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Samenvat t ing

Installatieautomaten zijn stroombegrenzende laagspannings

schakelaars die automatisch openen bij een doorgaande stroom die

groter is dan de nominale stroom. Een simulatiemodel uit de

literatuur voor het gedrag van installatieautomaten bij onder

breking van kortsluitstromen wordt getoetst. Het model dient het

verloop van stroom en spanning te beschrijven san de hand van een

santal parameters die zowel ui t metingen als ui t constructie

gegevens van de automaat te bepalen zijn. Een dergelijk model kan

van grote waarde zijn bij het ontwerpen van installatieautomaten.

Het model deelt het onderbrekingsproces op in 3 fasen:

- Tijd tot san het contactopenen.

- Tijd van contaetopenen tot intrede in de boogkamer.

- Tijd van intrede tot nulworden van de stroom.

Een meetopstelling is gebouwd waarmee metingen zijn verricht

san twee typen automaten: ate Ql..l en AEG ESt. M.b.v. parameters

uit deze metingen is een serie simulaties gemaakt welke vergele

ken worden met de metingen. Verder worden deze parameters afge

scha t u i t de construe t i eve gegevens van de automaat .

Uiteindelijk wordt gecon~ludeeTd dat het model bruikbaar is

als simulatiemodel met gemeten parameters als invoer. Parameter

berekening uit de constructie is als eerste benadering geldig in

de eerste en laatste rase, de tussenliggende fase behoeft nadere

bestudering.
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Sununary

MODELLING OF MINI MOULDED CASE CIRaJIT BREAKERS

Mini moulded case circuit breakers {mmccb's} are current

limiting low voltage switches which switch off automatically at a

current that is greater than the nominal current. A simulation

model found in litterature is checked. This model should describe

the current and voltage by means of some parameters which can be

calcutated from both measurements and the construction data of

the DlDCcb. Such a model can be of great value when designing a

II11lCcb.

The model devides the switching proces in three phases:

- Time before the opening of the contacts.

Time from opening of the contacts to entrance of the arc

in the arc chamber.

- Time from entrance in the acr chamber to current zero.

A test circuit has been built and measurements have been

done on two types of mmccb' s: OIC QLl and AEG ESl. Wi th the

parameters calculated from these measurements a set of

simulations has been made which are compared to the measurements.

These parameters have also been calculated from the construction

data of the mmccb's.

Finally it can be concluded that the model can be used as a

simulation model with parameters from measurements as input.

Calculation of the parameters from the construction data is valid

as a roqgh estimation in the first and the last phase, the middle

phase needs more research.
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Gebruikte symbolen.

I Effectieve waarde nominale stroom.
n

I Effectieve waarde prospectieve stroom.
p

I Topwaarde van de prospectieve stroom.
m

Topwaarde van de begrensde stroom.

Inschakelhoek van de stroom. Bij inschakelen op t=O kan

de spanning geschreven worden als u =Ut sin(wt + ~).op
Faseverschil tussen stationaire stroom en spanning."In een afschakeling kunnen we de volgende tijdstippen

onderscheiden:

t.=O Inschakelen van de stroom.
1

t c
t
v

t
k

t
b

t e
Stromen

Contac topening.

Einde verharrtijd.

Moment van commutatie.

Intrede in de bluskamer.

Nulworden van de stroom.

en spanningen op deze tijdstippen worden aangeduid met

wordt verder gebruikt:

dt'dtr.
lC

In het model

dezelfde indices: i c ' i b , ub etc.

Dubbelintegralen worden aangeduidt met r b.v.:

t t
c

=IIi2
(t')

t. t.
1 1

van Niemeyer

Gemiddelde boogspanning.

Spanningssprong na contactscheiding.

rcb
b = ---:::--

i
2
c

Inwendige weerstand van de schakelaar.
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Hoofdstuk 1. Inleiding.

1.1 Verdee1 systemen.

In de elektrieiteitsproduktie wordt grootsehalig

elektrieiteit opgewekt in eentrales. Deze energie wordt door een

transmissie- en distributienet naar de gebruiker gebraeht. Dit

net heeft twee luneties: het transporteren van de elektrisehe

energie van de plaats van opwekking naar de gebruikers en het

verdelen van de energie over de versehillende gebruikers. Het

transport gebeurt op hoogspanningsniveau. de distributie op

midden en laagspanningsniveau. Vanui t het hoogspanningsnet wordt

de elektrieiteit verdeeld over middenspanningsstations. van

waaruit de distributie op laagspanningsniveau naar de gebruikers

......a.'"'.....

HB Hoofdbeveiliging.

HS Hoofdschakelaar.

GB Groepbeveiliging.

GS Groepschakelaar.

Fig 1.1 Een laagspanningsverdeelsysteem.
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plaatsvindt. Bij de gebruiker wordt dan weer een verdeling naar

groepen verbruiksapparaten (licht. kracht) gemaakt (fig 1.1).

Het eenvoudigste laagspannings verdeelsysteem is te vinden

in de meterkast van huishoudens. Deze heeft in ieder geval de

volgende functies:

Hoofdschakelaar. Deze kan de gehele installatie spanningsloos

maken.

- Hoofdbeveiliging. Deze dient in te grijpen bij een storing in

het verdeelsysteem. of bij een niet functionerende groep

beveiliging bij een storing in die groep.

- Groepschakelaars. Deze kunnen een deel van de installatie (een

groep) spanningsloos maken.

- Groepbeveiliging. Deze beveiligt een groep.

De beveiliging dient in ieder geval uit te schakelen bij

overstromen. Dit zlJn stromen die groter zijn dan de nominale

stroom. Overstroom kan veroorzaakt zijn door overbelasting (het

inschakelen van teveel apparatuur) of een kortsluiting.

Overstromen door overbelasting zijn niet meer als enkele keer de

nominale stroom. kortsluitstromen kunnen 100 tot 1000 keer de

nominale stroom zijn. Verder kan de beveiliging ingrijpen bij

b.v. aardlekstromen of onderschrijding van een bePaalde spanning.

1.2 De installatieautomaat.

Van oudsher wordt als beveiliging voor overstromen de

smeltveiligheid gebruikt en voor het schakelen lastscheiders.

Steeds vaker wordt de combinatie groepschakelaar/smeltveiligheid

vervangen door een automaatje: een schakelaar met automatisch

openingsmecbanisme. Deze vervult dan de volgende functies:

- In en uit schakelen van de groep d.m.v. een bedieningsknop.

- Beveiligen tegen overstromen.

Deze automaatjes zijn in veel soorten en maten op de markt en

kunnen gecombineerd zijn met aardlekdetectie. De nominale stroom

van de automaatjes loopt van 1 A tot 63 A. de af te schake len
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kortsluitstromen kunnen varieren van maximaal 3 kA tot 30 kA.

1.3 Selectiviteit.

Zoals in 1.1 is verteld worden beveiligingstoestellen in een

hierachische opbouw gebruikt. Bij een storing in een bepaalde

groep mag aIleen de gestoorde groep afgeschakeld worden. andere

bevei ligingstoestel len mogen niet aanspreken. Bij een

kortsluiting in huis moet dus aIleen de groepbeveiliging

aanspreken en niet de hoofdbeveiliging. Door de hoofdbeveiliging

zal echter ook een stroom lopen die groter is dan de nominale

waarde.

Er moeten dus maatregelen genomen worden om te voorkomen dat

bij een kortsluiting in een groep het hele huis zonder spanning

zit. Enerzijds moet een hoofdbeveiliging gekozen worden die

ongevoeliger is als de groepbeveiliging. Anderzijds moet de

groepbeveiliging zodanig stroombegrenzend zijn dat de doorgelaten

stroom in aIle voorkomende gevallen onder de aanspreekdrempel van

de hoofdbeveiliging ligt. Deze eis noemt men de

selectiviteitseis. (Ook ander vormen van selectiviteit zijn

mogelijk. b.v. selectiviteit door tijdsvertraging van voorgaande

groepen.)

Bij smeltveiligheden blijkt selectiviteit eenvoudig te

bereiken. Bij automaatjes of combinatie automaatjes en

smeltveiligheden is de selectiviteit minder goed te garanderen.

Vaak blijk een combinatie aIleen selectief onder een bepaalde

stroomsterkte.

1.4 Het ontwerpen van laagspanningsschakelaars.

Het ontwerpen van een schakelaar is een tijdrovende

bezigheid die veel ervaring en intuitie vraagt. Het is moeilijk

te doorzien wat de konsekwentie van een wijziging in de

konstruktie op het uiteindelijk gedrag van een schakelaar is.

Tijdens het ontwerpproces wordt een ontwerp gemaakt. waarvan een
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prototype wordt gebouwd. Dit prototype wordt getest en

afhankelijk van de resultaten worden wijzigingen in het ontwerp

voorgesteld. Dit leidt tot een nieuw ontwerp waarvan weer een

prototype gebouwd wordt dat weer getest wordt. Zo wordt een

aantal steeds verbeterde typen getest totdat er aan de van te

voren gestelde eisen voldaan is.

Het bouwen van een prototype is echter duur en het testen

is een tijdrovende bezigheid. Vee1 geld en tijd zou bespaard

kunnen worden als er een voorspelling gemaakt kan worden van het

schakelgedrag van een ontwerp. Dit kan gebeuren met een computer

simulatiemodel: een model waarbij aan de hand van konstruktieve

gegevens van de schakelaar het schakelgedrag gesimuleerd kan

worden. lo'n computerprogramma zal als invoer de konstruktie van

de schakelaar en gegevens over het circuit waarin de schakelaar

wordt gebruikt hebben. Als uitvoer geeft het oscillogrammen van

het afschakelen. Een dergelijk programma kan ook de selectiviteit

van een bepaalde verdeelinrichting evalueren.

In 1987 is een contract tussen het bedrijf Holec en de

vakgroep EG-2 van de T.U.E. getekend waarin overeengekomen wordt

onderzoek te doen om tot een dergelijk simulatiemodel te komen.

Het afstudeeronderzoek dat in dit verslag staat beschreven is

verricht in het kader van dit contract. Het is een eerste stap:

het beperkt zich tot het meten aan bestaande automaatjes en het

toetsen van een in de literatuur gevonden model.
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1.5 Afstudeeropdracht.

Voor het in dit verslag beschreven afstudeeronderzoek is de

volgende opdracht geformuleerd.

- Bouw een meetopstelling waarmee het mogelijk is metingen te

doen aan laagspanningautomaatjes in het kortsluitgebied.

- Ontwerp een methode om uit de metingen een aantal parameters te

bepa1en die gebruikt kunnen worden in een model uit de

literatuur [1].

- Maak een computer programma waarmee simulaties volgens het

model uit de literatuur gemaakt kunnen worden. met de hierboven

genoemde parameters als invoer.

- Vergelijk de simulaties met metingen om zo het model te testen.

- Bekijk in hoeverre de parameters uit het model overeenkomen met

parameters zoals die uit de constructie van de schakelaar af te

leiden zijn.
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Hoofdstuk 2 Installatieautomaten.

2.1 Eigenschappen.

Zoals in par 1.2 wordt beschreven worden in laagspannings

verdeelsystemen steeds vaker installatieautomaten gebruikt. Deze

vervullen dan de volgende functies:

- In en uit schakelen van de groep m.b.v bedieningsknop.

- Beveiligen tegen overstromen.

- Beperken van de doorlaatintegraal I i 2 dt.

vast contact

klem

bedieningsknop

runner

bimetaal

klem

halve installatieautomaat (BBC Stotz S2)
Fig 2.1 Opengewerkte
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Een 1 fase automaat is meestal opgebouwd uit de volgende

onderdelen (fig 2.1):

- Een dubbel stel contacten. Om als scheider te kunnen dienen

moet zowel de fasegeleider als de nulgeleider van de groep

geschakeld kunnen worden.

- Het tripmechanisme (fig 2.2). Een mechanisme dat in staat is de

contacten te openen. Bij het sluiten van de contacten (met de

hand) wordt mechanische energie in het mechanisme opgeslagen

(b.v. in een veer) die gebruikt wordt om de contacten bij een

overstroom te openen.

Vv--~~==============t- -i

Fig 2.2 Schematische opbouw van het mechanisme van een
installatieautomaat.

- Een thermische overstroombeveiliging. Deze dient het

tripmechanisme te activeren bij kleine overstromen (tot ca 5x

I ). Het bestaat uit een bimetaal dat door de doorgaande stroom
n

verwarmd wordt en daardoor uitbuigt. Bij een bepaalde

ui tslaghoek zal het tripmechanisme geactiveerd worden

(fig 2.3).
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hefboom uitschakel mechanisme

uitbuiging
bimetaal i

Fig 2.3 Werking van de thermische overstroombeveiliging.

Een magnetische overstroom beveiliging. Deze dient het

tripmechanisme te activeren bij kortsluitstromen. Een

weekijzeren anker wordt in een spoel getrokken en activeert

daarmee het tripmechanisme. Het anker werkt ook rechtstreeks op

de contacten. waardoor de contactsnelheid vergroot wordt

(fig 2.4).

spoel

"este weeki/zerkern

Fig 2.4 Werking van de magnetische overstroombeveiliging.
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- Een bedieningsknop. Deze knop bedient niet rechtstreeks de

contacten, maar is gekoppeld met het triPrnechanisme. Deze

koppeling is zo dat de contacten kunnen worden vrijgegeven als

de knop in de stand 'in' staat. Op deze manier wordt er direct

uitgeschakeld als er wordt ingeschakeld op een kortsluiting.

Aan de stand van de knop is te zien of de automaat weI of niet

is ingschakeld.

- Runners. De boog die tussen de contacten staat wordt door het

magneetveld van de stroom weggedreven van de contacten. Van de

contacten comrnuteert de boog naar de runners. Tussen deze

runners wordt de boog naar de bluskarner gedreven.

- Bluskamer. Aan het einde van de runners bevindt zich de

bluskamer: een aantal parallelle metalen plaatjes, waartussen

de boog zich opdeeld. Omdat iedere deelboog een kathode en

anode val heeft (samen ) ca. 20 V) kan de totale spanning over

de deelbogen in serie enkele honderden volts bedragen.

2.2 Schakeleigenschappen.

In dit verslag wordt aIleen het gedrag van de schakelaar in

geval van kortsluiting beschouwd. Er wordt dus gekeken naar het

schakelgedrag bij grotere stromen waarbij de magnetische

beveiliging aanspreekt. Oit gebeid is het meest kritisch voor de

selectiviteitsproblematiek.

2.2.1 Stroombegrenzing.

De meeste vermogensschakelaars voor midden- en hoogspanning

zijn nulpuntsblussers. Oit wil zeggen dat de stroom onderbroken

wordt rond de eerste of tweede nuldoorgang na contactopenen

(fig 2.5). Oit type schakelaar komt bij laagspanningsschakelaars

ook weI voor. maar de meeste schakelaars zijn min of meer

stroombegrenzend (fig 2.6). Hierbij wordt de boogspanning met

enkele aanpassingen in de schakelaar verhoogd tot boven de waarde

van de drijvende spanning in het net. Ais de boogspanning groter
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Fig 2.5 Oscillogram van een
nulpuntsblusser.

Fig 2.6 Oscillogram van een
stroombegrenzende schakelaar.

of gelijk is aan de drijvende spanning zal de stroom naar nul

worden gedreven en een nuldoorgang bereiken op een moment dat ver

voor de natuurlijke nuldoorgang ligt. Op dat moment wordt de

stroom onderbroken.

Als deze eigenschap gecombineerd wordt met een snel

openingsmechanisme dat de contacten ruim voor het bereiken van de

topwaarde van de prospectieve kortsluitstroom opent kan een grote

reductie van de doorgelaten stroom worden bereikt. Dit heeft twee

voordelen:

2De totale integraal Ii dt wordt kleiner. Deze integraal is een

maat voor de gedissipeerde warmte door de kortsluitstroom. De

leidingen van het achterliggende netgedeelte mogen dan ook

dunner gekozen worden.
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- De topwaarde van de stroorn is kleiner. waardoor de krachten als

gevolg van de kortsluitstroorn kleiner worden.

2.2.2 Het afschakelproces.

1

4

1 Voor contactopenen.
2 Boog staat star tussen de contacten.
3 Vlak voor commutatie.
4 Boog beweegt naar blusplaatjes.
5 Boog tussen boogplaatjes.
6 Na het blussen.

Fig 2.7 Onderbreking van een stroombegrenzende schakelaar.

In fig 2.7 is een schernatische voorstelling van een autornaat

getekend. Hierbij is het tripmechanisrne vervangen door een

slaganker dat direkt op de contacten werkt. Dit is toegestaan als

verondersteld wordt dat de stroorn zo groot is dat de kracht van

het anker van het magneetsysteern op de contacten groter is dan de

veerkracht van het openingsysteern van het tripmechanisrne. De

stroomgeleiding vindt plaats van een aansluitklern naar de spoel

van het magneetsysteem. van de spoel via een litze naar het

bewegende contact en daarna via het vaste contact naar de andere

aansluitklern.
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Het afschakelen is op te delen in vijf fasen (fig 2.7):

- voor contactopenen.

- het verharren.

- boog commuteert naar de runner.

- boog loopt over de runner naar de blusplaatjes

- de boog staat tussen de blusplaatjes.

In de eerste fase zijn de contacten nog gesloten. De stroom

loopt door de spoel waardoor het slaganker een kracht ondervindt.

Hierdoor zal het anker in de spoel worden getrokken en nadat het

een bepaalde afstand X heeft afgelegd zullen de contacten zich
c

openen. De spanning over de schakelaar wordt in deze fase aIleen

bepaald door de inwendige weerstand van de schakelaar.

In de tweede fase openen de contacten, waardoor er een boog

ontstaat tussen de contacten. In eerste instantie blijkt deze

boog star tussen de contacten te blijven staan. De voetpunten

blijven op de plaats van ontstaan. De sPanning over de boog

blijft tijdens deze fase ongeveer constant. Dit verschijnsel

wordt aangduidt met de Dui tse naarn verharren.

In de derde fase gaat de boog onder invloed van het

magneetveld veroorzaakt door de stroom in toe en afvoerleidingen

lopen over de contacten. Het vaste contact loopt over in de

runner waardoor de boog ongehinderd kan doorlopen. Bij het

bewegende contact moet de boog echter commuteren naar de runner.

Tijdens deze beweging van de boog loopt de sPanning op.

De vierde fase is het verlengen. De boog zal zich over de

twee runners in de richting van de bluskamer bewegen. Omdat de

boog verlengt wordt loopt de spanning over de boog op. Soms

springt de boog terug, de boogspanning wordt groter dan de

doorslagspanning in de buurt van de contactplaats. Daar bevindt

zich slechts een kleine arstand tussen de runners die vaak nog

gevuld is met heet gas, waardoor daar makkelijk doorslagen kunnen

ontstaan. Deze rase eindigt als de boog de blusplaatjes bereikt

heeft en zich opdeelt in deelbogen.
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In de vijfde fase bevindt de boog zich. opgedeeld in

deelbogen. in de bluskamer. Aangezien elke deelboog een anode- en

kathode val heeft zal de boogspanning per deelboog minstens 20 V

bedragen. Op deze manier is een hoge boogspanning te bereiken

zonder dat daarvoor een lange boog. en dus veel ruimte. nodig is.

Deze fase eindigt als de stroom bij de vervroegde nuldoorgang

blust.

Fig 2.8 laat een oscillogram zien van een onderbreking. met

daarin aangegeven een aantal momenten in de afschakeling. Fig 2.9

laat de afschakeling nog eens zien aan de hand van een snelle
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Fig 2.8 Karakteristieke onderbreking.

Fig 2.9 Z.O.z.
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beweegbaar contact

runner

J vast contact

I'/'.,1---
//::1---
//1----

='/~='=I-I-::===~~
voorkant boogplaatjes

bluSKamer niet zichtbaar

Bee Idui tl!mede

0.22 ms na contactopenen.
Verharren

0.73 ms na contactopenen.

Boog loopt over runner.

0.95 me na contactopenen.

Boog bereikt voorkant blusplaatjes.

1.04 ms na contactopenen.

Commutatie.

Fig 2.9 Snelle filmcamera opname van een onderbreking.
AEG E21. I - 2725 A cos ~ - 0.29.
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Hoofdstuk 3 Het model.

3.1 Inleiding.

Een model wordt gebruikt om een proces te beschrijven dat te

gecompliceerd is om in z'n geheel te beschrijven. Er worden dus

bewust aspekten van het proces buiten beschouwing gelaten omdat

deze verondersteld worden van minder belang te zijn. Alhoewel de

beschrijving daarmee niet compleet is kan deze in bepaalde

gevallen weI bruikbaar zijn. Of een model bruikbaar is, is

afhankelijk van het doel van het model. Het is dus noodzakelijk

doelstellingen van de toepassing van een model te geven en het

model aan deze doelstellingen te toetsen.

Voor het model dat hier gebruikt wordt kunnen de volgende

doelstellingen worden gegeven:

- Het moet aan de hand van een aantal parameters het verloop van

spanning en stroom bij een afschakeling kunnen beschrijven.

Deze parameters zijn karakteristiek voor een bepaalde automaat.

- De parmaters moeten te bepalen zijn ui t metingen.

- De parameters uit het model moeten ook bepaald kunnen worden

uit construktieve gegevens van de schakelaar.

3.2 Het model van Niemeyer.

3.2.1 Inleiding.

Onderstaand model is ontleend aan de literatuur [1]. Het kan

voldoen aan de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in 2.1.

In het verdere verslag zal dit model 'bet model van Niemeyer'

genoemd worden, naar de auteur van bet artikel.

Het model onderkent drie fasen in de afschakeling:

- Het gedeel te voor contactopening. 1 ]

- Het verlengen van de beag. 2.3,4 zie fig 2.7

- De ingetreden beag. 5

In dit model worden de drie afzondelijke processen die

tussen bet openen van de contacten en de intrede in de bluskamer



- 22 -

kunnen worden onderscheiden (verharren. commuteren en verlengen

van de boog) gezamenlijk als een fase beschouwd. Voor elk van de

drie fasen wordt een beschrijving gegeven en een kriterium dat

aangeeft wanneer deze fase eindigt.

