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Samenvatting

Een studiegroep van de CIGRP heeft onlangs een nieuwe methode voorgesteld voor het
berekenen van overspanningen als gevolg van stroombreking (Eng: current chopping) in
vermogensschakelaars. Tot nog toe heeft men dit verschijnsel trachten te beschrijven uit
gaande van algemene boogmodellen. In het nieuwe voorstel wordt echter verondersteld dat
de optredende overspanningen door slechts twee. eenvoudig te meten. schakelaarkarakteris-

tieken bepaald worden. Een van deze karakteristieken betreft het chopgetal Kch = Jt-. In

deze uitdrukking is i ch de grootte van de chopstroom en is C de effectieve capaciteit pa
rallel aan de schakelaarcontacten. De andere is de doorslagkarakteristiek Ud (t ) van de
schakelaar.

Voor een perslucht-. een olie-arme- en een SF6-schakelaar zijn metingen verricht om deze
karakteristieken te bepalen. Bij de onderzochte olie-arme-schakelaar bleek het echter niet
mogelijk om een doorslagkarakteristiek op te nemen.

Er is een. op het voorsteI gebaseerd. computerprogramma geschreven waarmee de te
verwachten overspanningen berekend kunnen worden. Kenmerkend voor dit programma
is dat rekening gehouden wordt met het statistische karakter van de in- en uitvoer
gegevens.

De meetresultaten zijn als testinvoer gebruikt voor het programma. Berekende overspan
ningen zijn vervolgens vergeleken met werkelijk gemeten overspanningen. Het model Iijkt
bruikbaar. maar is zeker nog voor verbetering vatbaar. Zo vormt het op uniforme wijze
representeren van de meetgegevens een probleem. Het verwaarlozen van thermische
doorslag van de schakelaar. zoals dat in het CIGRE-voorstel gebeurt. is niet verantwoord.

Conference lnternationale des Grands Reseaux EJectriques aHaute Tension
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A model for the calculation of overvoltages caused by current chopping in power
circuit breakers

Summary

Recently a CIGRE* Task-force has suggested a new method for the calculation of overvol
tages caused by current chopping in circuit breakers. Before the description of this
phenomenon was based on generalized arc models. The new method assumes that the
occurring overvoltages are governed by two breaker characteristics. which can be measured

relatively simply. One of these characteristics concerns the chopping number Kch = ~.
In this expression ich is the chopping current and C is the equivalent capacitance in paral
lel with the breaker contacts. The other is the recovery-voltage characteristic Ud (t ) of the
breaker.

Measurements have been carried out in order to determine the above mentioned charac
teristics for an air-blast. an oil-minimum and an SF€> breaker. For the oil-minimum
breaker used in the experiments. however. it was not possible to determine the recovery
voltage characteristic.

Based on the CIGRE-proposal a computer program has been written which calculates the
value of the overvoltages that may occur. A typical feature of the computer program is the
incorporation of the statistical aspects of in- and output data.

The measurements were used as testing input for the computer program. A comparison
between calculated and really measured overvoltages was made. The new method seems
to be useful. yet needs improvement. The uniform representation of the input data. for
example. is still a problem to be dealt with. Ignoring thermal breakdown of the circuit
breaker. as done in the original CIGRE-proposal. is not justified.

International Conference on Large High Voltage Electric Systems
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1. Inleiding

Vermogensscbakelaars spelen in de elektriciteitsnetten een belangrijke rol. Naast bet in- en
uitscbakelen van de nominale stromen en spanningen. moeten zij ook in staat zijn om de
vaak zeer boge kortsluitstromen die kunnen optreden te onderbreken. Een andere veel
voorkomende scbakelhandeling is bet afschakelen van kleine inductieve stromen. Men kan
hierbij denken aan een onbelaste transformator of een blindstroomcompensatiespoel. Bij
bet afscbakelen van dergelijke kleine inductieve stromen kan "stroombreking" of "current
chopping" optreden. Dit wil zeggen dat de boogstroom afgebroken wordt. nog voor de
natuurlijke nuldoorgang van de netfrequente stroom. In de meeste gevallen gaat een
instabiliteitsoscillatie aan de stroombreking vooraf. In figuur 1.1 is dit weergegeven.

1. •
1.

