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SAMENVATTING

Het gedrag van een vakuumboog kan zowel in een gelijkstroom

als een wisselstroomcircuit bestudeerd worden, waarbij de

eerste methode vanwege zijn eenvoud tal van voordelen biedt.

Een model waaruit op basis van booglevensduurmetingen in een

gelijkstroomcircuit, chopstromen in een vergelijkbaar wissel

stroomcircuit berekend kunnen worden is experimenteel geve

rifieerd. Er zijn chop- en instabiliteitsstroommetingen gedaen

in twee verschillende circuits, waarvan de resultaten goed

met elkaar en met wit de literatuur bekende metingen avereen

stemmen. De manier waarop de booglevensduur gemeten wordt,

blijkt van groot belang te zijn. Een definitieve uitspraak

olntrent de geldigheid van het mathematische model kan nog

niet gedaan worden, omdat door de aard van de experimenten de

geljjk- en wisselstroommetingen bij verschillende kontakt

afstanden plaats vonden. De diskrepantie tussen beide wordt

hiruit wel kwalitatief verklaard.
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SUMMARY

ThE relation between cho~ping current (AC) and arc life

time (DC) in a vacuum switch.

Th~ behaviour of a vacuum arc can be studied both in

DC as AC circuits, the first having the advantage of

simplicity. A model for chopping current calculation

based on life time measurements in a DC circuit is

verified experimentally. Chopping current and current

instability is studied in two different AC circuits.

The results are in accordance with measurements

published by other authors. The method of life time

measurement proofs to be of vital importance. A final

statement conoerning the validity of the mathematical

model cannot be presented yet, because, due to the

experiments nature, DC and AC measurements were carried

out for different contact distances.
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1 INLEIDING

De vermogensschakelaar speelt een eminente rol bij het in

schakelen en onderbreke~ van stromen in de elektriciteits

netten. Met name het laatste stelt hoge Eisen aan de vermo

gensschakelaar, omdat ook de eventuele kortsluitstromen in

het net onderbroken moeten kunnen worden.

Er bestaan verschillende typen vermogensschakelaars die zich

onderscheiden naar het medium waarin de kontakten zich be

vinden. Dit kan bijvoorbeeld lucht, olie, SF 6 of vakuum zijn.

De vakuumvermogensschakelaar r die met name in de midden

spanningsnetten een steeds grotere rol gaat spel~n is hier

het onderwerp van studie. Hierbij wordt niet alleen de scha

kelaar zelf beschouwd, maar ook de interaktie met het cir

cuit waarin deze opgenomen is.

Wanneer twee stroomvoerende kontakten in vakuum die in geslo

ten toestand tegen elkaar gedrukt zijn, geopend worden, neemt

ten gevolge van de mikroskopische oneffenheid van de elek

troden het kontaktoppervlak af en zal de stroom zich op een

steeds kleinerwo~dsnd.oppervlakgaan koncentreren. Door Joule

verwarming ten gevolge van de vergrote stroomdichtheid in

de kontaktgebieden, zal het metaal hier smelten, waarna een

explosieve verdamping optreedt. Afhankelijk van de stroom

ontstaan op de negatieve elektrode een of meer kathodespots

(~ 100 A per spot voor Cu) en tussen de kontakten een plasma

als medium voor de stroom. Er ontstaat dus een metaaldamp

ontlading in vakuum, ook wel "vakuumboog" genoemd. De span

ningsval over de ontlading is voor kleine stromen nagenoeg

konstant, en de grootte van deze boogspanning hangt vrij-

wel aIleen ef van het kathodemeteriaal (~20 V voor Cu).

In het bovenstaande is sprake van een zgn. "getrokken vakuum

boog", dit ter onderscheiding van de voor onderzoek aan me

taaldampontladingen belangrijke "getriggerde vakuumboog".

Hierbij wordt de ontlading geinitieerd door een spannings

puIs toe te voeren aan een triggerelektrode, die op zijn
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beurt de vakuumboog tussen de hoofdelektroden inleidt. Er

wordt hier niet verder op ingegaan.

Wanneer een vakuumboog getrokken wordt aan het begin van

een halve stroomperiode (50 of 60 Hz in elektriciteitsnetten),

zal met de toename van de stroom tot zijn topwaarde het

aantal kathodespots grater worden. Er wordt hier aangenomen

dat de stroom niet te groat wordt, omdat dan het karakter
A

van de ontlading zich wijzigt (1< 5000 A voor Cu). Na de top

neemt dit aantal weer af totdat nog slechts ~~n spot aanwe

zig is (1< 100 A voor Cu). Daalt de stroom nag verder, dan

wordt de spot instabiel en gaat de stroom met een grote

negatieve steilheid afnemen (d1/dt = 107_10 8 A/s). Afhanke

lijk van de aanwezig induktiviteit en kapaciteit ontstaat

in het circuit een overspanning die de emissie van de spot

opnieuw op gang kan brengen. In het ideale geval bereikt

de stroom, eventueel via herhaalde doving en herontsteking

van de kathodespot, zijn natuurlijke nuldoorgang en blijft

dan nul. De stroomwaarde waarbij de eerste instabiliteit op

treedt wordt de instabiliteitstroom I. genoemd. Praktisch
~

gezien breekt de stroom na ~en of meer instabiliteiten voor

zijn Rstuurlijke nuldoorgang af.Dit wordt stroombreking

genoemd (E: current chopping, 0: Stromabriss). De stroom-

waarde I c waarbij dit gebeurt wordt de breek- of chopstroom

genoemd en de grootte hiervan wordt bepaald door de inter

aktie tussen de vakuumboog en het circuit. Belangrijke para

meters hierbij zijn de fysische eigenschappen van het elek

trodemateriaal, de geometrie van de schakelaar, de kontakt

afstand en -snelheid, de induktiviteit, kapaciteit, resis

tiviteit en spanning van het voedende circuit en de steil

heid waarmee de stroom de-~atuurlijke nuldoorgang nadert.

Hoewel een vakuumschakelaar grote stromen moet kunnen onder

breken, is het instabiel worden en afbreken van de stroom

een verschijnsel in het lage stromen bereik, waarbij nog

sleehts ~en kathodespot aanwezig is. Een belangrijk hulpmid

del bij het bestuderen van het stroombrekingsfenomeen is

de gelijkstroomvakuumboog voor kleine stromen. Wanneer zoln

boag tussen twee kontakten getrokken wordt, blijkt dat deze
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afhankeIijk van de stroom een bepaalde Ievensduur heeft.

Hoewel deze Ievensduur een grote statistische spreiding ~r

toont, is het gemiddelde reproduceerbaar.

Voor een gegeven kombinatie van vakuUmschakeIaar en circuit

neemt de gemiddelde booglevensduur voor kleinere stromen

sterk af. Dit is geiIIustreerd in fig. 1.'1 l2L
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fig. 1.1: gemiddelde geIijkstroomvakuUmbooglevensduur als
funktie van de stroom[2]

Voor een vakuUmschakeIaar in een wisselstroomcircuit houdt

dit in dat wanneer de stroom na het bSTeiken van de topwaarde

af gaat nemen, deze op een gegeven moment een waarde I be-. cr
reikt, waarop de bij die stroom behorende gemiddelde boog-

Ievensduur gelijk is aan de tijd g die nog resteert tot
aan de natuurIijke stroomnuldoorgang. Dit is geillu-
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streerd in fig. 1.2, waarin de booglevensduurmetingen van

fig. 1.1 te zamen m~ de te onderbreken stroom I als funktie

van Q is weergegeven.

I~r
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--- I cr

1m 'tIs)-
2

1
1\1 2

5

10

1k1\1 101l 1001l 1~

rIW
"1=

10kA

100

fig. 1.2: booglevensduur in relatie tot de te onderbreken
stroom

Voor bijv~oTb8eld een 50 Hz-stroom met een topwaarde I = 1 kA

is te zien dat voor I< 10 A de gemiddelde levensduur ~ klei

ner wordt dan Q, zodat de stroom hoogs~waarschijnlijk voor
A

de natuurlijke nuldoorgang zal afbreken. Voor I = 100 A wordt

dit punt al bij een stroom If ~ 20 A bereikt, zodat de kanscr
dat de stroom bij een hogere waarde afbreekt, groter wordt.

Hieruit blijkt dus dat de grootte van deafbreekstroom ener

zijds afhankelijk is van de parameters die de levensduur van

gelijkstroombogen beinvloeden en anderzijds van de str~omsteil

heid en dus de topstroom waarmee de sinusvormige stroom zijn

natuurlijke nuldoorgang nadert.

~en model betreffende de relatie tussen levensdl1ur \Ian een
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geIijkstroomboog en de chopstroom in een wisselstroomcircuit

is gepresenteerd door Smeets [2]. Hier wordt in hoofdstuk 5

nader op ingegaan. Het onderzoek was erop gericht om dit

verband experimenteel te verifieren. Daartoe zijn chop- en

instabiliteitsstroommetingen gedaan in twee verschiIIende
~

~iss8lstroomcircuits als funktie van de topstroom I, of Iie-

ver de stroomsteilheid dI/dt (hoofdstuk 2 en 3), en Ievens

duurmetingen aan geIijkstroomvakuumbogen onder vergeIijkba

re kondities (hoofdstuk 4).
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2 CIRCUITS VOOR CHOP- EN INSTABILITEITSSTROOMMETINGEN

Zoals uit de inleiding blijkt, is de instabiliteitsstroom een

grootheid die sterk verwant is aan het gedrag van de kathode

spot bij afnemende stroom. Yano e.a.[3] konkluderen dat de

instabiliteitsstroom afnangt van het kontaktmateriaal, de

kathodetemperatuur en de topwaarde (of om precies te zijn

de dI/dt) van de te onderbreken stroom en onafhankelijk is

van de golfimpedantie Z van het circuit.o

De afbreekstroom daarentegen is bovendien circuitafhankelijk

en met name de golfimpedantie Z speelt een belangrijke rol.
o

Een toename van Z verlaagt de chopstroom [3, 4, 5, 6].o
Dit kan als voIgt worden ingezien: als de kathodespot dooft,

kommuteert de stroom in de (parasitaire) kapaciteit C parallel

aan de schakelaar. Een Kleine C en dus grote Z veroorzaakt
o

een steile spanningstoename over de kontakten, zodat heront-

steking van de kathodespot kan optreden. De hoogte van de

wederkerende spanning is bovendien afhankelijk van de induk

tiviteit L in serie met de vakuumboog. De spanning wordt hoger

naarmate L en dus Z groter wordt.o .

Het is nu interessant om de instabiliteits- en afbreekstroom

als funktie van de te onderbreken stroom nader te onderzoeken.

Met name is het van belang om het chopstroommodel (2], dat

gebaseerd is op booglevensduurmetingen, experimenteel te

verifieren. Bovenstaande metingen zijn uitgevoerd in twee

verschillende circuits, waar in het volgende nader op in

wordt gegaan.

De eerste eis die aan het hoofdcircuit gesteld moet worden

is dat de stroom, liefst kontinuj variabel is over een zo

groot mogelijk bereik. Het regelen van de stroom is mogelijk

door extra serieweerstand of -induktivitEit in het circuit

op te nemen of door variatie van de voedingsspanning. Daar de

booglevensduurmetingen, waarop het chopstroommodel gebaseerd

is, uitgevoerd zijn in een resistief circuit, is ook voor de
wisselstroommetingen voor een dergelijk circuit gekozen.
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Bovendien zijn de te verwachten overspanningen veroorzaakt

door stroombreking lager dan in een induktief circuit. Wat

de voedingsspanning van de bron betreft, is het noodzakelijk

dat deze vele malen groter is dan de boogspanning van de

vakuumschakelaar. De stroom in het circuit moet zo min moge

lijk beinvloed werden door het ontstaan van de boog.

De invloed van de boogspanning op de stroom in een resistief

circuit is twee~rlei. Ten eerste daalt de stroom op het mo

ment van kontaktscheiding en ten tweede treedt er een versnel

de nuldoorgang op in zowel de stroom als de spanning zoals

hieronder is geillustreerd.

+

[
+

lUI.

fig. 2.1: invloed van de boogspanning op de stroom.
t is moment van kontaktscheidingo

Voor de stroomdaling en de verschuiving v~n de nuldoorgang

geldt:

Ai
Ub= -
R

1 U
~ t 1 = • arcsin (--!?)

W 0

Voor een boog op Cu-kontakten (Ub~ 20 V) in een 380 vlSO Hz

circuit geldt voor de relatieve stroomverandering en nuldoor

9an 9ve r s c hui vi ng:

~i Ub
= - = 0,04 (4%)

i 0

6. t 1 1 U
= arcsin (2) = 0,01 (1 %)

t 1 rr 0
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De helling waarmee de stroom de nuldoorgang nadert, neemt

ten gevolge van de boogspanning slechts 0,1% af.

De in het hoge stromen laboratorium aanwezige bronnen waaruit

het circuit gevoed kan worden zijn: de 50 Hz-generator (380 vi
400 A), het 10 kV-net in kombinatie met een transformator

(800 kVA, 10 kv/380 V) en de kondensatorbatterij (15 kv/35 kA).

De 50 Hz-generator is vanwege het kleine stroombereik minder

geschikt. Netvoeding heeft het voordeel dat de spanning konstant

is en bovendien kan de transformator voor korte tijd overbe

last worden, zodat hogere stromen dan de nominale mogelijk

zijn. Een nadeel is dat de stroom slechts in diskrete stappen

door variatie van R ingesteld kan worden. De kondensatorbatte

rij kan op het eerste gezicht een groot stromenbereik aan,

maar de demping ten gevolge van de aangebrachte weerstand

vormt hier een drastische beperking. Zoals in 2.2.1 zal blij

ken zijn met de in het laboratorium aanwezige kondensator

batterij in een resistief circuit slechts stromen tot 1000 A

mogelijk. De beperkte hoeveelheid aanwezige energie in het

systeem en de kontinu regelbare stroom door variatie van de

laadspanning bij een vaste weerstandswaarde zijn voordelen

van de kondensatorbatterij.

Er is in een circuit met netvoeding en in een circuit met

een kondensatorbatterij gemeten. De berekeningen en praktische

uitvoering van deze circuits zijn beschreven in paragraaf

2.1 resp .. 2.2.