3.2.2 Beweging van het slaganker en moment van

contactopenen.

In installatieautomaatjes worden de contacten in principe

geopend door het tripmechanisme. Ret magnetische anker werkt

echter ook rechtstreeks op de contacten. Bij grotere stromen

(> 1 kA volgens Niemeyer) is deze werking sneller dan het

tripmechanisme. waardoor de automaat beschouwd kan worden als een

schakelaar met een slaganker dat direkt op de contacten werkt.

Fig 3.1 Beweging van het slaganker.
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De beweging van het slaganker kan. indien wrijvingskracht

verwaarloosd wordt, beschreven worden door:

(3.2)

(3.1)

massa s laganker

plaatscoordinaat van het slaganker

magnetische kracht op anker

kan geschreven worden:

m

F =a

met:

met:

x{t)

Fa{i{t»

Zie ook fig 3.1. Voor F (i{t»a

B2 A cr (wi)2
a = = ~ i2

2 J! A 2 J! R
2

Aa m a
magnetische induktie

magnetische permeabiliteit van lucht

doorsnede slaganker

magnetische flux

magnetische weerstand

aantal windingen in de spoel

~is dus gedefinieerd als:

2w

~= 2 R2 A
J! m a

Uit (3.1) en (3.2) kan x{t) bePaald worden:

~ t t'
x{ t) = -- I I i 2{t") dt"dt' (3.3)

mOO
De contacten van de automaat zullen openen als het slaganker een

afstand ~ doorlopen heeft. Bij een bekend verloop van i{t) kan

t , het moment van contactopenen, bepaald worden:c
t t' 2
c m~ 2J!R A m~

I I i 2{t") dt"dt' = = m
2

a (3.4)
00 ~ w

De klemspanning van de automaat wordt in deze fase alleen bepaald

door de inwendige weerstand, de contacten zijn immers nog

gesloten. Dus:

(3.5)
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Hiermee is dan de eerste fase omschreven: De verplaatsing van het

slaganker is evenredig met de dubbelintegraal over i 2 . Als deze

dubbelintegraal een bepaalde waarde heeft bereikt worden de

contacten geopend.

3.2.3 Het verlengen van de boog.

Er wordt aangenomen dat de boog die tussen de contacten

ontstaat bij contactopenen binnen een verwaarloosbare tijd naar

de runners commuteerd waar deze gaat verlengen.

I

I

, ------....
~

M
,-
-

-

F~g :.2 Beweging van de boog.

(3.6)

geometrie faktor

Op de plaats van de boog ontstaat een magneetveld loodrecht

op de boag als gevolg van de toe en afvoerstromen. Dit

magneetveld is afhankelijk van de plaats van de boog in de

boogkamer en de plaats op de boog. Als dit gemiddeld wordt kan

gesteld worden:

Bt =gb i

met:
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Dit magneetveld leidt tot een Lorentzkracht op de boog:

(3.7)F1 = 1 i

met:

Bt = gb 1 i
2

F
1

Lorentzkracht

1 lengte van de boog

Deze kracht zal de boog in de richting van de blusplaatjes

drijven. Daarbij moet de boog een luchtmassa ter grootte M

verplaatsen zoals weergegeven in fig 3.2. Er wordt aangenomen dat

de boog zelf massaloos is. Bij verwaarlozing van de

wrijvingskracht kan voor de gasmassa een bewegingsvergelijking

worden opgeschreven die tevens de plaats van de boog aanduidt:

met:

d2x
M -"""2"'-= F1 = gb 1 i

2

dt
X(t) : plaatscoordinaat van de boog.

(3.8)

a)

b)

~2C 3.3 Massa afhank~lJjk van de dooYsned~ van de boog.

De luchtmassa voor de boog is niet al tijd even groot. maar

afhankelijk van de doorsnede van de boog (fig 3.3). De doorsnede

van de boog is weer een functie van de stroom door de boog. Het

verband tussen de gasmassa M en de stroom door de boog kan

volgens Niemeyer met een kwadratische relatie worden benaderd. De
stroom door de boog verandert tijdens het verlengen. in eerste

instantie kan deze benaderd worden door de stroom op het moment
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van contactopenen. Dus:

met:

Substi tutie van

C
In

(3.9)

(3.9)
faktor afhankelijk van de boogkamervorm

in (3.8) en de vergelijking omschrijven

naar X(t) en twee rnaal integreren geeft:

gb Itt'
X(t) = I I i 2 (t") dt"dt' (3.10)

C i
2

t tm c c c
De boog heeft de boogkamer bereikt als X( t) = Xl' waarbij Xl de

afstand tussen de contacten en de boogplaatjes voorstelt. Het

moment van intrede kan dan gevonden worden uit:

t t'
b

I I i
2(t")

t tc c

Cm Xl 2 2
dt"dt' = --'--~ i = b i

c c
(3.11)

met: b = Cm Xl

gb I

De boogspanning zal tijdens het verlengen van de boog van ca

20 V, direkt na de contactopening. oplopen tot de blusspanning,

bij intrede in de bluskamer. Volgens Niemeyer is de spanning

kwadratisch evenredig met de afgelegde afstand (u =x2). Deze

afstand is beschreven met (3.10). Dus:

u. = U + [ XC t) ]2 (U U ) (3. 12)
DOog c Xl blus - c

met: U de boogspanning direkt na
c

contactopening

Ublus de blusspanning

De klemspanning van de autornaat is dan te beschrijven als:

~lem = ~og + Ri i (3.13)
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3.2.4 De boog in de boogkamer

Als de boog zicb in de boogkamer bevindt wordt deze

opgedeeld in een santal deelbogen. De totale spanning over deze

bogen is praktiscb stroomonafhankelijk:

ubo = n(Uak+U ) (3.14)og z
met: n santal deelbogen

Uak : de anode- en katbodeval

Uz : de zuilspanning

Bij kleine afstand tussen de boogplaatjes (d ~ 1 mm) wordt

gerekend met de vuistregel:

ubo = n (28 V)og
(3.15)

en

dtttdt'

dtttdt'

N.B. In bet vervolg van dit verslag worden dubbelintegralen

over de stroom in bet kwadraat aangegeven met de letter T. Dus:

t t'
c

=I I i 2(ttt)
tit i

t t'
b

=I I i 2 (ttt)
t t
c c
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Hoofdstuk 4 Meetopstelling. meetprocedures.

4.1 Eisen.

Met de te bouwen meetopstelling moet het mogelijk zijn aan

laagspanningsautomaten metingen te verrichten in het

kortsluitgebied. Uit deze metingen moeten de parameters van het

model van Niemeyer berekend kwmen worden. De maximale

kortsluitstroom die de automaten kwmen afschakelen is 30 kA.

Voor het bestuderen van het afschakelgedrag is het echter niet

noodzakelijk de schakelaars maximaal te belasten. Omdat er vaak

meetseries van tientallen afschakelingen met dezelfde schakelaar

gedaan moeten worden is het juist nodig te meten bij Iage

stroomsterktes zodat de schakelaar niet teveel schade ondervindt.

De stroom moet echter weI zo gekozen worden dat de boog de

boogkamer zal bereiken.

Vanuit de metingen moeten parameters voor het model worden

bePaald. Om de benodigde parameters te verkrijgen moeten de

meetgegevens per computer verwerkt kwmen worden. Verder moet. om

het model te testen. een simulatie van een schakelaar in de

meetopstelling gemaakt worden. Voor deze simulatie is een

vervangingschema van het circuit nodig.

Daarom worden de volgende eisen aan het meetcircuit gesteld:

- Het moet een stroom kwmen leveren tot maximaal ca. 10 kA

bij een drijvende spanning van 220/380 V. Deze stroom moet

goed in te stellen zijn. waarbij zowel de cos pals de

inschakelhoek te varieren moeten zijn.

- Er moet een duidelijk te definieren vervangingsschema te

maken zijn van het circuit.

De meetsignalen moeten bewerkt kwmen worden m.b.v een

computer.

4.2 Hoge stromencircuit.

In figuur 4.1 is het hoge stromen circuit weergegeven. Er is
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53 R

1 ,./V"", ",,-JVVV'--_

testobJect

+

51: 10 kV 5F
6

puffer vermogen.- 8ckallelaar (BBC)

Tnlfo: 10 kV/380V 800 kVA.

52: PIuoeco inschake1aar.

53: Torsi...1. bBckup ui tschal<e1....r.

Fig 4.1 Het hoge etromen circuit.

gekozen voor bet betrekken van bet benodigde vermogen uit bet

10 kY net. Via een transformator wordt de spanning omlaag

getransformeerd naar 220/380 Y. De schake 1ing bestaat ui t

serieschakeling van een inschakelaar (82). een uitschakelaar

(83). een spoel (L). een weerstand (R) en de automaat. Door

variatie van de inschakelboek. de weerstand en de induktiviteit

kan de stroomvorm gevarieerd worden. De stroom wordt gemeten met

een sbuntweerstand (R ).
s

De transformator beeft een nominaal vermogen van 800 kYA en

een ~k van 3.56 X. De kortsluitstroom van de trafo is:

100 X p
n

I kmax =-~-k-- """';U;-ion.;;.....-'fj~ =
100 X

3.56 X

800 kYA
---::380=-:y=-'fj-r- = 34 kA.

De Sfe-schakelaar dient de transformator in en uit te

schakelen. Het is een 8F6 puffer schakelaar. 24 kY/l250 A.

Iabrikaat BBC type JIB 2412.
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Als inschakelaar is een parneco schakelaar gebruikt. Deze

schakelaar beeft een moment-in en moment-uit mechanisme dat met

de hand te bedienen is. Er is een magnetiscb te bedienen

blokkeringspal ingebouwd waaardoor bet mogelijk is de schakelaar

op afstand te bedienen, nadat deze met de hand is gespannen. De

spreiding in bet inschakelmoment is at = 0.25 ms.

In bet circuit is nog een uitschakelaar opgenomen: een pool

van een laagspanningsvermogensschakelaar van bet type torsimat.

Bij bet meten aan automaten dient deze als back-up schakelaar,

voor bet geval een automaat de stroom niet kan afschakelen. Bij

bet meten van de prospectieve stroom, waarbij de automaat is

kortgesloten. dient deze schakelaar als uitschakelaar.

De weerstand bestaat uit een rek waarop tussen koperen

strippen weerstanden gemonteerd kunnen worden. Deze weerstanden

bestaan uit opgewonden constantaandraad. Er zijn weerstanden

gemaakt van 1 0 en 1/3 D. Door serie en/of parallel schakelen van

de weerstanden kunnen verscbillende weerstandswaarden ingesteld

worden vanaf ca. 10 mo.
De induktiviteit bestaat uit een lucbtspoel van opgerolde

kabel. De spoel beeft 16 aftakkingen waarmee de induktiviteit

gevarieerd kan worden van 39 ~ tot 1.84 mHo

De sbuntweerstand beeft een waarde van 2.56 mo en is aan een

zijde aan aarde gelegd om de common-mode spanning te beperken.

4.3 Bepaling van de circuitcomponenten uit meting van de

circuitdelen.

Voor bet rnaken van de gewenste stroominstellingen en voor de

simulaties is bet noodzakelijk de componentwaarden van de

verscbillende circuitonderdelen te kennen. Het vervangingscbema

van bet circuit is gegeven in fig 4.2. De waarde van U kan

eenvoudig gemeten worden door de spanning over de automaat in

geopende toestand te meten. De waarden van R en L kunnen
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verkregen worden door:

- Meting van de stroom bij kortgesloten automaat.

- Optellen van de R en L waarden van de verschillende delen van

het circuit.

R L

u automaat

Fig 4.2 Vervangingschema van het hoge stromen circuit.

Bijdragen aan de R en L geven:

- Transformator.

- Spoel.

- Weerstandrek.

- Aansluitdraden. schakelaars en shuntweerstand.

Het 10 kV net wordt verondersteld een verwaarloosbaar kleine

inwendige impedantie te hebben.

Transformator. De kortsluitimpedantie van de transformator

is gemeten m.b.v. een kortsluitproef. Het meetschema is gegeven

in fig 4.3. De transformator wordt gevoed aan de 10 kV zijde.

Gemeten werd:

I =20.2 A

V = 155 V

P = 1180 W

Dus cos " =
Beschouw de

P
~ V I = 0.218.

transformator als drie in ster geschakelde
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u u

Trafo
"'A V v

(V) str. tr.

W w

(W)

Fig 4.3 MeetopsteIIing kortsIuitproef.

impedanties Z.

Vy VA
Z = -1- = -~-'::--;1- = 4.43 0

Waarui t voIgt:

R = Z cos ~ = 0.966 0

L = Z sin ~ = 13.7 mH
w

Dit is de 1 fase kortsluitimpedantie gezien vanuit de 10 kV

zijde. Omrekenen naar de 380 V zijde geeft de gezochte R en L

waarde voor het vervangingsschema:

R = 1.4 rna
L = 20 Jill
Spoel. De impedantie van de spoel bij verschi llende

aftakkingen is gemeten bij 50 Hz. De weerstand is gemeten bij

gelijkstroom. De induktiviteit is dan te berekenen met:

JZ2 - R2
L = --=-......;.~

w
De waarden van L en R bij verschillende aftakkingen zijn gegeven

in bijlage 1.
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Weerstandsrek. De weerstand lean eenvoudig gemeten worden met

een micro-ohm-meter.

Aanslui tdraden , schakelaars en shuntweerstand. De weerstand

van de aansluitdraden, schakelaars en shuntweerstand is gemeten

bij gelijkstroom en bedraagt 11.6 ma. Er is geen apparatuur

beschikbaar waarmee de induktiviteit van deze onderdelen van het

circuit te meten is, daarom is deze afgeschat op 1 ~m. Totaal

14 meter geeft 14 ~.

Ielf
[lA]

10

5

'''S "

Fig 4.4 Werkgebied van het circuit.

M. b.v. bovenstaande .eetgegevens is het werkgebied van het

circuit bepaald (fig 4.4). De grootste stroom wordt bepaald door

aIleen de impedantie van de transformator, aansluitdraden,

schakelaars en shuntweerstand in rekening te brengen (R = 13 ma,
L = 34 ~). De grenswaarden aan de kant van lege cos .. worden

berekend door de waarden van R en L bij verschillende afuakkingen
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van de spoel hierbij op te tellen. De grenswaarden aan de hoge

cos. kant worden berekend door R te vergroten.

4.4 Bepaling van circuitparameters uit de prospectieve

stroom.

De circuitparameters kunnen naast metingen aan de delen van

het circuit ook bepaald worden aan de hand van de onbeinvloede

stroom (prospectieve stroom). Daartoe wordt de automaat in de

meetopstelling vervangen door een kortsluitdraad en het

tijdverschil tussen inschakelen en uitschakelen op ongeveer 17 ms

ingesteld. I.p.v. de spanning over de automaat wordt de spanning

direkt na de transformator gemeten.

Aangezien de stromen die in het circuit kunnen lopen groter

zijn dan de nominale stroom van zowel de transformator als de

10 kV aansluiting, dient de stroom binnen enkele tientallen

milliseconden afgeschakeld te worden. De effectieve stroomwaarde

en cos. dienen dus uit de eerste of tweede halve sinus bepaald

te worden. Het inschakelverschijnsel laten uitsterven tot de

stroom symmetrisch wordt is in het algemeen niet mogelijk.

Als de stroom direkt symmetrisch ingeschakeld wordt (f = .)

kan de effectieve stroomsterkte eenvoudig uit het oscillogram

I
mbepaald worden (Ieff = ;,J 2 ). De procedure voor het bepalen van

Ieff en cos. is dan als voIgt: De inschakelhoek wordt bij een

aantal metingen gevarieerd totdat de eerste nuldoorgang in de

stroom 10 ± 0.1 ms na de inschakeling valt. Door de spreiding in

het inschakelmoment van de inschakelaar (at = 0.25 ms) is het

vaak nodig een tiental metingen te doen voordat (min of meer bij

toeval) symmetrisch wordt ingeschakeld. Daardoor is deze methode

zeer tijdrovend.

De effectieve stroomwaarde kan ook bepaald worden uit de

oscillogramrnen van het inschakelverschijnsel [3]. Daar zijn de

gegevens uit fig 4.5 voor nodig.
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Fig 4.5 Stroom en spanning tijdens assymetrisch inschakelen.

Bij een spanning u = ~ Ueff sin(wt + ~) wordt de

vergelijking voor een ingeschakelde wisselstroom:

w t

i =~ Ieff[sin(wt+'-,,)-sin('-,,)e

Voor een nuldoorgang geldt dan:

tan " ] (4.1)

tan "

w t
o

sin(wt +'-,,)-sin('-,,)eo
Deze vergelijking is van de vorm

= 0 (4.2)

F(wt :,,:~) = 0
o

Omdat ~ en wt uit bet oscillogram af te lezen zijn is met
o

vergelijking 4.2 " te berekenen. Omscbrijven geeft:

w t
0

e tan(,,) tan(,,) + sinew t ) - cos(w t ) tan(,,)
tan(~)

0 0
= w t

0

e tan " -sinew t ) tan(,,) - cos(w t )o 0

.... (4.3)

Uit 4.3 is " bij bekende ~. w en t iteratief op te lossen.o
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Op het moment van stroolllTlaXimum geIdt:

w t m

(4.5)

(4.4)tan •
d
di = 0 = cos(wt + ~ - .) + sin(~ - .> e

t m tan •
Door omschrijven in invuIIen in 4.1 voIgt:

I cos(.)m
Ieff = ~ sinew t +~)

m
R en L kunnen dan berekend worden uit:

UeffR = cos(.) (4.6)Ieff
UeffL = sin(.). (4.7)w Ieff

Bovenstaande berekening is in een eenvoudig

computerprogramma geimplementeerd waarmee uit de invoergegevens

t , t , I , ~ en U ff de uitvoergegevens I ff' cos.. L en Ro m m e e
berekend worden. Op deze wijze kunnen de circuitparameters uit

elke wiIIekeurige meting van de prospectieve stroom bepaald

worden. Slechts enkele metingen zijn nodig, waardoor deze methode

weinig tijd vergt.

Tabel 4.1. R en L waarden uit ~ting prospectieve stroom.

gemeten berekend

~ t I t U R L
0 m m 0

[ 0] [ms] [A] [ms] [V] [roO] [¢I]

42.4 9.22 1775 4.4 216 147 253

46 9.20 1764 4.3 216 146 28S

7.2 11.18 1832 6.2 215 145 250

4.7 11.32 1855 6.3 219 146 252

23.5 10.27 1844 5.3 219 147 253

22.9 10.30 1844 5.4 219 147 251
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13 rna 34 ¢I

18 rna 220 ¢I

115 rna
146 rna 254 ¢I.
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Bij een instelling (Spoelaansluiting 0-5. 8 maal ca. 1 0

parallel) is de prospectieve stroom gemeten bij verschillende

inschakelhoeken. De gegevens uit deze metingen en de berekende

waarden v~ R en L staan in tabel 4.1. De weerstand op het

weerstandrek bleek bij meting 115 rna te zijn. De totale weerstand

en induktiviteit in het circuit wordt daarmee:

circuit

spoel

weerstandsrek

totaal

Dit geeft goede overeenstemming met de in tabel 4.1 gevonden

waarden.

4.5 Schakelcyclus.

De schakelaars in het circuit worden aangestuurd door een

controller. Dit is een MCS-85 programrneerbare digitale

controller. Ret programma en de gebruikte aansluitingen zijn te

vinden in bijlage 2. De schakelcyclus verloopt als voIgt:

- De SF6 schakelaar wordt ingeschakeld.

- £en pauze van ca 10 seconden. Deze pauze is nodig om

inschakelverschijnselen in de transformator te laten

uitsterven. Eventueel kan in deze pauze een signaal met de

claxon gegeven worden om andere aanwezigen te waarschuwen.

- Ret meetsysteem wordt getriggerd.

- Na ongeveer 0.5 ms s 1ui t de inschake laar . Re t moment van

inschakelen is netsynchroon in te stellen.

- 12 ms later opent de uitschakelaar.

- De SF6 schakelaar wordt uitgeschakeld.

4.6 Ret meetcircuit.

Er worden drie signalen gemeten: De spanning over de
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schakelaar. de stroom door de schakelaar en de spanning direkt na

de inschakelaar. Dit laatste signaal is nodig om bet moment van

inschakelen nauwkeurig te kunnen bepalen.

5
i
g

n
a
1
e
n

Fig 4.6 Het meetcircuit.

De signalen worden eerst verzwakt door differentiaal

verzwakkers. Deze verzwakken bet signaal tot bet ingangsniveau

van bet CAMAC systeem (-0.5 tot 0.5 V). Omdat dit systeem

gevoelig is voor storingen is bet in een afgescbermde kooi

opgesteld. evenals de PC die bet CAMAC systeem aanstuurt.

Het CAMAC (Computer Aided Measuring And Control) systeem is

een meetsysteem waarmee door verscbillende units in een rek

meetsignalen kunnen worden gedigitaJiseerd en opgeslagen

(fig 4.6). Deze uni ts worden via een IEEE 488 bus door een PC

aangestuurd en uitgelezen. Dit gebeurt d.m.v. bet programma

CAMAPC [2].

De signaJen worden geregistreerd met een sampletijd van

5 ps. Per kanaal worden 2000 samples opgeslagen op floppydisk.

dit geeft een tijdsvenster van 10 ms.
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4.7 Software voor bet analyseren van de meetgegevens.

Voor bet analyseren van de meetgegevens is een programma

gescbreven: look (zie bijlage 3). Dit programma beeft de volgende

functies:

- Het laden van CAMAPC-files van disk.

- Het bekijken van meetsignalen over bet bele tijdgebied

(10 ms), of een vergroting biervan.

Het bepalen van een aantal karakteristieke tijdstippen in de

afschakel ing t. w. :

t 1 moment van i nschake1en.

t 2 momen t van contac topenen.

t 3 einde verharren.

t 4 commutatie van de boog (niet in versie S).

t 5 intrede van de boog in de boogkamer.

t 6 nulworden van de stroom.

