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SUM~RY.--------

In electrical power transmission increasing high voltages are applied.

Consequently the apparatus used in it are subjected to increasing

high test-voltages.
;

To be able to examine the phenomena that occur in these voltages, the

construction for a 2,5 106 voltage transformer is being considered.in

the Laboratory for High Voltage and High Currents of the Eindhoven

University of Technology (Netherlands).

The generation of these voltages can take place with the help of a

series connection of transformers.

The major disadvantages are then the great size of the apparatus and

the necessity to carry out all the voltage measuring on a high voltage

level.

These disadvantages are removed in a new type of transformer, with an

axial voltage dependence along the high voltage coil.

In this report a start is being made with the computerized calculation

of the electric and magnetic fields in this new type of transformer.

A formula for the potential in the field between the high voltage and

the low voltage coil for an arbitrary axial voltage dependence is

being deduced in it.

At the same time the calculation of the voltage dependence along the

high voltage coil has been carried out in surge voltage tests.

Finally a first start has been made for the calculation of the leakage

reactance of the transformer.
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1. INLEIDING.

1.1. Het belang van een nauwkeurige bepaling van de

veldverdelingen in de transformator3 met axiale

spanningsopbouw.

Steeds hogere spanningen worden bij de transmissie van elektrische

energie toegepast.

Om nu de verschijnselen, die bij deze hoge spanningen optreden te

kunnen bestuderen, moeten die hoge spanningen zeer nauwkeurig ge

meten kunnen worden.

Een methode gaat als volgt:

We transformeren de hoge spanningen in een trap3 naar een

spanning van enkele honderden volts.

Vervolgens meten we deze spanning3 aan de laagspanningskant

van de transformator.

Eist men nu een grote meetnauwkeurigheid3 dan zal een trans

formator met een kleine spreidingsimpedantie3 toegepast moe ten

worden.

De transformator met axiale spanningsopbouw3 heeft in tegen

stelling tot de konventionele met raidale spanningsopbouw3

bij spanningen van enkele miljoenen volts3 nog een aanvaard

bare spreidingsirrrpedantie.

Om nu tot een optimalisering van de transformator te kunnen komen,

is een juiste bepaling van de veldverdelingen in de transformator,

van groot belang.
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1.2. De technische uitvoering van de transformator met

axiale spanningsopbouw.

De hoogspanningswikkeling verloopt komisch en bestaat uit een

serie-schakeling van een aantal schijfwikkelingen, gelegen in

giethars.

De cilindervormige laagspanningswikkeling ligt binnen een

cilinder, welke aardpotentiaal heeft.

In fig. 1 is een langsdoorsnede van de transformator weergegeven,

terwijl in fig. 2 een drie-dimensionale tekening van de transfor-
. ,

mator ~s weergegeven.

Verder wordt de transformator symmetrisch onl een radiaalvlak

uitgevoerd.
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Enkele in fig. 1 gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:

£1 = de reZatieve permittiviteit van de gebruikte giethars (SF6)

HSW = de hoogspanningswikkeZing.

LSW = de ZaagspanningswikkeZing.

De aardciZinder is de ciZinder op aardpotentiaaZ.

a = een hoek in het y~z vZak.

Verder is ~~ de potentiaal van de HSW ter plaatse x = ~,

~1 is de hoogste potentiaal, de z.g. 100% potentiaal,in

het systeem.

Evenzo is ~ de potentiaal van de HSW ter plaatse x = o.o
~ is de laagste potentiaal, de'z.g. 0% potentiaal, ino
het systeem.

In de technische uitvoering van de transformator heeft de

aardcilinder ook de potentiaal ~ .
o
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2. NUMMERIEKE EN ANALOGON BEPALING VAN HET ELEKTRISCHE VELD IN DE--------------------------------------------------------------

2.1. Beraling van een model met een dielektrikum ter vervanging

van een kondensator met meerdere dielektrika.

In alle nu volgende berekeningen gaan we uit van materialen die

isotroop, homogeen en lineair zijn.

We beschouwen nu een kondensator met 3 dielektrika uitgevoerd

in onderstaande vorm.

We hebben hier te maken met een homogeen elektrisch veld.

Wanneer nu de equipotentiaal vlakken A en B resp. de potentiaal
U U- 2 en + 2 hebben, dan geldt:

U E:)E) (
d) d

Z d
3 ) ; ( ) )-+ -+ -

E:) E: Z E: 3

waarin

d. met ~ ) ,Z, 3 de dikte van de diverse dielektrika is;
~

E: . met ~ ) , Z, 3 de permittiviteit van de diverse dielektrika is;
~

E. met ~ ) , Z, 3 de elektrische veldsterkte in de diverse
~

dielektrika ~S.
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Vervolgens stellen we dat

d) d d3d
g

= £ (-- + ~ + ); (2)
1 £1 £2 £3

Substitueren we nu formule (2) in formule (1) dan vinden we:

formule (3) geldt nu juist voor een kondensator, volgens fig. 4.

We kunnen dus in dit geval een kondensator met meerdere dielektrika,

vervangen door een rekenmodel met de volgende kenmerken:

a) er is maar een dielektrikum met permittiviteit £1;

bJ er is maar een veldsterkte E1;

0) de afstand tussen de equipotentiaal-vlakken A en B

voldoet aan formule (2).

Verder is nu voor een goede gel eider £r = 00.

Nemen we nu in fig. 3, voor het dielektrikum 3 goed geleidend

materiaal, dan vinden we met formule 2, dat de dikte van het gel eider

materiaal niet bijdraagt tot de afstand dg .

Yoor e.en s.cRj:j~\:{i.J<ke.1i)1g (zte. fig. ] L ge.1dt da. t £r =-""'0.