..... ...... ......
...... ...... t

ia boogstroom
i j instabiliteitsstroom
ich chopstroom

natuurlijke nuldoorgang

Figuur 1.1. Stroombreking.

De chopstroom i ch is de waarde die de stroom op het moment van stroombreking gehad
zou hebben als er geen instabiliteitsoscillatie was opgetreden.

Op bet moment van stroombreking is in de inductieve belasting L een magnetiscbe energie

aanwezig ter grootte WL = ~ L ic~' Er ontstaat nu een oscillatie in het circuit gevormd door

de afgeschakelde inductieve belasting en de parallel daaraan aanwezige (parasitaire) capaci
teit C. De overspanning over de belasting zal bet grootste zijn als de energie zich volledig
in de capaciteit bevindt:

1 2 _ 1 .2 1 2TC U rnax - TL lch +TC Uo

Hierbij is U 0 de spanning over de capaciteit op het moment van stroombreking. De grootste
overspanning over de belasting is dus:

U rnax=

In figuur 1.2 is voor een eenfase circuit bet gedrag van stroom en spanning weergegeven bij
het optreden van stroombreking.

De aldus ontstane overspanningen kunnen zeer hoge waarden bereiken en vormen daardoor
een bedreiging voor de in bet net aanwezige componenten. Het is dus van belang om te
weten welke overspanningen er in bet net kunnen ontstaan. zodat men deze bij de isolatie
coordinatie kan betrekken.

Er is al vaak geprobeerd om de overspanningen te berekenen die een bepaalde schakelaar in
een bepaalde netconfiguratie zal veroorzaken. In de meeste gevallen diende bet werk van
Rizk [1] als basis om de interactie tussen schakelaar en netwerk te bescbrijven die
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1. stroom door de schakelaar

2. spanning over de schakelaar

3. spanning over de inductieve
belasting

4. eerste bluspoging. mislukt
wegens te korte contactafstand

5. invloed van boogverkorting

6.7. instabiliteitsoscillatie in de
boogstroom resp. in de boog
spanning. leidt tot stroom
breking

8. grootte van de chopstroom

9. netspanning

10.11. bluspiek over de schakelaar
resp. de inductiviteit

12.13. herstelpiek over de schakelaar
resp. de inductiviteit

@

Figuur 1.2. Stroom- en spanningsverloop bij stroombreking.

uiteindelijk tot het instabiel worden van de boog en het breken van de stroom leidt. Dit
geldt uiteraard niet voor de vacuUmschakelaar waarbij stroombreking op een geheel ander
mechanisme gebaseerd is. Hoewel het model van Rizk een aannemelijke verklaring geeft
voor het instabiel worden van de boogstroom, blijkt het bijzonder moeilijk te zijn om de in
dit model gehanteerde boogparameters te bepalen. Andere auteurs, zoals Habedank [2].
Solver [3] en Morais en Teixeira [4]. hebben getracht programma's voor current chopping te
ont wikkelen. uitgaande van een algemene vorm van het boogmodel van Mayr [5].
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Op de CIGRE*-conferentie van 1984 [6] concludeert de Task-force van Werkgroep 13.02
echter dat de Mayr-boogmodelJen en de daarop gebaseerde berekeningen tot nog toe weinig
praktisch bruikbaar zijn gebleken. Gesteld wordt dat een eenvoudiger methode. waarmee
men tot realistische schattingen van chopstroom en overspanningen kan komen. wellicht
betere perspectieven biedt.

In een publicatie heeft SOlver. de voorzitter van Task-force 13.02. een dergelijke methode
nader uitgewerkt [7]. Voor elke schakelaar moeten een tweetal basisparameters bepaald
worden. Door deze parameters te combineren met de netconfiguratie waarin de schakelaar
opgenomen zal worden. kan men de te verwachten overspanningen berekenen.

Dit verslag beschrijft een onderzoek naar de bruikbaarheid van de door SOlver voorgestelde
methode. Hiertoe zijn metingen verricht aan een perslucht-. een olie-arme-. en een SF6

schakelaar. De meetresultaten dienden als invoer voor een computerprogramma waarmee
de overspanningen op de door SOlver voorgestelde wijze berekend worden. De
vacuiimschakelaar is in dit onderzoek niet betrokken. omdat deze. wegens zijn afwijkende
chopgedrag. in eerste instantie niet in het gebruikte model paste.