Deze tijdstippen kunnen door de gebruiker aangewezen worden

in de oscillogrammen of bepaald worden met een algoritme.

- Invoer van parameters voor bet zoeken van karakteristieke

tijden en de controle daarvan.

- Het vergroot (tijdsduur 0.5 ms) weergeven van de signalen

rond een bepaald tijdstip (handig bij bet bekijken van een

snelle film opname).

- Weergeven, zowel op de printer als op bet scberm, van:

-karakteristieke tijdstippen.

-maximale stroom, maximale en gemiddelde boogspanning.

2-enkele en dubbele integralen over i tussen de

karakteristieke tijdstippen.

-de parameters van bet model van Niemeyer.

Bij de opbouw van bet programma is er naar gestreefd bet zo

goed mogelijk toegankelijk te maken voor veranderingen. Het

programma bestaat uit procedures die aangeroepen worden

vanui teen menu. Bij wijziging van bet programma kan een

voudig een optie aan bet menu worden toegevoegd die nieuw

gescbreven of al bestaande procedures aanroept.
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Hoofdstuk 5 Resultaten.

5.1 Gebruikte installatleautomaten.

Aan twee typen automaten zljn metlngen verricht die verwerkt zljn

in een simulatleprogramma: CMC QLl en AEG ESI.

5.1.1 CMC QL1.

Fig 5.1 CMC QL1.

De CMC QLl (fig 5.1) wijkt af van de gebruikelijke

au tomaten. Deze automaatis 1 polig u i tgevoerd, maar kan

gekoppeld worden zodat 2, 3 of 4 polen parallel werken. De

behuizing wijkt af van de gebruikelijke DIN-norm. De nominale

stroom van deze automaat is 16 A, de uitschakelkarakteristiek is

gegeven in fig 5.2.

De CMC bevat twee stel contacten en twee boogkamers. De

beweegbare contacten vormen samen een deel. Stroomgeleiding vindt

plaats van het ene vaste contact via het beweegbare contactstel

naar het ander vaste contact. Hierdoor is geen verbinding nodig

tussen het bewegende contact en de vaste buitenwereld.
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Fig 5.2 Uitschakelkarakteristiek CMC OLi.

Elke bluskamer bevat 12 blusplaatjes. zodat er 2(12+1)=26

deelbogen ontstaan bij volledige intrede. Daardoor kan de

boogspanning oplopen tot ca. 700 V, zodat deze automaat ook

bruikbaar is bij netspanningen tot 660 V. De rnaximale

kortsluitstroom die deze automaat kan afschakelen is 30 kA. De

CMe QLl is gekozen om het grote afschakelvermogen en de

mechanische robuustheid. Daarom lean met deze automaat een

meetserie met veel afschakelingen en een groot stromenbereik

uitgevoerd worden.

5.1.2 AEG ES1.

De AEG ESI lijkt sterk op een groot aantal automaten van

verschi I lend fabrikaat (fig 5.3). Dit type is tweepolig

ui tgevoerd met in elke pool een identiek mechanisme. De rnaximale

kortsluitstroom is 6 kAt de nominale stroom 16 A. De behuizing is

volgens DIN EN 50 022. In de bluskamer zijn 12 plaatjes
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Fig 5.3 AEG E81.

opgenomen. Naast de runner aan de zijde van het bewegende contact

is een blaasspoel geplaatst. Dit is een winding die die het

magneetveld tussen de runners versterkt, om zo de Lorentzkracht

op de bewegende boog te vergroten. Deze winding staat in serie

met de runner, zodat deze stroom gaat voeren nadat de boog van

het bewegende contact gecommuteerd is.

Voor de experimenten is een pool van de schakelaar genomen.

Om deze niet te zwaar te belasten is de drijvende spanning met de

regelschakelaar van de transformator zo laag mogelijk gekozen:

217 V.

5.2 Metingen.

5.2.1 CMC.

De meetseries aan de CMC automaat zijn verricht door

R. Ritsma en zijn verder beschreven in zijn verslag [3]. Er zijn

5 meetseries van 10 metingen verricht, bij steeds dezelfde
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De resultaten zijn gemiddeld over de 10

metingen. De voor het model belangrijke gegevens zijn weergegeven

in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Resultaten meting CMC.

I COS" • Tic i Tcb Ubp c

rAl r 1 r 0, [A2s2, [AJ rA2s21 rVJ

891 0.20 0 0.043 405 0.37 543
a= 0.003 8 0.08 30

1640 0.26 0 0.044 502 0.55 541
(1= 0.003 13 0.07 42

1529 0.35 " 0.058 730 0.88 600
a= 0.005 17 0.18 72

2686 0.35 " 0.065 998 1.18 618
(1= 0.007 26 0.18 19

5524 0.54 " 0.083 1469 2.56 639
(1= 0.023 114 0.41 94

5.2.2 AEG.

Met de AEG E81 zijn 5 meetseries met steeds dezelfde

instelling gedaan. De instellingen van de stroom zijn zo gekozen

dat er een zo groot mogelijke variatie in i zal optreden. Om dit
c

te bereiken moet de di/dt direkt na het inschakelen sterk

gevarieerd worden. Tabel 5.2 geeft de di/dt en i .
c
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Tabel 5.2 Instellingen en i voor metingen AEG.
c -

L R I eff COS" • di/dt i c

ruHl rmO] [A] [ , [ 0, [A/msl rAl

252 146 1300 0.88 6 260 651

252 146 1300 0.88 50 800 978

5SO 43 1160 0.23 4 100 579

34 102 2074 0.99 68 5400 2149

34 46 4600 0.97 68 8000 1125

Elk van de 5 meetseries bestaat ui t 5 metingen. Deze

metingen zijn verwerkt met het prograrrma LookS (bij lage 3).
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Fig 5.4 Ocsillogram van een onderbreking AEG E81.
I - 1300 A. co~ - 0.88

P
Fig 5.4 toont een stroam spannings oscillogram van een

onderbreking. De spanning loopt na het openen van het contact

snel op. een verharrtijd is dan ook moeilijk uit het oscillogram
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te halen. Bij het automatisch zoeken (zie bijlage 3) zijn de

volgende parameters gebruikt:

Vcontact:

Sverharr:

Vverharr:

Vintrede:

10 V

niet van be lang.

niet van be lang.

250 V
Sintrede: 10 samples.

middel-aantal: 10 samples.

Een volledige uitwerking van de resultaten van deze meting

is te vinden in bijlage 4. De voor het model van Niemeyer

belangrijke resultaten gemiddeld over de 5 metingen staan vermeld

in tabel 5.3.

Tabel 5.3 Resultaten meting AEG.

I COS" • ric i rcb Ubp c

[A] r 1 r 0, rA2s2, rAJ rA2s2, rv,
1160 0.23 4 0.101 579 0.78 304

IT= 0.002 4 0.18 8

1300 0.88 6 .0.104 651 0.76 283
IT= 0.003 8 0.08 5

1300 0.88 50 0.163 978 0.90 297
CI= 0.002 8 0.10 4

2074 0.99 68 0.027 1249 3.10 293
fI= 0.026 487 0.75 6

4600 0.97 68 0.003 1125 4.80 309
fI= 0.002 174 1.10 17

5.3 Bespreking resultaten.

5.3.1 Ole.

Bij de resultaten zijn de volgende opmerkingen te maken:

Contac topenen.

Volgens het model van Niemeyer dient ric constant te zijn.

Bij de meting blijkt ric te varieren van 0.043 tot 0.083. waarbij
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Tic groter wordt bij grotere stromen. Het model gaat echter uit

van een slaganker dat rechtstreeks op de contacten werkt, terwijl

toenemende stroomsterkten. Verdere berekeningen hieraan

anker op een tripmechanisme werkt. Het

een bepaalde vertragingstijd. Meenemen van

in de berekening leidt tot een toenemende

de stroom lineair toeneemt met de

in deze automaat het

tripmechanisme heeft

deze vertragingstijd

r. bij
IC

zijn gemaakt door R. Ritsma [3].

In het model wordt Tic gebruikt om het

bepalen. t is het moment waarop geldt:c
t t
c

11 i 2 (t')dt'dt=To 0 ic
Ais verondersteld wordt dat

openingstijdstip te

tijd (i ~ t) dan geldt T ~ t 4 . T is dus een steile functie van de

tijd, een kleine variatie in het openingstijdstip geeft een grote

variatie in Tic. Daarom zal deze variatie weinig afwijkingen

geven in de simulaties.

Verlengen.

lEI

"
"
e..

,[0

JE -1

,[2 ,n

Ie EOl

Fig 5.5 reb als funetie van i e voor de CMC QL1.
een BPreidingsband van 2a is aangegeven.
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Volgens het model moet gelden: r b = b i 2 . Fig 5.5 geeft r bc c c
schaal. De getrokken lijn isals functie van i weer op log-log

c

een lijn met vergelijking r b = 1.69 10-6 i 2 . Een lijn door de
c c

gemeten punten geeft de relatie r b = b i 1.5 . Gezien de spreiding
c c

in de meting en het feit dat de simulatie weinig gevoelig is voor

afwijkingen in rcb wordt in de simulatie toch het model van

Niemeyer aangehouden.

Boogspanning.
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Fig 5.6 Plotseling inzakken van de spanning bij CMC.

Volgens het lIIOdel van Niemeyer is U
b

constant. Ui t taOOl 5.1
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blijkt dat Db over de vijf metingen varieert van 541 V tot 639 V.

De afwijkingen zijn minder dan 10 % van de gemiddelde waarde

(588 V). Bij nadere besehouwing van de oseillogrammen blijkt

eehter dat de spanning gedurende de tijd dat de boog in de

boogkamer staat sterk en vaak sprongsgewijs varieert (fig 5.6).

Dit kan niet verklaard worden door stroomafhankelijkheid van de

boogspanning. daarvoor is de spanningsverandering te abrupt.

:Mogelijk treedt in een van beide boogkamers een doorslag op. Het

versehijnsel is niet verder onderzoeht en ook niet verwerkt in

het model aangezien dit niet is waargenomen bij andere

sehakelaars.

5.3.2 AEG ESI.

Contaetopenen.

De drie metingen met de kleinste stromen geven een vrij

eonstante waarde van r. (0.101-0.163) met een kleine spreiding.Ie
De metingen met grotere stroom geven veel kleinere waarden met

grote spreiding. Bij 4600 A is de gemeten waarde zelfs veel

kleiner als de in par 7.1 afgeleide afsehatting van r i . Een. e

10.80.60.40.2
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Fig 5.7 Spannings en stroomverloop direkt na inschakelen. AEG ESl
I p - 2074 A cosP - 0.99.
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verklaring kan gevonden worden in fig 5.7. Daarin is van een van

de metingen bij 2074 A bet stroom en spanningsverloop vlak na

inschakelen te zien. Hierin is te zien dat de contacten eerst

openen (t=O.4 ms) daarna weer sluiten (t=O.6 ms) om later weer te

openen (t=I.05 ms). Tic berekend voor de eerste contactopening is

4.77 10-4 A2s 2 • berekend voor de tweede contactopening

5.18 10-1 A2s2 . Mogelijk worden de contacten eerst geopend door

de afstotende werking van de stroom in bet vaste en bewegende

contact (repulsiekracbt). maar wordt pas later bet tripmechanisme

vrijgegeven. Daarom is bij de meting bij 2074 A en 4600 A bet

model van Niemeyer niet meer geldig. De grote spreiding in Tic is

ook terug te vinden in de speiding van t en i .
c c

Verlengen.

1£'

1£0

Ie CAl

Fig 5.8 reb als funetie van i e voor de AEG E8l.

een BPreidingsband van 20 is aangegeven.
Fig 5.8 laat bet verband tussen T b en i den. De metingen

c c
voldoen in bet gebeel niet aa.n bet model van Niemeyer. Om tocb te
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kunnen simuleren is de lijn r b = 2.17 10-6 i 2 aangenomen.
c c

Boogspanning.

De boogspanning wijkt niet veel af van de gemiddelde waarde

297 V. afwijkingen zijn niet groter dan 5%.
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Hoofdstuk 6 Simulaties.

6.1 Het simulatieprogramma. (Bijlage 5)

De opbouw van bet simulatieprogramma kan scbernatiscb worden

weergegeven als in fig 6.1. Vanuit bet model is de spanning over

de schakelaar te berekenen als de stroom door de schakelaar

NETWERK
R, L, Uo ' 'f'

STROOM

MODEL
ric' 6, Uc ' Ub , Ri ~

1----'" 1
KLEMSPANNING

~
Fig 6.1 Schematische opbouw simulatieprogramma.

bekend is. Voor bet netwerk kan de volgende vergelijking worden

opgescbreven:

u = R i + L di/dt + ~lem

met:

(6.1)

u a>mentane waarde van de drijvende spanning.

i rnomentane waarde van de stroom.

R weerstand van bet ci rcui t.

L induktivi tei t van bet circuit.

~lem
mornentane waarde klemspanning over de

schake laar .

Bij bekende i. u. R. L en u
klem

kan de stroom een tijd At later
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uitgerekend worden met:

i(t+At) = i(t) + At [(u - R i - uklem)IL] (6.2)

Op deze wijze kunnnen. door afwisselend de nieuwe stroom en de

nieuwe klemspanning over de schakelaar te berekenen. de

oscillogrammen van stroom en spanning berekend worden.

Het programma kent 4 fasen.

Fase 1: De tijd voor de contactscheiding. De spanning over de

schakelaar wordt aIleen bepaald door de inwendige weerstand

van de schake laar : ~lem = Ri i. Deze fase eindigt als

r = r.
IC

Fase 2: Het verlengen van de boog. Bij het begin van deze fase

wordt r b berekend uit r b= b i 2 De klemspanning over dec c c
schakelaar wordt bepaald door:

uklem = Ri i + Uc + (Ub-Uc )( ~. )2
IC

Deze fase eindingt als r = rcb'

Fase 3: Boog in de boogkamer. Ais de boog in de boogkamer staat

is de boogspanning constant. De klemspanning is dan:

~lem = Ub + Ri i.
Fase 3 eindigt als de stroom gelijk wordt aan O.

Fase 4: De stroom is onderbroken. De klemspanning wordt bepaald

door de drijvende spanning.

Fig 6.2 geeft het stromingsdiagram van het simulatieprogramma. Na

het initialiseren wordt een kop met de simulatie gegevens

(paramters. circuitparamters. tijd en aantal stappen) naar de

uitvoerfile geschreven. Daarna worden de variabelen

geinitialiseerd voor fase 1. Nadat de drijvende spanning berekend

is wordt de klemspanning berekend. volgens de formules zoals

hierboven gegeven. Ais het einde van de fase bereikt is wordt de

volgende fase geinitialiseerd. Vervolgens wordt de nieuwe stroom

berekend met (6.2). Nadat de r berekend wordt en de tijd met een

tijdstap wordt opgehoogd worden de waarden van stroom en spanning

naar de ui tvoerfi Ie geschreven. Het berekenen van de nieuwe
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fase=3 f ase=4

i

~lem=" .

Fig 6.2 Stromingsdiagram van het simulatieprogramma.
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drijvende spanning. klemspanning en stroom herhaald zich daarna

totdat de eindtijd bereikt wordt.

De aldus verkregen waarden van stroom en spanning worden

weggeschreven naar een tijdelijke file. van waaruit de gegevens

beschikbaar zijn voor het tekenen van grafieken of het maken van

berekeningen. Aangezien de gesimuleerde data veel ruimte op disk

inneemt wordt deze niet bewaard. Het uitvoeren van een simulatie

vergt ongeveer een minuut. een aanzienlijke datareduktie wordt

bereikt door aIleen de invoerfiles te bewaren.

6.2 Simulaties.

6.2.1 parameters.

De ui t de metingen berekende parameters zijn voor de CMC

gemiddeld over de 5 meetseries en met deze gemiddelden is een

serie simulaties gemaakt. Voor de AEG zijn bij de drie meetseries

met lage stroom gemiddelde waarden van de parameters gebruikt.

Voor de meetseries van 2074 en 4600 A zijn afwijkende waarden

gebruikt voor T. 0.027 resp. 0.003. De overige parameters zijn
IC

te vinden in tabel 6.1

Tabel 6.1 Gebruikte parameters.

Parameter I CMC IAEG

Tic [A
2

s
2

] 0.058 0.123

b [A
2

] 1.69 10-6 2.17 10-6

U [V] 35 15c
Ub [V] 58S 297

Ri [roD] 8.1 5.5

Van elke meetserie zijn 3 metingen genomen welke vergeleken zijn

met de simulatie. De R en L voor de simulatie zijn bepaald uit
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metingen van de prospectieve stroom. De ~ is bepaald voor iedere

meting apart. omdat deze grootheid een flinke spreiding vertoond

door de speiding van de inschakelaar. Er is steeds gesimuleerd in

2000 stappen.
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Fig 6.3 Uitvoer programma compIV.

M.b.v. een eenvoudig programma (complY) is de gesirnuleerde

stroom en spanningsvorm vergeleken met de gemeten waarden. Dit

programma geeft als uitvoer (fig 6.3):

De invoergegevens voor het simulatieprogramma.

Naam en versienummer van het simulatieprogramma.

Een plot met de gesimuleerde en gemeten spanning.

Een plot met de gesimuleerde en gemeten stroom.

Gegevens berekend uit de gesimuleerde en gemeten stroom nl.:

-Topwaarde van de stroom.

-Tijdstip van die top.

-Tijdstip van nul worden van de stroom.

-Doorlaat integraal I i 2 dt.
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6.2.2 vergelijking met de meting.

Aangezien de metingen spreiding vertonen mag niet worden

aangenomen dateen mode1 de me t i ngen exac t s i mu1eer t . Daarom

moeten gemiddelden over de serie simulatie's beschouwd worden.

CMC: Het gemiddelde verschil tussen simulatie en meting is:

Topwaarde van de stroom

Tijdstip van nulworden:

Doorlaatintegraal:

I
<","1

!
i

'l
.. r1

I

"1
1.,.....,

I,
.~

"1
]I.-_~==I=~·· .--

1.5 X

11 X

2.3 X

I

I

l
:01

I,oJ
.,J \

\
\

\
\

\
\

"\.
\.
\

Fig 6.4 Verschil tussen simulatie en meting bij CMC.
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Verschillen treden vaak op in de fase na intrede in de bluskamer

door sprongen in de gemeten spanning (fig 6.4). Bijlage 6 laat

van aIle stroominstellingen een oscillogram van gesimuleerde en

gemeten stroom en spanning zien .

.
•. ,~ [.'1

Fig 6.5 Verschil tUBsen simulatie en meting bij AEG.

ABC: Het gemiddelde verschil tussen simulatie en meting is:

Topwaarde van de stroom 9.3 X

Tijdstip van nulworden: 15.5 X

Doorlaatintegraal: 18.3 X
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Verschillen ontaan vaak door een niet juist gesimuleerde

spanningsvorm tijdens het verlengen van de boog. De werkelijke

spanning neemt sneller toe dan de gesimuleerde (fig 6.5)

Bijlage 6 laat voor alle stroominstellingen een oscillogram van

gemeten en gesimuleerde stoom en spanning zien.

De verschillen tussen simulaties en metingen zijn kleiner

bij de CMC als bij de AEG. Ret model beschrijft de CMC blijkbaar

beter dan de AEG. hetgeen bij de metingen ook al tot uiting kwam.

6.3 Toepassing van de simulatie.

Het simulatiemodel kan worden toegepast bij het ontwerpen en

testen van automaten. Hieronder worden een drietal toepassingen

gegeven voor de CMC QI...l.

De doorlaatintegraal I i 2dt is een belangrijke grootheid

i.v.m selectiviteit. De waarde van deze doorlaatintegraal is

sterk afhankelijk van de inschakelhoek. Een simulatie kan

gebruikt worden om te voorspellen welke inschakelhoek de grootste

1":' ::!:o )(1 .. ., !'·o ((. 70 to :!lO 100 110 12'." 1~" lit'. l!:(1 1(.(' 170 I'"
~s i [;!I'-.03Cf,l

1: CMC. 3kA. cos(phil-O.15.
2: CMC. 3kA. coslphil-O.35.
3: CMC. 3kA. coslphil-O.60.
4: CMC. 3kA. cos(phil-O.95.

Fig 6.6 J i 2dt als functie van P.
puntjes geven symetrisch inschakelen aan.
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doorlaatintegraal zal geven. Fig 6.6 laat de doorlaatintegraal

I i 2dt zien als functie van de inschakelhoek. bij steeds dezelfde

effectieve waarde van de prospectieve stroom • maar verschillende

cos p. Deze grafiek laat zien dat de doorlaatintegraal het

grootst is bij inschakelhoeken tussen de 650 en 850. Het bepalen

van een dergelijke karakteristiek kost bij simulatie slechts een

fractie van de tijd die een meting zou kosten.

Fig 6.7 laat de doorlaatintegraal als functie van de

prospectieve stroom zien. De berekende lijn is vergeleken met de

Ii'

~~ '35" A

cos I
1, sOOA
0.93 1500 A
0.87 3 000 A
0.75 • 500 A

P'Mspannvng240V 50HZ 0.68 6000A
E"'schahpha~nlago;60" 0.52 10000 A

0.36 '.oooA
Test voltage 240 V. 50 Hz 0.32 20 000 A
IlO'nl on "'..... 60" 0.38 32 000 A

!clF [It)

2'" 4----------jf---------+---------,p.
'OC7

Fig 6.7 J i 2dt als functie van I
p
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specificatie die door de fabrikant is opgegeven. Ter illustratie

is de smeltcurve van een 35 A smeltveiligheid getekend. Op deze

wijze kan eenvoudig de selectiviteit bekeken worden. Tevens laat

deze figuur zien dat bij deze automaat het model ook geldig is

buiten het stromenbereik waarin gemeten is.