Daarom word t in ons'model een scRj:j fwikke.li)1g yervange.n dOQr e.en

oneindig dunne cylinder met lengte 2p.·
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Formule (1) geldt nu echter aIleen als er zoals in fig. 3 nergens

een elektrische veldsterkte-komponent evenwijdig aan de equipotentiaal

vlakte is.

In de transformator volgens fig. 1 is hieraan niet voldaan.

Toch passen we de uit formule 3 afgeleide moldevorming toe.

De fout die wa dan maken is klein, omdat de gietharslaag t klein

is ~.o.v. de afstand:

aardcylinder - RSW.

Ret model dat we voor de transformator uit fig. 1 vinden is dan:

Waarin:

r c

h

t gS

r =x,h
r .

£:
1

c + r- t;
2

xt S.g ,
c - b

R,

de straal van de HSW ter plaatse x;

de straal naar een willekeurig punt in de ruimte tussen HSW

en aardcylinder.
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Aan de hand van dit model zullen we de elektrische veldverdeling

in de ruimte tussen de HSW en de aardcylinder berekenen.

We zullen de ruimte tussen de HSW en de aardcylinder voortaan de

isolatieruimte noemen.

2.2. Berekening van het elektrische veld in de isolatieruimte~

bij een lineaire spanningsverdeling langs de HSW.

Algemeen geldt voor de koppeling tussen het elektrische en magnetische

veld

-+V x E =
-+aB

at (4)

Bij de technische uitvoering van een transformator, zal de
~n

term at zeer weinig van nul verschillen.

Formule (4) gaat dan over in

-+
V x E = 0;

We mogen nu een potentiaal ¢ definieren

E = - V¢;

(5)

(6)

In de isolatieruimte geldt nu algemeen de vergelijking poisson

-y
E: E:o r

(7)

AS
waarin y de ware laaddichtheid in ~ 1S.

m

Voor onze transformator is g nu echter een funktie van x.

Daardoor is het oplossen van de poisson vergelijking zeer ingewikkeld.

Om nu toch tot een oplossing te komen redeneren we als voIgt:
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We lossen de Laplace vergelijking

2
'i/ cjl= 0; (8)

op.

Vervolgens passen we de gevonden oplossing zodanig aan, dat hij

aan de poisson vergelijking voldoet.

Om te beginnen schrijven we de Laplace vergelijking in de cylinder

coordinaten

waarin:

acjl 1
-+ar 2

r
(9)

(zie fig. 5).

r de straal is, naar een willekeurig punt in de isolatieruimte;

a de hoek is, tussen de ij-as en de straal r. (linksomdraaiend).

Nu is onze transformator cylinder-symmetrisch, de potentiaal is dan

onafhankelijk van a.

We kunnen nu vergelijking (9) schrijven als

~ = o·ar ' (10)

Scheiding van variabelen wordt nu verwezenlijkt door een oplossing cjl

te zoeken, die geschreven kan worden als het produkt,van funkties,

die ieder maar van een variabele afhankelijk zijn.

We stellen daartoe:

R(r). X(x); ( 11)
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Vergelijking (11) ingevuld ~n (10) geeft

1
X

dR- = 0;
dt

(12)

Dit is een identiteit in de onafhankelijke variabelen x en r, waar

van de eerste term in het linkerlid aIleen afhankelijk is van x, de

andere twee termen van r.

De eerste term moet dus konstant zijn, en negatief gelijk aan de

som van de twee anderen.

We noemen nu deze konstante 2
n •

Dan valt vergelijking (12) in twee delen uiteen:

1 d2
X 2

X -2 - n ;
dx

en

1 d
2

1 dR 2- ~+ - n .
R dr

2 Rr dt
,

Als oplossing van vergelijking ( 13) vinden we

( 13)

(14)

X c cosnx + D sinn ;
n n x

(15)

waarin Dn komplex is.

We proberen nu vergelijking (14), door substitutie van de machtreeks,

co

R = rex L
p=o

met passend te kiezen konstante ex op te lossen.

Vervolgens kiezen we U I o.
o

De nuloplossing interesseet ons ~mmers niet.

(16)

Na het gelijkstellen van de afzonderlijke machten van r, vinden we met

p = 2p; (17)
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voor

(18)

en voor Ct
1

(19)

Substitueren we nu de vergelijkingen (17), (18) en (19) in ver

gelijking (16) dan vinden we als oplossing voor de differentiaal

vergelijking

00

R = E
p=o

(20)

De oplossing 1S een besselfunktie van de eerste soort en orde nul.

00

</> ~ E
p=o

De oplossing van vergelijking (10) wordt dan

n 2PU
o (_I') 2p { . }

----~ 2 c cosnx + D S1nnx ;
(p!)2 n n

(21 )

Vergelijking (21) laat de keuze van het vlak x = 0 volkomen vrij.

We definieren nu een x' als volgt

x' x-£, ; (22)

Nu is <j>(x') uit symmetrie overwegingen binnen het definitie geluid

een even funktie.

Orndat sinnx' een oneven funktie is, moet D
n

De oplossing <j> wordt dan

00

c n
2p U

(E.)2p0
</> = L cosnx;n (p:) 2 2p=o

o zijn.

(23)
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We maken nu gebruik van de volgende randvoorwaarde

<p = 0% voor r (24)

Uit de randvoorwaarde (24) en de vergelijking (23) voIgt dat

1. C 0 of
n

2. n = 0;

Nemen we nu n = 0, dan veranderen we de vergelijkingen (13) en (14) in

en

(25)

I
R

dR
dt - 0; (26)

De oplossing van vergelijking (25) luidt

x = (27)

Waarin c i en c2 onbekende konstanten zijn.

Vergelijking (26) is de differentiaalvergelijking van Euler, welke

door substitutie van r = exp.(Z), eenvoudig op te lossen is.