2.1 Circuit met netvoeding

In fig. 2.2 is schematisch het circuit weergegeven, bestaande

uit een transformator (10 kV/38o V, 800 kVA) die via een ver

mogensschakelaar aan het 10 kV-net gekoppeld is, een variabe~

weerstand R en een vakuumschakelaar als testobjekt. Aan de

hoogspanningszijde van de transformator is als overspannings

:beveiliging een bollenvonkbrug aangebracht met een doorslag-
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spanning van 36 kV. Het 10 kV-net is beveiligd met smeltvei

ligheden van 80 A.

dlookVA
/OkV/3OJo V

fig. 2.2: principeschema circuit met netvoeding

De transformator wordt aan de laagspanningszijde ~~nfasig be

last. Als de invloed van de boogspanning op de stroom verwaar

loosd wordt (zie blz.14), wordt de stroom gegeven door:

I =
u

R
met U = 380 V

Daar de spanning U konstant is, moet de weerstand Rover een

groot bereik variabel zijn ( 0,3- 1on). Bij het inschakelen

van de transformator treedt er een inschakelverschijnsel op,

de zgn. "inrush current", dat afhankelijk is van het moment

van inschakelen en de belasting van de transformator. Bij een

onbelaste transformator kan deze inschakelstroom vele malen

groter zijn dan de nominale stroom (7 ~ 8 voor een 800 kVA

transformator) en dempt het verschijnsel uit met een tijd

konstante van enkele sekonden.

Het circuit moet zowel tegen de krachtwerking als de ther

mische effekten van de inrush current bestand zijn. Met name

de dissipatie in R is problematisch, daar geen geschikte

weerstanden in het laboratorium aanwezig zijn. Om de stroom

toch resistief te kunnen begrenzen werd gebruik gemaakt van

een transformator (10 kV/380V, 600 kVA) waarmee de impedantie

van hoogohmige weerstandsmatten (R = 10 kA/1 A) naar het
o

gewenste laagohmige bereik werd getransformeerd (fig. 2.3).
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R' I'h I Ii: COJOh""iJ

/okV/.J<:Po V

600kVA

fig. 2.3: impedantietransformator

De berekeningen aan bovenstaande schakeling zijn weergegeven

in bijIage 1. Hieruit voIgt voor de transformatie verhouding

tussen de hoog- en Iaagohmige zijde:

R'

R
= 923 (2.4)

Het ohmse karakter van de getransformeerde weerstand wordt

nauweIijks beinvIoed door de spreidingsinduktiviteiten van de

transformator (~wLk~ 13 mll bi j 50 Hz). De stroom I wordt

ingesteld door het aantal paraIIeIle weerstandsmatten k te

varieren (R' = Ro/k). De stroom I is evenredig met k:

I = k.35 A (2.5)

Door de asymmetrische belasting van de impedantietransforma

tor worden de weerstandsmatten qua vermogen 30% overbelast.

Omdat er naast een voedingstransformator een impedantietrans

formator in het circuit is opgenomen, zal het inschakelver

schijnsel afhankeIijk van het aantal weerstandsmatten en het

moment van inschakelen gekompliceerder zijn dan in het voor

gaande is aangegeven.
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Op onderstaande foto (fig. 2.4) z~Jn de gemeten spanning en

stroom bij vijf weerstandsmatten (k = 5) en 10 sekonden na

het moment van inschakelen weergegeven •

10~

••••••••••·1·······1• •••••••...........•••••••• .•••_ .

500
V

fig. 2.4: spanning en stroom na 10 s (k = 5)

Spanning en stroom vertonen geen faseverschuiving en de geme

ten en berekende stroom vertonen minder dan 10% afwijking

(I = 190 A resp. 175 A). In de negatieve helling van de stroom

is nog een vervorming zichtbaar ten gevolge van het inscha

kelverschijnsel.

Vereenvoudigd kan het circuit voor 50 Hz opgebouwd gedacht

worden uit een ideale spanningsbron (U = 380 V), een weerstand

(R = R /923k) en een zelfinduktie L , bestaande uit de sprei-o p
dingsinduktiviteiten van de transformatoren (L en L.) en den ~

parasitaire induktiviteit Lc van verbindingskabels en -strip-

pen (L = L + L. + Lc ) •
p n ~
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L'h,.

fig. 2.5: vereenvoudigd circuit met netvoeding voor 50 Hz

De parasitaire kapaciteit C die de schakelaar ziet kan bij
p

f = 50 Hz buiten beschouwing worden gelaten. Aan de hand van

het bovenstaande vervangingsschema (fig. 2.5) kan een schat

ting gemaakt worden van de in het circuit aanwezige indukti

viteit en daarmee van de tijdkonstante L IR. Uit bijIage 1
p

voIgt:

Voor de nettransformator (sterschakeling) geIdt:

(2.7)

De induktiviteit van de circuitbedrading wordt op 1,5 uH/m
gesteld [7, p.67 e.v.l zodat:

Voor de totale induktiviteit L geldt dan:

L = L + L. + L = 94 IIHP n ~ c r

En voor de tijdkonstante Lp/R:

(2.8)

(2.9)

(2.10)

Het volledige circuit zoals dat in het Iaboratorium is opge

bouwd is weergegeven in bijIage 2.
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Het hoogfrequent gedrag van het circuit onderscheidt zich van

het 50 Hz-gedrag doordat parasitaire kapaciteiten en het skin

effekt een rol gaan spelen. Het laatste houdt in dat naarmate

de frequentie toeneemt de stroom zich steeds sterker in de bui

tenste schil van de gel eider gaat koncentreren. Hierdoor neemt

de weerstand toe en zal de zelfinduktie kleiner worden.

Zowel Reininghaus [4, p.50 e.v.] als Holmes [5, p.3 e.v.]ge

ven een vervangingsschema met gekoncentreerde circuitelementen

dat het hoogfrequent gedrag van een circuit met netvoeding en

induktieve stroombegrenzing beschrijft. Afgezien van het feit

dat Holmes uitgaat van paralleldemping en Reininghaus van se

riedemping, en Reininghaus bovendien de boogspanning in de

beginvoorwaarden niet verwaarloost, zijn beide modellen iden

tiek. Aangezien het hier am induktieve circuits gaat, zijn

stroom en spanning 90 0 uit fase en wordt daarom de spanning

op het moment van stroombreking konstant en gelijk aan de

topwaarde verondersteld. Met een Kleine aanpassing geldt het

bovenstaande model oak voor een circuit met resistieve stroom

begrenzing. Fig. 2.6 geeft het vervangingsschema met serie

demping.

+

fig. 2.6: circuitmodel voor hoge frequenties

o€ wederkerende spanning (E: Transient Recovery Voltage, TRV)

u over de schakelaar is gegeven door een tweede orde dif~
s

ferentiaalvergelijking:
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d2. duUs s
L ,.. RC .-L. .-2 + + u .: U

p P dt P dt s

De bijbehorende beginvoorwaarden zijn:

(2.11)

(2.12)

i (t=O)

dt t=O
= (2.13)

Onder de aanname dat op t = 0 stroombreking optreedt, gaat

(2.13) over in:

dt t=O
= (2.14)

In plaats van een konstante spanning wordt op het moment

van stroombreking een lineaire tijdsafhankelijkheid aan

genomen, zoals in fig. 2.7 is geillustreerd.

t

I
I
I
I

t:=o

,,.,

I
I
I \
I \

() '1- .... "
" I '

" LIb:I

--Ic:

t

fig. 2.7: stroom en spanning bij stroombreking in een
resistief circuit



Linearisatie van de spanning rond de nu1doorgang geeft:

u' = RI -wO.t (2.15)c

De demping 6 en de resonantiefrequentie w worden gedefinio
eerd a1s:

R

2L
p

(2.16) 2
w 0 =

1

L C
p p

(2.17)

A1s (; < w wordt na stroombreking een periodiek spannings
o

ver100p van u gevonden:s

Us = (RIc - wOt) - (RIc - Ub - (.,JOt)

-ot• e • sin wte (2.18)

waarin de eigenfrequentie we gegeven is door:

222
w = w - 6e 0

(2.19)

In de praktijk b1ijkt dat de frequentie en de demping van

de TRV zo hoog zijn (tabe11: T <5 J.lS, a /0 ::::0,8), dat
e s2 s1.

de he11ing van de 50 Hz-wederkerende spanning

(du/dt::::, - 0s2 V/}Js) nauwe1ijks inv10ed heeft op de grootte

van de TRV. Bovendien is de fout die gemaakt wordt door

w = w te ste11en k1einer dan 0,1% (zie formu1e 2.25).e 0

Formu1e 2.18 kan dan benaderd worden door:

-ote • cosw t +o

-btZ I • e • sinw t
o c 0

(2.20)

Uit formu1e (2.20) b1ijkt dat a1s er geen stroombreking op
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zou treden, in het verliesvrije geval (0 = 0) de eerste

top van de wederkerende spanning gelijk is aan Ub • Treedt

er weI stroombreking op, dan moet met formule (2.20) gere

kend worden, waarin aIle termen van dezelfde grootte-orde

zijn.

Daar het circuit het gedrag van de vakuOmboog en met name

de chopstroom sterk beinvloedt, is het belangrijk am de

circuitparameters inklusief de parasitaire elementen nauw

keurig te kennen. De in hat circuit aanwezige R, Lp en cp
volgen uit het effekt dat extra kapaciteit C parallel aana
de schakelaar heeft op de wederkerende spanning [5].

spanning

(2.21)
R

2L
p

6 =,met w 2 =
a

Voor de eigenfrequentie w van de wederkerendee
Us geldt vol gens (2.16), (2.17) en (2.19):

1

Onder de veronderstelling dat We=WO geldt er een lineair

verband tussen 1/~2 en C °
e a O

= (2.22)

Lp voIgt uit de helling van de rechte en C uit het snij

punt met de 1/W2 -as. Bij het bovenstaandePdient opgemerkte
te worden dat L frequentieonafhankelijk wordt veronder-

p
steld over het beschouwde frequentieinterval. De dempings-

koefficient b kan bepaald worden uit het logarithmische

dekrement van twee opeenvolgende spanningspieken:

21t

Q
sn• In(- )

o
sn+1

(2.23)

Met de eerder gevonden Lp is dan R uit (2.16) te berekenen.
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Uit W
2 2 2 voIgt:= w + 6
0 e

Wo = We ·V1 + (~)2 (2.24)
'(,)

e

Voor de relatieve fout die gemaakt wordt als ~e door Wo
vervangen wordt, geldt dan:

= (2.25)

De eigenfrequentie W is gemeten voor e = 0, 10, 20 en 40 nFe a
met een, zes en twaalf weerstandsmatten (k = 1, 6 en 12).

Voor k = 1 is bovendien de dempingskoefficient gemeten. De

meting en en de daaruit m.b.v. Iineaire regressie bepaalde

waarden voor L en e alsmede Z =VL Ie I zijn weergegevenp pop p
in tabel 1.

k = 1 k = 6 k = 12

ea[nF] W [s-1] 6 [s-1] (.) [s-1] W [s-1]
e e e

0 6 4 6 6
1,9.10 6,9.10 1,8.10 1,8.10

10 1 ,2.
" 3,5.

"
1 ,2.

"
1 ,2.

"
20 0,9.

"
3,9.

"
0,9.

"
0,9.

"40 0,7.
"

2,3.
"

0,7.
"

0,7.
"

Lp[~H] 45 44 44

e [nF] 6,4 6,9 6,9
P

Z [.11] 84 80 80
0

tabel 1: circuitparameters voor k = 1, 6 en 12

Uit de metingen bIijkt dat de fout die gemaakt wordt

bij het vervangen van W door w kleiner is dan 0,1%.e 0
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1/w2
e

['1fI2/51

2,0

1,5

1,0

0,5

o 10 20 30 40 CalnFI

fig. 2• 8: 1/w~ a Is fun kt i-e van Ca

Figuur 2.8 laat zien dat er inderdaad een lineair verband

tussen 1/W2 en C bestaat, zodat voor de hier beschouwdee a
frequenties L frequentieonafhankelijk is. De circuitpara-

p
meters zijn onafhankelijk van het aantal weerstandsmatten.

Dit kan verklaard worden door het feit dat de impedantie

transformator zich aan de laagspanningszijde kapacitief

gaat gedragen. Voor hoge frequenties wordt de getransfor

meerde weerstand kortgesloten. Uit meting van de demping

blijkt dat de circuitweerstand R weI frequentieafhankelijk

is. Voor C = 0 moet met een circuitweerstand van 6~gere-a
kend worden.

De vakuumschakelaar heeft een kapaciteit die in de orde van

10 pF ligt. Tesamen met de parasitaire induktiviteit L' van
p

de kring waarin de schakelaar en C (+ C ) zich bevinden
p a

draagt deze zorg voor een zeer snelle TRV (enkele tientallen

r'1Hz).

In plaats \.8n ui. t de TRV, is

de oscillaties die ontstaan

boogspanning in het circuit

L' eenvoudiger te bepalen uit
p

zodra bij kontaktscheiding de

werkzaam wordt.
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L I
1>

]r~'

fig. 2.9: hoogfrequent gedrag bij booginitiatie

Als er vanuit wordt gegaan dat L het voedende gedeelte
p

ontkopp el t van de rest van het circui t (C »C ), wordta p
i b beschreven door een tweede orde differentiaalvergelij-

king:

(2.26)

met beginvoorwaarden:

ib(t=o) = 0

di b Ub
=

dt t=o L'p

(2.27)

(2.28)

Als w' =W' wordt de oplossing:e 0

i b

Ub -cS't sinw't met= • e •
WoL~

0

R' 1
b' = ---E. w' =,

0 V2L' L'C
~ p a

(2.29)

Fig. 2.10 laat een oscillogram zien voor Ca = 0,5 ~F.
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10
A

fig. 2.10: u b en i b bij booginitiatie (C a = 0,5 }JF)

Uit de meting voIgt:

-1s , 56' = 1,1.10
-1

5 (2.30)

Uit (2.25) bIijkt dat het geIijksteIIen van We aan Wo een

fout van 0,5% geeft.

L' en R' zijn uit (2.28) te berekenen:
p p

L' = 1,7 j.JHp
, R' = 0,4.n

p
(2.31)

2.2 Circuit met kondensatorbatterij

De invIoed van de voedende spanning u op het stroomgedrag

wordt groter naarmate de spanning bij het naderen van de

nuldoorgang afneemt. Op het moment van stroombreking (t=t c )

is de voedende spanning gegeven door:

u(t ) = R.I + Ubc c (2.32)

Voor kleine weerstandswaarden is dan op t=t niet voldaanc
aan de eis dat u »U b (bIz.14 ). (b.v.: u(tc)~ 35 V bij

R = 1,4..it (k=8), I c = 10 A, Ub = 20 V) Om op het moment

van stroombreking toch een voldoende hoge spanning te hebben,

moet bij geIijkbIijvende stroom, R verhoogd worden. Dit
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kan gerealiseerd worden met behulp van een LC-slingerkring

zoals hieronder is geschetst.