• Conference lnternationale des Grands Reseaux Electriques aHaute Tension
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2. Bet model van SOlver

In het vereenvoudigde model van Solver [7]. gericht op het kunnen schatten van overspan
ningen bij stroombreking. wordt verondersteld dat twee schakelaargrootheden invloed
hebben op de grootte van de overspanningen. Een van deze grootheden is de chopstroom
ich ' Deze bepaalt immers de amplitude van de spanningsoscillatie die ontstaat. De andere
grootheid is de dielektrische doorslagvastheid tussen de contacten. Wordt de spanning over
de schakelaarcontacten namelijk groter dan de doorslagspanning. dan slaat de schakelaar
door en zal opnieuw in geleiding gaan. Dit houdt echter tevens in dat de overspanning
begrensd wordt. omdat de spanningsoscillatie in dit geval niet zijn topwaarde kan bereiken.

2.1 Bet chopgetal

Op grond van zowel theoretische als experimentele resultaten wordt er vaak vanuit gegaan
dat voor perslucht-. olie- en SF{)-schakelaars de chopstroom ich ongeveer evenredig is met
de wortel uit de capaciteit C die zich parallel aan de schakelaarcontacten bevindt. Het
chopgedrag van een schakelaar kan dan uitgedrukt worden in een "chopgetal" (Eng: chop
ping number)

Kch =
Individuele waarden van Kch zullen een aanzienlijke spreiding vertonen. Deze wordt ten
dele veroorzaakt door de boogtijd (Eng: arcing time) t a • De boogtijd is gedefinieerd als het
tijdsinterval dat verloopt tussen het moment van contactscheiding en het choppen van de
boogstroom. In het algemeen zal bij een Korte boogtijd. dus vIak na de contactscheiding. de
blussende werking van de schakelaar nog niet zo groot zijn. hetgeen resulteert in een ge
ringe neiging tot choppen. Bij grotere boogtijden neemt de blussende werking en dus ook
de chopneiging toe. SOlver neemt een simpel Iineair verband aan tussen chopgetal en
boogtijd

Kch = ata +b

met een hierbij horende standaarddeviatie cr ch •

Teneinde het chopgetal van een schakelaar te bepalen stelt SOl ver voor om 20 metingen te
verrichten waarbij het moment van contactscheiding steeds 1 ms verschoven wordt ten
opzichte van de natuurIijke nuldoorgang van de stroom. Het chopgetal is. zij het in
beperkte mate. ook afhankelijk van de stroomsterkte die afgeschakeld moet worden. De
metingen moeten daarom bij voorkeur verricht worden bij die stroomsterkte waarvoor men
de berekeningen uiteindeIijk wil uitvoeren. Het is echter ook mogelijk om de metingen bij
twee stroomsterktes te verrichten en de resultaten hiervan over het tussengelegen gebied te
interpoleren.

2.2 De doorslagkarakteristiek

Solver neemt aan dat de (dielektrische) doorslagvastheid tussen de schakelaarcontacten
slechts afhankelijk is van de contactafstand en dus niet beinvloed wordt door de relatief
geringe stroomsterkte. Uiteindelijk kan de doorslagspanning Ud dus ook beschouwd wor
den als een functie van de boogtijd. Het meest eenvoudige verband tussen Ud en t a is ook
hier weer een rechte

met een bepaalde standaarddeviatie.
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De doorslagkarakteristiek kan vastgelegd worden door registratie van de doorslagspanning
als er een herontsteking optreedt tijdens de in de vorige paragraaf beschreven chopstroom
metingen. Als alternatief kan echter ook een zogenaamde nullast-doorslagkarakteristiek
opgenomen worden.

2.3 De overspanningsberekening

In de wijze waarop de overspanningen worden berekend. wordt rekening gehouden met de
statistische spreiding die in werkelijkheid zal optreden. Er dienen daarom een groot aantal
berekeningen uitgevoerd te worden. Bij elke individuele berekening worden door middel
van aselecte trekkingen uit een geschikte kansverdeling waarden bepaald voor de boogtijd
ta • het chopgetal Kch en de doorslagspanning Ud' Al deze berekeningen tezamen geven dan
een indruk van de overspanningen die kunnen optreden en de daarbij horende kansverde
ling.