We vinden daarvoor als oplossing

(28)

Waarin c3 en c4 onbekende konstanten zijn.

Substitueren we nu de vergelijkingen (27) en (28) in vergelijking

(II) dan vinden we voor <p
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(29)

Substitueren we nu vergelijking (29) in vergelijking (9), dan vinden

we dat de gevonden oplossing van ~ voldoet aan de Laplace vergelijking.

o en D
nVolledigheidshalve beschouwen we nu nog cn

In dit geval is ~ onafhankelijk van x.

Vergelijking (10) verandert dan in vergelijking (26).

O.

We merken dus op dat c = 0 geen nieuwe oplossingen geeft, maar slechts
n

een deeloplossing van de reeds gevonden oplossing.

Maken we nu gebruik van de volgende randvoorwaarden

I • ~ = 0% voor r = r 0 ~ x ~ 11,;a'

2. ~ = 0% voor r r
b

en x = 0;

3. ~ = ~11, voor r = r en x 11,;
c

dan vinden we voor vergelijking (29)

~x,r

11,nr - 11,nr
a

11,nr - 11,nr
c a

(30)

r , waarvoor geldt dat ~
c

waarin ~ de potentiaal ter plaatse (x,r) is.x,r

Verder zullen we voortaan de volgende symbolen gebruiken:

~x,h d.i. de potentiaal ter plaatse x langs de H.S.W.

r d.i. de straal ter plaatse x tot de H.S.W.x,h

Om nu uit vergelijking (30) de oplossing van de poisson vergelijking

te konstrueren, gaan we als voIgt te werk.

We bepalen het vlak door de cirkel r11"h =
lineair is met x.

Daarna eisen we dat dit vlak een konische cylinder wordt door de cirkels

met stralen r11"h = r c en ro,h = r b .
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Voor de ~ langs de RSW geldt

~x,h = ~t (31 )

Differentieren we nu de potentiaal ~x,h in vergelijklng (31) naar

x, dan vinden we

a<jJ hx,
- ax = (32)

Vervolgens differentieren we de potentiaal_~ -in vergelijkingx,r
(30) naar x.

Uat_-geeft .ons

tnr - tnr
a

tnr - tnr
C a

~ -_.... " - - "".
~ '.:- _...... . ~ -' - - - '- _.

(33)

Stellen we nu

krijgen we de

*r = r .
c'

de vergelijkingen (32) en (33) aan elkaar gelijk, dan

volgende uitdrukking voor r

(34)

Ret vlak door de cirkel rt,h = r c ' waardoor geldt dat <jJ lineair is

met x, is dus een cylinder met straal r •
c

We eisen
a<jJ hx,
ax omdat we slechts geinteresseerd zijn voor

a~ ha:' . De totale oplossingsverandering is

{rc I r
r

= r ( c )k, k E
a r a

, k;:: O}
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We eisen nu, dat de lineariteit geldt voor de konische cylinder, door

de cirkels met stralen rt,h = r c en ro,h = r b •

De vergelijkin voor deze konische cylinder is

r = r - (t-x) tgB'
x,h c •

(35)

Vergelijking (34) en (35) geeft ons nu de volgende uitdrukking voor r

r = r + (~-x) tgB'
x,h •

(36)

Substitueren we nu vergelijking (36) 1n vergelijking (30) dan krijgen

we

r + (~-x) tgB
tn[ x.h Jr

<l>x,h
x a (37)= I <l>t r

~n[
c

r a

Uit vergelijking (36) blijkt dat voor x = ~ en x

Immers ro,h = r b en rt,h = r c '

0, r = r •
c

Daardoor voldoet vergelijking (37) nog aan twee van de drie rand

voorwaarden.

We beschowuen nu niet meer de potentiaal langs de HSW. maar in de isolatie

ruimte.

We vervangen daartoe de r in vergelijking (37) door r
x,h

[r + (t-x)tgB J~n

x r

<P"x,r
a (38)tp~

r
tn[ e Jr a

Vergelijking (38) zal nu echter ook moeten voldoen aan de rand

yoorw:aarde

<I> = 0% voor r = r , 0 ~ x ~ t;
a

dit is nu ?iet meer he~ geval.

(24t
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. Vergelijken we nu vergelijking (38) en (30) met elkaar, dan

zien we dat geldt:

p = r + (l-x) tg~ (39)

dus zou voorwaarde (24) nu moe ten luiden

~ = 0% voor r = r a + (l-x) tgS, 0 ~ x ~ 1; (40)

.Werken we nu vergelijking (23) met randvoorwaarde (40) i.p.v. (24)

uit, dan vinden we voor vergelijking (38)

x
~x,r = 1 ~1

In[r + (l-x) tg~]- 1n[r + (l-x)tg~]
a

1n r - 1n[r + (l-x)tgSJ
c a

(41)

Deze potentiaalverdeling voldoet aan onze randvoorwaarden.

We zullen nu aan de hand van een model in de elektrolytische trog

aantonen, dat de potentiaalfunktie (41) inderdaad de potentiaal in de

isolatieruimte beschrijft.

2.3. Bepaling van het elektrostatische veld in de isolatieruimte

met behulp van de elektrolytische trog.

Voor de theorie van de elektrolytische trog verwijzen we naar

referentie 2.

In fig. 5 zijn enkele aanzichten van het trogmodel weergegeven,

terwijl in fig. 7 een driedimensionale tekening van het model is.
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pe in fig. 5 detail A aangegeven strips, zijn via weerstandjes

van 1 n/5% met elkaar door·verbonden.

Op deze wijze krijgen we een nagenoeg lineaire spanningsverdeling

langs de strips.

In fig. 8 zijn de gemeten en berekende 50% potentiaallijnen uitgezet

als funktie van de afstand x en de straal r.

