ülekandevõrgu
alajaamade faasidevahelises pinges avalduva pingelohu väärtust ning mida tugevama
alajaamaga on tegu, seda parem on Scott-trafo rakendamisel saadav tulemus. Liitumispunkti Iru alajaama faasidevahelises pinges tekkiv pingelohk vähenes enam kui
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poole võrra ning teistes ülekandevõrgu alajaamades vähenes see ligikaudu veerandi
võrra, võrreldes jõutrafo rakendamisel saadud tulemustega. Rapla ja Sindi liitumispunktide korral vähenes aga nii liitumispunktides kui ka teistes ülekandevõrgu alajaamades faasidevahelises pinges tekkiv pingelohk võrdselt veerandi võrra. Scott-trafo
rakendamisel on aga ülekandevõrgu faasipingete koormatavus jõutrafost erinev. Elektriraudtee koormuse ülekandevõrku ühendamisel läbi Scott-trafo moodustab kolmefaasiline ühendus ning seega on lühise olukorras pinge alanemine ülekandevõrgus tunda
kõigis kolmes faasis, vastavalt nende koormatavusele. Scott-trafo eelistamine jõutrafole elektriraudtee koormuse ülekandevõrku ühendamisel vähendab ülekandevõrgule
avalduvaid mõjusid valdavalt veerandi võrra.
Kolmanda peatüki – Vedurite regeneratiivsest pidurdamisest tingitud mõjud – peamised järeldused on järgmised:


Regeneratiivsel pidurdamisel kasutatakse mootori pöörlemistakistust ratastega
pidurdamiseks. Antud pidurdusrežiimil töötab veduri mootor aga generaatorina, kus
pöördejõu allikaks on rongi inertsjõud. Pidurdusenergia elektrivõrku suunamisel tuleb
silmas pidada kontaktvõrgus kaasnevat pinge väärtuse tõusu ning selle kandumist ülekandevõrku.

 Regeneratiivsest pidurdusest tulenevate mõjude analüüsimisel on ülekandevõrgu
seisukohast vaadeldud keerulisemat olukorda, kus kontaktvõrgu koormus on väikseim
ja regenereeriv pidurdusenergia suurim. Ülekandevõrgu põhjaosas, kus on tegemist
võrdlemisi tugeva elektrivõrguga, pole regeneratiivsest pidurdusest tulenevad mõjud
märgatavad. Mõnevõrra nõrgemas ülekandevõrgu põhjaosas ilmneb Raplamaa piirkonna Rapla alajaama liitumispunkti korral väikeseid kõikumisi alajaama latipinges
tulenevalt vedurite regeneratiivsest pidurdamisest. Vedurite regeneratiivne pidurdamine ei tekita alajaamade faasipingetes täiendavat asümmeetriat. Samuti ei avalda vedurite regeneratiivne pidurdamine mõju ülekandevõrgus Iru ja Metsakombinaadi alajaamas paiknevatele generaatoritele.
Neljanda peatüki – Pingeasümmeetria mõju ülekandevõrgule ja generaatorite talitlusele –
peamised järeldused on järgmised:
 Pinge- ja vooluasümmeetria põhjustavad generaatoris järgnevaid mõjusid: i) generaatori rootori ülekuumenemist, ii) generaatori võimsuskadude ja elektrijaama kütusekulu
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suurenemist, iii) turbiini ja generaatori võlli vibratsiooni, ning iv) turbiini ja generaatori võlli mehaanilisest võnkumisest tingitud väändumist.
 Elektrivõrgu talitluse analüüsil on oluline jälgida generaatorite vastujärgnevuskomponenti suurust, kuna selle suurenemisel üle lubatud väärtuste lülitatakse generaator releekaitse poolt välja.
 Analüüsi tulemused näitavad, et kõigi teostatud simulatsioonide puhul ei ületa pingeasümmeetria põhjaosas ühele tarbijale esitatud 1% piirmäära. Sarnaselt uurimistöö
eelneva etapi järeldustele sobivad kõik antud ülekandevõrgu põhjaosa alajaamad elektriraudtee liitumispunktiks lähtudes ülekandevõrgu elektrikvaliteedi nõuete seisukohalt.
Küll aga tuleks arvestada pingeasümmeetria kumulatiivse olemusega, mis võib mõjutada teiste ülekandevõrgu häiringute ulatust ja mõju.
