
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessing Power Grid Reliability Using Rare Event Simulation  
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Betrouwbaarheidsschattingen van elektriciteitsnetwerken door middel van rare event 

simulation 

 

Duurzame energiebronnen zoals windturbines en zonnepanelen voeden in steeds grotere mate 

hedendaagse elektriciteitsnetwerken. Hoewel de transitie naar een duurzame 

energievoorziening wenselijk is, kunnen aanzienlijke hoeveelheden decentrale, onzekere 

opwekking de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk aantasten. 

 

Ten eerste vormt de onzekere hoeveelheid opwekking een risico: windturbines en 

zonnepanelen wekken een hoeveelheid energie op die vaak moeilijk te voorspellen is. Een 

aanzienlijke bijdrage van weersafhankelijke generatoren aan de totale energievoorziening zal 

daarom het risico verhogen dat leidingen - ondergrondse kabels of bovengrondse lijnen - 

overbelast raken of dat voltages op aansluitingen teveel afwijken van het nominale 

spanningsniveau. Netbeheerders moeten soms de energietoevoer onderbreken zodat het 

netwerk aan stabiliteitsvoorwaardes blijft voldoen. Deze onderbrekingen zijn uiteraard 

onwenselijk, te meer omdat moderne samenlevingen hoge eisen stellen aan 

netwerkbetrouwbaarheid. 

 

Ten tweede ondergaat een elektriciteitsnetwerk met een groeiend aantal duurzame 

generatoren een transitie van een centrale energievoorziening naar een decentrale 

voorziening. Hierdoor is het op voorhand onduidelijk welke combinaties van opwekkings- en 

consumptiepatronen - of in het algemeen vermogensinjectiepatronen - de grootste risico's 

vormen voor een overschrijding van stabiliteitsvoorwaardes. 

 

Aangezien netbeheerders verantwoordelijk zijn voor een hoge netwerkbetrouwbaarheid, is 

het in hun belang te weten in welke mate genoemde stabiliteitsvoorwaardes overschreden 

zullen worden. Er bestaan verschillende indicatoren voor netwerkbetrouwbaarheid. Het doel 

van dit promotieonderzoek is het ontwikkelen van rekenmethodes ter beoordeling van de 

netwerkbetrouwbaarheid gegeven de onzekerheid van alle vermogensinjecties. 

 

Deterministische methodes voor netberekeningen zijn al langere tijd gemeengoed in de 

elektriciteitswereld. Veel analyses van netwerken nemen de AC power flow 

evenwichtsvergelijkingen aan. Dit niet-lineaire stelsel van vergelijkingen beschrijft de relatie 

tussen enerzijds de vermogensinjecties en anderzijds de voltages op knooppunten en andere 

variabelen die bepalen of het netwerk stabiel is. Om de onzekerheid van vermogensinjecties 

mee te nemen, modelleren we deze als (tijdsdiscretisaties van) stochastische processen. Om te 

bepalen of een toestand van dit proces op een zeker tijdstip een overschrijding van een 

stabiliteitsvoorwaarde impliceert, dient het niet-lineaire stelsel opgelost te worden. Aangezien 

deze oplossing enkel impliciet bekend is, zijn expliciete oplossingen voor de 

betrouwbaarheidsindicatoren niet beschikbaar. We schatten deze indicatoren daarom door 

middel van een Monte Carlo simulatie. 

 

We gebruiken een Monte Carlo simulatie om de netwerkbetrouwbaarheid te schatten waarbij 

een autoregressive-moving-average (ARMA) model de onzekere windopwekkingen 

voorstelt. Als stabiliteitsvoorwaarde bij iedere leiding hanteren we een maximum 

temperatuur in plaats van een maximum stroomsterkte. We laten zien dat een model dat 

tijdelijke overbelastingen toelaat overinvesteringen in leidingen en dus onnodige kosten kan 

voorkomen. Deze besparing is met name aanzienlijk als onzekere vermogensinjecties een 

groot deel van het totale vermogen leveren. 