Het simulatiemodel kan oak gebruikt worden om te voorspellen

wat de invloed is van wijzigingen in de constructie op het

onderbrekingsgedrag. Als voorbeeld is hier genomen wat de invloed

van het wijzigen van het aantal windingen. de oplengtijd en de

oblusspanning op de doorlaatintegraal bij I =3 kA. cosp=O.5. ~
p

is.

~~·oo." -+---....,---.-----,---..,------.,-----,----,-----,
• 0 .0 10 0 \I 0 12: .<1 lj .0 \" .0 is: .0 16.0

Fig 6.8 S i 2dt bij variatie van het aantal windingen.
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Er geldt:

T. =
IC 2w

(3.4)
_ -2

dus T. = w De magnetiscbe beveiliging van de CMC beeft 12IC

windingen. M.b.v

T 122

Tic = ic 2 (6.3)
w

kan de Tic berekend worden voor andere windingsaantallen. De
invloed van bet veranderen van bet aantal windingen op de

doorlaatintegraal is te zien in fig 6.8.

De tijd van boogverlengen is in bet model te varieren door

de 6 te varieren. Fig 6.9 geeft de invloed van de oplengtijd op
de doorlaatintegraal weer.

'8000 "

70)uO . u

,roo (,

'000. "

5"5"00.0

LO• 0o .S6.6

2"00 _Q

15(10,6

1uOO.0 -l---......c.::::::::::--r----....,------,-----,-------,
2.S

:HOO 0

36';;'u. v

Fig 6.9 J i 2dt bij variatie van de oplengtijd.
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De blusspanning kan veranderd worden door het aantal

boogplaatjes in de boogkarner tevergroten of te verkleinen. De

invloed hiervan op de doorlaatintegraal is weergegeven in fig

6.10.

!uOO "

tS"u "

3!u(' (;I -+---r--...,---.------,--,-----,----,----,--...,-----,
)0(1.0 3~u (.l "toe'.o 't~CI.O ~o\).o s~o.o 600 Co iSv 0 70u.(.I i~o.u tvo.o

Fig 6.10 S i 2dt bij variatie van de blusspanning.

Door deze berekening uit te voeren voor verschillende

stroominstellingen kan bekeken worden welke veranderingen in een

model tot aanzienlijke verkleining van de doorlaatintegraal

leiden en welke tot slechts kleine verbetering leiden.
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Hoofdstuk 7. Afschatting van de parameters.

De parameters van het model moeten niet aIleen ui t metingen

bepaald kunnen worden, maar ook uit de ontwerpgrootheden van de

schakelaar. Aangezien het model de processen in de schakelaar

zeer globaal beschrijft, kan slechts overeenstemrning in

ordegrootte verwacht worden.

7.1 Het openingmechanisme.

7.1.1 Beschrijving.

Tripmechanisme

Vast anker

PalleeJe

Beweegbaar contact

!uchtsP!eet 1

Wlndlngen !uchtspleet :2

Fig 7.1 Magnetisch systeem van CMC QL1.
contacten en tripsysteem zijn schematisch aangegeven.

Het magnetisch systeem van de CMC is afgebeeld in fig 7.1.

Bij bekrachtiging wordt het slaganker naar binnen getrokken,

waarbij eerst het tripmechanisme wordt vrijgegeven. Daarna raakt

het slaganker een palletje dat de kracht op de contacten

overbrengt Het slaganker heeft een massa van 2.3 gr.
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De slag van bet anker is 4 mm en als voIgt in te delen:

-0-1.5mm: bet anker beweegt tegen de veerdruk in.

-1.5mm bet tripmeehanisme wordt ontgrendeld.

-1.5-2mm: bet anker plus tripmeehanisme worden versneld tegen de

veerdruk in.

Het slaganker raakt bet palletje.

bet anker plus tripmeehanisme plus eontaeten worden

versneld tegen de veerdruk in.

Voor bet afsehatten van r. wordt aIleen de slag tot 1.5 mm
Ie

besebouwd. De eontaeten worden verondesteld direkt te openen op

bet moment van trippen. de te versnellem massa 15 dan 2.3 gr (bet

slaganker) .

beWtegbaaT contact

Hefboom
lrlpmecn"nlsm",

\ ~/ // .

~,~:'""

Windlngen

luchtspleet 1

luchtspleet 2

Fig 7.2 Magnetisch systeem van AEG E8l. .
contacten en tripsysteem zijn schematlsch aangegeven.

Fig 7.2 geeft bet magnetiseb systeem van de AEG automaat

weer. Bij bekraebtiging duwt bet slaganker tegen een befboom die

bet tripmeehanisme vrijgeeft. Daarna duwt deze befboom tegen de

eontaeten. De massa van bet slaganker is 2.3 gr. de massa van de

hefboom is 0.8 gr. Als de massa van de befboom in de punt
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geconcentreerd gedacbt wordt, is de te versnellen massa 3.1 gr.

De slag van bet slaganker is als voIgt in te delen:

-0-0.6 mm Anker en befboom bewegen tegen de veerdruk in.

-0.6 mm Het tripmechanisme wordt ontgrendeld.

-0.6-1.4 mm Anker en befboom bewegen tegen de veerdruk in.

-1.4-2.4 DIll Het anker, de befboom en bet bewegende contact

wordt versneld.

Voor bet afschatten

0-0.6 DID bescbouwd. De

(slaganker en befboom).

van Tic wordt aIleen de slag

te versnellen massa is dan 3.1

van

gr

7.1.2 Berekening.

Omdat de magneetsystemen van de CMC en AEG op elkaar lijken

wordt in bet onderstaande eerst een afleiding in formule gegeven.

Daarna worden de numerieke waarden voor beide gevallen gegeven

door invullen van de afmetingen, gewicbten en aantal windingen.

Bij de berekening van bet magneetsysteem worden een aantal

verwaarlozingen en aanarnen gemaakt. Deze worden aangegeven met

sterretjes.

Als verondersteld wordt dat aIle flux door bet ijzer van bet

*magneetsysteem rondloopt (spreiding verwaarloosd) is de flux

door aIle doorsneden door bet ijzer gelijk. We kunnen ons de

rondgaande weg van de flux voorstellen als een opeenvolging van

elementjes met doorsnede Ai en lengte Ii' Voor elke doorsnede

geldt dan:

• = B1 Al =B2 A2 =B3 A:3 = (7. 1)

Volgens Maxwell geldt voor elke kring:

JH dl = Hili + ~ 12 + H3 13 + .... = n i (7.2)

met:

n santal windingen.

1 stroom door de windingen.
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Uit 7.1 en 7.2 voIgt. met B = ~ H:

11 12 13
.( A + A + A:3+ )

~ 1 ~ 2 ~

1
Noem A = R . de magnetische weerstand.

~ m
Dan geldt

n i
:IR

m

= n i (7.3)

(7.4)

*Veronderstel dat ~ ~1000 • dan is de magnetische weerstand
r

van de ijzergedeeltes veel kleiner dan de weerstand van de

luchtspleten. Voor de bepaling van de flux hoeft aIleen de

magnetische weerstand van de luchtspleten bePaald te worden.

Hierbij zijn twee luchtspleten van belang. luchtspleet 1 die de

kracht geeft en luchtspleet 2 die constant is en dus geen kracht

ontwikkelt. -----

J

~--~

1

Fig 7.3 Luchtspleet met spreiding.

Aangezien de afstand tussen de beide ankerdelen bij

luchtspleet 1 niet verwaarloosbaar klein is t.o.v. de diameter

van die delen mag de spreiding in dit gebied niet verwaarloosd

worden. Volgens Roters [5] kan de speiding beschouwd worden als

een veldgebied zoals getekend in fig 7.3. De magnetische

weerstand bestaat uit twee delen: een cylindervormig deel tussen

de twee ankerdelen. en een speidingsdeel in de vorm van een halve

cirkel met straal 1/2 dat daaromheen geslagen is.
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(7.5)

De magnetiscbe weerstand van lucbtspleet 1 wordt berekend

door eerst de weerstand van bet midden gebied te berekenen en dit

parallel te stellen aan de weerstand van bet spreidingsgebied.

Voor bet middengebied geldt :

11
RIm = -~~-=2

Po ... r 1
met

11 afstand tussen beide ankerdelen.

r 1 straal van de ankerdelen.

(7.6)1 =s

Als afstand voor de berekening van de magnetiscbe weerstand

in bet spreidingsgebied dient de gemiddelde afstand tussen de

langste en de kortste veldlijn gebruikt te worden. Als oppervlak

wordt bet totale volume van bet speidingsgebied gedeeld door

bovengenoemde lengte genomen. Dus:

11
11 + ... 2

2 = 1.28 11

As

Het volume van bet spreidingsgebeid is de oppervlakte van de

halve cirkel x gemiddelde omtrek. Daaruit voIgt voor A :
s

l~ 11
... -S-x 2 ... (r1 + -4-) 11

= ----..;;.----:1---....;;...-....;;...- = 1. 93 11 (r1 + -4-) (7. 7)
s

Waaruit voIgt

1s
Rls = A

"'0 s
(7.S)

Lucbtspleet 2 is ringvormig. Verondersteld wordt dat de flux
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*homogeen de luehtspleet oversteekt . Voor de ring geldt:

I 12R - -......;;....,....- = ----,~---=--
2 - II A II 2... r d

P-o P-o 2 2
met:

r 2 straal van de ring

d2 dikte van de ring

12 lengte van de luehtspleet (versehil tussen de

stralen)

(7.9)

De totale magnetisehe weerstand wordt nu

R
m

= R2 + Rls/lRlm (7.10)

Hiermee is de rondgaande flux in het magneetsysteem te

bereken.

De magnetisehe

afgeleide van de

luehtspleet 1 naar

geldt dus:

kraeht op het slaganker is

eomplementaire magnet i sehe

de plaats van het slaganker.

gelijk aan de

energie in

Voor de kraeht

dW'
m

f e = dx
B2 A _ A2 _ n2 i 2 2= ~ =~ i (7.11)
2 JI - 2.JI A - 2 R2 A -k

o 0 Jlo m

Verplaatsing van het anker kan voorgesteld worden als het

wegnemen van een sehijfje flux, dx dik, in het midden van de

luehtspleet. Voor A wordt dan het oppervlak midden in de

luehtspleet genomen.:

2
A:x (r1 + 1/2)

2
Dus ~ _---..;;.;;;D----::,....-_

-k= 2 R2 A
Jlo m

Hieruit voIgt voor T. (3.4):
Ie

m massa slaganker.

"k af te leggen afstand.

(7.12)

(7.13)

(7.14)
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Het verband tussen kracht en stroom is een functie van de

afgelegde afstand. Daarom wordt Ck bepaald in de rustpositie van

het slaganker en op het moment van trippen. Voor verdere

berekening wordt het gemiddelde van deze twee waarden (Ck)
gebruikt.

In onders~de tabel worden de numerieke waarden voor de

grootheden uit bovenstaande berekening gegeven voor de CMC en AEG

automaat bij rustpositie van het slaganker en op het moment van

trippen.

Tabel 7.1 Numerieke waarden bij de berekeningen.

CMC AEG

rust trip rust trip

11 [mm] 4 2.5 2.4 I.B

r 1 [mm] 2.75 2.75 2.9 2.9

RIm [106 H-1] 134 B4 72 54 met (7.5)

R1s
[106 H-1] 140 156 150 157 met (7.B)

r 2 [11III] 3 3 3.2 3.2

d2 [mm] 1.5 1.5 1.2 1.2

12 [11III] 0.7 0.7 0.6 0.6

~ [106 H-1] 20 20 20 20 met (7.9)

R [106 H-1] 8B 75 69 60 met (7.10)
m

A [11III
2] 71 50 53 45 met (7.12)

n [ ] 12 12 7 7

Sc [10-4 N A-2] 1.0 2.0 0.77 1.2 met (7.13)

Sc [10-4 N A-2] 1.50 0.96

m [gr] 2.3 3.1

~ [11III] 1.5 0.6

ric [A2s2] 0.023 0.019 met (7.14)
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7.1.3 Enkele vergelijkingen.

Ole

De gemeten waarde van ric varieert van

0.083 A2s2 . De berekende waarde is 0.023 A2s2 . De

verwaarlozingen in de berekening zijn:

- vertraging in het tripmechanisme.

- de kracht van de terugstelveer.

- verzadiging.

Meenemen van deze verwaarlozingen zal leiden tot een grotere

berekende r .. De gemeten en berekende waarde zijn van de zelfde
IC

ordegrootte. Daarom mag de berekening als een goede eerste

benadering worden beschouwd.

Er is gemeten dat de terugstelveer een kracht van ongeveer

1 N op het slaganker uitoefend. Ais controle op de berekening kan

de drempelwaarde waarbij de magnetische beveiliging van de

automaat nog juist aanspreekt bepaald worden. Meerekenen van de

veerkracht in de plaatsvergelijking geeft de formule:

1 2
x(t) =2 a t =
met: x(t)

F
m

F
v

F - F
m v t2

2 m
verplaatsing

magnetische kracht

veerkracht

(7.15)

m massa slaganker

t tijd waarin het slaganker versneld

wordt
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F
m

Omschrijven en invullen van waarden geeft:

2xm
=--2=--+F =l.66N

t v
(7.16)

met: t = 3 ms

x =1.311IIII

m =2.3 gr

F = 1 N
v

Dit komt overeen met een stroom van (7.11):

F
i =~ c: = 105 A (7.17)

Volgens de specificaties die de fabrikant opgeeft voor deze

automaat mag de magnetische begrenzing pas aanspreken bij een

stroom die 3.5 tot 5 x de nominale stroom is (16 A) (fig 5.2).

Een topwaarde van 105 A komt overeen met een effectieve stroom

van 74 A en dit is 4.6 x de nominale stroom. Hiermee is dus goede

overeenstemming.

In de berekening hebben we de verzadiging verwaarloosd. Deze

veronderstelling is eenvoudig te checken. Stel verzadiging treedt

op bij B=1.6T. De doorsnede

.... ni
"'v v

Bv = T= A R
m

2van het vaste anker is: A = 16.5 mm .

(7.18)

dus

(7.19)= 194 An
i bij de metingen is 405 A. Verzadiging speelt bij

c
het openen dus een rol.

BAR
i = v m
v

De kleinste

AEG

22
De gemeten waarde van Tic varieert van 0.101 tot 0.164 As.

22De berekende is 0.019 As. Zoals te verwachten is is de

berekende waarde kleiner dan de gemeten. Het verschil is echter

veel groter als bij de CMe. Wellicht is het tripmechanisme veel

trager.

De terugstelveer in de AEG automaat levert een kracht van
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1 N. De magnetisehe kraeht die nodig 1s om de automaat te laten

aanspreken is:

(7.16)+ F = 1.41 N
vF =m

met: t = 3 ms

x = 0.6 mm

m = 3.1 gr

F = 1 Nv
Dit komt overeen met een stroom van (7.11):

F
1 =~ c: = 121 A

I = 86 A = 5.3 x I
n

Speeif1caties van de automaat zijn verder niet bekend.

Verzadiging wordt bereikt bij:

BARv m
i = = 189 A.v n
met

(7.17)

B
v = 1.6 T

A

R
m

n

2= 12 nun

= 69 106 H-1

= 7

Oak bij deze sehakelaar speelt de verzadiging mee, de laagste 1e
bij de metingen is 651 A.

7.2 Het verlengen.

7.2.1 Berekening.

Om het proees van verlengen van de boog volgens het model

van Niemeyer te kunnen berekenen, 1s het nodig de gem1ddelde

kraeht op de boog als funetie van de stroom te berekenen. Dit kan

aIleen als de vorm van de stroomvoerende leidingen nsar en van de

boag, d1e verantwoordel1jk z1jn voor het B ve l.d op de plaats van

de boog, een eenvoud1ge regelmatige von;' h ~l)be':l )n fig 5.1 en

7.4 15 te z1en dat d1t weI het geval 1s VOlr de CMe, maar niet

voor de AEG.
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Fig 7.4a Fig 7.4b
Boogkamervorm van de CMC QL1, werkelijke vorm en gestileerde baag
in het midden van de boogkamer.

Fig 7.4a geeft de vorm van de boogkamer van de CMC. Voor

berekening van het veld op een boog die zich ongeveer in het

midden van de boogkamer bevindt kan uitgegaan worden van de

gestileerde stroomlus in fig 7.4b.

1<----------

lOmrn

1
1

x ... 0

d

P

1
30 nun

dl

I

)1
x

r

I

Fig 7.5 Berekening van het magneetveld in het punt P.

Het punt P is een punt op de boog (fig 7.5). We willen bet

B 'veLd in bet punt P 10 ~hech': 0li h(~t vlak berekenen. Met Biot en
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Savart voIgt:

i dl x r i sin , dl
dH = = (7.18)p 4 1l' 3 4 1l' 2r r

met sin"
d d voIgt---- -r

,J d2+12

H =

bovenste

M.b.v.

de boog

van de

U JXr
1 dl (7.19)

4 1l' (d2+12)3/2
xl

deze integraal kunnen we de B-veld bijdrage van bet

gedeelte van de stroomlus op verscbillende plaatsen van

berekenen. Evenzo kunnen we di t doen voor de bijdragen

zijkant. Dit optellen geeft bet volgende resultaat

(fig 7.6).

llO 0

100. U

to.o

10.0

'0.0

so 0

'to. "

)0.0

20.0

10.0

0.0

0.0 1.0 2.0 ).0 •. 0 S.O C.O 7,0 1.0 1.0 10.0 11.0 1%.0 13.0 l1t.O lS.0

, •••,. t .... ]

Fig 7.6 B-veld op de gestileerde boogvorm.
x-as: afstand vanaf het midden van de boog.
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N.B de gb is uitgerekend tot een afstand van 1 mm van de

runners. Bij deze berekening is verondersteld dat de stroom

lijnvormig is en een perfect scherpe hoek maakt. De werkelijke

stroomverdeling zal meer diffuus zijn (fig 7.7). Omdat de dikte

van de runner 1 11I1I is, is de laatse 1 11I1I van de boog buiten

beschouwing gelaten.

Werke I ijk

1

Gestileerd

Fig 7.7 Stroom in de overgang runner boog.

De kromme uit fig 7.6 is af te schatten met twee rechten:

x=O-9nun gb= 25 10-6 TI A.

-6 -3 -3
x=9-15mrn gb= 25 10 +11 10 (x-9 10 ) T/A.

De kracht op de boog is

f = B i I = i
2J gb dl = 11.5 10-

7
i
2 N (7.20)

Ais volume van het luchtmassa die verplaatst meet worden

nemen we 30 x 30 x 5 mm. Di t heeft een massa van 5,85 10-6 kg.

De afstand die de boog moet afleggen om in de boogkamer te komen

is 20 11I1I.

Xl m 2 2
Dit geeft rcb = -Jj..g...;b;;........"d...l- = 0.10 A s

7.2.2 Enkele vergelijkingen.

(7.21)

22 2 2De gemeten waarden van reb varieren van 0.37 A s tot 2.56 As.
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De berekende is 0.10 A2s2 .Aangezien de berekende waarde als een

bovengrens moet worden gezien (immers de gehele luchtmassa voor

de boog wordt verondersteld verplaatst te worden) komt deze

berekening slecht overeen met de gemeten waarden van reb.

Het model houdt geen rekening met de druk die opgebouwd

wordt in het boogkamergecieel te voor de boog. Ais we de boog

voorstellen als een zuiger in een cilinder en verder

veronderstellen dat er geen lucht kan ontsnappen uit de cylinder.

dan is de druk voor de boog ongeveer 3 bar bij intrede.

Veronderstel de druk achter de boog 1 bar dan blijft over een

drukverschil van 2 bar. Het oppervlak van de boog is 150 rrrm2

F = p x A = 30 N.p
met: F Kracht op de boog door het drukverschil

p
A Oppervlakte boog

p Drukverschil over de boog.

De magnetische kracht op de boog is bij 1 kA (7.21)

f = 19b dl i
2 = 1.15 N.

Alhoewe I dit een zeer grove afschatting is van de kracht

tengevolge van de drukopbouw onder de boog. toont dit voorbeeld

weI aan dat die druk zeker niet verwaarloosd mag worden.

7.3 Blusspanning.

De CMC heeft twee bluskamers met elk 12 boogplaatjes. In

totaal ontstaan er dan 26 deelboogjes als de boog in beide kamers

volledig ingetreden is. De boogspanning is volgens Niemeyer dan

26x2BV=726V. Ais Ublus is bij de simulaties 558 V genomen.

Bij de metingen bleek echter dat de boogspanning in veel

gevaUen abrupt in eikaar zakte. enige tijd nadat de boog

ingetreden was. Het lijkt erop dat een aantal boogpIaatjes of

misschien zelfs een hele boogkamer niet gebruikt wordt. De

boogspanning die voor het ineenzakken wordt bereikt is echter weI
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in ordegrootte van 700 tot 750 V. Het model van Niemeyer is dan

weI geldig.

De AEG heeft 12 boogplaatjes waardoor 13 deelbogen ontstaan.

De gemiddelde boogspanning is 29S V. Bij volledige intrede is de

gemiddelde spanning per boog is dan 23 V. Het is echter ook goed

mogelijk dat de boog niet altijd geheel ingetreden is.
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Hoofdstuk 8 Conelusies en aanbevelingen.

In paragraaf 3.1 worden de eisen genoemd die aan het model

gesteld worden:

- Het model moet aan de hand van een aantal parameters het

verloop van stroom en spanning bij een onderbreking kunnen

besehrijven.

- De parameters moeten te bepalen zijn ui t metingen.

- De parameters moeten te bepalen zijn uit de eonstruetieve

gegevens van de automaat.

Het model voldoet aan de eerste eis.

T.a.v. de volgende twee eisen kan onderseheid gemaakt worden

naar de drie fasen waarin het model is opgebouwd.

Contaetopenen.