In zijn pUblicatie geeft SOlver deze methode weI aan, maar hij geeft geen berekeningen of
resultaten van berekeningen.

2.4 Kanttekeningen bij het model

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het model van SOlver erop gericht is om met een
minimaal aantal meetseries en relatief eenvoudige berekeningen tot een realistische schat
ting van de mogelijke overspanningen te komen. De vraag is echter welke vereenvoudi
gingen nog aanvaardbaar zijn en welke niet meer. Zo zijn de aangegeven lineaire verbanden
tussen Kch en ta en tussen Ud en ta weliswaar zeer eenvoudig. maar waarschijnlijk niet erg
realistisch. Ook het optreden van thermische herontsteking is niet in het door SOlver
beschreven model opgenomen. Er zal naar een evenwicht gezocht moeten worden tussen
enerzijds de behoefte aan eenvoud in het model en de benodigde metingen en anderzijds de
wens om tot voldoende realistische schattingen van de overspanningen te komen.
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3. Bet experimentele onderzoek

3.1 Inleiding

Om een oordeel te kunnen uitspreken over de bruikbaarheid van het model van SOlver is
het allereerst noodzakelijk om de door SOlver voorgestelde metingen uit te voeren. Ener
zijds kunnen de meetresultaten als invoer dienen voor het in hoofdstuk 4 beschreven com
puterprogramma. anderzijds biedt het de mogelijkheid om de meetmethode en de
gegevensverwerking aan een kritische beschouwing te onderwerpen.

Voor het meten van het chopgetal en het meten van de doorslagkarakteristiek van de
schakelaar zijn twee verschillende circuits gebruikt. Aanvankelijk was het de bedoeling de
metingen in een driefasen circuit te verrichten. Als gevolg van langdurige problemen met
de meetapparatuur werd echter besloten om de metingen voorlopig te beperken tot een een
voudiger eenfase circuit.

3.2 De schakelaars

De metingen zijn verricht aan drie verschillende schakelaars: een perslucht-. een olie-arme
en een SF6-schakelaar. De perslucht- en de SFb-schakelaar kunnen op afstand bediend
zowel in- als uitgeschakeld worden. De olie-arme-schakelaar kan op afstand bediend
slechts uitgeschakeld worden en moet met de hand gespannen en ingeschakeld worden.

Om de chopneiging van de perslucht-schakelaar enigszins te verminderen is de luchtdruk
op een lagere waarde ingesteld dan de fabrieksspecificaties voorschreven. Tevens moet ver
meld worden dat. om de metingen niet te beinvloeden. de op de perslucht-schakelaar
aanwezige dempingsweerstand verwijderd is.

Van alle drie de schakelaars is de uitschakelvertraging gemeten. De resultaten hiervan zijn.
samen met enige andere gegevens over de schakelaars. te vinden in bijlage 1.

3.3 Bet chopgetal van de schakelaar

3.3.1 De meetopstelling

3.3.1.1 Bet circuit

Voor de meting van het chopgetal Kch als functie van de boogtijd to is een testcircuit
gebruikt overeenkomstig de door de CIGRE opgestelde richtlijnen [8]. Met een dergelijk cir
cuit wordt getracht de werkelijke netsituatie min of meer na te bootsen onder laboratori
umomstandigheden. Het principeschema van het gebruikte circuit is weergegeven in figuur
3.1. In dit eenfase circuit is Un de spanningsbron. L s en Cs vormen de zelfinductie en
capaciteit aan de voedende zijde van de schakelaar. L s begrenst tevens de stroom in het
geval dat er kortsluiting in het circuit optreedt. L, is de inductieve belasting en C, vormt
samen met de niet getekende parasitaire capaciteit Cp de totale capaciteit aan de belasting
zijde van de schakelaar. De spanning over de belasting wordt gemeten met een span
ningsdeler. Om de stroom door de schakelaar te kunnen meten is een shuntweerstand Rs in
serie met de schakelaar geplaatst.
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s
stroomm eting

spannings
deler

Un = 10/.J] kV
Rs = 158 mO

Cs = 125 nF
C, = 10 nF/30 nF

L s = 90 mH
L, = 0.5 H

Figuur 3.1. Principeschema.