Uit het niet precies lineair met x verlopen van de ~anning langs

de strips, kan de afwijking tussen de potentiaallijnen worden verklaard.

Terwijl de afwijking van de lineariteit van het spanningsverloop

langs de strips kan worden veroorzaakt door o.a. de impedantie van

het elektrolyt en de afwijkingen van de weerstandswaarden van de 1 n
weerstanden en de dikte 2t van de strips.

Voor de spanningsverdeling langs de HSW geldt:

x
~x,h = t ~t (lineaire spanningsverdeling) (42)

Substitueren we nu x

1
~x,h = 2 ~£ of ~

; t, dan vinden we voor (42)

50% (43)



-23-

Dit komt dus precies overeen met het berekende potentiaalverloop.

Omdat ook alle andere gem~ten potentiaallijnen zo weinig van de

berekende afwijken, mogen we stellen dat voor een lineaire spannings

verdeling langs de HSW, formule (41), het potentiaalverloop in de

isolatie-ruimte weergeeft.
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3. BEPALING VAN ENKELE KAPITAALSFORNULES.
~-------------------;~~~---------

In fig. 9 is de HSW met de aardcylinder uit fig. I vereenvoudigt

weergegeven.

We definieren nu de volgende kapaciteiten:

a' is de kapaciteit van een schijfwikkeling ter plaatse xa:g::
t.o.v. de aardcylinder en de schijfwikkeling ter plaatse

x = o.

c' is de kapaciteit van een schijfwikkeling ter plaatse x,x
t.o.v. de dichtstbij gelegen schijfwikkeling.

C'
i x is de kapaciteit van een'schijfwikkeling ter plaatse x,

t.o.v. de schijfwikkeling ter plaatse x = i.
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3.2. Berekening van de kapaciteit C' .ax

Voor de berekening van C' maken we gebruik van de renaderdeax
formule voor de berekening van de kapaciteit van een oneindig

lange geleider boven een uitgestrekt geleidervlak.

Volgens referentie is dat

C' =
ax

2IT£ £ Vo r (44)

~tv

Hoe we tot deze kapaciteitsformule komen, laat zich aan de hand

van fig. 10 en II gemakkelijk verduidelijken.

We beschouwen nu een cirkelvormige wikkeling, met een gemiddelde

omtrek v, boven de aardcylinder. Zie fig. 10.

Tot de kapaciteit C' draagt nu slechts de onderkant van de
ax

wikkeling bij (niet gestippeld).
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. We vervangen fig. 10 nu tot het volgende wiskundige-model.

Zie fig. 11.

De lengte van de cylindervormige geleider is weer v.

Wanneer nu maar v' »h is, dan mag formule (44) worden toegepast.
a

3.3. Berekening van de kapaciteit C'.
x

Om nu c' te kunnen berekenen, maken we gebruik van de formule
x

voor de berekening van de kapaciteit tussen 2 oneindig uitge-

strekte platen.

C' =
x

d
(45)

met A II 2 2= oppervlak =4 {(v+m) - v }
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Hoe we tot deze kapaciteitsformule komen is m.b.v. fig. 12

'eenvoudig in te zien.

Slechts de niet gestippelde vlakken bepalen de A uit formule (45).

Zolang m. v » d blijft formule (45) gelden.

3.4. Berekening van de kapaciteit C~x.

We bepalen nu C~x door gebruik te maken van de benaderde formule

voor de berekening'van de kapaciteit tussen 2 oneindig lange geleiders

ter plaatse x = t.

Volgens referentie 1S dat

TIE: E: Vno r x"

d
n ( - )

p

(46) ~.

met V~ 1S V' ter plaatse x = t. terwijl V' 2 v + 2TIm~

We verduidelijken nu de keuze van formule 46 aan de hand van

fig. 13 en 14.



-28-

Tot de kapaciteit C~t dragen zowel de onder als de bovenkant

van de beide wikkelingen bij (niet gestippeld).

We vervangen fig. 13 nu tot het volgende wiskundig-model.

Zie fig. 14.

De lengte van de geleiders is nu voor p en q gelijk aan V + 2TIm

en voor geleiders S en T gelijk aan v.

We hebben nu de kapaciteit C' ter plaatse x = t uitgerekend.
Q.x

Om nu C~x voor iedere willekeurige waarde van x, met a ~ x S t,

te kunnen berekenen nemen we aan:

De kapaciteit Cir is omgekeerd evenredig met de afstand tot

x = t.

waarin[Q.

C'Q.x

We kunnen dan voor C' schrijven
V Q.x

TIEoE r Q. 1

(~) • .[Q. - xl
tn p

x] betekent, dat (Q.-x) dimens.ieloos
'" ~. ,

(47)
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SPANNINGSVERANDERINGEN AAN DE KLEMMEN VAN DE TRANSFORMATOR.
------------------------~----------------------------------

nit spanningsverloop is belangrijk omdat dit verloop o.a. optreedt

bij het inschakelen van de spanning.

In het algemeen wijkt het spanningsverloop af van de lineaire,

waardoor een veldsterkte gradient langs de HSW optreedt.

Er zal nu een maximum veldsterkte langs de HSW optreden, welke vele

malen groter is dan de veldsterkte die optreedt bij een lineaire

spanningsverdeling.

Verder is, omdat we snelle spanningsveranderingen beschouwe,

aIleen de kapacitieve koppeling van belang.

Voor de verdere berekeingen maken we gebruik van de kapaciteiten,

zoals die in 3.2, 3.3. en 3.4 zijn afgeleid.

Om nu de diverse kapaciteiten van iedere hoogspanningswikkeling

te kunnen berekenen, moeten we discrete (equidistante) wwardes

voor x substitueren.

