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Samenvatting

S
ociale en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van de
vraag naar elektriciteit, gegenereerd door een steeds grotere hoeveelheid her-

nieuwbare energiebronnen. Ondanks de potentiële voordelen hiervan, vormen deze
ontwikkelingen belangrijke uitdagingen voor de planning en de werking van de be-
staande elektriciteitsnetwerken. Een belangrijk operationeel aspect in elektriciteits-
netwerken, waarop dit werk zich focust, is de regulering van de frequentie.

In aanwezigheid van meer en kleinere generatie eenheden is een zorgvuldige
coördinatie tussen de afzonderlijke onderdelen in het elektriciteitsnet nodig om er-
voor te zorgen dat het gehele netwerk juist functioneert. Wij ontwerpen en ana-
lyseren gedistribueerde regelaars, die ervoor zorgen dat de acties van lokale rege-
laars in overeenstemming zijn met de globale optimaliteitsdoelstellingen, zoals de
minimalisering van de generatiekosten. De totale energie van het netwerk speelt
een belangrijke rol in dit proces, waardoor het mogelijk is om nuttige systeemthe-
oretische eigenschappen te formuleren zonder gedetailleerde kennis van alle com-
ponenten. In het bijzonder blijkt uit dit werk dat energiefuncties geschikt zijn om
passiviteitseigenschappen van verschillende niet-lineaire modellen van het systeem
te omschrijven. Deze vormen een uitstekend startpunt voor het ontwerp van de re-
gelaar. Verschillende oplossingen worden getoond om de frequentie te regelen en
om een economische optimaliteit te verkrijgen.

De gepresenteerde resultaten bevatten expliciet twee aspecten die vaak minder
aandacht krijgen, ondanks dat hun praktische relevantie. Ten eerste, aangezien de
gegenereerde besturingssignalen de gewenste regelwaarde continu aanpassen aan
de generatiezijde, is het belangrijk rekening te houden met het gedrag van de ge-
neratiezijde op een bevredigend detailniveau. Daartoe bevat dit werk de dynamiek
van de turbine-regulateur op een realistischer manier dan gangbaar is in stabiliteits-
studies van optimale frequentieregeling.
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Ten tweede, een belangrijk aspect van de voorgestelde gedistribueerde oplossin-
gen is de uitwisseling van informatie tussen regelaars over een onderliggende com-
municatienetwerk. De combinatie van het continue fysieke systeem en de digitale
communicatie leidt tot een algemeen (hybride) cyber-fysisch systeem. Als gevolg
van de stabiliteitsanalyse bepalen we expliciete grenzen op de vereiste communica-
tie intervallen.

We tonen aan dat het belangrijk is om de generatiezijde en het communicatienet-
werk expliciet in de ontwerpfase van regelaars te integreren en dat het achterwege
laten kan leiden tot een ongerechtvaardigd geloof dat de stabiliteit van het netwerk
is gewaarborgd.