3.3.1.2 De dimensionering

Bij de dimensionering van het circuit is enerzijds uitgegaan van de CIGRE-richtlijnen. maar
moest anderzijds rekening gehouden worden met de in het Hoge-Stromen Laboratorium
van de Technische Vniversiteit aanwezige spanningsbronnen en componenten.

De spanningsbron Un bestaat uit een fase ten opzichte van aarde van een driefasen 10 kV

aansluiting. De nominale spanning van deze bron bedraagt dus ~ kV. Omdat er geen uit

gevoerd sterpunt aanwezig was, is de mantel van de 10 kV kabel als retourleider gebruikt.
De aarding van het circuit Yond noodgedwongen eveneens op dit punt plaats. zodat de
oorspronkelijke aardaansluiting van de meetkooi losgenomen moest worden ter voorko
ming van aardlussen.

De inductieve belasting L, moet bij de bovengenoemde spanning een stroom kunnen voeren
van ongeveer I = 35 A. Is de nominale stroom namelijk te laag. dan zal er met name in de
perslucht-schakelaar geen stabiele lichtboog kunnen ontstaan. Een dergelijke zelfinductie
was echter niet voorhanden. zodat impedantie-transformatie toegepast moest worden. In
figuur 3.2 is dit weergegeven. De gebruikte transformator is een 800 kVA, 10 kV/380 V.
3-fasen transformator met DY 5 schakeling. De wijze van aansluiten zoals figuur 3.2 laat
zien. is op symmetrieoverwegingen gebaseerd. In principe vindt de impedantie
transformatie nu aIleen via de middelste wikkelingen van de transformator plaats. In het

ideale geval geldt de transformatieformule: L, = (1= )
2

L, '. De zelfinductie L,' bestaat

uit twee parallel geschakelde luchtspoelen die aanvankelijk voor de driefasen metingen
geconstrueerd waren. Elke spoel is opgebouwd uit ongeveer 25 windingen met een cirkel
straal r = 0.6 m. Loopt er aan hoogspanningszijde een stroom I = 35 A. dan zal elk der
spoelen een stroom moeten voeren van I = 460 A. Voor de spoelwindingen is daarom kabel
gebruikt met een doorsnede van 35 mm2

. Vit metingen bleek uiteindelijk dat L, :::::: 0.5 H.



- 15 -

transformator

L 't

Figuur 3.2. De inductieve belasting.

De zelfinductie L s beeft een waarde L s = 90 mHo

De capaciteit Cs bestaat uit twee in serie gescbakelde condensatoren van ieder 250 nF.
zodat Cs = 125 nF. Over elke condensator bevindt zicb een stuurweerstand van 1.88 MO.

De capaciteit C, beeft afbankelijk van de betreffende meetserie een waarde van C, = 10 nF
of C, = 30 nF. Voor de parasitaire capaciteit parallel aan C, en L, werd gevonden
Cp = 1,4 nF.

Volgens de veiligbeidsvoorscbriften moet binnen 1 s na bet openen van de deur van de
meetcel Cwaarbij de aanwezige aardscbeiders sluiten) de spanning overal in bet circuit
beneden 50 V liggen. Aan deze eis is voldaan daar C, zicb met een gedempte slingering over
L, ontlaadt. terwijl Cs wordt ontladen via Ls en de over de spanningsbron aanwezige
aardscbeider.

Om de transformator tegen al te boge overspanningen te bescbermen is een
overspanningsafleider aangebracbt. Deze hollenvonkbrug is zodanig ingesteld dat bij de
overspanningen begrenst op een waarde van ongeveer 60 kV ten opzicbte van aarde. Een
serieweerstand van 3500 beperkt in zo'n geval de stroom naar aarde.

3.3.1.3 De meetapparatuur

Voor bet meten van de spanning over de inductieve belasting is een Tektronix span
ningsdeler aanwezig met een overzetverbouding van 1 : 1000. De deler is door middel van
een speciaal voor dat doel gemonteerd "oliepotje" geschikt gemaakt voor spanningen die
hoven de fabrieksspecificatie van 40 kV liggen. De uitgang van de spanningsdeler is
aangesloten op een gecombineerde verzwakker en impedantie-aanpasser (in bet vervolg
"buffer" genaamd). Er kan nu zonder bezwaar een lange 50 O-kabel naar de meetkooi
gelegd worden. De buffer heeft. mits met 50 n afgesloten een overzetverbouding van 1 :
120. Om storingsvrij te kunnen meten bleek bet noodzakelijk de buffer compact op te
houwen en goed af te scbermen.