Uit meting blijkt dat r. een vrij eonstante waarde heeft,Ie
zolang het moment van eontaetopenen bePaald wordt door het

slaganker (metingen CMC en 3 laagste stroominstellingen AEG). De

variat1e in r. geeft een aanzienl1jk kleinere relatieve variatieIe

in moment van eontaetopenen omdat bij benadering r ~ t 4 .

r. is in ordegrootte af te sehatten uit de eonstruetieveIe
gegevens van de automaat. Voor een betere afsehatting is het

nodig in de berekening mee te nemen:

- Verzadiging van het 1jzer.

- Het tripmeehan1sme.

- De terugstelveer.

Verlengen.

Het verband tussen r b en i zoals bePaald in het model vane e
Niemeyer komt bij benadering overeen met de metingen aan de CMC

en niet met de metingen aan de A.FJ:;. reb kan niet worden bePaald

ui t de eonstruetieve gegevens van de automaat.
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De processen die plaatsvinden tussen contactopenen en

intrede in de boogkamer dienen nader te worden bestudeerd. Ret

verdient aanbeveling daarbij de drie verschillende processen die

kunnen worden onderscheiden apart te beschouwen.

Blusspanning.

Afgezien van abrupte spanningssprongen zoals waargenomen bij

metingen aan de CMC is het juist de blusspanning constant te

veronderstellen. De gemeten spanning is echter lager als de

spanning zoals die bepaald wordt door Niemeyer. Of dit

veroorzaakt wordt door het niet geheel opdelen door de boog of

een lagere boogsPanning per deelboog dient nader te worden

onderzocht.



- 80 -

Gebruikte literatuur.

[1] L. Niemeyer. Berechnung des Schaltverhaltens von

strombegrenzenden Selbstschaltern. Etz Archiv (1979) H.6

bIz. 191-196.

[2] F.R.A.M. Schmiermann. Programma. voor de besturing van een

CAMAC transient analyser d.m.v. een PC via een IEEE 488 bus.

Stage verslag EG.87.S.20.

[3] W. Rauch. Auswertung der Phasenverschiebung und des

Effektivwertes des Stromes aus Oszillogrammen. ATM (Archiv

fuer technisches Messen und industrielle Messtechniek).

december 1960 bIz R181-183.

[4] R.J. Ritsrna. Experimenteel onderzoek aan installatie

autornaten t.b.v. rnodelvorming. Afstudeerverslag TUE.

nr EG 88 A 10.

[5] Herbert C. Rothers. Electromagnetic Devices. John Wiley and

Sons. New York. 1941.



- 1 -

Bijlage 1.

R en L bij verschillende spoelaansluitingen.

Aansluiting R L

0-2 7. 1 roD 39 pH

0-3 10.6 roD 88 pH

0-4 14.1 roD 153 pH

0-5 17 .7 roD 220 pH

0-6 21.2 roD 305 pH

0-7 24.7 roD 40S pH

o-S 28.2 roD 531 pH

0-9 31. S roD 642 pH

0-10 35.3 roD 770 pH

0-11 38.S roD 919 pH

0-12 42.4 roD 1.07 mH

0-13 45.9 roD 1.24 mH

0-14 49.4 roD 1.42 mH

0-15 53.0 roD 1.63 mH

0-16 56.6 roD 1.84 mH



Bijlage 2 - 1 -

Bijlage 2 Het controllerprogramma.

Voor een uitleg van de werking van de MCS-85 controller

wordt verwezen naar de handleiding bij de controller.

Op de uitgang van de controller zijn is het volgende

signalen aangesloten.

Ui tgang.

21HO

21H1

21H2

21H3

21H4

21H5

21H6

21lf7

22H1

Signaal.

SF6 schakelaar IN.

SF6 schakelaar UIT.

Pameco.

Torsimat.

Trigger.

Claxon.

Nuldoorgang. (hulp)

Delay. (hulp)

Scooptrigger.

De hulpuitgangen worden niet aangesloten. zij dienen aIleen

als hulp voor het zoeken van fouten in het programma.

Het programma is als voIgt:

Adres Data Commentaar .

2800 00 21 OA 00 01 1 sec. SF6 IN hoog.

2805 01 21 OA 00 01 1 sec. SF6 IN laag.

280A 02 21 5A 00 OA 10 sec. claxon hoog.

280F 03 21 5A 00 01 1 sec. claxon laag.

2814 04 21 7A 00 03 3 sec. delayhulp hoog.

2819 05 21 6F OA D3 Nuldoorgangsdetectie.

281E 06 21 2D 00 01 8 JjS Pameco hoog.

2823 01 21 2B 00 14 20 ms Pameco laag.

2828 08 21 3B 00 07 1 ms Torsimat hoog.

282D 09 21 -m 00 06 6 ms trigger hoog.

2832 OA 22 OD 01 C2 3.6 ms scooptrigger.

2837 OB 21 3D 03 9D 1.4 ms Torsimat laag.
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adres data commentaar.

283C OC 21 1B 00 01 1 ms SF6 UIT hoog.

2841 on 21 1A 00 01 1 Sec. SF6 UIT laag.

2846 OE 21 4B 00 01 1 ms trigger laag.

284B OF 21 7B 00 01 1 ms delayhulp laag.

2950 10 22 OB 00 01 1 ms scooptrigger laag.

2855 FF Einde programma.
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Beschrijving van het programma look(versie 8).

Deze beschrijving bestaat uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is

bedoeld voor de gebruiker van het programma, hoofdstuk 2 is

bedoeld voor de programmeur.

1.1 Inleiding.

Look is een modulair opgebouwd programma waarmee meetgegevens aan

laagspanningsautomaatjes bekeken en geanalyseerd kunnen worden.

Ais invoer dienen CANAPe-files volgens een bepaald formaat.

CANAPe is een programma voor besturing van het Oamac meetsysteem

en de verwerking van de meetgegevens.

Bij de opbouw is er naar gestreefd het programma zo goed mogelijk

toegankelijk te maken voor veranderingen. Het programma bestaat

uit een aantal procedures die d.m.v. een menu aangeroepen kunnen

worden. Bij wijziging van het programma kan eenvoudig een optie

aan het menu worden toegevoegd die al bestaande of nieuw

geschreven procedures aanroept.

Om het programma niet nodeloos ingewikkeld te maken is weinig

aandacht besteed aan het beveiligen tegen verkeerde bediening.

Een verkeerd ingedrukte toets kan leiden tot het onderbreken van

het programma. Nadat de gebruiker enige ervaring met het

programma heeft opgedaan blijkt dit geen problemen op te leveren.

Het programma is geschreven in de programmeertaal Pascal, en

wordt gecompileerd met de turbo pascal compiler versie 3.2. Turbo

pascal is een pascalversie die gemaakt is om snel en gemakkelijk

programma's te ontwerpen en veranderen. Voor grafische

mogelijkheden is gebruik gemaakt van de graphix-toolbox een set

procedures voor grafische toepassingen. Daartoe zijn een aantal

files uit de toolbox in de include-lijst opgenomen (zie listing).
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1.2 Functies.

Het programma kent de volgende functies:

- Het laden van CAMAPC-files van disk.

- Het bekijken van meetsignalen over bet bele tijdsgebied

(10 ms), of een uitvergroting biervan (0.5 ms).

- Het bepalen van een aantal karakteristieke tijdstippen in de

af schakeling t. w. :

t 1 moment van inschakelen.

t 2 moment van contactopenen.

t 3 einde verharrtijd.

t 4 commutatie van de beog.

t 5 intrede van de beog in de beogkamer.

t6 nulworden van de stroom.

Deze tijdstippen kunnen door de gebruiker worden aangewezen in de

oscillogrammen of bepaald worden met een algoritme. (N.B. In deze

versie van bet programma zijn geen voorzieningen om t 4 te

bepalen, nocb in de meetgegevens. Tocb is er een variabele voor

gereserveerd zodat dit in een latere versie eventueel weI kan.)

- Invoer van parameters voor bet zoeken van de karakteristieke

tijden en de controle biervan.

- Het vergroot (tijdsvenster 0.5 ms) weergeven van de signalen

rond een bepaald tijdstip. (bandig bij bet bekijken van een

snelle film opname.)

- Weergeven, zowel op de printer als bet scberm, van:

- karakteristieke tijdstippen.

- maximale stroom, maximale spanning, gemiddelde

beogspanning.

- enkele en dubbele integralen over i 2 tussen

karakteristieke tijdstippen.

- de parameters gebruikt in bet model van Niemeyer.
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1.3 Het gebruik van het programma.

Als het programma opgestart is verschijnt het hoofdmenu op het

scherm. Om het steeds overschakelen van grafische mode naar tekst

mode te voorkomen loopt het hele programma in de grafische mode.

Dit heeft als consequentie dat de cursor niet zichtbaar is.

Bet menu geeft de volgende informatie:

- Progranwnanaam, versie en datum van het programma.

- De naam van de ingelezen file. Als geen file is ingelezen wordt

'geen' aangegeven.

- Bet santal gelezen kanalen.

- De medeling 'clipping is san' of 'clipping is uit'.

- Een santal opties die gekozen kunnen worden.

- De opdracht 'voer keuze in:'.
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n
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vergroting

n

c
klip:=not klip;
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r g",ef/ber",ken
r.:sultoten

automatisch bepalen
van de tlJdstipp.:n

I doorlaat
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h.:.rdcopy

vergroting
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1 doorlaat
V gemiddeld
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fig 1.3.1 Ret stromingsdiagram van het progrwma.
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In eerste instantie worden in het menu aIleen de meest gebruikte

opties getoond. Met de optie 'v' kan het andere menu met de

minder gebruikte opties op het scherm gezet worden. In beide

gevallen kunnen echter aIle mogelijke opties gekozen worden.

In het volgende zullen aIle opties besproken worden aan de hand

van het stromingsdiagram. (fig 1.3.1).

n Met de optie 'n' kan een nieuwe file ingelezen worden. De

gebruiker wordt gevraagd de filenaam in te typen. Is dit de

naam van een niet bestaande file, dan wordt hij opnieuw

gevraagd een naam in te typen. Ais de naam van een bestaande

file is ingetypt wordt deze geopend en de kop van de file

wordt gelezen. Aan de hand van de gegevens uit deze kop

wordt bePaald of het formaat van de file juist is (zie

procedure readbytefile). Ais dit het geval is wordt de file

ingelezen, anders verschijnt de mededeling 'verkeerd

formaat'.

b M.b.v. de optie 'b' kunnen signalen bekeken worden. Eerst

wordt gevraagd welke twee signalen bekeken moe ten worden. Op

het scherm komt een plaatje van de gevraagde signalen

getekend over het hele tijdsgebied (fig 1.3.2). De

schaalverdeling op de x en de y as zijn van 0-100. De lijnen

in de grafiek bestaan uit 100 punten van de 2000 gemeten

samples, ze geven een algemeen beeld van de signalen,

details zijn niet zichtbaar. (Voor het gedetailleerd tekenen

van de signalen zijn andere programma's beschikbaar).
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Fig 1.3.2. Plaatje over bet gebele tijdsinterval.

Op bet eerst gekozen signaal staan twee cursors, 5 posities

op de x-as uit elkaar. Het gebied tussen de twee cursors is

te vergroten. De cursors zijn te verplaatsen door een getal

tussen 0 en 100 in te typen. Er wordt dan een nieuw plaatje

getekend met de eerste cursor op de plaats van bet zojuist

ingetikte getal. Na een loze return wordt de vergroting

getekend. (fig 1.3.3.).
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Fig 1.3.3. Een vergroting.

In deze vergroting worden weI aIle punten weergegeven. De

twee cursors staan op beide lijnen op dezelfde x coordinaat.

Rechts baven in de hoek wordt het tijdstip en de waarden van

de signalen corresponderend met de positie van de cursors

weergegeven.

Door intypen van een getal kan de cursor weer verplaatst

worden. Na een loze return wordt gevraagd of er nog een

uitvergroting gemaakt meet worden. Als dat niet het geval is
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keert het programma terug naar het hoofdmenu.

c Hiermee is de clipping aan of uit

betekent dat gedeelten van signalen

assenstelsel vallen niet getekend worden.

te zetten. Clipping

die buiten het

p Na invoer van 'p' wordt gevraagd de parameters voor het

automatisch zoeken een voor een in te voeren. (voor een

beschrijving van de parameters zie 1.4).

r In de optie r worden de resultaten van het bepalen van

karakteristieke tijdstippen weergegeven. Dit kan aIleen als

de karakteristieke tijdstippen van de meetgegevens al

bepaald zijn. De resultaten kunnen op de printer of op het

scherm weergegeven worden. De gegevens zijn verdeeld in vijf

groepen:

- De parameters voor het automatisch zoeken.

- De karakteristieke tijden.

- Enkele en dubbele integralen over i 2 .

- Doorlaatstroom en boogspanning.

- De parameters van het model van Niemeyer.

a Het automatisch zoeken van de karakteristieke tijdstippen.

Volgens de zoekalgoritmes (1.4) worden de karakteristieke

tijdstippen gezocht. Nadat het algoritme een tijdstip heeft

gezocht wordt een vergroting van de relevante signalen rond

het gevonden moment getoond. Hierbij wordt de gebruiker

gevraagd of hij accoord gaat met het gevonden tijdstip. Is

dit niet het geval dan kan hij het tijdstip met de hand

aanwijzen. (zie optie m). Nadat de tijdstippen zijn bepaald

wordt de gemiddelde boogspanning en de doorlaatstroom

berekend.
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v Met de optie 'v' kan het menu veranderd worden in een menu

met minder gebruikte opties en weer terug.

o Geeft een afdruk van de signalen op de printer. Nadat

gevraagd is of een plaatje over het gehele tijdsgebied of

een uitvergroting gewenst is wordt op dezelfde wijze als bij

optie 'b' een plaatje gemaakt. Na de loze return wordt een

afdruk op de printer gemaakt.

t Bij het kijken naar snelle filmopnames wil men graag de

signalen zien die horen bij een bepaalde opname. dus bij een

bepaald tijdstip. Nadat een tijdstip is opgegeven komt een

vergroting op het scherm met het opgegeven tijdstip ongeveer

in het midden van het beeld.

m Het door de gebruiker laten bepalen van de karakteristieke

tijdstippen. Voor elk tijdstip wordt apart gevraagd of de

gebruiker dit tijdstip wil bepalen. Ais hij dat wil moet hij

het desbetreffende tijdstip aanwijzen. Het aanwijzen

gebeurd op dezelfde wijze als het bekijken. De positie van

de cursor in de uitvergroting van de signalen wordt gebruikt

als aangewezen tijdstip. Ais aIle tijdstippen zijn bepaald

wordt de doorlaatstroom en de boogspanning berekend.

k Na het intoetsen van een 'k' worden de opgegeven parameters

voor bet automatisch zoeken op het scherm weergegeven zodat

Ze gecontroleerd kunnen worden.

s Optie 's' stopt het programma.
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Het met de hand bepalen van de karakteristieke tijden uit

stroom-spannings oscillogrammen van een afschakeling is een

tijrovend werk dat tevens met een zekere willekeur gepaard gaat.

Om tijd te besparen en objectieve criteria te kunnen gebruiken

voor bet bepalen van die tijdstippen zijn algoritmes gescbreven

om deze tijdstippen te bepalen. De gebruiker kan m.v.b. een

aantal parameters deze kriteria zelf definieren.

1.4.1. Het inschakelen van de stroom.

Ui t bet stroom-spanningsdiagram is bet moment van inschakelen

vaak moeilijk te bepalen. Aangezien de contacten gesloten zijn is

de spanning over de schakelaar klein. vaak minder dan een

bitniveau. Bij inschakeling rond ~o is de di/dt klein waardoor

bet nog enkele sampletijden lang kan duren voordat bet eerste

bitniveau bereikt wordt.

Om dit tijdstip weI goed te kunnen bepalen is een extra kanaal

gebruikt. Dit kanaal geeft de spanning direct na de inschakelaar

weer. De versterkingsfaktor is groot genoeg gekozen om bet

inschakelen rond ~o te kunnen zien.

Het bepalen gaat als voIgt: Eerst wordt bet nulniveau van dit

kanaal bepaald. Dit gescbiedt door de eerste 10 samples van dit

kannaal te middelen. Vanaf bet 10e sample wordt gezocbt naar een

sample dat meer dan 1 bitniveau van dit nulniveau afwijkt. Dit

wordt aangewezen als bet moment van inschakelen.

1.4.2. Het openen van de contacten.

Het openen van de contacten is

spanning. Deze sprong kan eenvoudig

bet moment van inschakelen wordt

te zien als een sprong in de

gedetecteerd worden. Vanaf

er gezocbt naar bet eerste
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sample waarvoor geldt:

spanning(sample+l)-spanning(sample-l»Vcontact.

met Vcontact een parameter die door de gebruiker wordt gegeven

(fig 1. 4. 1) .

Vcontact

•: 1!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I;:~flli~I~*~F$~i~-~.~.~Q~:I·~b~:~"~I~.~"~.~~t ijrt= 1. ~i~! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

\\c: ;;:~ spann ing:: 13 I \

I ~ spann ing:: 13.'
~ S2 ~--

!
i

r
I

I
Ar

1"
AI- Y, ,.

r\l~i
! V
(

Fig 1.4.1. Ret zoeken van de contaetopening.

Vcontact dient zo gekozen te worden dat het kleiner is dan de

spanningsprong bij contactopening. mar veel groter dan een

bitniveau in de spanning. b.v. 15-20 V.
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1.4.3. Het einde van de verharrtijd.

Gedurende het verharren van de boog na het openen van de

contacten zal de spanning over de contacten slechts langzaam

oplopen. Nadat de boog zich heeft losgemaakt van de contacten

loopt de spanning sneller op. Het einde van de verharrtijd is dus

te herkennen als een stijging in du/dt.

Het zoekalgoritme definieert dit tijdstip als het eerste sample

na contactopenening waarvoor geldt:

V(sample+Sverharr)-V(sample)Vverharr. (fig 1.4.2).

r
I

r
I

,-:
{

f•.. !'..J
~ A. l
~--'~..

I) .;: ~.:,

=": i 1-

~..""
1 \.

" :or

r"",

j V
l.:-

Sverstar

Vve:rstar

(, (.:-------------------'----------------
:. :: : ~ ~

Fig 1.4.2. Het einde van de verharrtljd.
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te geven, het

deze twee parameters zijn moeilijk in het algemeen

gedrag van verschillende schakelaars verschilt

punt. WeI is het aan te bevelen Sverharr niet te

voorWaarden

b.v.voorkomen,tekwantiseringsfoutenom

dit

kiezen

op

te

nogal

klein

Sverharr=10.

1.4.4. Intrede in de boogkamer.

Bij intrede in de boogkamer stijgt de spanning tot een bepaalde

waarde die na intrede vrijwel constant blijft totdat de stroom

nul wordt. Voordat de boog in de boogkamer komt kan het echter

gebeuren dat hij een aantal keren terugspringt. Daarom moet niet

aIleen een bepaald niveau waarboven de spanning moet komen

gedefineerd worden, maar ook een bepaalde tijdsduur.

-,

Vintrede
.; i

Fig 1.4.3. Ret moment van intrede.
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Het moment van intrede wordt daarom gedefinieerd als het eerste

sample na contactopening waarvoor geldt dat de spanning op aIle

samples tussen dat sample en sample+Sintrede groter is dan

Vintrede (fig 1.4.3.).

1.4.5. Het nulworden van de stroom.

Het nulworden van de stroom is eenvoudig te detecteren als het

eerste sample na intrede waarvoor geldt i=O.

1.4.6. De topwaarde van de stroom.

Orndat di/dt bij de top van de stroom klein is zijn er vaak 5-10

samples achter elkaar met de grootste stroomwaarde. Om de juiste

plaats van de top te berekenen wordt gemiddeld over een aantal

samples rond de top. Dit wordt aangegeven met de parameter

middel-aantal. Er wordt steeds gemiddeld over de samples

stroom{j-middel-aantal) tot stroom{j+middel-aantal). Is dit

gemiddelde maximaal dan is de stroom op sample j de topwaarde van

de stroom (fig 1.4.4.).

tijd=l428t1s--Mt l\g AEG EH ~tt 31,; lHS t I.e. 1- H Z

1(I i. stroOM=2Z76 I-r-'" I
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'), ~€- I
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i" " 44
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2. Programmabeschrijving.

In de hiervolgende programmabeschrijving worden aIleen de globale

variabelen en de werking van de procedures beschreven. M.b.v. het

stromingsdiagram (fig 1.3.1) is het hoofdprogramma eenvoudig te

begrijpen. Een beschrijving van de programmatekst van de

procedures is achterwege gelaten.

2.1 Globale variabelen.

De globale variabelen zijn onder te verde len in 5 groepen:

1 meetgegevens.

2 variabelen voor het tekenen van plaatjes.

3 berekende gegevens uit de meetgegevens.

4 parameters voor het automatisch zoeken.

5 overige variabelen.

2.1.1. Meetgegevens.

Type meting = array[I .. 4] of array[I .. 2000] of integer;

gegevens meting;

stroom,

spanning

sampletime

total samples

array[O .. 2000] of integer;

real;

integer;

Er wordt gebruik gemaakt van een array van 4x2OOO voor het

opslaan van de meetgegevens. corresponderend met de 4 kanalen van

het Camac systeem. De verdeling van de signalen over de kanalen

is als voIgt:

Kanaal 1 SPanning in vol ts.

Kanaal 2 Stroom in amperes.

- Kanaal 3 niet gebruikt

- Kanaal 4 SPanning direkt na inschakelaar in bi ts.
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in de variabele

meting staat in

I.v.m. de beschikbare geheugenruimte is het niet mogelijk aIle

meetgegevens op te slaan als type real, daarom worden ze

opgeslagen als type integer. Het verschil tussen twee nivo's in

de meetsignalen is altijd groter dan 1 waardoor er geen

informatie verloren gaat.

Met de stroom en spanningwaarden moeten nog enkele berekeningen

uitgevoerd worden. Om deze met voldoende nauwkeurigheid te kunnen

doen worden de stroom en spanningswaarden nog eens apart in twee

real array's opgeslagen.

De tijd tussen twee sampels wordt bewaard

'sampletime' en het aantal samples van een

'totalsamples'.