+

---'rY"'YYYl..-/•......-..;~
~ 5 +

u

u. T --...; T _Ub

fig. 2.11: circuit met LC-slingerkring

De kondensatorbatterij wordt opgeladen tot een spanning Uo
(U = 1 - 15 kV). Als de totale circuitweerstand, 0

Rtot = Ro + R niet te groot is (R tot< 22
0

met 2
0

= VLo/C;)

zal na het sluiten van de schakelaar 5 een gedempte stroom

oscillatie ontstaan met een eigenfrequentie w ~ w = 1/V"'-L-C~·).
e 0 0 0

Indien <5<LJ is de tijdsafhankelijkheid van de stroom vooro
deze gedempte LC-slingerkring gegeven door:

i(t) met

Rtot

2L
o

,
1

, 222W =w -8 (2.33)e 0

Daar Ub « Uo is de invloed van de boogspanning hier verwaar

loosd. De grootte van de weerstand R wordt door twee eisen

bepaald. Ten aerste voIgt uit ~<W dat Rt t< 22 om een 05-
o 0 0

ciIIerende stroom te krijgen. Ten tweede moet R zodanig

gekozen worden dan zelfs bij de kleinste te verwachten chop

stromen (~1 0 A) op het moment van stroombreking de voeden

de spanning hoog genoeg is. Als kriterium geldt dat de voe-
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dende spanning op het moment van stroombreking minstens zo

hoog moet zijn als de akkuspanning (72 V) in het booglevens

duurcircuit [2]. Er is gebruik gemaakt van Morganite weer

standen van 2,5.n di e elk 32 kJ kunnen di ssip eren. Om de

spanning te kunnen houden (doorslagspanning ~ 3 kV per

weerstand) is R opgebouwd uit twee paralelle pakketten van

vijf direkt op elkaar gemonteerde weerstanden. Het geheel

vertegenwoordigt een weerstandswaarde van R = 6,6n, zodat

u(t c ) ~ 85 V.

L en C zijn opgebouwd uit m LC-blokken (L'
000

112,4 ~F, R' = 1,7n) die parallel geschakeld
o

Er geldt dus:

= 90 mH, C' =o
kunnen worden.

L' R'
Lo

0 r m C' R 0 (2.34)= = =,
"0 • 0

,
0m m

Hieruit voIgt:

Z'0
(2.35)z = , f = f'

0 0 0m

Onder de aanname dat We = Wo is uit (2.33) af te lei den
....

dat de waarde van het eerste stroommaximum 11 te schrijven

is als funktie van het aantal LC-blokken m:

It mR + R'
.... Uo - 4'( z' 0)

1 1 = m.- • e 0

Z'
0

Deze funktie bereikt een maximum voor:

(2.36)

4 Z'
0 (m geheel)m = •

1t R

4 Z ' -( 1
1t. R'.... 4 Uo

+ 0 )(m -.Q. • -1 1 = ) = • • e 4\ •
Z ' (2.37)1t R 1t.. R 0
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Invullen van de gegevens levert (U = 15 kV):
o

m = 5

....
I (m=5) = 1015 A (2.38)

Hieruit volgt dus dat in de geschetste situatie geen

grotere topstromen dan ~1000 A bereikt kunnen worden. De

demping 6 beinvloedt echter ook de frequentie. Exakte bere

kening van de maximaal haalbare topstroom (bijlage 3) geeft:

m = 4 .. 11 = 863 A (2.39)

Eigenlijk gaat het om de steilheid waarmee de stroom naar

nul gaat. Deze wordt maximaal voor m = 2.

m = 2 !(dI/dt)11 = 135 Alms (2.40)

In verband met de aansturing van het circuit zijn ook het
....

tweede stroommaximum 13 en de stroomsteilheid bij de daarop

volgende nuldoorgang (dI/dt)3 van belang. Deze worden

beide maximaal voor m = 1.

m = 1 1 3 = 167 A , l(dI/dt)31 = 42 Alms

(U o = 15 kV) (2.41)

Uitgaande van het bovenstaande is er gebruik gemaakt van

een enkel LC-blok en twee parallelle LC-blokken, waarbij de

stroom werd geregeld door middel van de laadspanning Uo •

In fig. 2.12 zijn de gemeten stroomoscillaties van de LC

slingerkring weergegeven voor m = 1 en m = 2 (U = 7,5 kV).
o

49 A
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98 A

-
1. .

• -_. - 7""- •••_ •• _._._~ • .l. ":-

- ,m=2 t

, i u,,=7.SkV :
~--- _. -, - - -- "~.-. _._-- -"T-

.• __ . ..l •__ ..__

= I
- ,--=-----~--j--~--- ~---4

... I I I I

fig. 2.12: stroomoscillaties LC-slingerkring voor m = 1 en
m = 2 (U = 7,5 kV)o

De gemeten frequentie,stroommaxima en -steilheden staan in

tabel 2.

... ...
1(d1/dt)11 I(dIIdt) 31m f 11 13e

[H z] [ A] [ A ] [ Alms] [Alms]

1 50,0 213 84 56 21

2 49,0 375 73 78 15

tabel 2: gemeten frequentie, stroommaxima en -steilheden
voor m = 1, 2 (U = 7,5 kV)o

Vergelijking met de berekende waarden in tabel B.1 laat

zien dat er voor m = 1 goede overeenstemming is, maar

dat de voor m = 2 gemeten waarden 10% groter zijn dan

de berekenden. Waarschijnlijk is hier de gewenste laad

spanning (U = 7,5 kV) met 10% overschreden.o

Aanmerkelijk hogere stroomsteilheden kunnen verkregen

worden door verhoging van de frequentie bij gelijkblijven

de demping. Door slechts ~~n van de vier deelkondensatoren

waaruit C' is opgebouwd te gebruiken in kombinatie met L',o 0

worden de frequentie en de stroomsteilheid met ongeveer

een faktor twee vergroot (zie bijlage 3, tabel B.2). Hoewel

hier in de opstelling weI rekening mea is gehouden, is van

deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Opgemerkt dient te
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worden dat halvering van de periode-tijd Te = 1/fe , bij een

zelfde spreiding in de openingstijd van de vakuumschakelaar,

een twee maal 20 grate afwijking in de openingsfase geeft.

Om het circui t voor hoge frequenties (f > 50 kHz) resistief

te houden werd het voedende gedeelte door middel van een

kondensator Ck = 7,71 ~F ontkoppeld van de rest van het

circuit. Direkt over de kontakten van de vakuumschakelaar

is een kapaciteit C = 400 pF aangebracht om een vergelijk-a
bare situatie te krijgen als in het circuit voor booglevens-

duurmetingen [2]. Fig. 2.13 geeft het schema, inklusief de

parasitaire induktiviteit L •
p

Ro Lo 5 R

+ ~

r
Uo u-Tc., TCk

:;:;-
fig. 2.13: vervangingsschema circuit met kondensatorbatterij

In de wederkerende spanning u kunnen weer oscillaties mets
verschillende frequentie onderscheiden worden. De zeer snel-

Ie oscillatie tussen de ei genkapaci tei t (10 pF) en -indukti

vi t e i t (~O, 2 u H) van de va kuurns c ha k e1 a a r i s nie t me e t ba a r

(f e ~ 100 MHz). De eigenfrequentie van de Kring RLpCaC k is

bij benadering gege'Jen door (C k » Ca ' W
e
= Wo ):

1

(2.42)
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Uit de gemeten frequentie f = 4,0 MHz voIgt:e

Lp = 4,0 ~H (2.43)

De frequentieafhankelijke weerstand in deze kring voIgt

uit de demping van de oscillatie:

a
R(W) = 2L p .& met 0= ~~ • In(a::) (2.44)

De verhouding tussen twee op~~nvolgende spanningsmaxima is

051/052 = 1,7, zodat bij f e = 4,0 MHz geldt:

( 6 6 5-1 )R = 17.a. = 2,1.10 (2.45)

Bij het aanbrengen van extra induktiviteit (3,8 ~H) in deze

kring daalt de frequentie tot f = 2,8 MHz, wat in overeene
stemming is met het bovenstaande. De weerst~nd voor f e =
2,8 MHz is (051/052 = 1,3):

R = 11..0. (6 = 0,7.10 6 5-1 ) (2.46)

Uit(2.25) voIgt dat in de twee voornoemde gevallen de

fout, die gemaakt wordt door w gelijk aan w te stellen,e 0

kleiner is dan 0,5%.

Voor deze snelle TRV kan het voedende gedeelte van het

circuit (zie fig. 2.13) buiten beschouwing worden gelaten,

zodat het circuitmodel vol gens fig. 2.6 toepasbaar is. De

spanning U over Ck kan konstant verondersteld worden. Op

het moment van stroombreking geldt volgens (2.32)

Analoog aan (2.18) wordt dan voor de wederkerende spanning

Us gevonden:
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) -cStUb - HI.e .coswt +c a

Zo =VLp
i ,

Ca

-ot. tZ I • e s~nwa c a

(2.47)

Daar R« Zo (6,6,nresp. 100.0.) geldt bij benadering:

( ) -ot
u = RIc + Ub + Z I.e .sinw tsoc a

(2.47a)

De eerste spanningspiek u in het verliesvrije geval
Sl

(6= 0) is bij benadering:

Us, = ZoIc (2.47b)

Naast deze snelle oscillaties treedt er een relatief

langzame slingering op in de kring R L CkC waarvan dea a a
eigenfrequentie gegeven is door (C » Ck ' W = W ):a e a

1
(2.48)
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Met Ck = 7,71 ~F en La = 90 mH (m = 1) resp. La = 45 mH

(m = 2) geeft dit:

m = 1 : f e = 191 Hz (2.49)

m = 2: f e = 270 Hz (2.50)

De gemeten frequenties zijn f = 200 Hz (m = 1 ) resp.e
f = 280 Hz (m = 2).e

De spanning over C is op het moment van stroombreking van
a

polariteit gewisseld. De grootte U' van de spanning op dita
moment kan gevonden worden uit de energiebalans. Bij ver-

waarlozing van de op dat moment in C , L , Ck en L aanwe-a p a
zige energie en de in de boog gedissipeerde energie geIdt:

-'-c u,2
2 a a

= _L.C U2
2 a a

1
w

7t

• Rtot .i
2 J sin 2(wt).d(wt) (2.51)

o

met Z = VL Ic Ia a a

Rekening houdend met het teken voIgt hieruit:

U~ = -Vu~ (2.52)

Tijdens het inslingeren van de wederkerende spanning kan

U' konstant verondersteld werden (C » Ck ). Analoog aana a
(2.18) geldt dan in het ongedempte geval (6 = 0) en bij

verwaarlozing van Ub t.o.v. U~:

• ( cos w t -1) + Z I • sin w ta a c a

,

De eerste term stelt de TRV voor als er g~~n stroombre

king optreedt. Is dit weI het geval dan doet oak de tweede

term mee. Het ee~ste spanningsmaximum en -minimum 0 1 resp.
s.

0s2 treden op bij (t c = 0):

1
.j.. =
'"'1
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In het onderstaande oscillogram is de berekende wederkerende

spanning gestippeld aangegeven. Er is een goede overeenstem

ming tussen de gemeten en berekende overspanning.

fig. 2.14: gemeten en berekende overspanning
(m = 1, U = 5 k V, ! 1 = 143 A, I = 24,1 A,

f e = 200 0 Hz) c

Het blijkt dat in dit circuit de eerste term van (2.52)
overheerst. Uit (2.52) voIgt dat de hoogste overspanningen

optreden voor m = 1 en Uo = 15 kV. 8ij een maximaal te ver

wachten chopstroom van 30 A geldt dan:

051 = 0,5 kV , o = - 20 kV
5

(2.55)

Een enkele keer werd gekonstateerd dat wanneer, ten gevolge

van de spreiding in de schakelaars, de kontakten te vroeg

openden, de stroom (I < 20 A) onmiddellijk brak. Dit is voor

wat de overspanningen betreft een gevaarlijke situatie,
daar bij een laadspanning van 15 kV de topwaarde van de

TRV vol gens (2.52) groter kan zijn dan + 30 kV. Met name
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Ca moet bestand ZlJn tegen deze overspanning. Als 5 na

verloop van tijd opent kan er nog een aanzienlijke span

ning over Co en Ck staan, zodat deze voor het betreden van

de cel via een aardschakelaar ontladen moeten worden.

2.3 Aansturina
"

Beide circuits werden aangestuurd met een elektronisch stuur

apparaat bestaande uit een voeding, een start unit en di

verse uitwisselbare vertragingsunits, eventueel uitgebreid

met een unit voor relaissturing. Om storingen via het net

te voorkomen werd een filter in het netsnoer opgenomen. De

triggering van de meetapparatuur (Biomation 8100, Intron 552

OMS, Le Croy 9400) waarvan de tijdbasis varieerde van 20 

200 ~s/div., geschiedde op de boogspanning of de wederkeren

de spanning. Bij de laatste werd gebruik gemaakt van de

pre-trigger mode.

In de uitgangspositie staat het 10 kV-net op spanning, is

de vermogensschakelaar open en zijn de kontakten van de

vakuumschakelaar gesloten (fig. 2.2). Om de inrush current

te minimaliseren, werd het inschakelmoment van de vermo

gensschakelaar met het net gesynchroniseerd. Na 10 sekon

den, benodigd om het inschakelverschijnsel te laten uit

dempen, werd de vakuumschakelaar geaktiveerd. Dit was ook

weer gesynchroniseerd met het net om een vaste openings

fase (1 ms vDDr het stroommaximum) te verkrijgen. Mocht de

vakuumschakelaar falen, dan onderbreekt de vermogensscha

kelaar de stroom. Bijzonderheden zijn gegeven in bijlage 5.

Nadat de kondensatorbatterij Co is opgeladen en de kontak-
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ten van de vakuumschakelaar z~Jn gesloten, moet de vermogens

schakelaar 5 inschakelen (fig. 2.11). Het moment van kontakt

scheiding is zodanig gekozen dat op het moment van stroombre

king de kontakten hun eindposi tie bereikt hebben. Het. moment

van kontaktscheiding wo~dt beinvloed door de spreiding in de

openingstijd van beide schakelaars. De spreiding van de ver

mogensschakelaar is overheersend en kan geelimineerd worden

door de vakuumschakelaar pas te triggeren als de stroom al

loopt. Rekening houdend met de polariteit van de stroom en

de openingstijd van de schakelaar vindt de kDntaktscheidin~

dan plaats in de tweede positieve halve stroomperiode. De

tijdsdiagrammen voor beide situaties zijn gegeven in bijlage 5.

2.4 stroommeetsystemen

De grootheid waar de aandacht in eerste instantie naar uit

gaat is de stroom, en met name het hoogfrequent gedrag hier

van. Een nauwkeurig en breedbandig stroommeetsysteem is

daarom een eerste vereiste. Er is gebruik gemaakt van twee

verschillende meetmethoden, nl. door middel van een stroom

shunt en door middel van een stroomtransformator. De koaxi

ale stroomshunt (Park shunt) is geschikt voor grote stromen.

De stroomtransformator kan geen gelijkstroom meten en is

slechts geschikt voor lagere stromen (1 < 400 Aeff voor

Pearson 301X).

Het principe van de koaxiale stroomshunt volgens Park is

gegeven in fig. 2.15.

1.

1'---+

Ush
fig. 2.15: principe koaxiale

meetshunt volgens Park

.
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De te meten stroom r veroorzaakt over een weerstandsbuis

een spanningsval Rt.r. Ten gevolge van de konstruktie van

de shunt wordt slechts een spanning Ush = Rsh.r gemeten.