 Lõuna piirkonnas on olukord seevastu vastupidine. Näiteks Rapla alajaamas on analüüsi tulemuste põhjal näha, et nii jõu- kui ka Scott-trafo rakendamisel ületab pingeasümmeetria elektrisüsteemis maksimaalselt lubatud 2% pingeasümmeetria piirmäära,
kus jõutrafo rakendamisel on vastavaks väärtuseks 2,40% ja Scott-trafo rakendamisel
2,51%. Teisalt näitab analüüs, et juhul kui suudetakse tagada trafo sümmeetriline
koormatavus või minimaalne asümmeetriline koormus elektriraudtee talitlusel, osutub
Scott-trafoühenduse rakendamisel Rapla alajaam elektriraudtee koormusele sobivaks
liitumispunktiks. Sindi alajaamas ületab tekkiv pingeasümmeetria 1% piirmäära nii
jõu- kui ka Scott-trafo rakendamisel lisaks Sindi alajaamale ka Audru, Kabli, KilingiNõmme, Metsakombinaadi, Paikuse, Papiniidu ja Pärnu-Jaagupi alajaamades. Seega
on elektriraudtee koormuse liitumisel Sindis alajaamas tugevalt mõjutatud kogu Pärnumaa piirkonna ülekandevõrk. Vaadeldav pingeasümmeetria ei ületa aga 2% piirmäära ning seega osutub elektriraudtee liitumine Sindi alajaamas võimalikuks läbi
Scott-trafo, juhul kui suudetakse tagada minimaalne asümmeetriline koormusolukord.
 Vältimaks elektriraudteest tingitud mõjude laialdast edasi kandumist ning koondamist
ühte alajaama tasuks lõuna piirkonnas kaaluda Sindi alajaamast kahe kaheahelalise
110kV õhuliini ehitamist Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti elektriraudtee osade toitmiseks.
Selleks tuleks elektriraudtee trassi juures ette näha 110kV õhuliinide trassid.
Viienda peatüki – Koormuse ühelt liitumispunkti piirkonnalt teisele siirdumise mõju ülekandevõrgule – peamised järeldused on järgmised:


Rongi liikumisel trassil toimub ca iga 50 km tagant üleminek ühe alajaama
toitepiirkonnast teise. Koormuse lahkumisega alajaama toitepiirkonnast ilmneb selle
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lattidel pinge väärtuse tõusu ning vastupidiselt, koormuse sisenemisel alajaama toitepiirkonda, pinge langemine. Rapla ja Sindi alajaamade vahelisel elektriraudtee koormuse siirdumise analüüsimisel ilmnenud alajaamade latipinget muutused olid väikesed, kus kõige suurim pinge muutus leidis aset koormuse siirdumisel Rapla alajaama
toitelt Sindi alajaama toitele, esimese lattidel. Sarnasel liitumispunkti alajaamadega
hajub teatav pinge kõikumine ka nendega elektriliselt lähedal asuvatesse alajaamadesse.


Rapla-Sindi ja Sindi-Rapla suunaliste tulemuste võrdlusel alajaamade faasidevahelistes pingetes võis täheldada, et koormuse siirdumisel kõigub enam pinge selles alajaamas, mille toitepiirkonnast veokoormus lahkub, võrreldes alajaamaga, mille toitepiirkonda veokoormus siseneb.



Alajaamade faasipingetele avaldas elektriraudtee koormuse siirdumine ainsana
märgatavat mõju Rapla alajaamale, mis elektriliselt nõrgem kui Sindi alajaam. Veokoormuse lahkumisel Rapla alajaam toitepiirkonnast vähenes faasipingete asümmeetria ning vastupidisel koormuse sisenemisel suurenes faasipingete asümmeetria. Ilmnenud muutused olid aga vaevu märgatavad ning ei too endaga kaasa märkimisväärseid
mõjusid ülekandevõrgule.



Elektriraudtee koormuse siirdumise olukorras koormuse ülekandevõrku ühendamise
trafotüüpi valikul otseseid eelistusi teha ei saa. Jõu- ja Scott-trafo rakendamisel saadud
tulemustes erinevusi ei ilmnenud.



Rail Balticu trassi Pärnu piirkonda kuuluva Metsakombinaadi alajaama ühendatud
generaatorile koormuse siirdumine kahe alajaama toitepiirkondade vahel mõju ei
avalda.

 Elektriraudtee koormuse siirdumine ühest liitumispunkti alajaama toitepiirkonnast
teise ei avalda märgatavaid mõjusid antud uurimistöös vaadeldud ülekandevõrgule ja
selles talitlevatele generaatoritele.