2.1.2 variabelen voor het tekenen van grafieken.

lijnl,

lijn2,

cursor1,

cursor2

beginsample,

wijzer,

keuzel,

keuze2

graphtext

max

klip

plotarray;

integer;

string[40];

array[1 .. 4] of integer;

boolean;

M.b.v. de procedure 'drawgraph' kan een grafiek getekend worden

met twee curves, twee cursors en een tekst eronder. De curves

bestaan uit 100 punten die opgegeven worden in de plotarray's

'lijn1' en 'lijn2'. De cursors zijn kruisjes met een

verbindingslijn naar de x-as. De positie van de cursors wordt

opgegeven in de plotarray's 'cursor1' en 'cursor2'. De string
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'graphtext' wordt onder de grafiek gezet.

'Beginsample' wordt gebruikt om het eerste sample van een uit te

vergroten plaatje aan te duiden, 'wijzer' om de plaats van de

cursors in die uitvergroting aan te duiden.

De variabelen 'keuze1' en 'keuze2' worden gebruikt om aan te

geven welke signalen getekend moeten worden.

De grafieken worden getekend op een schaal van 0-100. Het is

daarom nodig de gemeten waarden te schalen. Di t gebeurt met de

maximale waarden van de signalen, die voor de vier kanalen

opgeslagen zijn in het array 'max'.

Bij het tekenen van grafieken kan het voorkomen dat er punten

buiten het scherm geschreven worden die dan op ongewenste

plaatsen van het scherm zichtbaar worden. Dit kan onderdrukt

worden met clipping, waardoor de lijnen in de grafiek aIleen

getekend worden als ze binnen de assen vallen. Dit gebeurt als de

boolean 'klip' true is. De defaultwaarde van deze variabele is

true, de gebruiker kan er echter voor kiezen de clipping af te

zetten.

2.1.3 berekende waarden uit meetgegevens.

sample1 ,

sample2,

sample3,

sample4,

sample5,

sample6,

samplems,

samplemv

lmax,

Vmax,

Vgem

integer;

real;
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Bij de 6 karakteristieke tijdstippen zoals omschreven in 1.2

horen 6 samplenUJ1'lners welke aangeduid worden met de variabelen

'samplel' t.m. 'sample6' . 'Samplems' duidt het tijdstip van de

maximale stroomsterkte aan en 'samplemv' het tijdstip van

maximale spanning.

De drie variabelen van het type real, 'Imax', 'Vmax' en 'Vgem'

duiden resp. de maximale stroomwaarde, de maximale spanning en de

gemiddelde boogspanning aan.

2.1.4 Parameters voor het zoekalgoritme.

Vcontact,

Vverharr,

Sverharr,

Vintrede.

Sintrede.

middeLaantal integer:

Voor een beschrijving van deze variabelen wordt verwezen naar

paragraaf 1.4.

2.1.5. overige variabelen.

sample

bytefile

tijdtext

filename

titel

einde,

menu1 ,

tijd....gevonden

keuze

integer:

file of byte:

string[40]:

string[14] :

string[50]:

boolean:

char:
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De variabele 'sample' du1dt een samplenummer aan en wordt

gebruikt voor bet overdragen van een sampIenummer van de ene

procedure naar de andere.

'Bytefile' 1s een file van bet type byte, bet formaat van Camapc

files, zijn naam wordt opgeslagen in 'filename'. Elke Camapc-file

beeft een titel welke wordt gecopieerd in de var iabe I 'titel'.

Deze wordt bijvoorbeeld boven een getekende grafiek geplaatst.

Bij bet zoeken van karakteristieke tijdstippen wordt een regel

tekst die aangeeft welk tijdstip gezocbt wordt geplaatst in de

string'tijdtext'.

De boolean 'einde' is false gedurende bet programma en wordt true

gemaakt zodra de optie s (stop programma) wordt gekozen. Het

programma stopt dan.

Omdat bet aantal opties te groot is om op een scberm te scbrijven

is bet menu in tweeen gedeeld. Als de boolean 'menu1' true is

wordt een menu met de meest gebruikte opties gescbreven. zo niet

dan komt er een menu met de ander opties op bet scberm. AIle

opties kunnen overigens onder beide menu's gekozen worden.

Als de boolean 'tijd-gevonden' true is duidt dit aan dat de

waarden van ' sample1 ' , sample6' overeenkomen met de

karakteristieke tijdstippen van de meetgegevens. De variabele

wordt dus true gemaakt na bet bepalen van de tijdstippen en false

gemaakt na bet laden van nieuwe meetgegevens.

De variabele 'keuze' wordt gebruikt om de keuze van een optie

binnen te halen.

2.2 De gebruikte procedures

Procedure readreal(var result real);

Gebruikt de globale variabelen: bytefile;

Gebruikt de procedures:-
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Beschrijving:

Readreal leest een real uit een camapc-file. Reals worden door

camapc gedefinieerd als:

'real'='bytel'+256x'byte2'+('byte3+256x'byte4)/lOOOO

Bij aanroep van deze procedure dient 'bytefile' geopend te zijn.

Procedure readint(var result integer);

Gebruikt de globale var iabe len: bytefile;

Gebruikt de procedures:-

Beschrijving:

Readint leest een integer uit een camapc-file. Integers worden

door camapc gedefinieerd als:

'integer'='bytel' + 256 x 'byte2'

Bij aanroep van deze procedure dient 'bytefile' geopend te zijn.

Procedure readbytefile;

Gebruikt de globale var iabe len: bytefile, filename, gegevens,

stroom, spanning, sampletime, total samples , titel.

Gebruikt de procedures: readreal, readint.

Beschrijving:

'Readbytefile' leest een camapc-file en bewaart de meetgegevens

in de array's gegevens, stroom en spanning mits het formaat van

de file goed is.

Nadat de gebruiker de naam van de file heeft ingevoerd wordt

gekeken of een drive is gespecificeerd. Als dat niet het geval is

wordt de specificatie 'b:' toegevoegd. Verder wordt de extentie

'.dat' aan de naam toegevoegd. De file van deze naam wordt

geopend en de kop van de file met schaalfactoren, offsets, en
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begin en eindsamples worden gelezen. en de gelezen gegevens

verschijnen op het scherm.

Daarna wordt gekeken of het formaat van de file geschikt is voor

deze versie van het programma.

Het formaat is goed als:

-Kanaal 1.2 en 4 ui t 2000 samples bestaan.

-Kanaal 3 ui t 2 samples bestaat.

-De samplenUJll1lers van het eerste sample van kanaal 1.2 en 4

gelijk zijn.

Ais het formaat juist is worden de meetgegevens gelezen en in de

bovengenoemde array's opgeslagen. Anders verschijnt de mededeling

'verkeerd formaat' op het scherm. Na <return> keert het programma

weer terug naar he t menu.

Procedure drawgraph;

Gebruikt de globale variabelen: lijn1. lijn2. cursor1. cursor2.

graphtext. titel. klip.

Gebruikt de procedures:-.

Beschrijving:

M.b.v. een aantal toolboxprocedures tekent drawgraph een plaatje

op het scherm. Het definieert een window dat de bovenste 90 % van

het scherm beslaat. In dat window wordt een assenstelsel getekend

met coordinaten van 0-100 {zowel x als y as}. Daarin worden 2

lijnen getekend zoals gedefineerd in 'lijn1' en 'lijn2' en twee

cursors zoals gedefineerd in 'cursor1' en 'cursor2'. De cursors

worden als kruisjes met een verbindingslijn naar de x-as

geschreven. Ais de variabels 'klip' true is gebeurt dit met

clipping

Tot slot wordt de inhoud van graphtext op de onderste regel van

het scherm geschreven.
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Procedure kies;

Gebruikt de globale variabelen: keuze1, keuze2;

Gebruikt de procedures:-

Beschrijving:

Kies laat de gebruiker 2 van de 3 signalen kiezen. De keuzes die

de gebruiker maakt worden toegewezen aan de variabelen 'keuze1'

en 'keuze2'.

Procedure Geheel;

Gebruikt de globale var iabe len: gegevens, lijn1. lijn2, cursor1,

cursor2, beginsample, sample, max[1-4].

Gebruikt de procedures: drawgraph.

Beschrijving:

'Geheel' maakt een plaatje van de signalen aangegeven door

'keuze1' en 'keuze2' over het gehele tijdsinterval. Aangezien er

slechts 100 van de 2000 punten getekend kunnen worden, wordt om

de 20 samples een punt in de grafiek gezet. De waarden op de y-as

worden m.b.v. de waarden uit 'max' geschaald op het bereik 0-100.

De twee cursors worden op lijn1 geplaatst, 5 punten uit elkaar.

Tussen de cursors zitten dan 5x20=100 samples, het aantal samples

dat m.b.v. de procedure vergroting weergegeven kan worden. Het

samplenummer van de eerste cursor wordt aangegeven door de

var iabe Ie 'beginsample'. Achter de regel tekst ('graphtext') op

het scherm wordt de waarde beginsample/20, de positie van de

eerste cursor op de x-as, aangegeven. De gebruiker kan nu een

nieuwe positie voor de eerste cursor invoeren waarna een nieuw

plaatje wordt getekend. Staan de cursors op de plaats waarvan hij

een uitvergroting wil dan voert hij een loze return in waarna de

procedure wordt beeindigd. 'Beginsample' heeft na afloop van de
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procedure een waarde die overeenkomt met het samplenumrner van de

eerste cursor. 'Wijzer' heeft de waarde 1.

Procedure vergroting:

Gebruikt de globale variabelen: gegevens, keuze1, kueze2, lijn2,

lijn2, cursor1, cursor2. sampletime, beginsample. sample

Gebruikt de procedures: drawgraph.

Beschrijving: Vergroting laat een grafiek zien van de signalen

gekozen met keuze1 en keuze2 in een tijdsgebied van 100 samples,

bij een sampletijd van 5 ~ is dit 0.5 ms. Het eerste sample

wordt aangeduid met de variabele 'beginsample'. De beide cursors

staan op de twee lijnen op de positie op de x-as aangeduid met

'wijzer'. De signalen worden zo geschaald dat de hoogste waarde

in dit interval overeenkomt met 100 op de y-as. In de

rechterbovenhoek van het scherm wordt de tijd, in ms, en de

waarden van de beide signalen zeals aangegeven door de cursors

weergegeven.

Onder de drie regels met waarden wordt de positie van de cursor

op dat moment weergegeven, de waarde van de variabele 'wijzer'.

Door een getal tussen 0 en 100 in te typen kan de gebruiker de

cursor op een andere positie zetten. Als de gebruiker een loze

return geeft wordt de procedure beeindigd. Het samplenummer van

de laatste positie van de cursor (=beginsample+wijzer) wordt

gecopieerd naar de variabele 'sample'. Op die manier kan de

gebruiker een bePaald tijdstip in de signalen aanwijzen.

Function integr(x1,x2 integer) real;

Gebruikt de globale variabelen: sampletime, stroom[l .. 2000]

Gebruikt de procedures:-
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t
'Integr' berekent de integraal 12i2 dt met t

1
en t

2
het moment

t 1
corresponderend met het samplenummer xl resp x2. De berekening

geschied met de trapeziumregel.

Function dubint(x1, x2 integer) real;

Gebruikt de globale variabelen: sampletime, stroom[1 .. 2000].

Gebruikt de procedures:

Beschrijving:

t t
'Dubint' berekent de dubbelintegraal 12 I (i(t,»2 dt' dt met t 1

t
1

t 1
en t 2 de tijdtippen corresponderend met de de samp1enummer 5 xl

resp x2. Hierbij wordt een eenvoudige sommatie gebruikt.

Aangezien de meetresultaten een spreiding vertonen van 10% of

meer mag worden aangenomen dat di t nauwkeurig genoeg is.

Procedure bePaal_t:

Gebruikt de globale variabelen: keuze, tijdtext, graphtext.

Gebruikt de procedures: kies, geheel, vergroting.

Beschrijving:

De procedure ,bePaal_t ' roept een aantal procedures aan om de

gebruiker een bePaald tijdstip aan te laten wijzen. Nadat een

omschrijving van het te zoeken tijdstip, die is opgeslagen is de

variabele tijdtext, op het scherm is verschenen worden

achtereenvolgens de procedures 'kies', 'geheel' en vergroting

aangeroepen. Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd of hij

accoord gaat met het tijdstip dat hij net heeft aangewezen. Is
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dit niet het geval dan herhaalt de procedure zich. is dat weI het

geval dan wordt de procedure beeindigd.

Procedure tijden;

Gebruikt de globale variabelen: keuze.

Gebruikt de procedures: bepaal_t.

Beschrijving:

Door zes maal de procedure 'bepaal_t' san te roepen kan de

gebruiker de 6 karakteristieke tijdstippen sanwijzen. Bij elk

tijdtip wordt vooraf gevraagd of hij dat tijdstip wil bepalen. Zo

kan de gebruiker aIleen die tijdstippen aanwijzen die hij

belangrijk vindt of aIleen die tijdstippen die niet door het

zoekalgoritme wordt bepaald.

Procedure check;

Gebruikt de globale variabelen: sample, beginsample, keuze.

Gebruikt de procedures: vergroting, bepaal_t.

Beschrijving:

De procedure check wordt aangeroepen vanuit de procedures met

zoekalgoritmes. Nadat het zoekalgoritme een sample heeft gevonden

dat overeenkomt met een karakteristiek tijdstip, welke toegewezen

wordt san de variabele 'sample', wordt 'check' aangeroepen.

'Check' berekent de variabelen 'wijzer' en 'beginsample' zo dat

bij aanroep van de procedure vergroting de cursor op de plaats

van de gevonden karakteristieke tijd staat. In de procedure

vergroting die aangeroepen wordt kan de gebruiker evt. het

tijdstip veranderen naar een ander moment binnen het vergrote

tijdsgebied.

Na beeindiging van deze procedure (door het geven van een loze
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globale variabelen: sample2. sampleS. sample6.

Vmax. Vgem. Imax. samplems. samplemv.

graphtext. tijdtext. stroom[1 .. 2000].

return) wordt de gebruiker gevraagd of hij accoord gaat met het

gevonden tijdstip. Ais dat niet het geval is wordt de procedure

bepaal_t aangeroepen. anders wordt de procedure beeindigd. Het

uiteindelijk gevonden tijdstip is opgeslagen in de variabele

'sample' .

Procedure Id-max-en-Vgem;

Gebruikt de

tijcl..gevonden.

middel....a.antal.

spanning[1 .. 2000].

Gebruikt de procedures: check.

Beschrijving:

Procedure Id-max-en-Vgem berekent de maximale doorlaatstroom. de

gemiddelde boogspanning en de maximale boogspannning tijdens

intrede in de boogkamer.

Voor deze berekeningen is het noodzakelijk dat t2. tS en t6

bekend zijn. Daarom werkt deze procedure aIleen als de boolean

tijcl..gevonden true.

In de eerste slag wordt de gemiddelde boogspanning en de maximale

boogspanning bepaald. De gemiddelde boogspanning wordt berekend

over aIle spanningwaarden tussen . sampleS' en 'sample6' (dus

tussen het moment van intrede in de boogkamer en het nulworden

van de stroom. De maximale spanning wordt gezocht ui t het maximum

van 3 opeenvolgende samples. Di t is gedaan om storingen en

bitfouten niet te laten meetellen. Na het bepalen van dit maximum

wordt de procedure check aangeroepen.

Voor de berekening van de maximale doorlaatstroom wordt verwezen

naar paragraaf 1.4. Ook na het bepalen van di t moment wordt de

procedure 'check' aangeroepen.
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Gebruikt de globale variabelen: sample1-sample6. Vcontact.

Vverharr. Sverharr. Vintrede. Sintrede. sample. keuze1. keuze2.

gegevens. graphtext. tijdtext.

Gebruikt de procedures: check.

Beschrijving:

Volgens de zoekalgoritmes beschreven in paragraaf 1.4 worden

achtereenvolgens de volgende tijdstippen bepaald.

- Inschakelen van de stroom.

- Openen van de contacten.

- Einde verharrtijd.

- Intrede in de boogkamer.

- Nul worden van de stroom.

Na iedere bepaling wordt de procedure .check' aangeroepen.

Procedure resultaat

Gebruikt de globale variabelen: sample1-sample6. aIle parameters

voor het automatisch zoeken. samplems. samplemv. Imax. Vmax.

Vgem. tijd-gevonden. keuze.

Gebruikt de procedures: integr. dubint.

Beschrijving:

De procedure resultaat geeft de gebruikte parameters. de gevonden

tijdstippen. integralen tussen karakteristieke tijdstippen.

doorlaatstroom en boogspanning en parameters van Niemeyer weer op

het scherm of op de printer.

Binnen de procedure zijn 5 procedures gedeclareerd die de

volgende gegevens wegschrijven.

- De parameters voor het automatisch zoeken.

- De karakteristieke tijden. berekend vanaf het moment van
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inschakelen, met de momentane stroom en spanningswaarden.

Enkele en dubbele integralen over i 2 tussen de karakteristieke

tijdstippen.

- de doorlaatstroom en de boogspanning.

- De parameters voor het model van Niemeyer zoals ze ui t deze

meting volgen.

De resultaten worden aIleen weergegeven als de karakteristieke

tijdtippen bepaald zijn (dus als de boolean 'tijd-gevonden' true

is). Als dit het geval is wordt de gebruiker gevraagd of hij de

gegevens op het scherm of op de printer wil weergegeven zien.

Daarna worden de vijf procedures aangeroepen, nadat steeds

gevraagd is of de gegevens weergegeven moeten worden.

Procedure bekijken;

Gebruikt de globale variabelen: keuzel, keuze2, graphtext.

Gebruikt de procedures: kies, geheel, vergroting.

Beschrijving:

Procedure bekijk roept acht~reenvolgens de procedures kies,

geheel en vergroting aan om daarmee de gebruiker de gelegenheid

te geven twee signalen te bekijken. Hierna wordt de gebruiker

gevraagd of hij nog een uitvergroting wil zien. Wil hij dat dan

herhaalt de procedure zich, zo niet dan wordt de procedure

beeindigd.

Procedure zoek-t;

Gebruikt de globale variabelen: sample, beginsample. wijzer.

sampletime.

Gebruikt de procedures:-
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Beschrijving:

De procedure zoek-t kan gebruikt worden om een uitvergroting te

maken van een bepaald tijdstip. Er wordt gevraagd naar een

tijdstip in ms. Hieruit wordt het bijgehorende samplenummer

berekend en de waarden van 'beginsample' en 'wijzer' die bij

aanroep van de procedure vergroting dit sample ongeveer in het

midden van het scherm toont.

Procedure parameter;

Gebruikt de globale variabelen: aIle parameters.

Gebruikt de procedures:-

Beschrijving:

Deze procedure vraagt de gebruiker een voor een de parameters

voor het automatisch zoeken in te voeren.

Procedure kontrole;

Gebruikt de globale variabelen: aIle parameters.

Gebruikt de procedures:-

Beschrijving:

Deze procedure laat aIle parameters op het scherm zien.

Procedure print;

Gebruikt de globale variabelen: keuze, graphtext.

Gebruikt de procedures: kies, geheel, vergroting.

Beschrijving:

Deze procedure roept achtereenvolgens de procedures kies, geheel

en, naar wens van de gebruiker, vergroting aan. Van het zo
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verkregen plaatje wordt m.b.v. de toolboxprocedure 'hardcopy' een

afdruk op de printer gemaakt.

Procedure menu;

Gebruikt de globale variabelen: filenaam, klip, menul.