Door de restweerstand R aan de onderzijde van de shunt
r

krijgt het meetsignaal Ush een stroomafhankelijke offset

Rr.I. Om een goed gedefinieerd nulnivo te hebben en in

verband met de veiligheid moet de oscilloskoop via het net,

meet- of litzekabel geaard zijn. Wordt nu Ush met een ge

aarde oscilloskoop gemeten, dan kan er ten gevolge van de

offsetspanning R .1 een aanzienlijke stroom via de mantel
r

van de koaxiale meetkabel lopen. Dit ken voorkomen worden

door een galvanische scheiding aan te brengen tussen het

hoofd- en meetcircuit bijvoorbeeld door middel van een

differentiaalversterker zoals in fig. 2.16 is geschetst.

I

5OSl. Uc1v-
2.

--
fig. 2.16: differentieel meten van de shuntspanning

Volgens deze methode zijn chop- en instabiliteitsstroommetin~en

gedaan in het circuit met netvoeding. De gebruikte shunt

was nr. 5522 met Rsh = 2,56 mn en Rt = 3,27 mn. De band

breedte van deze shunt was onbekend, maar voor vergelijk-

bare shunts (nr. 10 en 11) geldt dat het -3 dB-punt voor-

bij 4 MHz lig [8]. Voor de differentiaalversterker werden

de Bodediagrammen gemeten vol gens de door Leenders gegeven

methode [8](zie bijlage 6). Hieruit voIgt voor de amplitu

deverhouding tussen uit- en ingangsspanning en de -3 dB

bandbreedte fB:

= 0,71 (= -3"dB) , fa = 8,7 MHz (2.56)
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De overdracht van het stroommeetsysteem is dan:

= 0,91 mV/A (2.57)

Achteraf bleek dat de met hoge frequenties gepaard gaande instabi

liteiten bij deze meetmethode meer versterkt werden dan de 50 Hz

stroom, waardoor het nauwkeurig bepalen van de chopstroom soms

moeilijk was. Figuur 2.17 toont een simultane stroommeting

met bovengenoemd meetsysteem en een breedbandige stroomtrans

formator (Pearson 411, f S = 35 MHz).

___.•••liiiiZZ"••
---~••••••••".

_iiiii:...~.g.lIIII.____-.l1li& ". ..
~~ ...........••••••_.
fig. 2.17: simultane meting stroomshunt plu~ differentiaal

versterker en stroomtransformator

Gebruik makend van de differentiele ingangsversterker van de

transient recorder (Siomation 8100) in plaats van een losse

differentiaalversterker liet zien dan de laatste de te grate

versterking van hoge freqenties veroorzaakte.

Een manier am niet differentieel te hoeven meten is am niet

over Rsh ' maar over Rsh + Rr te meten zoals hieronder is
aangegeven.



-41-

-1 ( '\h + ~,.). 1

')------..+
1

Zo =~o.n..

.• -. -_ .• ----0£"

fig. 2.18: enkelzijdig met van de shuntspanning

De oscilloskoop is in dit geval via de mantel van de koaxiale

meetkabel geaard. oaar R_ in het algemeen onbekend is, dient
.L

de shunt eerst geijkt te worden.

Het ijken geschiedde door-met behulp van een variac en een

transformator een stroom van 120 Aeff • door de shunt te stu

ren (fig. 2.19) en de uitgangsspanning te meten.

220 '41 ~I
1

fig. 2.19: opstelling voor het ijken van shunts

Hieruit volgde voor shunt nr. 10 het onderstaande vervangings

schema.

fig. 2.20: vervangingsschema shunt nr. 10



-42-

Oe overdracht van dit stroommeetsysteem (fig. 2.20) is:

Oe shunt heeft een bandbreedte van fa = 4,2 MHz [8}. Verge

lijking van dit meetsysteem met een stroomtransformator

(Pearson 301X, fa = 1,75 MHz) laat zien dat deze twee meet

methoden nagenoeg hetzelfde resultaat opleveren (fig. 2.21).

1

I

_.- -~ ·1. -
I I ,I ! TRANSFORMATOR I

- L~~~ --r~ :.~-_·.I~~ ~ ~ .~ 1-~.·~·~;. _.__.~.~ r. ~~ -.-)_ ~~--~:-. -~~ .~\-;~~---<
r:~~~C!..":":'h~I~v=~~~ j ; :f- --.,- - -- . - -'---'~"---+,'----'"---I

~--'-!-- .'1'- --. --: _. - _. 1-.- .!.- -_. -.-.. .. - r - -,
---+--~;- .-. ---- - -;-- -- - I------.~_._- -.iI----~'-----I

-10A--+-------t-~t ~-~ :_t_-_~_}..~~~ i~_-~_- ~~.~j~-~.::. ~~-.j-

-··_.~·.F-~ F~-r-~~r -iiH+·J::-l
- I ! . I I

I' ~_:---~._- -~:_~_=-=- ~---:~I~~~I~_~!_----l
: I I . I :

-~- ----_·_--;----1--- --.J----. -_.- -+.--_.---!-----~-
: I l! .

---l----';-. - - .... ,- - _. -_. - - . -- -' --- ,.....-..;-.--+-_--:._~

8,6 A 1

20 ~s -T

fig. 2.21: simultane meting met stroomshunt (enkelzijdig) en
stroomtransformator

Oit meetsysteem is aanvankelijk gebruikt voor stroommeting in

het circuit met de kondensatorbatterij. Later is gemeten met

een stroomtransformator (Pearson 301X).

Voor laagfrequent en gelijkstroommeting is bovendien gebruik

gemaakt van niet-koaxiale shunts, zgn. CTO-shunts (nr. 2:

10,25 m~, nr. 8: 143 m~). Bij deze shunts vall en de negatieve

meetaansluiting en aardpunt samen, zodat niet differentieel

gemeten hoeft te worden.
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De stroomtransformator bestaat uit een torusvormige poeder

kern van magnetisch materiaal (i.v.m. HF-gedrag), waarop een

aantal winding en is aangebracht. De geleider waarin de stroom

gemeten moet worden, wordt door de torus heen gestoken en

fungeert als primaire wikkeling, wat in fig. 2.22 schematisch

is weergegeven.

_---'r--....--~1'

u

fig. 2.22: stroommeetsysteem met behulp van stroomtransformator

De gebruikte stroomtransformatoren (Pearson) hebben een uit

gangsimpedantie van SOn, zodat de gevoeligheid bij 50A -af

sluiting de helft wordt van die bij hoogohmige afsluiting

(1 Ms,L). 8ij de keuze van het type stroomtransformator zijn

in eerste instantie de bandbreedte f
S

en de maximaal toegesta

ne 50 Hz -stroom I van belang. Deze grootheden hangen samenmax
met de verliezen en verzadiging in het magnetische materiaal,

de verliezen in de wikkeling en de doorslagspanning van de

konnektor. Op basis van de technische specifikaties zijn voor

de gebruikte stroomtransformatoren f
S

en I bepaald (tabel 3)~max

type f S [MHz] I max [A eff]

411 35 21

110 17,5 50

301X 1 ,75 400

tabel 3: Sandbreedte en maximaal toegestane 50 Hz -stroom bij
Pearson stroomtransformatoren
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2.5 Spanningsmeting

Naast de stroom door de vakuumschakelaar is de spanning over

de kontakten een belangrijke grootheid bij het bestuderen van

het stroombrekingsproces. De boogspanning Ub , di~ voor kleine

stromen konstant beschouwd is, bevat een ruiskomponent '

(E: arc noise) die veroorzaakt wordt door de beweging van

de kathodespot. Bij instabiliteiten in de stroam ontstaan

spanningspieken [9].

Er dient opgemerkt te worden dat nooit de boogspanning aIleen

gemeten wordt, maar tevens de spanningsval over de indukti

viteit tussen de aansluitklemmen van de vakuumschakelaar.

(L ~ 0,5 uH). Voor een stroominstabiliteit met een steil-
s 7 8

heid van 10 - 10 A/s [2] betekent dit dat Lsdi/dt = 5-50 V.

Naast de boogspanning zegt de hoogte van de wederkerende

spanning u , die oak weer circuitafhankelijk is, lets overs
de grootte van de afbreekstroom (formule 2.18, 2.52). De chop-

stroommetingen van Holmes [5] zijn in feite metingen van de

wederkerende spanning.

Voor de spanningsmeting is een deler nodig die de voedende

spanning en de te verwachten overspanningen kan weerstaan.

Zoals in 2.2.2 is aangegeven, kunnen in het circuit met de

kondensatorbatterij overspanningen groter dan 30 kV optreden

als de vakuOmschakelaar te vroeg opent. Op basis hiervan

werd gekozen voor een 1000 : 1 spanningsprobe (Tektronix

P-6015) geschikt voor 40 kV piek en een bandbreedte van

75 MHz.

Om de afstand van vakuumschakelaar tot meetapparatuur (~5 m)

te kunnen overbruggen, moest de meetkabel verlengd worden.

Een buffer met een ingangsimpedantie van 1 Mn en een uit

gangsimpedantie van 50n zorgde voor de aanpassing. Aan de

uitgang van de buffer kan dan een kabel met willekeurige

lengte worden aangesloten, mits met 50n afgesloten. 8ier
door worot de overzetverhouding van het geheel 2000 : 1.
Het geheel werd afgeregeld met behulp van de zich aan het

uiteinde van de probekabel bevindende kompensatieschakeling.
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2.6 Vakuumsehakelaar

De in de experimenten gebruikte vakuumsehakelaar bestaat uit

een demontabel huis (grote uitvoering)met keramisehe door

voeren, waarin vlakke elektroden van OFHC-koper met een dia

meter van 30 mm en een dikte van 5 mm waren aangebraeht.

Seide elektroden waren afzonderlijk omgeven door een zwevend

metal en seherm. Bij.gesloten kontakten overlapten de in

diameter versehillende sehermen elkaar gedeeltelijk.

IfNoJ>E __

(VArT)

".1Ii ..
I~ .z.4f

fig. 2.23: geometrie sehakelaar

Het vakuum werd mede onderhouden door een 11 ion getter

pompje en tijdens de experimenten was de druk altijd lager
-7dan 5.10 torr. Het bewegende kontakt fungeerde als kathode.

De kontaktbeweging kwam tot stand door het ontspannen van

een veer in het bij de sehakelaar behorende uitsehakelme

ehanisme. Nadat de veer pneumatiseh gespannen was, werd

deze door een stalen pal vastgehouden. Door een spannings

puis (~700 V) aan te bieden aan een elektromagneet werd

de pal weggetrokken en kon de veer zieh ontspannen. Om niet

na iedere meting de eel te hoeven betreden werd het meeha

nisme voor het sluiten van de kontakten van buitenaf bediend.

De kontaktbeweging werd gedempt door twee parallelle veer

tjes om besehadiging van de kontakten en de keramisehe door

voeren te voorkomen.
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Met een induktieve plaatsopnemer (Philips PR 9314 A/20) en

een bijbehorende plug-in (Tektronix Q-uni~ werd het weg

tijddiagram opgenomen bij verschillende ingestelde kon

taktafstanden do.

fig. 2.24: weg-tijddiagram voor d = 8 mmo

Het kontakt beweegt eenparig met een snelheid v tot de
u

ingestelde kontaktafstand d is overbrugd en bereikt dan
o

na een "overshoot" de eindpositie. Tabel 4 geeft v bij
u

verschillende d •
o

d [mm] v [m/ s]
0 u

2 1 ,8

5 2,2

8 2,3

10 2,2

tabel 4: uitschakelsnelheid bij verschillend kontaktaf
standen

Tijdens aIle experimenten was de kontaktafstand d = 8 mm.
o
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Alvorens serieuze metingen te doen werden de kontakten gepre

pareerd door een lading q van ongeveer 1000 C. De getrans

porteerde lading q door een wisselstroornboog gedurende een

halve periode is:

1t'.

J ....
Q = I.sin~dt =

o

21

w
(2.59)

Het aantal bogen n dat getrokken moet worden om een totale

lading Utot te transporteren is:

WQtot
n = x

21

Voor Q = 1000 C entot

(2.60)

....
I = 500 A bij 50 Hz is n~300.

[

Het is eenvoudiger om de elektroden te prepareren met gelijk-

fig. 2.25: gelijkstroomopstelling voor prepareren elektroden

In bovenstaande opstelling werden ongeveer 50 bogen van

0,5 s bij een stroom van 40 A getrokken (Qtot = 1000 C).

ook hier was het bewegende kontakt de kathode.
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3 MEETRESULTATEN

Daar de instabiliteits- en afbreekstroom een grote statis

tische spreiding vertonen (~ 20% t.o.v. gemiddelde), is

het noodzakelijk om de meting een aantal keren te herha

len onder gelijkblijvende kondities, zodat een nauwkeu

riger gemiddelde bepaald kan worden. Er zijn 10 a 15 me

tingen per stroomwaarde gedaan. Voor de gebruikte statis

tische formules wordt verwezen naar [10].

Om het instabiel worden en het afbreken van de stroom

gelijktijdig te kunnen bestuderen moet bij kleine stroom

steil he den ( ~I/dtl < 30 Alms) een samplefrequentie van

1 MHz gebruikt worden. De afstand tussen 2.samples is

dan 1 ~s, terwijl de tijdsduur van de stroominstabilitei

ten in de orde van' enkele ~s ligt (fig. 3.9). De insta

biliteiten zijn dan niet altijd even scherp waarneem

baar. Bij grotere stromen kan een'hogere samplefrequentie

gebruikt worden;

In het circuit met netvoeding is iedere "dip" in de stroom

als instabiliteit aangemerkt. Het kriterium voor een in

stabiliteit in het circuit met de kondensatorbatterij was

een stroomverlaging groter dan 2 A.

3.1 Metingen in circuit met netvoeding

Het gebruikte stroommeetsysteem bestond uit een koaxiale

shunt van 2,56 mA, een differentiaalversterker en een

transient recorder (Biomation 8100 + Tektronix 555). De

resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.
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". - - -
k I [ A] n I . [ A] s(I i ) [A] I c [ A] sCI ) [ A]

J. C

1 57 10 33.7 0.6 20.3 1 .3

2 102 10 32.2 0.7 21 .0 0.4

4 198 15 28.5 0.8 19.5 1 .0

8 396 1 5 28.7 0.8 14.5 1 .1

tabel 5: instabiliteits- en ehopstroom in circuit met
netvoeding (f = 50 Hz, Z = 85n)o 0

Enkellogaritmische regressie op bovenstaande meetgegevens,.
levert voor 60 < I < 400 A:

".

1. = a.log I + b met a = -7 , sea) = 1
J.

b = 45 A, s(b) = 2 A ( 3.1 )

".