We zullen nu verder het verloop van de spanning langs de HSW, als

kontinue verlopend beschouwen.

(We verwaarlozen windingsdikte e.d.).

Hierdoor krijgt onze oplossing een veel algemener karakter, terwijl

deze op ons probleem van toepassing blijft.

We normeren daartoe de kapaciteiten tot kapaciteiten beschouwd over

een lengte-eenhied van x, e .
x

[e] 1 en de dimensie is lengte.x

We vinden nu voor de kapaciteiten

c' C' C'
C ax

C.l',x
x C x (48)ax [2p] [2p] x [d]

I2p] en Id] zijn getallen ter grootte 2p resp. d, ze zijn

echter dimensieloos.
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Ter plaatse x kiezen we nu een lengte elementje ~x. zodat:

1. Over een afstand ~x de potentiaat Zineair verZoopt.

2. De sahijf ter breedte ~x t.o.v. ~i en ~o een zo goed

aZs konstante potentiaaZ ~ heeft.
x

De 2 eisen die aan ~x gesteld zijn, hebben tot gevolg dat:

1. Wij de kapaaiteiten tussen de equipotentiaaZvZakken~ a en b~

kunnen voorsteZZen door een seriesahakeZing van [~x] kapaai

teiten Cx~ Zie fig. 75.

In forrrruZe

C
C - xab--

[~]

(49)

[Ar] heeft weer de getaZwaarde van Ar~ maar is dismensieZoos.

2. We de kapaaiteiten van ~ naar ~ eno
door een paraZZeZsahakeZing van [~]

C
ix

' Zie fig. 75. In forrrruZe

~i~ kunnen voorsteZZen

kapaaiteiten Cax resp.

(50)

We beschouwen voor de verdere berekening niet meer onze transformator,

maar in het algemeen een rotatiesymmetrische isolator, met genormeerde
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koppelkapaciteiten C • Cn • C •
. X LX ax

nit geeft aanleiding tot het volgende ve~vangingsschema.

Vol gens Kirchoff geldt voor het knooppunt ter plaatse x. Z1e

fig. 16.

1: 1
k

= 0; (51)
k=1

Voor de stromen kunnen we nu schrijven

C
X

1) = - w--
[ t,x]

- wc
X

12 = Wc [ t,x] (¢x -¢0) = wc (¢x -¢o) [l'Ix]ax .ax

c
( ~) l'Ix ( ~)X = wc e .

1
3 w- X ax x - l'Ix x'

[~x]
ax x-t,x

(52)

Met behulp van de eerste 2 termen van de reeksontwikkeling van Taylor.

vinden we voor (~~)
ax x -l'Ix

( ~)
ax x - l'Ix

(53)
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Substitueren we nu de formules (52), (53) in de knooppuntsvergelijking

(51), dan vinden we onderstaande differentiaal vergelijking:

c
ax (54)

2Waarin e een dimensieanalyse mogelijk maakt. e heeft immersx x
de grootste 1 en de dimensie lengte.

Voor de spanningsberekening langs de HSW maken we gebruik van de

c , c n ,C uit formule (48) .
. x ",x ax

4.1. Numerieke opZossing van de dif[erentieaaZvergeZijking,

weZke het spanningsverZoop Zangs de HSW bij sneZZe

spanningsverandering aan de trans[ormatorkZemmen weergeeft.

Algemeen luidt deze in het statische geval

k(x); (55)'

Ter plaatse x = i ·kunnen we nu schrijven (zie fig. 17):

epi+l - epi
h

(56)
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~ - 2~.: + cf>.:'l'i+2 '1'... ...
(57)

nemen we nu i . ... i - I , dan vinden we.
2 cf>i+1 - 2cf>. + cf>. 1

(~). ~ ~-

dx2 ~ h2

2
b ·· (~ ). h b .waar ~J we genomen e ben ~.p.v.

dx2 ~
een betere benadering is.

Uit vergelijking (55) en (58) volg~

(58)

d
2

cf>
(---2 )i-l ' omdat dat
dx

2
cf>i+l - {2 - h g(x)}

waarin
1

n =
h

cf>. + cf>. 1
~ ~-

2= h k(x); (59)

Dit is een stelsel van n lineairvergelijkingen.

Tevens vinden we uit vergelijking (55) en (59)

c + C

g(x) ax lx= -
cxen

k(x)
c
lx

cf>l;cx

We schrijven nu het stelsel vergelijkingen (59) in matrix vorm

+ +
A <l> = d;

De matrix A is een driediagnonale of Jacolumatrix. Splitsen we nu

de matrix A in 2 matrices L en U dan geldt

L U ~ = d;
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Substitueren we nu hierin:

~ ~

U $ = b;

dan vinden we

~ ~

{ L b = d;
~ ~

U $ = b;

L en U zijn nu tweediagnonalematrices, waarbij L een linksondermatrix

en U een rechtsbovenmatrix is, waarvan bij ieder 2 diagonalen gevuld

zijn.

~

b is nu door systematische substitutie uit het stelsel vergelijking

L b = d op te lossen.

Analoog bepalen we daarna ¢ uit

~ ~

U $ = b;

De juiste waarde van h bepalen we door voor h, h12, h14 het ~ verloop

te berekenen, waarbij h willekeurig gekozen wordt.

Door extrapolatie vinden we een betere waarde van de ~, dan die voor

h 14 ·
Ret verschil tussen die 2 is een maat voor de fout.

De extrapolatie gaat nu als voIgt



¢ = ¢(h) +

~ = ¢(h/2)

¢ = ¢(h/4)

Ct
ch ;

+ chCt2-~

+ ch2- 2Ct
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c is een konstante

Hieruit berekenen we

-
De schatting van Ct, &is de dichtstbijBelegen gehele waarde van Ct.