Kuuenda peatüki – Elektriraudtee mõjud ülekandevõrgust toidetavatele teistele tarbijatele –
peamised järeldused on järgmised:
 Analüüsidest järeldus, et elektriraudtee pikendatud lühisetalitlus kontaktliini lõpus ei
mõjuta ülekandevõrgu teisi tarbijaid mitte ühelgi vaadeldud juhtumil. Lühise koha
nihkumisel aga veoalajaama vahetusse lähedusse selgus analüüsist, et ülekandevõrgu
põhjaosa Iru liitumisalajaama ning ülekandevõrgu lõunaosa Sindi liitumisalajaama
puhul on mõjud tarbijatele mõnevõrra märgatavamad, kuid ei vaja lühiste seisukohast
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täiendavate meetmete rakendamist. Vastupidiselt aga ülekandevõrgu lõunaosas analüüsitud Rapla ja Kilingi- Nõmme liitumisalajaama puhul, kus selgus, et kontaktvõrgu
pikendatud lühisetalitlus toob endaga kaasa tarbijate väljalülitumise, mistõttu on antud
alajaamade korral selline lühise kestvus lubamatu. Elektriraudtee koormuse liitumisel
nendes alajaamades tuleb kasutusele võtta täiendavaid meetmeid tagamaks võimalike
kontaktvõrgu lühiste lühemat kestvust.
 Uurimistöö tulemustest selgus, et vedurite regeneratiivse pidurdamisega ei kaasne ülekandevõrgu teistele tarbijatele märgatavaid mõjusid ning seega ei teki takistusi regeneratiivse pidurdamise lubamiseks elektriraudtee kontaktvõrgus.
 Analüüsi tulemused näitasid, et ülekandevõrgus tekkiv pingeasümmeetria kandub
edasi trafode keskpinge poolele muutumatul kujul. Ülekandevõrgu põhjaosas tekkiva
pingeasümmeetria mõjud tarbijatele on küll märgatavad, kuid jäävad kehtestatud lubatud piirmääradesse, mistõttu on pingeasümmeetriat vähendavate meetmete rakendamine soovituslik. Ülekandevõrgu lõunaosas on elektriraudtee koormusest tingitud
pingeasümmeetria piirmäärad märgatavalt suuremad kui ülekandevõrgu põhjaosas.
Tulemuste põhjal selgus, et elektriraudtee liitumisel Sindi alajaamas on kaasnev pingeasümmeetria ülekandevõrgu teistele tarbijatele väiksem, võrreldes analüüsi käigus
vaadeldud teiste liitumisalajaamadega. Sellest hoolimata on tarvis rakendusele võtta
täiendavaid meetmeid minimeerimaks ülekandevõrgu teistele tarbijatele avalduvaid
mõjusid, kuna tekkiv pingeasümmeetria on kehtestatud piirmäärale võrdlemisi lähedal
ning võrgus esinevate täiendavate häiringute korral võidakse piirmäär ületada. Elektriraudtee koormuse liitumisel ülekandevõrgu lõunaosas Rapla, Kilingi-Nõmme ja Metskombinaadi alajaamas, selgus analüüsi tulemustest, et antud juhtumitel ei ole võimalik
täita elektrikvaliteedi nõudeid jaotusvõrgus. Lubatavat piirmäära ületav pingeasümmeetria põhjustab olulisi võimsuskadusid tarbijate elektrimootorites ning vähendada
ohutust tarbija elektripaigaldistes. Seega on nii Rapla, Kilingi-Nõmme kui ka Metsakombinaadi alajaamade korral nõutud pingeasümmeetria vähendamiseks täiendavate
lokaalsete meetmete rakendamine elektriraudtee koormuse ühendamisel.
 Tulemustest selgus, et koormuse siirdumisel ühest piirkonnast teise on mõlema
stsenaariumi korral alajaamade latipingetes esinevad muutused sedavõrd väikesed, et
nendega ei kaasne märgatavaid mõjusid ülekandevõrgu teistele tarbijatele. Tulenevalt
aga elektriraudtee koormuse siirdumisega kaasnevatest mõnevõrra erinevatest koormusvoogude jagunemisest võib antud olukord kaasa tuua probleeme ülekandevõrgu
operatiivtalitluses.