Om de stroom door de schakelaar te meten is een shuntweerstand Rs = 158 m n aange
bracht. De spanning over deze weerstand wordt toegevoerd aan een eveneens in bet testcir
cuit opgestelde optiscbe zender. Het Canaloge) meetsignaal wordt dan door middel van een
glasvezelkabel overgebracht naar de in de meetkooi aanwezige optiscbe ontvanger. De
optische zender bleek nogal gevoelig te zijn voor oversturing van bet ingangssignaal.
bijvoorbeeld de forse stroompieken na een berontsteking van de scbakelaar. Dit euvel is
verholpen door bet aanbrengen van een eenvoudige spanningsbegrenzer tussen de aanslui
tingen van de sbuntweerstand en de ingang van de zender. zie figuur 3.3.
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Figuur 3.3. Spanningsbegrenzer.

3.3.1.4 De dataverwerking

Om het gedrag van stroom en spanning als functie van de tijd te registreren. werd gebruik
gemaakt van het in het laboratorium aanwezige data-acquisitie systeem. Het hart hiervan
wordt gevormd door een zogenaamde CAMAC-crate (Computer Aided Measurement And
Control) waarin een analoog-digitaal converter is opgenomen. Door middel van een analoge
multiplexer kunnen naar keuze 1.2.4 of 8 ingangskanalen bemonsterd worden. Voor het
hier besproken onderzoek zijn twee kanalen (stroom en spanning) gebruikt met een
sample-frequentie f s = 500 kHz per kanaal.

Het systeem wordt gestuurd door een LSI-ll processor van Digital Equipment Corpora
tion. Met behulp van deze computer kunnen de meetgegevens omgerekend en indien nodig
verder bewerkt worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om op een plotter (onder meer)
x-t grafieken te tekenen. De meetgegevens zelf worden opgeslagen op 8-inch diskettes. Het
gehele dataverwerkingssysteem bevindt zich in een afgeschermde meetkooi.

3.3.1.S De schakelcyclus

Voor het verrichten van een meting moeten een aantal schakelhandelingen uitgevoerd wor
den in de juiste volgorde en met de juiste onderlinge tijdsintervallen. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van de eveneens in de meetkooi aanwezige MCS-85 controller. Deze con
troller bevat een microprocessor en is in staat om. na invoer van de benodigde instructies.
op de gewenste tijdstippen schakelpulsen te genereren. De te verrichten schakelfuncties
zijn: het in- en uitschakelen van de vermogensschakelaar. het laten klinken van een waar
schuwingssignaal als er met perslucht geschakeld wordt. het triggeren van het CAMAC
systeem en. veiligheidshalve. het uitschakelen van de lastscheider die zich bij het 10 kV
railsysteem in de AEG-kast bevindt. Bij de metingen aan de olie-arme-schakelaar. die
immers op afstand bediend aIleen maar uitgeschakeld kan worden. wordt deze lastscheider
ook voor het inschakelen van de stroom gebruikt.

Omdat de MCS-85 controller ook over een nuldoorgangsdetectie van de netspanning
beschikt. is het op eenvoudige wijze mogelijk de schakelaar steeds n ms (dat wil zeggen
n /20 periode) verschoven ten opzichte van de stroomnuldoorgang te laten openen. Om de
metingen niet te laten beinvloeden door de inrush-current van de transformator. geschiedt
het uitschakelen niet eerder dan 10 s na het inschakelen van de stroom.
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Een volledig overzicht van de gebruikte instructies en de schakeltijden is te vinden in
aanhangsel 1, "Schakelcyclus MCS-85 controller".

3.3.2 De meetresultaten

Aan elke schakelaar zijn twee series van 20 metingen verricht. Bij de ene meetserie was
C, = 10 nF. bij de andere C, = 30 nF. De 20 metingen van elke meetserie kwamen tot
stand door het uitschakelcommando voor de schakelaar telkens 1 ms verder te verschuiven
ten opzichte van de natuurlijke nuldoorgang van de stroom. De spreiding in de uitsehakel
vertraging maakt het echter onmogelijk om het moment van contactscheiding exact te
bepalen.