Verder kunnen we uit de 3 vergelijkingen berekenen dat

De fout is

(60)

4.2. Bepaling van het spanningsverloop langs de HSW bij sneZle

spanningsveranderingen aan de klemmen, met behuZp van de

elektrolytische trog.

Voor de theorie van de elektrolytische trog verwijzen we weer naar

referentie 2.

In fig. 18 zijn enkele aanzichten van dit model weergegeven, terwijl

fig. 19 een drie-dimensionale tekening van het model is.

De in fig. 18 aangegeven strips worden op gelijke afstanden gehouden,

door een soort perspex-kam boven op de strips.

Verder wordt het model in de trogwand gespiegeld om de lijn B-B 1•

In fig. 20 zijn nu de gemeten en berekende spanningsverdelingen

uitgezet.
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Opm. 1) aIle maten in mm.

2) in rij-aanzicht i

slechts 1 strip

getekend.

3) materiaal is, teI1

zij anders aange-

geven, perspex.
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De afwijking bij kleinere waarden van x, tussen de berekende

en gemeten krommen, kan verklaard worden uit het kleiner worden

van de ruimte tussen de HSW en de LSW~ waardoor de meetfout in

het trogmodel groter wordt.

Bekijken we nu nog eens formule (41), dan zien we dat de formule

uit 2 delen bestaat.

Ret eerste deel I ~l' geeft het lineaire spanningsverloop langs

de HSW weer.

We vragen ons nu af, of formule (41) ook geldt bij geringe

afwijking van de lineairi~eit van de spanningsverdeling.

Formule (41) wordt dan algemeen

<Px,r = ~x,h

waarin

tn [r + (t-x)tgS] -

tn r
c

tn [r + (t-x)tgS]
a

~n [r + (t-x)tgS]a
(61)

~ h de potentiaal van de HSW ter plaatse x is.x,

Voor <P h substitueren we nu de onder 4.1 en 4.2 berekendex, .
spanningsverdeling.

Fig. 21.



-40-

Het verschil tussen de berekende en de gemeten veldlijnen

(totaal 10 stuks) was nergens groter dan 3%.

In fig. 21 is de berekende en gemeten 50% potentiaallijn

uitgezet.

Vervolgens kontroleren we formule (61) door substitutie van

B = 0 en ~ h is konstant.x,
Uit formule (61) moet dan de formule voor de potentiaal tussen

2 concentrische cilinders komen.

Vergelijking met de in referentie 1 gegeven formule voor dit

probleem, toont de juistheid hiervan aan.

Tot slot bekijken we de potentiaalverdeling aan de hand van

formule (61) ter plaatse x = i.

Uit symmetrie overwegingen verwachten we daar een cilinder

symmetrisch veld.

Ook 1n dit geval geeft formule (61) het verwachte veldverloop.

We mogen nu wel aannemen dat formule (61) ook geld voor spannings

verdeling die enigsinds afwijken van de lineaire verdeling mits

de hoek B klein is ( ~ So). Verdere studie is op dit punt vereist.
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VERANDERINGEN AAN DE KLEMMEN.

Zoals in hoofdstuk 4 reeds is vermeld, wordt het potentiaal

verloop langs de HSW door de koppelkapaciteiten bepaald.

Willen we dan ook het potentiaalverloop langs de HSW be

invloeden, dan zullen we gebruik moeten maken van kapacitieve

sturing.

5.1. Logaritmische sturing.

Om redenen welke buiten dit verslag vallen, wordt in een

transformator met axiale spanningsopbouw een cirkelvormig

gebogen, logaritmische sturing aangebracht.

De logaritmische sturing wordt op 100% potentiaal gebracht

en is weergegeven in fig. 22 (wegens de spiegeling in de

trogwand is slechts de helft getekend).

Voor ons model volgens fig. 19 betekent dat:

Een logaritmische sturing ter plaatse A (zie fig. 23).

WeI is nu de invloed van deze sturing op het potentiaalverloop

langs de HSW interessant.

Dit verloop is uitgezet in fig. 20. We zien dat de invloed

gering is.

Opmerking.

Bij al onze verdere metingen is de logaritmische sturine in het

model gebleven.

5.2. CiZindrische sturingen.

Bij deze sturing wordt gebruik gemaakt van cilindervormige

pijpen, die om de HSW worden gebogen (cirkelvormig).
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Er werden drie verschillende sturingen aangebracht.

5.2.a. een pijp ~ 90 nun ter plaatse B (zie fig. 23)

5.2.b. een pijp ~ 54 nun ter plaatse B (zie fig. 23)

5.2.c. een pijp ~ 60 nun ter plaatse B en

een pijp ~ 60 nun ter plaatse C en

een pijp ~ 16 nun ter plaatse D (zie fig. 23).

De sturingen ter plaatse B kregen 100% potentiaal, terwijl

die ter plaatse Cen/of D op 0% potentiaal werden gebracht.

Alleen in het laatste geval gebeurde dit via schermen. (zie

de lijnstukken EC en fB in fig. 23).

Fig. 24, fig. 25, fig. 26 geven het potentiaalverloop weer met

de sturing onder resp. 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c genoemd, terwijl in

fig. 27 alle potentiaalverlopen zijn weergegeven.

In fig. 23 is verder ook nog het potentiaalverloop in de isolatie

ruimte weergegeven bij een sturing volgens 5.2.c.

5.3. Samenvatting.

We hebben gezien hoe we met eenvoudige hulpmiddelen het potentiaal

verloop langs de HSW kunnen beinvloeden.' Welke sturing we moeten

toepassen hang van een groot aantal faktoren af, o.a. van de

toelaatbare spanning tussen 2 hoogspanningsschijfwikkelingen en de

toelaatbare veldsterkte tussen de sturing en de HSW.