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Võttes üldistatult kokku viimase kolme aasta uurimistöö tulemused, siis elektriraudtee liitumisel tuleb hoolikalt jälgida missugustesse ülekandevõrgu punktidesse võimalikud liitumispunktid tulevad. Tehniliste tingimuste väljatöötamisel tuleb arvestada piirkonna ülekandevõrgu tugevust ja elektriraudtee süsteemi maksimaalset koormust. Uurimistöö tulemustest
lähtuvalt ei ole probleeme elektriraudtee liitumisega põhja piirkonnas, kuid lõuna piirkonnas
tuleb seevastu täpsemalt võimalikke liitumispunkte valida.
Elektri kvaliteedi tagamiseks on kindlasti tarvis elektriraudtee liitujale seada piirnormid, milledele vastavust tuleb enne ehitusprotsessi alustamist kontrollida arvutustega ja hilisemas
faasis reaalsete katsetustega. Tarvis on määratleda nõuded harmoonikute tasemetele ja asümmeetriale, samuti voolu vastujärgnevuskomponendile ja pinge muutustele. Harmoonikute
suurus liitumispunktis sõltub otseselt kasutatavast ajami tüübist (türistoridel põhinevad seadmed kehvemad kui uuemad transistoridel põhinevad lahendused) ja filtritest. Võrguettevõtja
poolt tuleb samuti ära määratleda pingelohkude võimalikkus ja nende kestus ning muud võimalikud elektriraudtee talitlusele mõju avaldavad tegurid. Siinkohal on oluline roll juba plaanimise etapis järgida kõiki nõudmisi ning seeläbi vältida võimalikke hilisemaid probleeme.
Uurimistöö raames lähtuti võrguettevõtja poolt tänasel päeval kehtivatest kriteeriumitest ning
nagu on aruandes näidatud, siis määratletud piirnormidega toime tulemine on võimalik. Küsimus on siinkohal vaid kasutatavas laheduses ning selle maksumuses.
Oluliseks teemaks on elektriraudtee liitumispunktis kasutatavate vahetrafode tüüp. Tulenevalt
uurimistöö tulemustest on soovituslik kasutada kas autotrafot või Scott-trafot. Ülekandevõrgu
seisukohast on nende kahe trafo mõju suhteliselt sarnane. Juhul, kui suudetakse tagada kontaktvõrgu ühtlane koormus, siis on eelistatumaks Scott-trafo ning kui mitte siis autotrafo. Samuti on Scott-trafo eeliseks ühtlase kontaktvõrgu korral asümmeetria täielik silumine nähtuna
ülekandevõrgu poolelt. Autotrafo korral tuleb siiski arvestada asümmeetria olemasoluga.
Regeneratiivse pidurdamise seisukohast tuleb võrguettevõtjal arvestada, et selle lubamisel ei
ole elektriraudtee liitumise korral tegemist enam koormusega vaid võib ette tulla olukordi, kus
eletkriraudtee annab võimsust võrku tagasi. Sellest tulenevalt tuleb regeneratiivse pidurdamise lubamisel kaaluda erinevaid variante ning kas siis sõltuvalt piirkonnast või muudest
teguritest kas sellist funktsionaalsust lubada või mitte. Juhul, kui võrguoperaator ei ole huvitatud tagrupidi koormusest (tootmisest), siis tuleb seda kindlasti liitujaga kokku leppida võimalikult varajases faasis.
Elektrivõrgu talitluse modelleerimiseks ja analüüsimiseks on tarvis nii rongide vedurite kui ka
elektriraudtee kontaktvõrgu mudeleid. Käesolevas töös on esitatud kontaktvõrgu ja rongide
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vedurite mudelid, kuid siiski tuleb siin arvestada, et tegelikkuses kasutatavad lahendused võivad omada mõnevõrra teistsuguseid karakteristikuid. Üldises kirjanduses ei ole avaldatud
rongide vedurite täpseid mudeleid ning sellest tulenevalt on oluline liitumisprotsessi kestel
seda punkti kindlasti mitte unustada. Tingituna tarkvaradest mida võrguettevõtja poolt kasutatakse, siis tuleks nõuda, et mudelid esitatakse PSCAD tarkvaras.
Elektriraudtee elektrivõrgus kasutatakse samuti releekaitset, mistõttu on oluline koordineerida
omavahel ülekandevõrgu ja elektriraudtee tarbija releekaitse. Omavahel tuleb ajaliselt koordineerida kaitsete sätted ja peamine eesmärk on rikke lokaliseerimine elektriraudtee valdustesse
ja mitte selle tulemusena põhjustada mõne ülekandevõrgu elemendi väljalülitumist. Kaitsete
koordineerimisel tuleb teha koostööd nii ülekandevõrgu kui ka elektriraudtee vastavate spetsialisteide vahel.