I c = a.log I + b met a = -7 , sea) = 2

b = 34 A, s(b) = 3 A (3.2)

Dit is grafisch weergegeven in fig. 3.1

De instabiliteits- en afbreekstroom nemen met dezelfde
".

helling af met toenemende topstroom I, waarbij het verschil
ongeveer 11 A is.
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[AI

30

TI

20

10

Ol.--........._-'-""'O"----'-................................. ---'-__'-------'-_L..--'-....................

20 50 100 200 500 y' [AI 1000

fig. 3.1: gemiddelde instaBiIiteits- en chopstroom als
funktie van de topstroom

3.2 Metingen in circuit met kondensatorbatterij

In dit circuit, met een en twee LC-blokken (m = 1,2), is

de stroom gemeten met een stroomtransformator (Pearson 301X).

Omdat het hier om gedempte stroomgolven gaat, geIdt:

dI

dt

...
< wI

Zoals eerder is opgemerkt is niet de topstroom I, maar
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de steilheid waarmee de stroom de nuldoorgang nadert

dI/dt van belang. Uitgaande van de stroomsteilheid is de....
bijbehorende topstroom I' berekend volgens:

1
•

d1

21lf dte

Er ZlJn zowel metingen gedaan met het moment van kontakt-
....

scheiding voor het ee~ste stroommaximum 11 als voor het

tweede stroommaximum 1 3 (open resp. volle symbolen in

fig. 3.3). Voor de openingstijden to gemeten ten opzichte

van het stroommaximum geldt:

...
1 1 : t = -1 + 2 ms

0

...
1 3 : t = -1 ,7 + 0,3 ms

0

(3.5)

Tesamen met de kontaktbeweging is dit geillustreerd in

fig. 3.2. Hieruit blijkt dat op het moment van stroom

breking de kontakten hun eindpositie "reeds bereikt hebben.

I

t

o

d
t

o

A

I,

,
•

fig. 3.2: stroom en kontaktbeweging in de tijd

De meetresultaten staan in tabel 6.
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.... ....
s(I i ) I c 5(1 )u 1 1 ' n I.

0 l c

[k V] [A] [A] [A] [A] [A] [A]

2,5 71 60 10 32,3 1 ,2 22,1 0,9

5 142 121 10 29,5 1 ,0 19,0 1 ,6

7,5 213 181 10 24,2 1 ,4 17,1 1 ,0

m=1 10 284 242 16 28,5 1 ,0 17,6 1 ,1....
1 1 12,5 355 302 10 27,1 1 ,1 15,9 1 ,3

15 426 363 10 28,0 1 ,2 18,0 3,0

17,5 497 423 10 27,0 0,6 14,6 2,3

m=1 JO 112 89 10 30,2 0,6 20,1 0,8....
1 3 12,5 140 111 10 29,1 1 ,0 20,2 0,9

15 168 134 10 29,2 0,8 18,1 0,8

m=2 '10 500 338 10 26,9 0,9 15,6 1 ,6....
I.., 12,5 625 422 10 23,2 1 ,1 14,7 2,0

I

15 750 507 1 1 22,5 1 , 1 13,8 1 ,6

tabel 6: instabiliteits- en chopstroom in circuit met kon
densatorbatterij (Z = 100A)

o

Enkellogaritmische regressie op deze meetgegevens levert....
voor 60< 1'<510 A:

....
I i = a.log 1'+ b met a = -8

b = 45 A
, sea) = 1

, s(b) = 3 A (3.7)

....
I c = a.log I' + b met a = -8 ,.s(a) = 1

b = 36 A , s(b) = 2 A (3.8)

De meetgegevens met bijbehorende rechten zlJn weergegeven

in fig. 3.3. Evenals bij de meting en in het circuit met
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netvoeding lopen de gevonden rechten parallel met een

afstand van ongeveer 10 A.

(AI

30

20

10

I-I

0: m=1 • 13

.: m=1 , 11

.: m=2, 11

o2=-0-------'-.....J
SO
':-'..........."""'O-""":'1.....00---2......00--L.....-.............--------...................-1

1000500 hAl

fig. 3.3: gemiddelde instabiliteits- en chopstroom als funktie
van gekorrigeerde topstroom (form. 3.4)

In het circuit met netvoeding ligt de gemiddelde instabi

liteitsstroom wat hoger dan in het andere circuit, omdat hier

een ander kriterium voor het bepalen van de instabiliteits

stroom is gebruikt (zie blz.48). Verder bestaan er geen

signifikante verschillen tussen de resultaten in beide cir

cuits.
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......-----

.. -
I - m=1. 1)

t
Uo=10 kV,

I I

!

I III' -
.. I

10 A ---i--- -- ~-t- .----- ---r-- -

100 jJS -J -

fig. 3.4: stroom en spanning bij 100 us/div
(f = 32 MHz; U: spanningsprobe, fa = 75 MHz;
I:sstroomtrafo, fa ~ 1,75 MHz)

Het oscillogram in fig. 3.4 met een tijdbasis van 100 ~s/div.~

geeft het meest voorkomende geval weer, waarbij het afbre-

ken van de stroom woorafgegaan wordt_ door een aantal insta

biliteiten, zgn. stroomdips. Ongeveer 350 ~s voor het af

breken van de stroom zijn al ondiepe stroomdips (~2 A)

zichtbaar. De stroomdips gaan gepaard met hoogfrequente

oscillaties in de spanning.

Wordt er op een snellere tijdbasis gemeten dan worden de

stroomdips duidelijk zichtbaar (fig. 3.5).
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fig. 3.5: stroom en spanning bij 20 ~s/div.

(f = 160 MHz, U: spanningsprobe, fa = 75 M~z,

I:sstroomtrafo, fa = 1,75 MHz)

Naarmate de stroomsteilheid groter wordt, Iigt het moment

t. waarop de stroom instabiel wordt dichter bij het moment
J.

van stroombreking t •c

t1t
dI -1

= (-) • t1I
dt

met llt =
t1I =

Uit de meetgegevens (fig. 3.1, 3.3) voIgt dat ~I konstant is.

3.3 InvIoed van schermaarding [11].

Veronderstel dat het scher.m geaard is, zoals in fig. 3.6

is weergegeven.
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I

I
I
I

~117\......- _
........
9

fig. 3.6: vakuumsehakelaar met geaard seherm

Wanneer in de stroom i een dip I ontstaat, geeft de nega-a 5

tieve di /dt een spanning over L (i = 0), zodat de kathodea e 5

K negatief wordt ten opziehte van aarde. Het seherm S heeft

dan een positieve potentiaal ten opziehte van K, waardoor

er vanuit de kathodespot een elektronenstroom naar S kan

lopen. Het seherm gaat als anode fungeren. Uitgeande van

een stroomdip in i , geeft i een positieve stroompiek I,a 5

zodat de dip in i afgezwakt tot uiting komt (i = i + i ).e cas

Bij een dipdiepte 1
0

(1
0

) 0) zijn de maximale sehermstroom

I en de afvaItijd Q gegeven door:

di aAI =

Q =
Le + Ls • In

(3.10)

(3.11)

Hierin is Usc de plasmaspanning tussen seherm en kathode,

die hier konstant verondersteld wordt:

Als R I « (L + L ). di /dt en bovendien L »L kan
SO e 5 a e 5

(3.10) benaderd worden deor:



l11 = (1 - -. . (3.13)

Voor steile stroomdips (Idi /dtl»u /L) geldt dus:a sc c

(3.J4)

A1 s R iH < < U e n b0 vend i e n L »L dan vol 9 t ui t (3 • 1 1 ) :s sc c s

(3.15)

Kathode- en schermstroom ZlJn gemeten met een tweekanaals

digitale oscilloskoop' (Le Croy 9400, f = 160 MHz).in kom-
s

binatie met twee breedbandige stroomtransformatoren

(Pearson 411, fa = 35 MHz) in de kathodeleiding werd een

induktiviteit Lc = 3,8 ~H aangebracht. Voor de verbinding

tussen scherm en aarde is aangenomen: Ls = 0,2 ~H, Rs =

10 mae De steilheid van de anodestroom wordt berekend uit:

di di dia c s

dt
= +

dt dt
(3.16)

De laadspanning van de kondensatorbatterij (m = 1) was

1 kV. Er was geen kapaciteit over de kontakten aangebracht

(C = 0).a
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fig. 3.7: Scherm- en kathodestroom bij 20 ~s/div.

In de kathodestroom ZlJn stroomdips tot ~15 A waarneembaar,

terwijl de hoogste pieken in de schermstroom ongeveer 8 A

zijn.Uitrekken van de tijdschaal geeft het onderstaande beeld.
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fig. 3.8: scherm- en kathodestroom bij 1 ~s/div.
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De gemeten waarden voor 1
0

en ~I en de stroomsteilheden

zijn in het oscillogram aangegeven. Op basis van de gemeten

dipdiepte To en stroomsteilheid Idia/dtl kunnen uitgaande

van (3.13) en (3.15), I en Q berekendworden. Dit is ~amen

gevat in tabel 7.

Idia/dtl meting berekening

/fig. dip.nr. 1 [ A] [ A/ J.J 5 ] I [ A] Q [1-1 5 ] I [A] Q [}Js]
0

b.8 1 2,9 8 4,0 0,3 1 ,5 1 ,0

2 4,8 24 4,5 0,9 4,0 1 , 1

3 4,2 11 5,6 0,3 2,7 1 ,4

3.9 4 5,7 19 2,1 0,2 4,5 0,5

5 9,6 200 - - 9,4 -

tabel 7: topwaarde en valtijd schermstroom

Hieruit blijkt dat meting en berekening aIleen bij dip nr. 2

(zie figuur 3.8) goed overeenstemmen.

Bij zeer steile stroomdips (108 ~ 10 9 A/s) zou volgens

(3.14) moeten gelden dat ~I = I • Uit metingen blijkt dato
dit niet zo is (fig. 3.9). In de schsrmstroom is aIleen
het haagfrequente gedr-ag van de straamdip (:::: 1 0 MHz) terug

te vinden. In het algemeen geldt dit vaar straamdips waar

van de steilheid grater is dan 108 A/s.
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fig. 3.9: Scherm- en kathodestroom bij 1 ~s/div.

Kwalitatief gezien is er duidelijk een verband tussen het

optreden van dips in de anodestroom en pieken in de scherm

stroom. Het gegeven model is echter niet geschikt am aIle

gevallen bevredigend te kunnen verklaren. Waarschijnlijk is

de hier konstant veronderstelde plasmaspanning Usc gerela

teerd aan het gedrag van de kathodespot bij instabiliteit.

Vermoedelijk stijgt de plasmaspanning als er een steile

stroomdip optreedt. Verder is het aannemelijk dat de weer

stand Rs ten gevolge van het skin-effekt toeneemt bij een

stroomdip.

Op grand van het gegeven model (3.10, 3.11) be staat het

vermoeden dat schermaarding de chopstroom verlaagt, waarbij

de grootte van de induktiviteit in de kathodeleiding Lc B2n

belangrijke parameter is. Om dit te verifieren is de chop

stroom gemeten bij een zwevend scherm, een direkt geaard

scherm (Lc~Ls) en een via een induktiviteit geaard scherm

(L »L ). Voor elke si tuatie zijn 15 metingen gedaan.
c s A-

De te onderbreken stroom was 1= 140 A (1 LC-blok, U = 5 kV)a
en de kathodestroom werd gemeten met een breedbandige stroom-



-61-

transformator (Pearson 110, fa = 17,5 MHz). Lc uas 3,8 ~H

en over de kontakten was een kapaciteit C = 400 pF aana
gebracht. Het resultaat is hieronder weergegeven.

scherm Ie [A] s(1 ' [A]c J

zwevend 17,4 0,6

direkt geaard 18,7 0,6

geaard via Lc 17,9 0,8

tabel 8: gemiddelde chopstroom bij verschillende manieren
van schermaarding

Er bestaan geen signifikante verschillen tussen de gemid

delde chopstroom bij verschillende manieren van schermaarding.

Ook de gemiddelde levensduur van een gelijkstroomboog wordt

niet beinvloed door aarding van het scherm [11].

3.4 Nadere beschouwing meetresultaten

In deze paragraaf worden de chop- en instabiliteitsstroom

metingen vergeleken met uit de literatuur bekende waarden.

Er zijn artikelen geselekteerd waarin het kontaktmateriaal

en de karakteristieke impedantie Zo ~an het voedende cir

cuit zo goed mogelijk Dvereenstemmen met onze metingen. Af

wijkende frequenties van de voedingsbron worden omgerekend

naar 50 Hz omdat in plaats van de topstroom de stroomsteil

heid waarmee de stroom de nuldoorgang nadert als onafhan

kelijke variabele wordt beschouwd. Bruikbare metingen van

de instabiliteitsstroom zijn gegeven door Yano [3]. Verder

zijn de chopstroammetingen van Reininghaus [4], Holmes [5]

en Farrall [6] nader beschouwd.
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Yano geeft meting en van de instabiliteitsstroom I. op
~

Cu-kontakten voor topstromen van 63 A tot 1250 A. Het

circuit is induktief en wordt gevoed vanuit een konden-

satorbatterij. De ongedempte stroomgolf he eft een frequentie
A

van f = 158 Hz, zodat de topstroom I omgerekend moet worden

naar 50 Hz volgens:

AI' _ 158 AI
- --su • (3.17)

De karakteristieke impedantie van het circuit is Z = B88n,o
maar die speelt hier geen rol omdat Yano door variatie van de

kapaciteit over de schakelaar aantoont dat Ii onafhankelijk is

van Z • Er zijn 7 meetpunten gegeven die ieder ongeveer 35
o

metingen omvatten.

Enkellogaritmische regressie op de meetgegevens [3: fig 8]
A

geeft voor 21JO < 1<4000 A:

I.
1.

Af

= a.log I + b met a = -8, s (a) = 1

b = 48 A, s(b) = 2 A (3.18)

Dit is de met Y aangegeven rechte in fig. 3.10. In dezelfde

figuur is ook onze I. als funktie ~n If weergegeven voor het
~

circuit met netvoeding en het circuit met de kondensator-

batterij (01 resp. 02).

Zouel de hoogte als de helling van de rechten stemmen binnen

de aangegeven nauwkeurigheid goed met elkaar overeen. Zoals

in 3.2 is aangegeven, zou de rechte 02 iets hoger moeten

liggen.