Men zal dan ook iedere keer bij het ontwerpen van een transformator,

de sturing aan de hand van een trogmodel moe ten bepalen.
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B. DE DRIEDIMENSIONALE BEREKENING VAN BET MAGNETISCBE VELD.

In de nu volgende veldberekening gaan we uit vaneen

konstante permenaliteit.

Ret uiteindelijk doel van deze berekening is de bepaling

van het magnetische veld in de isolatieruimte.

Is die nl. te berekenen, dan is op eenvoudige wijze de niet

gekoppelde flux en daaruit de spreidingszelfinductie van de

transformator te bepalen.

De in dit verslag gevolgde methode is een toepassing van die

welke in referentie 3 beschreven wordt.

6.1. Algemene theorie.

De wet van Biot-Savart luidt als voIgt

~

dR 1
4~'

(62)

waarin: Id;'

I~I

een gedeelte van de stroomdraad is,

de afstand van ds tot het punt (veldpunt) waar we

het veld willen weten,

I is de elektrische stroom.

We brengen nu in het veldpunt een assenstelsel aan, waardoor Id!1

en ItI dus ook een richting krijgen.

In zoln assenstelsel geldt nu formule (62).

Ret inwendige produkt d; x ~ is een vektor loodrecht op het vlak

opgespanning door ds en ~, met de grootte gelijk aan het oppervlak
~ ~

van het vektor-parallelogram gevormd door ds en r.

De grootte van dit oppervlak en dus van de vektor is

(63)
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-+ -+ -+
waarin: de de hoek tussen de vektor (ds + r) en r is. Zie fig. 28.

Fig. 28.

We kunnen nu formule (62) ook als volgt schrijven

dH I de +
= n

41T 1;1
. , 'l'~ +-+

waarin: -+ de normaalvektor dsxr
is.n

Id-;x;'

(64)

-+
We voeren nu een vektor pin, waarvan we eisen dat de richting

-+ • • -+
van vektor p de r1cht1ng van de vektor r is.

De grootte van p is gelijk aan 1

I;'

In formule vinden we dan voor p

-+
p =

+
r (65)

Wanneer we nu deze vektor over een hoek de draaien, dan doorloopt

de vektor een oppervlak dA. Zie fig. 29.

Fig. 29.
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Wanneer we nu I~;I maar klein genoeg nemen, dan kunnen we \d;r

benaderen door een cirkelsegment van een cirkel met middelpunt

het veldpunt en straal I~T.

Voor het oppervlak dA geldt dan

dA de= 2r

(66) (64)
~

Forinules en geven voor dH

~ I ~

dH = 2II
dA.n

(66)

(67)

Vervolgens projekteren we nu dA op een vlak loodrecht op de

magnetische veldsterktekomponent (H
h

) die we willen berekenen.

Zie fig. 30.

Bij deze projektie gaat r over in r g en C in Cg ' en dA in d~.

Verder is C
g Zie referentie 3 (68)

Door sommatie van aIle oppervlakkten d~ vinden we:

(69)
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6.2. BepaZing van de veZdsterkte in een punt t.g.v. een

cirkeZvormige geZeider.

We beschouwen een cirkelvormige geleider met straal str. evenwijdig

aan het x,y vlak.

Verder kiezen we de y-as door het velpunt 0 en het middelpunt van

de geprojekteerde cirkelvormige geleider op het x, y vlak.

6.3. De berekening van de veZdsterkte in de z-richting.

We beschouwen daartoe de projektie in het x, y vlak. Zie fig. 31.

Voor H geldt nu volgens formule (69)z

Hz (70)
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Omdat nu de riehting van het veld bekend is, zullen we alleen

de grootte van A berekenen en voortaan aIle vektoraanduidingenz
weglaten.

Volgens formule (68) is C :
g

(71 )

In figuuur 31 zien we direkt dat

2 2r ::: r + s
g

Kombinatie van (71 ) en &72) geeft ons

r
C :::

g
g 2 s2)i(r +g

(72)

(73)

Vervolgens zullen we proberen r te bepalen.
g

Daartoe bepalen we de vergelijking van de eirkelvormige projektie

in het x, y vlak volgens fig. 31.

2
= str.

Door nu y en x in r en e uit te drukken vinden we voor r :g g

r g1 ::: peose +

r
g2

::: peose ....

2 2. 2str. - p Sl.n e;

22. 2
str. - p Sl.n e;

(74)

(75)

We kunnen nu 2 gebieden onderseheiden:

gebied 1: Ret veldpunt 0 ligt buiten of op de rand van de eirkel

vormige geleider.

gebied 2: Ret veldpunt 0 ligt binnen de eirkelvormige geleider.
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Voor gebied I kunnen we schrijven:

e
(

max
A = {C2 - C2 } de

z ) g g2

°. . (str)
waar~n: e = arcs~nmax p

e ~ 90°.max

(76)

Voor gebied 2 kunnen we schrijven

II

Az LCg~ de;

De veldverdeling in de z-richting is nu met formule (70)

te berekenen.

6.4. Berekening van de veZdsterkte in de y-riahting.

(77)

We beschouwen daartoe de projektie van de cirkelvormige geleider

in het x, z vlak. Zie fig. 32.

De projektie is dus een recht-lijnstuk.
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Ret vlak waarin de eirkelvormige gel eider ligt, ~s evenwijdig aan

het x, y vlak.

De z-as staat loodreeht op het x, y vlak, dus ook op het vlak van

de eirkelvormige geleider. We noemen dit vlak het z = s vlak.

De z-as staat dus loodreeht op aIle lijnen in het z = s vlak.