Gebruikt de procedures:-

Beschrijving:

Deze procedure schrijft het hoofdmenu op het scherm. Na een kop,

met daarin de programnanaam, datum, naam van de geladen file, het

aantal gebruikte kanalen en de mededeling 'clipping is aan/uit',

voIgt een menu. Ais de boolean 'menul' true is is dit een menu

met de meest gebruikte opties. anders komen de minder gebuikte

mogelijkheden in beeld.
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file:b: look8.pas bIz: 1

program look;

{***********************************************************************}
{* '.. }
{* LOOK *}
{* Het bekijken van de meetgegevens *}
{* Het bepalen van karakteristieke tijden. *}
{* Het berekenen van de integralen *}
{* Versie voor metingen met drie kanalen *}
{* versie 8 27 apri I 1988 .. }
{* Roel Ritsma / Ronald Damstra *}
{* *}
{***********************************************************************}

{I dummy. inc}
{$1 typedef.sys}
{51 graphix.sys}
{$1 kernel.sys}
{51 axis.hgh}
{$1 polygon.hgh}

Const
datum-'27 april 1988';
progr~anaam-'LookV8. driekanaalsmeting';

type
meting - array[l .. 4] of array[l .. 2000] of integer;

{punten in grafiek}
{eerste s~ple van een plaatje}
{cursorpositie bij uitvergroting}

{lijnen in grafiek}

{zes tijdstippen}
{tijdstip max.doorlaatstroom}
{tijdstip max.spanning}
{max.doorlaatstroom}
{max.spanning}
{gemiddelde boogspanning}

{meetgegevens}
real; {array met stroomwaarden}
real; {array met spanningwaarden}
{tijd tussen de samples}
{aantal samples}

grafieken}

integer;

plotarray;

real;

integer; {gekozen lijnen}
array[l .. 4] of integer; {maxima van de meetgegevens}
string[40]; {tekst bij grafiek}
boolean; {weI of geen clipping}

waarden uit meetegegevens}

var
{meetgegevens}

gegevens meting;
stroom array[O .. 2000] of
spanning array[O .. 2000] of
sampletime real;
totalsamples :integer;

{variabelen voor tekenen van
I ij n1 •
1ij n2.
cursorl.
cursor2
beginsample.
wijzer.
keuzel.
keuze2
max
graphtext
klip

{berekende
sample!,
sample2.
samp le3.
samp le4.
sample5.
samp le6.
samp lems.
samplemv
Imax.
Vmax.
Vgem
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{parameters voor het automatisch zoeken}
Vcontact,
Vverstar,
Sverstar,
Vintrede,
Sintrede,
middeI_aantaI : integer:

{overige variabelen}
sample integer; {samplenummer}
bytefile file of byte; {naam van de invoerfile}
tijdtext string[40]; {toelichting bij te zoeken tijd}
filename string[14]; {naam van de file}
titel string[50]; {titel van de file}
einde, {einde programma}
menul, {eerste of tweede menu}
tijd_gevonden : boolean; {tijdstippen zijn bepaald}
keuze char; {keuzeletter voor menu}

{------------------------------------------------------------------------
-}
procedure readreal(var result: real);
{leest een real uit een camapc file}

var
inbyte
i

array[l .. 4] of byte;
integer;

begin
for i:-l to 4 do read(bytefile,lnbyte[i]);
result:-inbyte[1]+256*inbyte[2]+(inbyte[3]+256*inbyte[4])/10000;

end; {van procedure readreal}

{-----------------------------------------------------------------------_.
-}
procedure readint(var result : integer);
{leest een integer uit een camapcfile}

var
inbyte
i

array[1 .. 2] of byte;
integer;

begin
for i:-1 to 2 do read(bytefile,inbyte[i]);
result:-inbyte[1]+256*inbyte[2];

end; {van procedure readinteger}
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procedure readbytefile;
{leest een camapcfile als het formaat juist is}

var
offset
schaalfactor
startfile.
endf i Ie

rden}
lengte.
bait
i
samp Ie
OK.
goed

array[1 .. 4] of byte;
array[1 .. 4] of real;

array[1 .. 4] of integer;

byte;
integer;
real;

boolean;

{array met offsets}
{array met schaalfactoren}

{array's met begin en eindwaa

{lengte van een tekst}
{bytewaarde}
{teller}
{samplewaarde}
{file kan geopend worden}
{weI of geen goed formaat}

begin
repeat

writeC'Welke file? ');
readlnCfilename);
if pos C' : I. f i Ienamel -0 then f i lenarne: -coneat CI b: ' • filename) ;
filename: -coneat Cf i lenarne. I • dat' ) ;
assignCbytefile. filename);
ClearScreen:
GotoXY(1.1) ;
writeln(fi lenarne. ' wordt gelezen');
{$I-}; reset(bytefile); {$I+}
OK:- (IOresult-O);
if not OK then writeln('file kan niet geopend worden. ');

until OK;
read(bytefile.bait) :
writeln('aantal kanalen:' .bait);
for i:-1 to 3 do readCbytefile.bait):
readreal(sampletime) ;
sampletime:-sampletime*1E-6:
writeln('sampletime-' .sampletime);
for i: -1 to 4 do
begin

readint(startfile(i));
readint (endf i Ie [i)) ;
writelnC'kanaal '.i:!.' start: '.startfile[i]:4.' einde:' endfile[i]

: 4) ;
end;
for i:-1 to 16 do readCbytefile.bait);
for i:-1 to 4 do
begin

readCbytefile,offset[i]) ;
writeln('offset kanaal '.i:!.' -' offset[i));

end;
for i:-1 to 4 do readCbytefile.bait);
for i:-1 to 4 do
begin

readreal(schaalfactor(i]) ;
writeln('schaalfactor '. i:!. ,_, schaalfactor[i));

end;
for i:-1 to 16 do read(bytefile.bait);
read(bytefi le,lengte);
writeln('lengte van de tekst:' .lengte);
titel:-' ';
for i:-1 to lengte do
begin

read(bytefi le,bait); .
titel:-concat(titel.charCbait)) ;
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writeln(titel) ;
totalsamples:-2000;
goed:-true;
if endfile[l]-startfile[l]<>1999 then goed:-false;
if endfile[2]-startfile[2]<>1999 then goed:-false;
if endfile[3]-startfile[3]<>1 then goed:-false;
if endfile[4]-startfile[4]<>1999 then goed:-false;
if startfile[l]<>startfile[2] then goed:-false;
if startfile[l]<>startfile[4] then goed:-false;
if goed then
begin

write('lezen kanaal 1');
max [1] : -1;
for i:-1 to totalsamples do
begin

read(bytefile. bait);
spanning[i] :-(bait-offset[l])*schaalfactor[l];
gegevens[l.i] :-round(spanning[i]);
if max[l] < gegevens[l.i] then max[l] :-gegevens[l.i];

end;
write(' 2');
max [2] :-1;
for i:-1 to totalsamples do
begin

read(bytefile.bait) ;
stroom[i] :-(bait-offset[2])*schaalfactor[2];
gegevens[2.i] :-round(stroom[i]);
if max[2] < stroom[i] then max[2] :-gegevens[2.i];

end;
write(' 3');
max [3] : -1;
for i:-1 to 2 do
begin

read(bytefile.bait) ;
gegevens[3.i] :-bait;
if max[3] < bait then max[3] :-bait;

end;
write(' 4');
for i:-1 to totalsamples do
begin

read(bytefile.bait) ;
gegevens{4.i] :-round«bait-offset[4])*schaalfactor[4]);

end;
max[4] :-256;

end;
if not goed then
begin

writeln('verkeerd format');
filename:-'geen' ;

end;
close(bytefile) ;
writeln(' <return>');
read In;

end; {van procedure readbytefile}
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procedure drawgraph;
{tekent een grafiek met twee lijnen en twee cursors}

var
last : integer;

begin
if klip then last:--100 else last:-100;
DefineWindow(1.0.0.XMaxGlb.(YMaxglb*9 div 10»;
DefineHeader(l.titel) ;
DefineWorld(1.0.0.100.100) ;
SelectWorld(l) ;
SelectWindow(l) :
SetHeaderOn;
ClearScreen;
DrawBorder;
Drawaxis(7.5.0.0.0.0.0.0.false) ;
DrawPolygon(lijn1.1.last.0.1.0) ;
AxisGlb:-true;
DrawPolygon(lijn2.1.1ast.0.1.0) ;
AxisGlb:-true;
DrawPolygon(cursor1.1.-3.2.3.1} :
AxisGlb:-true;
DrawPolygon(cursor2.1.-3.2.3.1);
gotoXY (1, 25) ;
write (graphtext) ;

end; {van procedure drawgraph}

{-------------------------------------------------------------------------_.
-}

procedure kies;
{maakt een keuze uit de geschikbare kanalen}
begin

begin
ClearScreen;
GotoXY(1.1);
writeln('Kies welke twee signalen je wilt zien');
writeln;
writeln('l spanning over de schakelaar');
writeln('2 stroom door de schakelaar');
writeln('4 inschakelen');
writeln;
write('keuze eerste signaal )');
readln(keuze1);
write('keuze tweede signaal )');
readln(keuze2);

end
~nd;{van procedure kies}
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string[4] ; {invoer grootheid}
{tellers}
{hulpvariabele}
{einde van de loop}

een pIaatje over het gehele tijdsgebied}

integer;
boolean;

i. j •
code
einde

procedure geheel;
{maakt m.b.v. drawgraph
var

waarde

begin
for j :-1 to 100 do
begin

Iijn1[j.2] :-(gegevens[keuze1.20*j]/max[keuze1])*100;
lijn1[j.l] :-j;
lijn2[j.2] :-(gegevens[keuze2.20*j]/max[keuze2])*100;
1ij n2 [j • l.] : - j ;

end;
beginsample:-20;
repeat

for j:-1 to 3 do
begin

cursor1[j.1] :-beginsample/20;
cursor1[j.2] :-(gegevens[keuze1.beginsample]/max[keuze1]) *100;
cursor2[j.1] :-beginsample/20+5;
cursor2[j.2] :-(gegevens[keuze1.beginsample+100]/max[keuze1])*100;

end;
drawgraph;
wri te (' '. round (beginsamp le/20) : 2.' ');
readln(waarde) ;
einde:-(waarde-' ');
if not einde then
begin

val (waarde.beginsample.code) ;
beginsample:-20*beginsample;

end;
until einde;
wijzer:-1;

end; {van procedure geheel}
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een plaatje van gedeelte uit het tijdsgebied}

{invoergrootheid}
{tellers}
{hulpvariabele}

{aanduiding gegevens}

{criterium voor loop}

{hoogste waarde v.d. geg. in dit intointeger;

boolean;

string(13];

: string(4];

einde
text 1.
text2

i,j.
code.
max1.
max2

}

procedure vergroting;
{maakt m.b.v. drawgraph
var

waarde

begin
case keuzel of

1 : textl:-'spanning-';
2 : textl:-'stroom-';
4 : textl:-'aantal bits-';

end;
case keuze2 of

1 text2:-'spanning-';
2 : text2:-'stroom-';
4 : text2:-'aantal bits-';

end;
maxl:-l0;
max2:-10;
for j :-1 to 100 do
begin

if gegevens(keuzel.beginsample+j])maxl then
maxl:-gegevens(keuzel.beginsample+

j] ;
if gegevens[keuze2.beginsample+j])max2 then

max2:-gegevens[keuze2.beginsample+
j] ;

end;
for j:-l to 100 do
begin

lijnl[j.2] :-(gegevens[keuzel.beginsample+j]!maxl}*100;
lijnl [j .1] :-j;
lijn2[j.2] :-(gegevens[keuze2.beginsample+j]!max2}*100;
I ij n2 [j • 1] : - j ;

end;
repeat

for j:-l to 3 do
begin

cursorl[j.1l :-wijzer;
cursorl[j.2] :-(gegevens[keuzel.beginsample+wijzerl!maxl}*100;
cursor2[j.l] :-wijzer;
cursor2[j.2]:-(gegevens[keuze2.beginsample+wijzer]!max2}*100:

end;
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drawgraph;
GotoXY(60.1) ;
wr i t e ( I t i j d-' • ( (begins amp Ie +w i j ze r) *s amp let i me*1000) : 2 : 3. I ms I ) :

GotoXY(60.2) ;
write (textl.gegevens [keuzel.beginsample+wijzer) :4);
gotoxy(60.3) ;
write (text2.gegevens [keuze2.beginsample+wijzer) :4);
gotoXY(60.4) ;
writeln(wijzer:2) ;
gotoXY(65.4) ;
readln(waarde) ;
einde:- (waarde-' ');
if not einde then val(waarde.wijzer.code);

until einde;
sample:-wijzer+beginsample;

end; {van procedure vergroting)
{--------------------------------------------------------------------------
function integr(xl,x2 : integer) : real;
{berekent een integraal over i-2}
var

i.j integer;
sum real; {som van de samp les}

begin
sum:-O;
for j :-xl+l to x2-1 do
begin

sum:-sum+(sqr(stroom[j));
end;
integr:-(sum+sqr(stroom[xl)/2+sqr(stroom[x2)/2)*sampletime;

end; {van function int}

{--------------------------------------------------------------------------
function dubint(xl.x2 : integer) :
{berekend een dubbelintegraal over
var

i.j integer;
sum.
dubsum real;

begin
sum:-O;
dubsum:-O;
for j:-xl to x2-1 do
begin

sum:-sum+sqr(stroom[j);
dubsum:-dubsum+sum;

end;
dubint:-dubsum*sqr(sampletime) ;

end; {van function dubint}

{som van de samples}
{dubbele som van de samples}
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procedure bepaal_t;
{geeft de mogelijkheid met de hand een tijdstip aan te wijzen}
{m.b.v de procedures geheel en vergroting)
var

gevonden : boolean;

begin
repeat

ClearScreen;
GotoXY (l , 1) ;
writeln('te bepalen: ',tijdtext);
kies;
graphtext:-tijdtext;
gehee I;
vergroting;
wri te In ( 'Accoord met gevonden t ij dst i p? (j In) , ) ;
readln(keuze) ;
gevonden:- not(keuze-'n');

until gevonden;
end; {van procedure bepaal t)
{-------------------------=------------------------------------------------}
procedure tijden;
{bepalen van de tijdstippen met de hand}
var

i : integer;

begin
for i:-1 to 6 do
begin

ClearScreen;
gotoXY (L 1) ;
wri te In ( 'moet t I , i :1.' bepaald worden? (j In) ');
readln(keuze) ;
if keuze-'j' then
begin

case i of
1: tijdtext:-'t1 het inschakelen van de stroom
2: tijdtext:-'t2 het openen van de contacten ';
3: tijdtext:-'t3 het verstaren' ;
4: tijdtext:-'t4 het commuteren ';
5: tijdtext:-'t5 intrede in de boogkamer ';
6: tijdtext:-'t6 nulworden van de stroom ';
end;
bepaal_t;
case i of
1: sample1:-sample;
2: sample2:-sample;
3: sample3:-sample;
4: sample4:-sample:
5: sample5:-sample:
6: sample6:-sample;
end;

end;
end;

end: {van procedure tijden}

, .,
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procedure check;
{laat een automatisch gevonden tijdstip zien voor controle}

begin
beginsample:-20*«sample-30) div 20);
wijzer:-sample-beginsample;
vergroting;
writeln('accoord met gevonden tijdstip? (j/n) ');
readln(keuze);
if keuze-'n ' then bepaal_t;

end;{van procedure check}
{-------------------------------------------------------------------------
--}

procedure Id_max_en_V_gem;
{bepaalt de doorlaatstroom en de gemiddelde boogspanning}
var

tijd.
max.
som.
soml real; {hulpvariabelen}
i. j •
samplenr integer;

begin
ClearScreen;
GotoXY(l.l) ;
writeln('Bepalen gemiddelde boogspanning en topwaarde stroom ' );
if not tijd_gevonden then
begin

writeln('TIJDSTIPPEN ZIJN NOG NIET BEPAALD !!!! ');
read In;

end
else
begin

soml:-O;
max:-O;
for samplenr:-sample5 to sample6 do
begin

soml:-soml+spanning[samplenr);
som:-spanning[samplenr)+spanning[samplenr+l)+spanning[samplenr-l);
if som/3 > max then
begin

max:-som/3;
Vmax:-spanning[samplenr) ;
samplemv:-samplenr;

end;
end;
Vgem:-soml/(sample6-sample5+l) :
sample:-samplemv;
keuzel:-l;
keuze2:-2;
graphtext:-('max.spanning') :
tijdtext:-graphtext;
check:
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sampIenr:-sample2;
Imax:-stroom[samplenr);
max:-O;
while (Imax-stroom[samplenr) < 100 do
begin

som:-stroom[samplenr);
for j:-l to middel_aantal do
begin

som:-som+stroom[samplenr+j)+stroom[samplenr-j) ;
end;
if som > max then
begin

max:-som;
Imax:-stroom[samplenr);
samplems:-samplenr;

end;
samplenr:-samplenr+l;

end;
sample:-samplems;
keuze1:-2;
keuze2:-1;
graphtext:-('max.doorlaatstroom') ;
tijdtext:-graphtext;
check;

end;
end;{procedure Id_max_en_v_gem}



file:b:look8.pas

Bijlage 3 listing lookS

blz:12

procedure auto;
{het zoeken van tijdstippen m.b.v. de parameters}

var
gevonden
Lj.
midde 1.
minimum

boolean;

integer;

{tijdstip is gevonden}

{middelwaaarde van kanaal 4}
{minimum na intrede}

begin
writeln('zoeken naar inschakelen stroom');
middel :-0;
for i:-1 to 10 do middel:-middel+gegevens[4.i];
middel:-round(middel/10);
samp Ie: -1;
repeat

gevonden:-( abs(gegevens[4.sample]-middel) ) 1 );
if not gevonden then sample:-sample+1;

until (gevonden) or (sample - 2000);
graphtext:-'t1 inschakelen van de stroom ';
tijdtext:-graphtext;
keuze1:-2;
keuze2:-4;
check;
sample1:-sample;
writeln('zoeken naar openen contacten ');
sample:-sample1;
repeat

gevonden:-(gegevens[1.sample+1]-gegevens[1.sample-1])Vcontact);
if not gevonden then sample:-sample+1;

until (gevonden) or (sample-2000);
graphtext:-('t2 openen van de contacten ');
tijdtext:-graphtext;
keuze1:-1;
keuze2:-4;
check;
sample2:-sample;
writeln('zoeken verstartijd');
sample:-sample2+20;
repeat

gevonden:-( (gegevens[1.sample+Sverstar]-gegevens[1.sample]) )Vverstar
if not gevonden then sample:-sample+1;

until (gevonden) or (sample - 2000) ;
keuze1:-1;
keuze2:-1;
graphtext:-'t3 het verstarren
tijdtext:-graphtext;
check;
sample3:-sample;
samp Ie4: -0;
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writeIn('zoeken van de intrede');
samp Ie: -samp Ie2;
gevonden:-faIse;
repeat

if gegevens(l.sampIe]>Vintrede then
begin

minimum:-gegevens[l.sampIe);
for i:-sample to sample+Sintrede do
begin

if minimum>gegevens(l.i) then minimum:-gegevens(l.i];
end;
gevonden:-( minimum>Vintrede );
if not gevonden then sample:-sample+l

end
else sample:-sample+l;

until (gevonden) or (sample-1969);
keuzel:-l;
keuze2:-2;
graphtext:-'t5 intrede in de boogkamer I

tijdtext:-graphtext;
check;
sample5:-sample;
repeat

gevonden: - ( gegevens [2. samp 1e) - ·0 );
if not gevonden then sample:-sample+l;

until (gevonden) or (sample-2000);
keuzel:-2;
keuze2:-1;
graphtext:-'t6 nulworden van de stroom ';
tijdtext:-graphtext;
check;
sample6:-sample;

end; {van procedure auto}
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procedure resultaat;
{het weergeven van de resultaten}

var
print
Lj,
begins,
einds,
begint,
eind
outfile

boolean;

: integer;
: text;

{weI of geen outprint van de resultaten}

{begin en eindsample van de integraal}

{begin en eind tijdnummer van de integraal}

procedure parameter;
begin

writelnCoutfile) ;
writelnCoutfile, IGebruikte parameters:');
writelnCoutfile, 'Vcontact, minimale spanningssprong bij contactscheiding >

Vcontact:4) ;
writelnCoutfile.'Sstar, aantal samples van spanningsstijging > ',Sverstar:

4) ;
writelnCoutfile,'Vstar, spanningsstijging aan eind startijd > ',Vverstar:4

) ;

writelnCoutfile, 'Vintrede, minimale spanning voor intrede > ',Vintrede:6);
writelnCoutfile, 'Sintrede, minimaal aantal samples van intrede > I,Sintred

e: 4) ;
writelnCoutfile, 'Aantal samples voor bepalen maximum in de stroom > ',midd

el_aantal:3) ;
writelnCoutfile) ;
if not print then read In;

end; {van procedure parameter}

procedure tijden;
begin

writelnCoutfile,'ti referentie -' ,sample1*sampletime*lOOO:4:2,'ms');
writelnCoutfile) ;
writelnCoutfile, 'ti Cinschakelen van de stroom) -O.OOms'.

I-' ,stroom[sample1J :4:2.'A',
V-' ,spanning[sample1J :4:2.'V ');

writelnCoutfile, 'tc Cmoment van contactscheiding) -',
Csample2-sample1)*sampletime*lOOO:4:2, 'ms',

I-' .stroom[sample2J :4:2,'A',
V-' ,spanning[sample2J :4:2,'V ');

writelnCoutfile, 'ts Ceinde startijd) -',
Csample3-sample1)*sampletime*lOOO:4:2,'ms' ,

1-' ,stroom[sample3) :4:2,'A',
V-' ,spanning[sample3) :4:2,'V ');

writelnCoutfile, 'tb Cintrede in de boogkamer) -',
CsampleS-sample1)*sampletime*lOOO:4:2, 'ms',

1-' ,stroom[sampleSJ :4:2.'A',
V-' ,spanning(sampleSl :4:2. 'V');

writelnCoutfile, 'te Cnul worden van de stroom) -',
Csample6-sample1)*sampletime*lOOO:4:2. ' ms' ,

1-' ,stroom[sample6J :4:2.'A',
V-' ,spanning[sample61 :4:2,'V ');

writelnCoutfile);
writelnCoutfile. 'startUd: ts-tc-'. (sample3-sample2)*sampletime*lOOO

:4:2,'ms');
writelnCoutfile. 'oplengtijd: tb-ts-' , (sampleS-sample3)*sampletime*lOOO

:4:2,'ms');
writelnCoutfile. 'boogkamertijd: te-tb- ' , Csample6-sampleS)*sampletime*lOOO

:4:2,'ms');
writelnCoutfile) ;
if not print then readln;

end; {van procedure tijden}
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procedure integralen;
var

einde : boolean;
begin

repeat
writeln('file: '.filename);
writeln('tl (inschakelen van de stroom) -'.

samplel*sampletime*1000:4:2.'ms') ;
writeln('t2 (openen van de contacten) -'.

sample2*sampletime*1000:4:2.'ms') ;
-' .

sample3*sampletime*1000:4:2.'ms') ;
writeln('t3 (verstarren)

-' .
sample4*sampletime*1000:4:2. 'ms');

writeln('t5 (intrede in de boogkamer) -'.
sample5*sampletime*1000:4:2.'ms') ;

writeln('t6 (nul worden van de stroom) -'.
sample6*sampletime*1000:4:2. 'ms');

writeln('t4 (commuatie)

writeln;
writeln('welke integraal wil je uitrekenen7');
wr i t e ( I begin t i j d (1 .. 6): ');
readln(begint) ;
wr i t e ( , e i nd t i j d (1.. 6): ');
readln(eind) ;
case begint of

1 begins:-samplel;
2 begins:-sample2;
3 begins:-sample3;
4 begins:-sample4;
5 begins:-s~ple5;

6 begins:-sample6;
end;
case eind of

1 einds:-samplel;
2 einds:-sample2;
3 einds:-s~ple3;

4 einds:-sample4;
5 einds:-s~ple5;