De chopstroommetingen van Reininghaus zijn uitgevoerd in een
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induktief circuit met netvoeding (50 Hz) op elektroden

van OFHC-koper. Hij geeft drie meetpunten in ·het lage stro-,.
menbereik (II = 64, 127 en 240 A), die ieder het gemiddelde

geven over 15 metingen. De karakteristieke impedantie van

het circuit l = 110~. Ho@wel Reininghaus een lineair ver-
o

band aanneemt voor zijn meetgegevens, voldoet een enkel-

logaritmische afhankelijkheid beter [4: fig. 29]:

I c = a.log I + b met a = -8 , b = 36 A....
voor 65 <II < 240 A (3.19)

Deze rechte is in fig. 3.10 aangeduid met R •

[AI Ii {

30

20

10

01

02

02 (Zo =1000)
R (Zo=1100)

01 (Zo=8S n )

H1 (Zo=100n) o
H2 (Zo =100 n )

°2·':'"0----=-.SO:----1.......0-0------'20-0----S.....00---10.....0-0---2.....000-j-,-[A-j--S---looo

fig. 3.10: chop~ en instabiliteitsstroommetingen als funktie
van II
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Ook Farrall heeft de afbreekstroom gemeten op koperelek

troden in een circuit met netvoeding. De netfrequentie

was 60 Hz zodat de topstroom I gekorrigeerd moet worden:

I' =
60

50
• I (3.20)

Vergelijkbare metingen ZlJn gedaan bij resistieve en in

duktieve stroombegrenzing. Er van uitgaand dat de afbreek-
A

stroom alleen afhankelijk is van Zo en I en niet van het

soort circuit, kan een schatting gemaakt worden van de

karakteristieke impedantie van het resistieve circuit:

z ~ 120.0. bijo C = 50 nF (3.21 )

....
Farrall geeft vier meetpunten (I' = 174, 492, 780 en 1080 A)

die steeds het gemiddelde zijn van 75 - 100 metingen.

Enkellogaritmische regressie levert:

....
I c = a.log I' + b met a = -7, b = 32 A (3.22)

In fig. 3.10 is bovenstaande rechte met F gekenmerkt.

De chopstroommetingen van Holmes zijn uitgevoerd in een

induktief circuit met netvoeding. Holmes geeft een formule

voor de afbreekstroom als funktie van de karakteristieke

impedantie Z van het circuit en de topwaarde van de teo ....
onderbreken 60 Hz stroom I voor Cu-kontakten met 0,3 ge-

wichtsprocent bismuth:

70 -
-2 ....

2,4.10 .1
Z D,37

o

(3.23)

Volgens Reininghaus ligt de gemiddelde chopstroom voor dit

materiaal ongeveer 10% lager ten opzichte van OFHC-koper

[4: blz. 78], zodat hiervoor gekorrigeerd moet worden. Een

tweede korrektie is nodig omdat niet bij 50, maar bij 60 Hz

gemeten is. Na korrektie wordt formule (3.2~) voor Z = 100n:o
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..., A- -~Ie = 14,0 - 4,0.10 .1'
A

(360< 1'< 1860 A) (3.24)

Deze kromme is in fig. 3.10 aangegeven met H1.

Uit [5: fig. 13] voIgt voor I = 950 A (60 HZ) en Z = 100n
o

voor CuBi: I = 11,0 A. Gekorrigeerd veor 50 Hz en Cu:e

Ie = 12,1 A bij 1'= 1140 A, Zo = 100.n. (3.25)

Dit is in strijd met wat uit (3.24) voIgt. Dit meetpunt

is in fig. 3.10 aangegeven met H2 (cirkeltje). Vanwege de

tegenspraak zijn de resultaten van Holmes minder betrouwbaar.

De overige resultaten zijn goed in overeenstemming met onze

meetresultaten (D1, D2).
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4 BOOGLEVENSDUURMETINGEN

Om de chopstroommetingen te kunnen vergelijken met de uit

booglevensduurmetingen berekende chopstromen (zie 1), vol

gens het in [2] gepresenteerde model, moeten beide soorten

metingen onder vergelijkbare kondities uitgevoerd worden.

Met name circuit- en schakelaarparameters spelen een belang

rijke role

4.1 Circuit voor booglevensduurmetingen

Hoewel er reeds booglevensduurmetingen in een vergelijk

baar circuit bekend zijn (zie fig. 1.1), zijn deze metingen

nogmaals uitgevoerd in hetzelfde circuit waarin de chop

stroommetingen zijn gedaan (zie fig. 2.13). Het LC-blok

(L' , C', R') en de schakelaar S zlJn gehandhaafd om het
000

circuit zo min mog~lijk te veranderen. Het circuit wordt

nu gevoed vanuit een regelbare (U= = 60 - 500 V) gelijk

spanningsgenerator G (200 kW) zoals hieronder is geillu

streerd •

.s' Ro' t.:. 5 R

+ I
04-

I

U= G I [ ]~I- I c: "R.A C""- -

fig. 4.1: circuit voor booglevensduurmeting

Tijdens de experimenten blijft S gesloten en wordt de stroom

ingeschakeld met de magneetschakelaar Sf, terwijl de vakuUm

schakelaar gesloten is. C' staat dan vrijwel meteen op
o

spanning en de stroom i zal met een tijdkonstante L~/Rtot

~ 10 ms toenemen tot de stationaire waarde:
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U=
Rtot.

( 4.1 )

Op het moment van kontaktscheiding wordt de boogspanning

Ub in het circuit werkzaam. Ck wordt dan snel via R opge

laden tot de spanning Ub (RC k« L~/Rtot.)' waarbij de

stroom i gegeven is door:

t

(4.2)

Voor Ub=20 V, R=6,6~ en Ck=7,71 ~F geldt dan:

Ub
- ~ 3,0 A
R

, (4.3)

Een oscillogram van bovenstaand effekt is weergegeven in

fig. 4.2.

Us

f

40 V

1

O,SA

fig. 4.2: spanning en stroom bij booginitiatie
(f s = 160 MHz; I: stroomtrafo, fa = 35 MHz;

V: spanningsprobe, fa = 75 MHz)
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Dit betekent dat gemeten booglevensduren kleiner dan 100 ~s

niet betrouwbaar zijn omdat dan de stroom niet konstant is.

Over een langere tijd bekeken zal de stroom af gaan nemen

tot de stationaire waarde:

Ub
i = 1

0
- ---- .(1 - e

Rtot.

t

Voor Ub = 20 V, Rtot = 8,3.nen L' = 90 mH geldt dan:
0

Ub L'
2,4 A 0 10 ( 4. 5)= , = ms

Rtot Rtot

Uit (4.1) en (4.4) voigt dat de invloed van de boogspanning

op de stroom klein wordt als U= » Ub • Voor booglevensduren

1:"«10 ms, maar 't'>100 jJs, mag van een stroom I uitgegaano
worden.

Op het moment dat de boog dooft, ontstaat er over de vakuum

schakelaar een wederkerende spanning, die onder aanname

we = Wo gegeven is door (zie form. 2.53):

, ( 4. 6)

In het algemeen is de laatste term overheersend en wordt

de hoogte van het eerste spanningsmaximum bij benadering

gegeven door (6 = 0):

(4.7)

Hierin is I r de stroom op het moment van doving.
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fig. 4.3: spanning en stroom bij DC-boog (U== 180 V)

In figuur 4.3 is duidelijk het door (4.2) en (4.4) beschre

ve~ stroomgedrag te zien. Bij booginitiatie treedt een stroom

verlaging van ongeveer 3 A op, waarna de stroom naar de

oorspronkelijke waarde I terugkeert. Vanaf het begin tot
a

het einde van de boog ( r = 4,5 ms) daalt de stroom 0,9 A.

De uit (4.1) en (4.4) berekende stromen zijn:

I = 21,7 A , I = 20,9 Ao'

Uit (4.7) met La = 108n.volgt:

,.,
u51 = 2,3 kV

(4,8)

(4.9)

Opvallend is dat in vergelijking tot de wisselstroomsitu

atie de demping van de TRV door de introduktie van de gelijk

spanningsgenerator aanzienlijk is toegenomen.
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Naast de hiervoor b~schreven TRV treedt er nag een snelle

en een zeer snelle TRV (f e = 4,0 MHz resp. 10 MHz) op in

het circuit zoals in 2.2.2 is beschreven.

De stroom werd gemeten met een 143 mA-shunt (nr. 8,type CTD)

in kombinatie met een digitale oscilloskoop (Intrcn OMS 552,

Le Croy 9400). De shunt was tussen het aardpunt en het

knooppunt van Ca en de vakuumschakelaar aangebracht (fig. 4.1).

De kontaktscheiding vond 100 ms na het inschakelen van 5'

(zie fig. 4.1) plaats am er.zeker van te zijn dat de stroom

de stationaire waarde I o had bereikt. Weer 100 ms later

werd 5' weer geopend am de stroom te onderbreken als de boog.

nag niet gedoofd was.

4.2 Meetresultaten

In het in 4.1 beschreven circuit zijn booglevensduurmetingen

gedaan voor U= = 120, 150, 180, 210 en 240 V. Voor iedere

stroomwaarde zijn 50 metingen gedaan in series van 25 met

toenemende stroom. Het sluiten van de vakuumschakelaar

gebeurde van buiten de cel. Er werden geen signifikante

verschillen in de gemiddelde booglevensduur gemeten bij

het automatisch en het met de hand sluiten van de kontakten.

De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 9.

s(~)

U [ V] I o [ A] - [5] s( r) L5] --=-.100 [% ]= n r 1:

120 14, Ii) 50 162 JJ 23 JJ 1 4

150 18,3 50 340 JJ 28 jJ 8

180 21 ,9 50 1 ,36 m 0,14 m 10

210 25,6 25 2,24 m 0,22 m 10

240 27,2 50 6,42 m 0,68 m 11

tabel 9: gemiddelde booglevensduur bij verschillende stromen
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Een empirisch bepaalde relatie tussen gemiddelde booglevens

duur r en de stroom I is gegeven door [2]:

r 13 (4.10)

Met behulp van een dubbellogaritmische regressie op de meet

gegevens in tabel 9 zijn 0( en f3 te bepalen (-r- in s, r in A):

0<- = 9.10-11 s(ex) = 5.10-11,
(3 = 5,3 , s (13) = 0,2 (4.11)

formules voor s ( log ()(., ) en, s (,13 ) staan iri bijlage 7.)(De

Het resultaat is weergegeven in fig. 4.4.

10m r-----r-----rrr---.--,

5020

I,,,,,
I,
I
I
I,
I,
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I

: [2]
I

I
I

I
I

I
I

I

1/

1m

0,1 mL..-.....L.IL-.- --'----I

10

'E [s J

fig. 4.4: gemiddelde booglevensduur als funktie van de stroom
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De gestippelde rechten geven het door Smeets gemeten ver

band tussen ren I weer (zie fig. 1.1).

Figuur 4.5 geeft het spannings- en stroomgedrag van de boog

over de laatste 0,8 ms voor verschillende stromen.

T

100V

T

IT

I 1""'1· 1'1 'II , 11' liT t " PT
II I I II U-=210V

r--- -

-- --, , .- ....-I---
4A

O.1ms T

+-I rt' ,.,
I' I III1'''-

l);:=mY

-- -
.. I -

SA I 1-

O~msl T

fig. 4.5: booggedrag bij verschillende stromen

Hieruit is te zien dat hat aantal en de diepte van de

stroomdips sterk toeneemt bij afnemende stroom.
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5 VERBANO TUSSEN AFBREEKSTROOM EN BOOGLEVENSDUUR

Booglevensduur en afbreekstroom kunnen aan elk~ar gerelateerd

worden door een tijdsafhankelijk model. Fig. 5.1 geeft een...
50 Hz-stroom (I = 100 A), waarin de gemiddelde booglevensduur

~ (zie 4.2), die sterk stroomafhankelijk is, door horizontale

lijntjes is aangegeven.

50 Hz

40

20

60

80

O+----------'--+----'-~-----.......- .......
o 5 t [ms] 10

100

I [A]

fig. 5.1: gemiddelde booglevensduur in de tijd

De gemiddelde booglevensduur neemt sterk af in de tijd en

voor I < 20 A wordt de gemiddelde booglevensduur ~ kleiner

dan de tijd Q die nog resteert tot de natuurlijke nuldoorgang,

zodat de stroom af zal breken.

5.1 Model voor relatie chopstroom - boog1evensduur

Een.model dat het bovenstaande kwantitatief weergeeft, is

gepresenteerd in [2] .• In fig. 5.2 zijn de booglevensduurme

tin~en uit 4.2 (~vs. I) te zamen met een 50 Hz-stroom
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....
(I =,1000A) als funktie van de nag resterende tijd Q tot aan

de natuurlijke nuldaargang (g vs. I) weergegeven.

I"",..

6

10

2.
..-----....,,.......-==:..,..;-....--1.,--....----..-..,....1.40

/0 I. 12.
'Cr

IIA]

I!J

JO

10

~ /4
,.
I: 10001\

"'0 scHz "t,e
~

[".,.s] [AI
3S" 14/

fig. 5.2: boaglevensduur en straam nabij de nuldaargang

Bij nadering tot de nuldoorgang wardt een kritisehe straam

waarde I bereikt ap het moment dat r = Q. Daalt de stroamer
nag verdeI' dan wordt de gemiddelde baoglevensduur kleiner

dan de nag resterende tijd § tot aan de natuurlijke nuldaar

gang en zal de straam afbreken. Bij een bepaalde straam

waarde I (I<I er ) resteert er nag een tijd Q tot aan de

nuldaargang en is de levensduur nag~. Zau de straam vanaf

dit moment niet veranderen, dan breekt deze na een tijd ~

af bij een waarda I die gegeven is door:pe

I = !.sin (Q - 'E)pe ( 5.1 )

Wardt I pe als funktie van de straam I bekeken ( O~ I ~ IeI') t
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d8n bereikt deze een maximum I voor I= I • Aangenomenm pm
wordt dat stroombreking hoogstwaarschijnlijk op zal treden

in het interval dat begrensd wordt door I en I (Im~ I m).pm m p
Dit interval wordt enerzijds bepaald door de ligging van

de r(I)-kurve en anderzijds door de steilheid waarmee de

stroom zijn nuldoorgang nadert. Er van uitgaand dat de boog

levensduur als funktie van de stroom gegeven is door

(form. 4.10) kunnen voor I , I en I de volgende uit-cr A m pm A A

drukkingen afgeleid worden ( I.sinwQ ~WQI en I pm« I)

-1

I = (WId) rJ71cr

-1

-1

I = (1 - *) (w10((3) ,(3 - 1
pm 'v

Dit model is aIleen geldig als de tijdkonstanten van de

processen in de schakelaar veel kleiner zijn dan de periode

tijd van de stroom.

-11
III e t eX = 8, 6 • 1° e n !J = 5, 3 z i j n v0 0 r 5° Hz I , I e n I

A cr m pm
als funktie van I -·te bepalen:

I
cr

= 55,0.i-O,23 , I
m

= 37,5.1-0 ,23 , I
pm

= 30,4.1-0 ,23

(5.3)

Te zamen met de chopstroommetingen uit 3.2 is dit weergegeven
in fig. 5.3.