 



Vermogensonderbrekingen zijn zeldzame gebeurtenissen in moderne elektriciteitsnetwerken. 

Conventionele Monte Carlo of Crude Monte Carlo (CMC) simulatie van 

netwerkbetrouwbaarheid vereist daarom geregeld een onpraktisch groot aantal trekkeningen 

om een geschikt nauwkeurigheidsniveau te bereiken. Het vakgebied rare event simulation is 

de laatste decennia ontwikkeld om de variantie te verkleinen van Monte Carlo schatters voor 

zeer kleine kansen. Het vakgebied heeft al veel ontwikkeling ondergaan in 

toepassingsgebieden als moleculaire biologie, telecommunicatie en financiële wiskunde. 

Toepassingen in elektriciteitsnetwerken zijn echter nog weinig voorkomend en van recente 

datum. Splitting en importance sampling zijn de twee voornaamste categorieën van rare 

event simulation. In dit promotieonderzoek breiden we een CMC simulatie uit met een 

splitting methode om zuivere schatters voor verschillende betrouwbaarheidsindicatoren 

efficient te berekenen. 

 

Een splitting methode splitst gerealiseerde paden op in meerdere kopieën zodra vanuit de 

huidige toestand de rare event een beduidend hogere kans tot voltrekken heeft. Een geschikte 

keuze voor de zogenaamde importance functie is cruciaal om de variantie van de schatter 

aanzienlijk te verminderen. Idealiter beeldt deze functie elke toestand van het stochastische 

process af op de kans dat de rare event zich zal voordoen gegeven deze toestand. In een 

experiment op een klein elektriciteitsnetwerk vereist splitting met een heuristische keuze voor 

de importance functie ordegroottes minder rekenkracht dan CMC om een gewenste 

nauwkeurigheid te bereiken. 

 

Echter, een heuristisch gekozen importance functie zou paden kunnen opsplitsen van waaruit 

een voltrekking van de rare event in werkelijkheid relatief onwaarschijnlijk is, met name in 

modellen met veel stochastische processen. In dit geval nemen rare event 

gebeurtenissen nauwelijks toe en is de variantiereductie miniem - de variantie van de splitting 

schatter zou zelfs groter kunnen zijn dan die van een CMC schatter. Dit vormt een probleem 

in betrouwbaarheidsanalyses van netwerken met veel decentrale onzekere opwekking 

aangezien het op voorhand niet duidelijk is welke combinaties van injectiepaden de rare 

event voornamelijk veroorzaken. We behandelen dit probleem van een heuristisch gekozen 

importance functie in het specifieke geval dat de rare event set uit meerdere 

onsamenhangende deelverzamelingen bestaat. 

 

Asymptotische resultaten van large deviations theory geven inzicht in de meest kansrijke 

paden die tot de rare event leiden. Deze resultaten leveren bovendien een benadering op van 

de kans op de rare event gegeven een zekere begintoestand. We baseren een keuze voor de 

importance functie op deze resultaten en berekenen hiermee splitting schattingen voor de 

kansen op overbelastingen van leidingen in een elektriciteitsnetwerk. Uit experimenten blijkt 

dat splitting gebaseerd op large deviations theory ordegroottes minder rekenkracht vereist 

voor een gewenste nauwkeurigheid dan CMC simulatie. Zelfs voor een groter aantal 

stochastische processen is de rekenkundige winst van vergelijkbare grootte. 

 

In een voorbeeld vergelijken we deze importance functie met een heuristisch gekozen 

importance functie die gebaseerd is op de Euclidische afstand tot de rare event set. Uit dit 

experiment blijkt dat de heuristische splitting methode - in tegenstelling tot de op large 

deviations theory gebaseerde splitting methode - nog meer rekenkracht vergt voor een 

gewenste nauwkeurigheid dan CMC simulatie. Dit weerspiegelt de noodzaak van een 

zorgvuldig gekozen importance functie voor het versnellen van Monte Carlo simulatie met 

een splitting methode. 

 