Kokku tuleb leppida vajalikud infovahetuse tingimused. Siinkohal tuleb arvestada missuguseid signaale võiks võrguettevõtjal tarvis olla. Ühe näitena võib vaadelda regeneratiivset pidurdamist, et selle toimumisel saadetakse võrguettevõtja dispetšerkeskusesse signaal. Samuti
tuleb kokku leppida nii liitumispunkti kui ka veoalajaama erinevate lülitite ja funktsioonide
juhtimise piirides. Soovituslik on omada võimalust tarbija kiireks väljalülitamiseks häiringute
korral.
Raudtee ja ülekandevõrgu talitluse juhtimise raames on soovituslik mitte lubada paralleeltööd
läbi elektriraudtee võrgu, st kõik üleminekud erinevate piirkondade vahel toimuvad katkestustega. Eeldatavalt on võimalik elektriraudtee konfiguratsiooni, kuid kindlasti peab see alati
talitlema radiaalse võrguna.
Käesoleva uurimustöö tulemused omavad olulist rolli elektriraudtee mõjude hindamisel ülekandevõrgu talitlusele. Samas tuleb siinkohal siiski mainida, et uurimistöö eesmärgiks on
olnud hinnata elektriraudtee ja elektrisüsteemi vahelist talitlust lähtuvalt teaduslikest põhimõtetest. Eesmärk on olnud hinnata erinevate lahenduste üldist mõju ning nende võimalikke
eeliseid ja puudusi. Uurimistöö raames ei otsitud, arvutatud ega analüüsitud konkreetseid ja
reaalsetes projektides vajalikke lahendusi ega vaadeldud nende mõju lähtuvalt konkreetsest
liitumispunktis.
Käesolev uurimistöö baseerus ülekandevõrgu normaalskeemil. Seda tuleb tulemuste analüüsimisel ning üldistuste tegemisel arvestada. Kindlasti tuleb uurimustööd jätkata ning järgmises
etapis arvestada ülekandevõrgu võimalikke remontskeeme ja muid normaaltalitlusest kõrvalekaldeid. Praegustest tulemustest lähtuvalt saab väita, et elektriraudtee mõju võib erinevate
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ülekandevõrgu konfiguratsioonide korral olla küllaltki erienev ulatudes olukorrast, kus mõjusid ei ole märgata olukorrani, kus teised tarbijad märkavad võimalikke mõjusid kohe. Samuti
on soovitav konkreetsete liitumispunktide olemasolul uurida võimalikke mõjusid täpsemalt.
Viimasel juhul tuleks võimalusel kasutada kas siis selle uurimistöö raames koostatud mudeleid või liituja poolt antud mudeleid.
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Lisa 1 PSCAD mudeli ülevaade
Käesoleva uurimistöö raames on PSCAD tarkvaras (v.4.5) koostatud vastavad ülekandevõrgu,
liitujate ja elektriraudtee mudelid. Mudelite sisu on üldjoontes sarnane uurimistöö eelmises
etapis esitatud mudelitega, kuid sisaldavad siiski täiendusi, milledest täpsema ülevaata annab
käesoleva aruande esimene peatükk. Uurimistöö eelmises etapis koostatud mudel on arvutuskiiruse tõstmise eesmärgil jaotatud kaheks – põhja ja lõuna osa. Koostatud mudelitega (sisaldab andmeid ülekandeliinide, trafode ja koormuste kohta) on võimalik täiendavalt uurida ka
muid ülekandevõrgu talitlust mõjutavaid protsesse ning on seeläbi universaalsed. Samuti on
võimalik uurida sünkroongeneraatorite mõju erineate alajaamade piirkondades.
Mudel on koostatud kasutades PSCAD tarkvara standard raamatukogu komponente, millest
tulenevalt ei ole ette näha probleeme koostatud mudelite avamisega tulevikus tarkvara uuemates versioonides. Siiski tuleb tähelepanu juhtida, et mudeli avamiseks ja jooksutamiseks
peab kasutama PSCAD tarkvara professional litsentsi ning kuna ühe arvutuse teostamine võib
olenevalt arvuti jõudlusest aega võtta poolest tunnist ühe tunnini või kauem, siis on soovitav
arvutuste teostamiseks kasutada sobilku jõudlusega arvutit.
Aruande osadeks on PSCAD v.4.5 failid:
ER_EE_North_JT
ER_EE_North_Scott
ER_EE_South_JT
ER_EE_South_Scott
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