Kwalitatief bezien wordt de afname van de afbrBekstroom bij

toenemende topstroom goed beschreven door het model. De be

rekende chopstroom ligt echter ongeveer 8 A lager dan de
gemeten. waarde.
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fig. 5.3: gemeten en berekende chopstroom als funktie van
topstroom (50 Hz)

Zoals uit (3.4) blijkt, zijn de gemeten chopstromen redelijk

betrouwbaar, zodat de afwijking in het model of in de levens

duurmetingen gezocht moet worden. Uit bijlage 7 blijkt dat

de spreiding in <X. en 13 (4.11) slechts verantwoordelijk

gesteld kan worden voor een onnauwkeurigheid van 20% in het

model. Onder de aanname dat de formules (5.2) goed zijn, kan

gekonkludeerd worden dat de gevonden ~ juist, maar dat ~ te

groot is. In fig. 4.5 betekent dit dat de gevonden rechte

de goede helling heeft, maar te haog ligt. Met andere woor

den: de gemeten booglevensduren zijn over het gehele stroom

bereik te lang. Je booglevensduurmetingen waarop het model

gebaseerd is, komen goed overeen met eerder uitgevoerde me

tingen (fig. 4.5), maar het is mogelijk dat de meet

methode onjuist is. Bij de chopstroommetingen is er van uit

gegaan dat op het moment van stroombreking de kontakten de
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eindpositie d = 8 mm hadden bereikt (fig. 3.2). 8ij de boog-
o

levensduurmetingen neemt echter de kontaktafstand in de tijd

toe (t = 0: d = 0). Daar een vakuumboog op bewegende kontak

ten stabieler is dan op stilstaande kontakten zijn de boog

levensduurmetingen onder niet vergelijkbare kondities uit

gevoerd ten opzichte van de chopstroommetingen. Om hier kwan

titatief een uitspraak over te kunnen doen zijn vroegere

experimenten met een getriggerde boog en een boog met stroom

reduktie nader bekeken.

5.2 Invloed kontaktafstand op booglevensduur

De gevoeligheid van het chopstroommodel voor variaties in

de booglevensduur kan eenvoudig berekend worden. Als de

gemiddelde booglevensduren over het gehele stromenbereik

een faktor c kleiner worden dan geldt voor de relatieve

verschuiving van het model (bijlage 8):

LlI cr AI AI 1
--E!!!. m 13 _. 1 1= = = c -

I pm I m

(5.4)

Bij een getriggerde vakuumboog is de kontaktafstand d
o

konstant. De levensduur van een getriggerde vakuumboog op

Cu-elektroden als funktie van d is gegeven in [10]. Er
o

wordt hier onderscheid gemaakt tussen "korte" en "lange" le-

vensduren, waarbij de laatste representatief zouden zijn

voor het gedrag van de getrokken boog. Fig. 5.~ geeft de

gemiddelde "lange" levensduur r t als funktie van do voor

I = 23 A (L ~20 I-IH, C ~500 pF, Zo~200n).o p p

Uit d = 8 mm voIgt hieruit:o

Uit fig. 4.5 voIgt voor I o = 23 A:

7: = 1,55 ms (5.6)
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8 d [mml 10

Cu. Zo =200 n

1=23 A

642
SO+-----r----.---~-___;--_

o

200

100
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1000

't't [ j.I s I

fig. 5.4:'gemiddelde levensduur getriggerde boog als funktie
van de konta~tafstand

Uit (5.5) en (5.6) volgt:

f
c t =

't"t
= 20 (5.7)

Als alle gemeten booglevensduren T door bovenstaande faktor

gedeeld worden geldt:

, (.31 = 5,3 (5.8)

Hieruit volgt dan weer:

TI = 111.1-0 ,23 , II = 75,5.1-0 ,23
~cr m , I I

pm

(5.9)

Tesamen met de chopstroommetingen is dit in fig. 5.5 weer

gegeven.

De metingen en het model stemmen nu beter overeen dan in

fig. 5.2. Het model ligt nu echter ~ 3 A te haag.
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20
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fig. 5.5: gekorrigeerd chopstroommodel op basis van levens
duur getriggerde boog

Een tweede experiment waaruit de invloed van de kontaktaf

stand duidelijk blijkt, is uitgevoerd op Cadmiumkontakten.

in een circuit met een karakteristieke impedantie Z = 30n.a
Enerzijds is de gemiddelde levensduur bepaald voor I = 1,2 A:

(5.10)

Anderzijds is de gemiddelde residuele levensduur ~ bepaald
r

als funktie van de kontaktafstand d op het moment van stroom-

reduktie (fig. 5.6).

~-------

fig. 5.6:
meting residuele
booglevensduur

t,

I, l ,., ., I I -1 r I

I

!0-----=----.+--------+----
I I
I 'Z:""r I
~~ ~
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De boog wordt op t = t getrokken bij een stroom I , waarbija a
de booglevensduur langer is dan de tijd benodigd am de kon-

takten volledig te openen (I = 2,7 A : 'Z:"~8 ms). Na eena
tijdsduur At wordt de stroom verlaagd naar de waarde 11 en

wordt de residuele booglevensduur ~ oemeten. De kontaktr ~

afstand d op het moment van stroomreduktie is:

(5.11)

De meetresultaten zijn weergegeven in fig. 5.7.

1000

500

200

100

Cd, Zo= 300

11 =1,2 A

8 d [mmj 106
50 ~-~--.....------..--~----.o 2

fig. 5.7: gemiddelde residuele levensduur als funktie van
de kontaktafstand (1

1
= 1,2 A)

Voor d = 8 mm volgt uit fig. 5.7:

Tr = 85 )..ls . (5.12)

Uit (5.10) en (5.12) volgt:

:e
c = = 5r r

r

Worden de levensduurmetingen uit fig. 4.5 gekorrigeerd met

de faktor uit (5.13) dan geldt:

0'." = 2.10-11 , 13" = 5,3 (5.14)
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Het chopstroommodel is dan gegeven door:

I" = 77,O.i-o,23
cr

I" = 52,5.i-o,23
m

, I " - 42 6 ~-O,23- ,.1pm

(5.15)

Fig. 5.8 geeft het gekorrigeGrde model volgens (5.15) en de

chopstroommetingen uit 3.2.

[A J

20

10

5

2

50 100 200 500 i' [AJ 1000

fig. 5.8: gekorrigeerd chopstroommodel op basis van residuele
levensduur

Het model stemt nu beter ove~een met de chopstroommetingen,

maar ligt nu ~ 3 A te laag.

Resumerend kan gesteld worden dat het chopstroommodel erg

ongevoelig is voor variaties in ~ en dus in de booglevens

duur. De nauwkeurigheid van de korrektiefaktoren is

gering omdat deze slechts
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op ~~n enke1e stroomwaarde gebaseerd zlJn. Verder dient

opgemerkt te worden dat het circuit van de getriggerde boog

afwijkt van het circuit van de getrokken boog. Het nadee1 van

de meting,'van de residue1e boog1evensduur is dat het e1ektro

demateriaa1 cadmium is in p1aats van koper en dat de kontak

ten na stroomver1aging nag in beweging zijn. Het zou beter

zijn am de stroom pas te reduceren a1s de kontakten de in

geste1de afstand d a1 hebben bereikt.a
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6 KONKLUSIES EN DISKUSSIE

Het blijkt dat zowel het circuit met netvoeding als dat met

de kondensatorbatterij geschikt is voor chop- en instabili

teitsstroommetingen. Er werden geen signifikante verschillen

in de meetresultaten gevonden. De circuits hadden een onQe

veer gelijke karakteristieke impedantie (~o = 85n resp. 100n),

maar wat de parasitaire circuitelementen betreft, vertoont

het circuit met de kondensatorbatterij, dat dankzij de ont

koppelkondensator Ck ~ompakt gebouwd kon worden, de beste ge

lijkenis met het in [2] gebruikte geljikstroomcircuit. Door het
resistieve karakter blijft het stromenbereik voor beide

circuits begrensd tot~1 kA. In hetgeval van de kondensator

batterij kan het stromenbereik drastisch uitgebreid worden

door de weerstand R uit het circuit te verwijderen. Een twee

de mogelijkheid is am de steilheid waarmee de stroom naar

nul gaat te vergroten door een hogere frequentie te kiezen

in plaats van een grotere topstroom. Een nadeel van dit cir

cuit is dat hoge overs~anningen kunnen·ontstaan. Het circuit

met netvoeding biedt nieuwe perspektieven als het inschakel

verschijnsel van de transformatoren beheerst kan worden. Dit

is mogelijk door de nettransformator onbelast aan het net

te schakelen en na het uitdempen van de inrush current het

circuit aan de laagspanningszijde in te schakelen op een

spanningsnuldoorgang (resistief circuit). De impedantietrans

formator kan dan vervangen worden door Morganite weerstanden,

zodat een kompakt circuit verkregen wordt.

Zowel stroommeting met een shunt als met een stroomtransfor

mator geeft voor deze metingen goede resultaten. De band

breedte van beide systemen is voldoende (f8~ 4 MHz resp.

1,75 MHz). Het nadeel van de stroomtransformator is dat geen

gelijkstroom gemeten kan worden en dat de maximaal te meten

stroom beperkt is (I = 400 A voor Pearson 301X). Va or netmax
meten met een koaxiale shunt is een goede differentiaalver-

sterker nodig, of er kan enkelzijdig gemeten worden tussen

de positieve meetaansluiting en aarde. Met name in het cir-
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cuit met de kondensatorbatterij is vanwege de mogelijke over

spanningen een hoogspanningsdeler nodig voor de spannings

meting.

Het op afstand sluiten van de kontakten van de vakuumschake

laar heaft geen nadelige gevolgen gehad. Het is, gezien het

aantal bogen dat getrokken moet worden, verstandig am de

elektroden te reinigen in een gelijkstroomopstelling.

Zowel de instabiliteitsstroom- als de chopstroommetingen

stemmen goed overeen met uit de literatuur bekende meetre

sultaten. De chopstroommetingen van Holmes [5} zijn disku

tabel. Hoewel op ~s-schaal de invloed van aarding van het

scherm zichtbaar was, had dit geen consequenties voor de

grootte van de chmpstroom. Het geschetste model voor de

schermstroom klopte kwalitatief weI, maar kwantitatief tra

den grate afwijkingen op, met name voor stroomdips met steile

flanken.

Het circuit voor booglevensduurmetingen had als nadeel dat

de stroom door de invloed van de boogspanning niet konstant

was. Wat het hoogfrequent gedrag betreft kwam het circuit

overeen met dat voor de chopstroommetingen. De levensduur

metingen stemmen vrij goed overeen met de resultaten in een

vergelijkbaar circuit [2}.

De op aasis van levensduurmetingen berekende chopstromen

zijn te laag t.o.v. de gemeten waarden. De afhankelijkheid

van-de chopstroom van de steilheid uaarmee de te onderbre

ken stroom de nuldoorgang nadert, wordt door het mathema

tische model weI goed beschreven. Het model blijkt vrij

ongevoelig te zijn veor variaties in de gemiddelde beogle

vensduur.' De methode van booglevensduurmeting blijkt een

grote invloed op de ligging van het model te hebben. Op ba

sis van de meetresultaten kan geen uitspraak gedaan worden

omtrent de geldigheid van het model.

Aan de had van het mathematische model kan de grootte van

de chopstroom met een marge van 20% berekend worden. Het
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is daarom zinloos om de grenzen van dit interval (I , I )
pm m

nauwkeuriger te bepalen. Als een spreiding van 20% in I
pm

en 1m geaccepteerd wordt, mag de spreiding in de gemiddel-

de booglevensduur ongeveer 10% bedrage, zodat dan in het

algemeen met 50 booglevensduurmetingen per stroomwaarde

kan worden volstaan.

Het model ter berekening van chopstromen is geldig zolang

de processen in de vakuumschakelaar zich op een tijdschaal
afspelen die veel kleiner is dan de tijdschaal

waarop de stroom afneemt. De stroomdips hebben een negatieve

stroomsteilheid waarmee de 50 Hz-stroom naar nul gaat maxi

maal in de orde van 10 6 A/s mag zijn. Dit komt overeen met

een topstroom van ongeveer 3000 A. Voor koper geldt dat bij

stromen kleiner dan 5000 A de ontlading nog diffuus is.

Naast vergroting van de topstroom kan de stroomsteilheid

ook vergroot worden door gen hogere frequentie dan 50 Hz

te kiezen. Bij het circuit met de kondensatorbatterij is

reeds aangegeven da~ 1.00 Hz vrij eenvoudig te realiseren

is, zodat de stroomsteilheid met een faktor 2 toeneemt. Als

de maximale SO Hz-topstroom op 5000 A gesteld wordt, is

het verantwoord om bijvoorbeeld een 2,5 kHz-~troom.met

een topwaarde van 100 A te gebruiken. Om het moment van

booginitiatie in de hand te kunnen houden, moet dan echter

wel van een triggerbare vacuum gap gebruik gemaakt worden.

Een andere mogelijkheid om bij een lage stroom een grote

stroomsteilheid te krijgen is om niet van een periodieke

stroam uit te gaan, maar van een rampvormige stroam zoals

door Filip is beschreven [13]. Uitgaande van een gelijk

stroom (20 - 200 A), wordt de stroom met een negatieve

steilheid van 10 - 50 Alms naar nul gedwongen. Bij getrok

ken bogen is deze methode goed toepasbaar.
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8ijlage 1: Impedantietransformater

+

"tQ.fAJoI,~'J I

fig. 8.1: schakeling impedantietransformator

Uitgangspunt in bovenstaand schema is dat uit symmetrie

overwegingen het middelste been voor de impedantietrans

formatie zorg draagt.

De flux ¢ die door de stroom I in het middelste been op

gewekt wordt, verdeelt zich over de buitenste benen, waar

bij spanningen ontstaan met grootte en polariteit zoals in

fig. 8.1 is weergegeven.