(78)

(79)

S.tglji Rsin~

En met (74) en (75), waarbij r hier R is:
g

differentieren van lji naar e geeft met S = rg eoslji

S •R 1 ,2 {cos e -
. 2

ps~n e }
~------ (80)

Kombineren we nu formule (80) met de formules (71 ) en (78) dan vinden

we na enig rekenwerk

C2 dlji
R

I Rleose - p
C ,de

3/
. { } de (81 )

g1 ~I
(R~+s2) 2 R

I
- peose ..

met R1 volgens formule (74) .

En verder vinden we

C2 dlji
R

2
R

2
eose - p

C ,de = { } de (82)
g2 g2 (R +s2)3/ 2 R2 - peose
~ 2
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We onderscheiden nu dezelfde twee gebieden als onder 6.3.

Voor gebied 1 kunnen we nu schrijven:

e

A = Jo

max
(C 2

+ C2 , ) dey gl' g2

waarin e = arcsin (s~r), e ~ 90°.max max

Voor gebied 2 kunnen we nu schrijven

(83)

II

A = J
y °

C 2 de.,
g 1'

(84)

6.5. Berekening van de veldsterkte in de x-richting.

Nu is direkt in te Z1en, dat 1n ons geval H = o.
x.

6.6. Berekening en meting van de magnetische veldsterkte in een

luchtspoe l.

In fig. 33 is schematisch de luchtspoel getekend.
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In het vlak AA I is het veld (zowel axiaal als radiaal) gemeten

en via xe computer berekend. Zie fig. 34.

De afwijking tussen de gemeten en berekende veldsterkte moet gezocht

worden in de construetie van de spoel.

Deze is lang niet zo mooi gewikkeld als in fig. 33 is aangegeven,

en waarmee ook gerekend is.

Men zal er echter rekening mee moe ten houden dat ook in werkelijkheid

de HSW van de transformator niet "netjes" gewikkeld is.

~odoende zal onze berekening altijd een benadering blijven.

Ook het Hall plaatje waarmee de meting werd verricht, geeft door

zijn grootte een afwijking, want voor r = 0 zou ook het radiale

veld nul moe ten zijn.

6.7. Meetgegevens.

Enige gegevens van de spoel zijn:

lengte

aantal lagen

dikte draad

aantal windingen

binnendiameter

23,7 em.

4

4,7 rom.

200

10 cm (gemiddeld)

De stroom door de spoel werd op 50 A gehouden.

Enige gevens van de meetapparatuur.

De metingen werden gedaan met een RFL gaussmeter type 1890.

Verder kunnen we nog opmerken dat alle meetpunten in fig. 34 gemiddeld

zijn van 8 waarnemingen equidistand verspreid langs concentrisehe
•

cirkeld in het AA I valko Zie fig. 35.
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7. SYMBOLENLIJST •
...--------

a

'\

b
7
B

c ,
e ax

c!
x

eIx '

C
~x

Ci"x

cx
d

E

ex
ey
e

z
HSW

h
7
H

I

LSW

L

m
7
n

p

r a

straal aardeylinder

opperv1ak loodreeht op de h-riehting

h kan ook x, y of z zijn

binnenstraa1 van de hoogspanningswikke1ing ter p1aatse x = 0

de magnetisehe indue tie

binnenstraa1 van de hoogspanningswikke1ing ter plaatse x = 1

de kapaeiteit van een sehijfwikkeling ter p1aatse x t.o.v.

de aardeylinder en de sehijfwikke1ing ter p1aatse x .. O.

de kapaeiteit van een sehijfwikke1ing ter p1aatse x, t.o.v.

de diehtstbijge1egen sehijfwikke1ing

de kapaeiteit van een sehijfwikke1ing ter p1aatse x t.o.v.

de sehijfwikke1ing ter p1aatsex = 1.

de genormeerde C'ax
de genormeerde C'

Ix
de .genormeerde C'

x
afstand tussen twee sehijfwikke1ingen

ve1dsterkte

eenheidsvektor in de x riehting

eenheidsvektor in de y riehting

eenheidsvektor in de z riehting

de hoogspanningwikkeling

1S r e - r
b

de magnetisehe ve1dsterkte

de 1engte van de hoogspanningswikke1ing

de 1aagspanningswikke1ing

tweediagona1e matrix

hoogte van een hoogspanningssehijfwikke1ing

de normaa1 vektor op een v1ak

loodreehte afstand van het midde1punt van een eirke1vdtmige

ge1eider tot de z as.

de straal van de aardey1inder 1n het rekenmode1 van de

transformator
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r b de straa1 van de schijfwikke1ing ~n het rekenmode1 van

de transformator voor x = O.

r de straa1 van de schijfwikke1ing in het rekenmode1 vanc
de transformator voor x = 1.

r x,h de straa1 van de hoogspanningswikke1ing in het rekenmode1

van de transformator ter p1aatse x

r ,e
g g }zijn stra1en

r,p

._- S

str.

t

u

lJio

$1

lJix,h

lJix,r
E

1
EZ
Zp

a

8

lJi

a
[ ... ]

de afstand van de cirke1vormige ge1eider tot het x, y v1ak

de straa1 van de cirke1vormige ge1eider

dikte van het giethars onder de hoogspanningswikke1ing

tweediagona1e matrix

potentiaa1 ter p1aatse x = 0; 0% potentiaa1

potentiaa1 ter p1aatse x 1; 100% potentiaa1

potentiaa1 ter p1aatse x 1angs de hoogspanningswikke1ing

potentiaa1 ter p1aatse x, r

re1atieve permittiviteit van de iso1atie

re1atieve permittiviteit van het giethars

de dikte van een hoogspanningsschijfwikke1ing

de ware 1adingsdichtheid

een konstante

een hoek

een hoek

een hoek in het x, z v1ak

een hoek ~n het x, y v1ak

dimensie1oos.
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