6 einds:-sample6;
end;
writeln('Int(t' .begint:l.'-t' .eind:l.') -' .integr(begins.einds»;
writeln('Dubint(t'.begint:l.'-t' .eind:l.')-' .dubint(begins.einds»;
if print then
begin

writeln(Lst.'Int(t' .begint:l.'-t' .eind:l.') -' .integr(begins.einds»
;

writeln(Lst.'Dubint(t' .begint:l, '-t' .eind:l.')-' .dubint(begins.einds»
;

end;
writeln( 'nog een integraa17 (j/n)');
readln(keuze) ;
einde:-(keuze-'n') ;
clearscreen;
gotoXY (1 • 1) ;

until einde;
if print then writeln(Lst) ;

end; {van procedure integralen}
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Bijlage 3 listing lookS

blz:16

Procedure IenV;
begin

writeln(outfile. 'Doorlaatstroom -' .Imax:7:2. 'A');
writeln(outfile. 'Maximale boogspanning -' .Vmax:6:3.'V');
writeln(outfile. 'Gemiddelde boogspanning-' .Vgem:6:3.'V');
wr i tel n (out f i Ie) ;
if not print then readln;

end;{van IenV}

procedure LN;
begin
·writeln(outfile.'Par~etersvan Niemeyer:');
writeln(outfile.'gamma ic -'.dubint(sdmple1.sdmple2»;
writeln(outfile. 'gamma cb -' .dubint(sample2.sampleS»;
writeln(outfile. 'Ie -'.stroom[sample2]);
writeln(outfile.'delta -'.
dubint(sample2.sampleS)/sQr(stroom[sample2]»;
writeln(outfile.'boogspanning-' .Vgem);
if not print then readln;

end; {Van LN}

begin
ClearScreen;
GotoXY(l, 1) ;
if not tijd_gevonden then
begin

writeln('TIJDSTIPPEN ZIJN NOG NIET BEPAALD!!!!!! ');
readln;

end
else
begin

writeln('RESULTATEN') ;
write('Wil je een afdruk van de resultaten? U/n) ');
readln(keuze) ;
if keuze-'j' then print:-true else print:-false;
if print then assign(outfile.'lst: ') else assign(outfile.'con:');
writeln(outfile. 'file: '.filename);
write('Wil je de par~eters er bij? )');
readln(keuze) ;
if keuze-'j' then parameter;
ClearScreen;
GotoXY(l, 1) ;
write('Wil je de tijden? )');
readln(keuze) ;
if keuze-'j' then tijden;
ClearScreen;
GotoXY (l • 1) ;
write('Wil je integralen uitrekenen? )');
readln(keuze) ;
if keuze-'j' then integralen;
write('wil je de doorlaatstroom en de boogspanning? )');
readln(keuze) ;
if keuze-'j' then IenV;
write('Wil je de parameters van Niemeyer op een rijtje? )');
readln(keuze);
if keuze-'j' then LN;
if print then write(Lst.char(12) .char(7»;

end; {van de if tijd_gevonden}
end; {van procedure resultaat}
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blz:17

procedure zoek_t;
<Zoekt samplenummer bij een bepaalde tijd}

var tijd : real; <te zoeken tijdstip}
<bepaalt s~plenummer van een tijdstip}
begin

writeln('geef het tijdstip dat je zoekt in ms');
readln(tijd) ;
sample:-round(tijd/(lOOO*sampletime» ;
writeln('sample-',s~ple);

beginsample:-20*«sample-50) div 20);
wijzer:-sample-beginsample;

end; {van procedure zoek_t}

{--------------------------------------------------------------------------}
procedure bekijken;
{laat m.b.v. de procedures geheel en vergroting de meetgegevens zien}

var
einde boolean;

begin
kies;
repeat;

graphtext:-'cursor is beweegbaar';
gehee I;
vergroting;
gotoXY (1.25) ;
write('Een andere uitvergroting?(j/n) ');
read (keuze) ;
einde:-(keuze-'n') ;

until einde;
end; {van procedure bekijken}
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Bijlage 3 listing lookB

blz:1B

Procedure parameter;
{geeft de parameters een waarde}
var

waarde : real;
begin

ClearScreen;
GotoXY (L 1) ;
writeln;
writeln('Invoer voor parameters voor het automatisch zoeken');
write('Vcontact. de minimale spanningsprong bij contactscheiding )');
readln(waarde) ;
Vcontact:-round(waarde) ;
write('Sstar. het aantal samples van spanningstijging )');
readln(waarde) ;
Sverstar:-round(waarde) ;
write('Vstar. de spanningstijging aan einde startijd )');
readln(waarde) ;
Vverstar:-round(waarde) ;
write('Vintrede. de minimale spanning voor intrede )');
readln(waarde) ;
Vintrede:-round(waarde) ;
write('Sintrede. het minimale aantal samples van intrede )');
readln(waarde) ;
Sintrede:-round(waarde) ;
write('aantal samples waarmee maxima stroom gezocht wordt )');
readln(middel_aantal);

end; {van procedure parameter}

{--------------------------------------------------------------------------
Procedure Kontrole;
{controleerd de parameters}

begin
ClearScreen;
GotoXY (1.1) ;
writeln('Controle parameters voor het automatisch zoeken');
writeln('Vcontact. de minimale spanningsprong bij contactscheiding:

Vcontact:4) ;
writeln('Sstar. het aantal samples tijdens spanningstijging'.

Sverstar:4) ;
writeln('Vstar. de spanningstijging aan einde startijd: '.

Vverstar:4) ;
writeln('Vintrede. de minimale spanning voor intrede: I.

Vintrede:4);
writeln('Sintrede. het minimale aantal samples van intrede: '

Sintrede:4) ;
Writeln('Het aantal samples voor en na top voor het'.

, bepalen van het stroommaximum: '.middel_aantal:4);
writeln( '(return)');
readln;

end; {van procedure kontrole}
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blz:19

Procedure print;
{maakt een plaatje op de printer}

var
helemaal boolean;

begin
kies;
writeln('wil je een plaatje van het hele tijddomein (h) of ');
write('een vergroting eruit (v) > ');
readln(keuze) ;
if keuze-'h' then helemaal:-true;
graphtext:-" ;
gehee l;
if not helemaal then vergroting;
hardcopy(false.l);
write(Lst.char(12»;

end; {van procedure print}

{---------------------------------------------------------------------------
}

procedure menu;
{schrijft het menu op het scherm}

begin
ClearScreen;
GoToXY (l • 1) ;
writeln(programmanaam.'. '.datum);
writeln('file: '.filename);
if filename <> 'geen' then
writeln('drie kanalen');
if klip then writeln('clipping is aan') else writeln('clipping is uit');
write In;
writeln('menu: ');
writeln('s Stop programma');
if menul then
begin

writeln('n Nieuwe files');
writeln('b Bekijken van de files');
writeln('c Clipping aan/uit');
writeln('p Parameters invoeren');
writeln('r laten zien van Resultaten');
writeln('a Automatisch bepalen tijdstippen');
writeln('v andere menu');

end
else
begin

writeln('o uitprinten signalen');
writeln('t Tijdstip opzoeken');
writeln('m zeIf bepaIen van de tijdstippen');
writeln('k parameters Kontroleren');
writeln('v andere menu');

end;
writeln;
writeln('voer keuze in');

end; {van procedure menu}
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{hoofdprograrnma}

Bijlage 3 listing look8

blz:20

begin
InitGraphic;
einde:-false;
klip:-true;
menul:-true;
filename:-'geen' ;
tijd_gevonden:-false;
while not einde do
begin

menu;
readln(keuze);
if keuze-'s' then einde:-true;
if keuze-'n' then
begin

readbytefile;
k lip: -true;
tijd_gevonden:-false;

end;
if keuze-'b' then bekijken;
if keuze-'r' then resultaat;
if keuze-'t' then
begin

zoek_t;
kies;
graphtext:-'cursor is beweegbaar
vergroting;

end;
if keuze-'c' then

klip:- not klip;
if keuze-'p' then parameter;
if keuze-'k' then kontrole;
if keuze-'a' then
begin

kontrole;
auto;
tijd_gevonden:-true;
Id_max_en_V_gem;

end;
if keuze-'m' then
begin

tijden;
tijd_gevonden:-true;
Id_max_en_V_gem;

end;
if keuze-'o' then
begin

print;
end;
if keuze~'v' then menul:-not menul;

end;
LeaveGraphic;

end.

, ..
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Bijlage 4. Meetgegevens AEG ES1.

Gemiddelde meetgegevens over 5 schoten per meetserie:

metingnummer 1 2 3 4 5

I [A] 1300 1300 1160 2074 4600
p

COS" [ ] 0.88 0.88 0.23 0.99 0.97

R [mO] 146 146 43 102 46

L [pH] 252 252 580 34 34

• [ 0] 6 50 4 68 68

di/dt [A/ms] 260 800 100 4500 8000

t ems] 2.10 1.29 2.72 0.23 0.14c
~ ems] 0.12 0.012 0.05 0.12 0.02

t b ems] 3.61 2.50 4.32 1.54 1.27

~ ems] 0.12 0.06 0.19 0.09 0.11

t -t ems] 1.51 1.20 1.60 1.31 1.12b c
~ ems] 0.07 0.07 0.15 0.10 0.11

t ems] 7.32 5.02 9.30 2.97 2.90e
~ ems] 0.26 0.13 0.15 0.29 0.18

t -t ems] 3.71 2.52 4.98 1.42 1.63e b
~ ems] 0.23 0.15 0.14 0.36 0.25

i [A] 651 978 579 1249 1125c
~ [A] 8 8 4 487 174

"i [A] 930 1191 1016 2287 3827

~ [A] 5 8 19 18 47

fib [V] 283 297 304 293 309

~ [V] 4.8 3.5 7.7 5.8 17

"Ub [V] 330 341 360 335 382

~ [V] 5.3 5.4 21 9.4 10.4
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me t i ngnUJTU1le r 1 2 3 4 5

r. [A2s2] 0.104 0.163 0.101 0.027 0.0030
IC

CI [A2s2] 0.0026 0.0024 0.0015 0.026 0.0017

rcb [A2s2] 0.76 0.90 0.78 3.1 4.8

CI [A2s2] 0.08 0.1 0.18 0.75 1.1

{,* [10-6s2] 1. 78 0.94 2.3 2.01 3.8

{,** [10-6s2] 1.78 0.94 2.3 4.0 4.0

CI [10-6
5
2] 0.18 0.10 0.50 3.2 1.3

n 2dt [103A2s] 1.94 2.76 3.96 5.55 14.26

CI [103A2s] 0.071 0.080 0.025 0.095 0.811

* berekend over de gemiddelde waarden van r. en i
IC C

** berekend over de waarde per schot.
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Enkele meetgegevens per sehot.

Meetserie 1 I =1300 A, eosfCO.88, t/J=60
p

file aegmlsl aegmls2 aegmls3 aegmls4 aegmls5

i [A] 665 650 642 650 650e

i [A] 937 930 930 939 922

ric [A2s2] 0.107 0.103 0.100 0.104 0.106

reb [A2s2] 0.828 0.777 0.846 0.670 0.655

Ub [V] 288 287 283 283 275

n 2dt [A2s] 1987 1915 2045 1869 1874

t [ms] 1.92 2.02 2.23 2.20 2.13e
tb [ms] 3.48 3.55 3.84 3.64 3.55

t [ms] 6.96 7.08 7.46 7.46 7.66e

Meetserie 2 I p=l300 A. eosfCO.88. 4J=500

file aegm2s1 aegm2s2 aegm2s3 aegm2s4 aegm2s5

i [A] 983 983 968 990 968e

i [A] 1194 1194 1179 1202 1186

r. [A2s2] 0.161 0.165 0.161 0.167 0.161Ie

reb [A2s2] 1.05 0.92 0.74 0.85 0.93

Ub [V] 298 297 293 304 298

Ii2dt [A2s] 2867 2832 2677 2669 2732

t [ms] 1.28 1.30 1.31 1.28 1.30e
tb [ms] 2.58 2.52 2.42 2.45 2.54

t [ms] 4.96 5.06 5.19 4.80 5.08e
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Meetserie 3 0
I =1160 A. eosfCO.23, ~
p

file aegm3s1 aegm3s2 aegm3s3 aegm3s4 aegm3s5

i [A] 574 582 574 582 582
e

A

i [A] 998 1021 990 1036 1036

Tic [A2s2] 0.099 0.100 0.100 0.103 0.102

Teb [A2s2] 0.60 0.81 0.58 0.84 1.06

Db [V] 305 316 297 306 294

n 2dt [A2s] 3791 3770 3774 4040 4422

t ems] 2.69 2.75 2.63 2.76 2.75
e

tb ems] 4.14 4.39 4.06 4.42 4.58

t ems] 9.15 9.16 9.28 9.36 9.55e

Meetserie 4 0
I =2074 A. eosfCO.99. ~p

file aegm4s1 aegm4s2 aegm4s3 aegm4s4 aegm4s5

i [A] 1764 2242 1707 751 774e
A

i [A] 2299 2287 2264 2310 2276

T. [A2s2] 0.057 0.414 0.050 5. 76E-4 5. 46E-4Ie

Teb [A2s2] 2.73 1.89 2.49 4.19 4.11

Db [V] 293 298 284 297 299

Ii2dt [A2s] 5550 5648 5463 5657 5874

t ems] 0.36 0.68 0.35 0.10 0.10
e

tb ems] 1.47 1.57 1.43 1.64 1.62

t ems] 2.98 2.67 3.43 2.75 2.70
e
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Meetserie 5 0Ip=4600 A. cosfCO.97. ~

file aegm5s1 aegm5s2 aegm5s3 aegm5s4 aegm5s5

i [A] 1373 1213 938 1190 915e
A

i [A] 3868 3827 3752 3821 3967

ric [A2s2] 5.74£-3 3.60E-3 1.22£-3 3. 63E-3 8. 96E-4

reb [A2s2] 3.74 6.67 5.13 4.93 3.65

Ub [V] 309 317 324 320 277

Ii2dt [A
2
s] 14403 13903 13142 14298 15638

t Ems] 0.17 0.16 0.12 0.16 0.11e
t
b Ems] 1.15 1.43 1.31 1.30 1.14

t Ems] 2.79 2.89 2.78 2.78 3.26e
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file:a:simu2.pas

program simu;

bIz: 1

{*************************************************************************}
{* * }
{* SIMULATIEPROGRAMMA *}
{* Simulatie van het gedrag van een automaat volgens model Niemeyer *}
{* Versie 2. 21 jan 1988 *}
{* Rona ld Damstra * }
{* *}

{*************************************************************************}

Const
date-'22 jan 1988';
progr~anaam-'Simu2. simulatie volgens Niemeyer. '

Var
cosphi.
Ip.
Psi.
L.
R.
Uo.
tijdstap.
maxtijd.
Uklem.
L
U.
Ri.
Uc.
Ublus.
gamma_ic.
gamma_cb.
el<.
intgr.
dubint.
tijd
teken.
stap.
fase.
aantal
outfile
filenaam

real;

integer;
text;
string (14] ;

{cos(phi) van de kortsluitstroom}
{effectieve waarde van de kortsluitstroom}
{i nschake 1hoek}
{inductiviteit van het circuit}
{weerstand van het circuit}
{Netspanning}
{grootte'van de tijdstap}
{tijdstip van einde simulatie}
{momentane klemspanning}
{momentane stroom}
{momentane netspanning}
{inwendige weerstand van de schakelaar}
{initiele boogspanning}
{boogspanning tijdens blussen}
{dubbel integraal voor contactopenen}
{dubbel integraal voor oplengen}
{constante voor het berekenen van de gammacb}
{waarde enkele integraal over de stroom}
{waarde dubbele integraal over de stroom}
{tijdstip}
{teken van de stroom bij contactopening}
{stapnummer}
{fase van het proces}
{aantal stappen}
{uitvoerfile}
{naam van de file}
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file:a:simu2.pas·

procedure invoer;

{interactieve invoer van parameters}

bIz: 2

var
invoer
inf i Ie

text;
string[14];

begin
clrscr;
writeIn(progr~anaam.date);
write In;
write('Geef de naam van de invoerfile > ');
readln(infile) ;
i nf i Ie: -concat ( 'b: ' • i nf ile. ' . i nv I ) ;

assign(invoer.infile) ;
reset (invoer) ;
readln(invoer.g~a_ic) ;
writeln('gamma_ic -' .gamma_ic:3:4.'A·2 s·2');
readln(invoer.Ck);
wr i tel n ( , Ck-' •Ck*1E6 : 6 : 2. ' *10 . -6 s • 2 ' ) ;
readln(invoer.Uc) ;
writeIn( 'Uc-' .Uc:6:2. 'V');
readln(invoer.Ublus);
writeIn('Ublus-' .UbIus:6:2.'V');
readln(invoer.Ri);
writeln('Ri-' .Ri*lE3:4:2. 'rnOhm');
readln(invoer.R) ;
writeln('R-' .R*lE3:4:2. 'rnOhm');
readln(invoer.L) ;
writeln('L-' .L*lE6:6:2.'rnicroH');
readln(invoer.psi) ;
writeln( 'psi-' .psi:3:1);
readln(invoer.Uo) ;
writeln( 'Uo-' .Uo:6:2. 'V ');
readln(invoer.rnaxtijd) ;
writeln('tijd-' .rnaxtijd*lE3:4:2.'rns');
readln(invoer.aantal) ;
writeln('aantal stappen-' ,aantal:5);
filenaam:-'c:temp.sirn' ;

end;{van procedure invoer}
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file:a:simu2.pas-

procedure kop;

bIz: 3

begin
writelnCoutfile.programmanaam,date);
writelnCoutfile. ·psi-'. psi:3:1);
writelnCoutfile.psi) ;
writelnCoutfile. 'L-'. L*lE6:6:2. 'uH');
writelnCoutfile.L);
writelnCoutfile. 'R-'. R*lE3:6:2. 'mOhm');
writelnCoutfile.R);
writelnCoutfile.'Uo-'. Uo:6:2.'V');
writelnCoutfile.Uo) ;
writelnCoutfile. 'Ublus-'. Ublus:6:2.'V');
writelnCoutfile.Ublus) ;
writelnCoutfile. 'Uc-'. Uc:6:2. 'V');
writelnCoutfile.Uc);
writelnCoutfile. 'Ri-'. Ri*lE3:6:2.'mOhm');
writelnCoutfile.Ri) ;
writelnCoutfile.'gamma_ic-'. gamma_ic:3:4.'A·2 s·2');
writelnCoutfile.g~a_ic);

writelnCoutfile. 'Ck-'. Ck*lE6:6:2. '*10·-6 s·2');
writelnCoutfile.Ck);
writelnCoutfi Ie. 'tijd-'. maxtijd*lE3:6:2. 'rnsec');
writelnCoutfile.maxtijd);
writelnCoutfile. 'aantal stappen-'. aantal:6);
writelnCoutfile.aantal);

end; {van procedure kop}

{---------------------------------------------------------------------------
}

procedure initialiseer;

begin
I : -0;
U:-Uo*sqrt(2)*sinCpsi) ;
Uklem:-O;
tijd:-O;
stap:-O;
cosphi:-R/sqrtCsqrC100*pi*L)+sqrCR» ;
tijdstap:-maxtijd/aantal;
teken:-O;
assignCoutfile.filenaam);

end; {van procedure intialiseer}
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procedure initfasel;

Bijlage 5 listing simu2

bIz: 4

begin
intgr:-O;
dubint:-O;
fase:-l;
writeln('fase 1 : schakelaar gesloten');

end;{van initfasel}

{-------------------------------------------------------------------------
}

procedure initfase2;

begin
intgr:-O;
dubint:-O:
gamma_cb:-Ck*sqr(I);
if 1<0 then teken:--l else teken:-l;
fase:-2;
writeln('fase 2 : oplengen van de boog'):

end:{van initfasel}

{-------------------------------------------------------------------------
}

procedure initfase3;

begin
intgr:-O:
dubint:-O;
fase:-3;
writeln('fase 3 : boog in de boogkamer'):

end;{van initfasel}

{-------------------------------------------------------------------------
}

procedure initfase4;

begin
intgr:-O;
dubint:-O;
1 : -0;
fase:-4:
writeln('fase 4 : stroom is onderbroken'):

end; {van initfasel}
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file: a: s imu2 . pas'

procedure step;

blz: 5

begin
U:-Uo*sqrt(2)*sin«50*tijd+psi/360)*2*pi) :
case fase of
l:begin

Uklem:-Ri*l:
if dubint > gamma_ic then initfase2;

end;
2:begin

Uklern:-Ri*l+teken*(Uc+(Ublus-Uc)*sqr(dubint/gamma_cb» :
if dubint > gamma_cb then initfase3;
if teken*1 <- 0 then initfase4;

end;
3:begin

Uklern:-teken*Ublus+Ri*l:
if teken*1 <- 0 then initfase4

end;
4:begin

Uklem:-U:
1 : -0;

end;
end;
if fase < 4 then I:-I+(U-I*R-Uklem)*tijdstap/L:
intgr:-intgr+sqr(I)*tijdstap; .
dubint:-dubint+intgr*tijdstap:
stap:-stap+l;
tijd:-tijdstap*stap;

end; {van procedure step}

{---------------------------------------------------------------------------
}

procedure writeres;
begin

writeln(outfi le.Uklern:4:2. I '.1 :4:2);
end; {van procedure writeres}

{---------------------------------------------------------------------------
}
{hoofdprogranuna}

begin
invoer;
initialiseer;
rewrite(outfile) ;
kop:
writeln('simulatie begint');
initfasel;
while tijd <- maxtijd do
begin

step;
writeres;

end;
close(outfile) ;

end.
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Bijlage 6: Vergelijking gesimuleerde en gemeten data.

CMC I = 891 A, cosFO.20, p=o.p
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CMC I = 1640 A, cosp::O.26, ~.p
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CMe I = 1529 A. cosfCO.35. ~.p
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CMC I =2686 A. cosfCO.35. ~.p
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~ ... ....,
I

CMC I = 5524 A. cosFO.54. N.p
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AEG I = 1160 A. cosfCO.23. ~o.
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Bijlage 6

AEG I = 13oo A.p
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Bijlage 6

AEG I = 1300 A.
p
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Bijlage 6 - 9 -

AEG I = 2074 A.p
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Bijlage 6 10-

AEG I = 4600 A. cosfCO.97. ~o.p
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