Voor de weerstand die aan de laagohmige kant gezien wordt

geldt uiteraard:

U
R =

I
(8.1 )
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Voor de hoogohmige zijde geldt:

2 U'
R' =-.-

3 It
(8.2)

Uit (8.1) en (8.2) volgt voor de weerstandsverhouding:

R' 2 U' I
= -.-.-

R3 U I'
(8.3)

De spanningen U' en U verhouden zich als de wikkelings

verhouding:

U'

U
= n (8.4)

De stroomverhouding volgt ui t het gegeven dat het aan de

laagohmige zijde opgenomen vermogen gelijk moet zijn aan het

in R' gedissipeerde vermogen:

I' 3
= (8.5)

I 2n

Kombinatie van (8.3), (8.4) en (8.5) leidt tot:

R' 4 2
= -. n

R 9
(8.6)

De wikkelingsverhouding is gegeven door de verhouding van

de speelspanningen:

10.10 3

n = = 45,6
3BO/\{3'

(B.7)

Door (B.7) in (8.6) in te vullen volgt uiteindelijk:

R'
= 923

R
(8.B)

De kortsluitimpedantie I k van de transformator gezien vanuit

de laagspanningszijde bepaalt in hoeverre de getransformeer
de weerstand ohms is.
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Uk- z-

fig. B.2: schematische voorstelling kortsluitimpedantie I k
(eenfasig)

De komplexe kortsluitimpedantie I k is gedefinieerd als de

verhouding van de kortsluitspanning gk en de nominale stroom I

(zie fig. 8.2):

, (B.9)

4 be staat ui teen resistief .en een induktief deel:

(8.10)

Voor kleine energietransformatoren (N < 1 MVA) geldt bij

benadering [7):

W Lk~ 4Rk

Invullen van (B.11) in (8.10) geeft:

4
wL ~k • Zk

(8.11)

(B ...... \
• I c:. )

(B.13)

De absolute kortsluitspanning Uk voIgt uit de relatieve

kortsluitspanning ek en de nominale fasespanning U/vr:r

(sterwikkeling):

U
U = e' -

k k V3
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De nominale stroom I aan de Iaagspanningszijde is te berekenen

uit het nominale vermogen N van de transformator en de nomi

nale gekoppelde spanning U:

N = '{3. U• I ( 8 • 1 4)

(8.9), (8.13) en (8.14) geven te samen een uitdrukking voor Zk:

U
2

(8.15)

Voor de spreidingsinduktiviteit wordt dan uit (8.12) en (8.15)

gevonden:

4
(8.16)

InvuIIen van de transformatorgegevens (fig. B.1) geeft:

(B.17)

In de driefasige situatie van fig. 8.1 staat de spreidings

induktiviteit WL k in serie met de paraIlelschakeling van

twee maalWLk • De totale spreidingsinduktiviteit WL i wordt

dan:
(8.18)

Als R' is opgebouwd ui t k paraIIeHIe weerstandsmatten R
- 0

(R' = Ro/k), dan voIgt uit (8.1) en (8.6) oat de stroom I
evenredig is met k:

4 n2U
I = -. (8.19)

InvuIIen van n = 45,6 (8.7), U = 380 V en Ro = 10 kA levert:

I· = k.35 A (8.20)

De stroom door een weerstandsmat kan uit (8.19) en (8.5)
berekend worden:



I 1

k
=

2

3
•

n
.u
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(8.21 )

Met n = 45,6 en Ro = 10 kn blijkt dat de weerstandsmatten

qua stroom 15% overbelast worden:

I 1

k
= 1,15 A (8.22)

Wat het vermogen betreft, houdt dit een overbelasting van

30% in.
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Fig. B.3: schema circuit met netvoeding



Bijlage 3: 5tromen en stroomsteilheden in een gedempte

LC-slingerkring

De situatie is geschetst in onderstaand schema, waarbij

de invloed van de boogspanning is verwaarloosd.

R. LoS R

,

fig. B.4: gedempte LC-slingerkring

Voor 6<W is de stroom gegeven door:o

()
Uo -bt .

it = -.e .sJ.nl.t.>t met
Z e

o

,
1

(8.23)

L en C zijn opgebouwd uit m parallel geschakelde LC-blok-o 0

ken (L6, C6' R6):

L'o

m
, Co = m C'

• 0
,

R'o

m
(8.24)

Voor de eigenfrequentiew als funktie van m geldt:e

1 mR+R' 2__ ( 0)

L'C' 2L'o 0 0

(8.25)

....
De topwaarde van het eerste stroommaximum 1

1
volgt uit

(B.23) voor t =n:/2W •e·
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(8.26)

Het tweede stroommaxi~um 13 treedt op bij t = sn/2We zodat:

(8.27)

De steilheid van de stroom kan gevonden worden door (8.23)

te differentieren:

(8.28)

Hieruit voIgt voor de stroomsteilheid rand de nuldoorgang
....

die vol 9top I 1 (t = Tt /We ) :

d1
(-)
dt 1

Uo .- Tt (
mR+R~

)2W l'= - m • We • e e a
Z'a

(8.29)

Analoog geldt een periode later (t = 3R/We ):

Z'a

- m

mR+R'
Uo - 3U( 2W l~ )

.W • e eoe (8.30)

Uitgaande van een weerstandswaarde R = 6,6nen de gegevens

zoals die gal den voor een lC-blok (l' = 90 mH, C' = 112,4 IIF,a a r

R~ = 1,711) kunnen op basis van bovenstaande formules de

stroommaxima en - steilheden berekend worden als funktie van

het aantal parallel geschakelde lC-biokken m (U = 15 kV).a



-95-

.... ....
j(d1/dt)11m We f 11 1 3 l(d1/dt)31e

[ ~-1 ] [Hz] [ A] [ A] [Alms] [Alms]

1 314 50,0 420 1 67 104 42

2 303 48,3 690 124 136 24

3 291 46,3 834 63 126 10

4 273 43,4 863 24 96 3

5 248 39,5 783 6 57 0,4

tabel B.1: straammaxima en -steilheden bij m parallelle LC-blak
ken (Ca' = 112,4 IIF, L' = 90 mH, R' = 1,7.0, U = 15 kV)r a a a

De straamsteilheden kunnen aanmerkelijk vergraat warden daar

de frequentie te verhagen bij gelijkblijvende demping. Dit

kan daar slechts een van de vier deelkandensataren waaruit

C' is apgebauwd te kambineren met L'.a a

.... ....
l(d1/dt)31m We f 11 13 l(d1/dt)11e

[ s -1 ] [Hz] [ A] [ A] [Alms] [ Alms]

1 627 99,8 236 149 132 83

2 623 99,2 430 187 218 94

4 609 96,9 709 142 289 58

8 551 87,7 894 28 208 7

tabel B.2: straammaxima en -steilheden bij m paralelle LC-blak-
ken (1/4C~ = 28,1 J-lF, L~ = 90 mH, R~ = 1,7.0., Ua =15 kV)
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Bijlage 5: Aansturing schakelaars

De inschakel- en openingstijd van de in het circuit opgenomen

vermogensschakelaar (SBC SF 6-pufferschakelaar) en de openings

tijd van de proefschakelaar bij verschillende kontaktafstanden

do zijn gemeten volgens de in figuur B.6 gegeven methode.

fig. 8.6: meting van inschakel- en openingstijd

Als de kontaktendicht zijn is V = 0 en bij geopende kontakten

geldt V = Vb. De inschakeltijd t i is hierbij gedefinieerd als

de tijd verstreken tussen het aanbieden van een triggerpuls

en het moment dat de kontakten elkaar raken. De tijdsduur tus

sen aansturing en kontaktscheiding is de openingstijd t • 8ija
de metingen is steeds het gemiddelde bepaald over vijf meet-

waarden en is bovendien de grootst optredende afwijking t.o.v.

het gemiddelde aangegeven. Voor de BBC-vermogensschakelaar

geldt:

t. = 53 + 2 ms
~

, to = 48 + 3 ms (8.31 )

De openingstijd van de vakuumschakelaar bij verschillende kon

taktafstanden dis·a •

d; [mm] t [ mm ]a

2 14,6 + 0,8-
5 13,5 + 0,1-
8 15,7 + 0,3-

10 16,6 + 0,4

tabel 8.3: openingstijd vakuumschakelaar bij diverse kontakt
afstanden
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Op basis van bovenstaande gegevens kunnen uit een tijdsdiagram

de triggermomenten van de schakelaars worden bepaaid.

8.5.1 Aansturing circuit met netvoeding

Het juiste moment van inschakelen van de vermogensschakelaar

(minimale inrush current) werd experimenteel bepaaid door de

triggerpuis met behuip van een vertragingsunit in de tijd te

verschuiven. Door de spreiding in de inschakeItijd van de scha

kelaar moet aItijd met een inrush current rekening worden ge

houden.

En 10s-vertragingsIijn zorgt er voor dat de rest van de cyclus

pas gaktiveerd wordt ais het inschakeiverschijnsel nagenoeg is

uitgedempt. Het stuurcircuit is schematisch weer gegeven in

fig. 8.7.

~,tlor~
($~/elt'I/.)
k;I~-

scJraIt.. (Dt/lJt'"' "" 't;

W",",,~e..,-

scJ,...Ic"(~ (M'l

r- - - - - - - - - - - - - - - - --, tIl/4'f1ttfC!9Urs-

~~ 11fI44.r-.
£tot.

- I A~/. If\ I r' e ...S I r'

~

f~ I I I
I I
I I
I

r-t t. i"I I -

I ~ fa. = ~(..iS V' L1 e., I

I lOS
.. .. I

"if I f ~~ 1. 4 A4 t
~;1I$

.
t- I

1--- ~_~~_~_._ J

fig. 8.7: stuurschakeling voor circuit met netvoeding

De 10s-vertragingsIijn ~t2 heeft een onnauwkeurigheid van

~ 2,5 ms. Dit is niet acceptabel, daar dit doorwerkt in het

moment van kontaktscheiding van de vakuumschakelaar. De ver-
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traagde puIs wordt daarom eerst opnieuw met het net gesynchro

niseerd. Het relais dat even voor de meting gereset wordt, be

schermt de gevoelige start unit 2 tegen ongewenste stoorpulsen.

Evenals het e18ktronische stuurapparaat heeft start unit 1 een

netfilter om een ongewenst in-kommando voor de vermogensschakelaar

te voorkomen.

Op basis van een tijdsdiagram kunnen, rekening houdend met de

traagheid van de schakelaars, de vertragings~ijden6t
3

, 6t
4

en

~t5 bepaald worden (fig. B.8). De gesynchroniseerde startpuls

komt 1 ms nadat de stroom stijgend door nul is gegaan •.

",-.,, ,
\

.
(.,

~c.iIIoSCDOJ>

=t:;.}CAi..t
~J;:-;' pir- .....;~;....=_~_rl._~ """'"

w'l;; J
STItICT

fig. B.8: tijdsdiagram circuit met netvoeding

De kontakten werden 1 ms voor de top, tijdens de positieve

helft van de stroomperiode, geopend. De in te stellen vertra

gingstijden zijn dan:

~t4 = 7 ms (8.32)
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8.5.2 Aansturing circuit met kondensatorbatterij

8ij een kontaktsnelheid v = 2,3 m/s (zie 2.6) en een ingestel
u

de kontaktafstand d = 8 mm, is de tijd benodigd am de kan
a

takten van de vakuumschakelaar volledig te openen t = 3,5 ms.u
Rekening houdend met de spreiding in openingstijd van zowel de

vermogensschakelaar als de vakuumschakelaar wordt het moment

van kontaktscheiding 4 ms na het sluiten van S gekozen. Uit

het tijdsdiagram volgen de vertragingstijden war de diverse

kommando's •

,

.
L

oscrllosCOOJ> ~t. = SOMIS

=~=-}..-......i.,__.__-_c-;_~_......,.__---...
~ ,,6_S ~.J6...s
~l(";r}~----M~-----'
;:a7~-J 46· st>o ....,'"

ui~

\ I
\ I, ,

\ ,
, I
" ,".,

A

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

fig. 8.9: tijdsdiagram circuit met kondensatorbatterij

Om de spreiding in het moment van kontaktscheiding ten gevolge

van de vermogensschakelaar te elimineren, wordt de boog pas

getrokken tijdens de tweede positieve halve stroomperiode. De

kontakten zijn ongeveer 20 ms na aansturing volledig geopend.

Het triggersignaal voor de vakuumschakelaar wordt via een shunt

van 143 m.Cl. (nr.8) van-destroom afgeleid. Figuur 8.10 geeft het

aangepaste tijdsdiagram.
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STAAT

fig. 8.10: tijdsdiagram voor meting tijdens tweede positieve
stroomhelft



-102-

8ijlage 6: Bodediagrammen differentiaalversterker

m/4

nl2

rt/4

O¢--_==;:::::::::;:::::::;::~---'--'''''''---''T"""---'------'~--'--r"""T"~-----'--''---~
0 4 02 05 1 2 5 10 20 50

,I , , f[MHz]

f [MHz]

-5

·10

-15

I

,-20

25

30

I~~I [d a]

fa=8,7 MHz



-103-

8ijlage 7: Statistische formules

Veronderstel het volgende verband tussen de gemiddelde

levensduur ~ en de stroom I:

log-r- = logO(. +(3.10g1 (8.33)

Voor de variantie in logO(, en (J geldt [10]:

2s (log 0<.) =
L (log 1.)2

J

52 ((3 ) =

(8.34)

Al s 5 (-r )«T k a n v00 r 5 ( log ;:Z:-) e e nee r 5 teo r deb e nad e r in 9

worden gemaakt:

(8.35)•
In10

=

= 10g(1

5(10gr) = {log [=t-+ 5(1,=)] - logi:}

5 (r;)
+ --=- )

T

s(r)

8ij 10% spreiding in ~~ (tabel 9) voIgt uit (8.34) en (8.35):

5(10gO(,) = 0,23

5 ((3) = 0,17 (8.36)

1nvullen van oc i.p.v. t in (8.35) geeft:

1 0

5(0<.) = 5.10-11
(8.37)
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Om na te gaan hoe de spreiding in log ()(. en 13 doorwerkt in

bijvoorbeeld de formuie voor de berekening van I cr ' wordt

gebruik gemaakt van de formule voor foutenvoortplanting [10]:

2

[
d(109 Icr)j 2= .s (logOl..)
O(logol.)

2

+
[
del:: Icr) ]

(J/,", • s 2 (13 )

(8.38)

Met behulp van (5.2) volgt hieruit:

s(log I ) =cr (8.39)

Als sCI )« I volgt analoog aan (8.35) een eerste ordecr Cl;'

benadering voor (8.38):

ln10 V2
• s (logoc:.) ,.

IJ - 1
1 2 ( I ) 2 «(.3 )og cr. (8.40)

Met de gegevens uit (8.36) geldt voor I = 25 A:cr

sCI )cr = 18% (8.41 )

Globaal bekeken geeft 10% spreiding in r , 55% spreiding in

~ en 4% in~, wat dan resulteert in een 18%-onnauwkeurigheid

in het model. Analog formules aan (8.40) kunnen afgeleid
worden vaal;' I en I •pm m
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Bijlage 8: Gevoeligheid chopstroommodel voor variaties

in booglevensduur

Veronderstel dat de gemiddelde booglevensduren over het ge

hele stromenbereik een faktor c kleiner,worden:

(c > 1 )
c

Uit 't"=otI(3 (4.10) voIgt dan:

(8.42)

«' =
c

, /.3' =JJ (8.43)

De verschuiving van het model (5.2) is dan gegeven door:

I~r I pm
I I 1m

(J- 1= = - = c
I cr I I

pm m

Hieruit voIgt voor de relatieve verschuiving:

~I lU pm 6I m
1

cr 13- 1= = = c
I cr I Ipm m

(8.44)

(8.45)

Voor ~ = 5,3 geldt:

c ~I/I

2 0,17

5 0,45

10 0,71

20 1 ,01

Tabel 8.4: verschuiving chopstroommodel

Uit het voorgaande blijkt dat het chopstroommodel vrlJ onge

voelig is voor variaties in de gemiddelde booglevensduur. Merk

op dat c = 2 overeenkomt :met een afwijking van 50% in ~ wat

dan resulteert in een 17% afwijking in het model. Oit komt

overeen met hetgeen wat in bijlage 7 gevonden is.
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