Van elk der drie schakelaars is een karakteristiek voorbeeld van het verloop van stroom en
spanniI.lg bij current chopping opgenomen in bijlage 2. De topwaarde van de stroom was
steeds i =:::: 41,5 A. het faseverschil tussen stroom en spanning bedroeg cP =:::: 65°.

Iedere meting levert drie grootheden op: de chopstroom icJa • de boogtijd to en de maximaal
optredende overspanning ten opzichte van aarde U max'

De chopstroom icJa kan uit de i -t grafiek bepaald worden overeenkomstig de in hoofdstuk
1 gegeven definitie.
Om de boogtijd to te berekenen moet eveneens uit de i -t grafiek het tijdstip van current
chopping afgele:zen worden. Aangezien het tijdstip waarop het uitschakelcommando
gegeven wordt en de uitschakelvertraging van de schakelaar bekend zijn. kan de boogtijd
berekend worden. De spreiding in de uitschakelvertraging is echter oorzaak van een
onnauwkeurigheid in de waarde van to'
De maximaIe overspanning U max is ook bij iedere meting vastgelegd. Met het in hoofdstuk
4 beschreven computerprogramma kunnen schattingen van de te verwachten overspan
ningen gemaakt worden. Door deze schattingen te vergelijken met de werkelijk gemeten
overspanningen kan een indruk omtrent de bruikbaarheid van het model van SOlver ver
kregen worden.

De resultaten van de zes meetseries zijn weergegeven in de tabellen B3.1 tot en met B3.6
(zie bijlage 3).

In tabel 3.1 wordt voor elke schakelaar de gemiddelde waarde van KcJa vergeleken met de
waarden die door Werkgroep 13.02 van de CIGRE gehanteerd worden.

Tabel 3.1. Chopgetallen.

-
volgens CIGREschakelaar Kch Kch

perslucht 10-104 (15 ..20)-104

olie-arm 7'104 (7.. 10)-104

SF6 1,5.104 (4.. 17)-104

De lage gemiddelde waarde van Kch voor de perslucht-schakelaar valt te verklaren uit het
feit dat bij de experimenten een lagere luchtdruk dan voorgeschreven gebruikt is. Bij de
SF6-schakelaar ligt Kch ook onder de door de CIGRE opgegeven waarde. Waarschijnlijk
wordt dit veroorzaakt door het feit dat de relatief kleine boogstroom weinig gasdruk
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opbouwt. zodat de chopneiging. ook bij grote to • klein blijft.

Hoewel het CAMAC-systeem vele voordelen biedt, kwam bij de chopgetal metingen een
duidelijk nadeel tot uiting. Om ich en to te bepalen. moeten namelijk eerst de gemeten sam
plewaarden weggeschreven worden naar een diskette en moet vervolgens een i -t grafiek
geplot worden. Oit alles kost relatief veel tijd. Wellicht kunnen dit soort metingen even
goed maar weI sneller met een geheugen-oscilloscoop uitgevoerd worden.

3.4 De doorslagkarakteristiek van de schakelaar

De doorslagkarakteristiek Ud (to) kan in principe vastgelegd worden door registratie van de
doorslagspanning als er een herontsteking optreedt tijdens de in § 3.3 behandelde
chopstroommetingen. Oit houdt echter in dat er differentieel over de schakelaar gemeten
moet worden. hetgeen in de praktijk vaak grote problemen oplevert. Een ander probleem
is het feit dat een optredende herontsteking zowel door een thermische al5 door een
dielektrische doorslag veroorzaakt kan zijn. Oit maakt het moeilijk om de meetpunten (Ud'

to) te interpreteren. Tevens zal het noodzakelijk zijn om grote meetseries uit te voeren
omdat niet altijd (geschikte) herontstekingen optreden.

Er is derhalve gekozen voor het opnemen van zogenaamde nullast-doorslagkarakteristieken
van de drie schakelaars. Het resultaat van deze metingen is dan de dieZektrische doorslag
spanning als functie van de boogtijd. De metingen geven echter geen uitsluitsel over even
tuele thermische doors lag van de schakelaar. Bovendien moet bij perslucht- en SF6

schakelaars de dielektrische doors lag bij nullast gezien worden als een bovengrens voor de
doorslagspanning. namelijk de doorslagspanning in een koud gas.

3.4.1 De meetopstelling

3.4.1.1 Bet circuit

Voor het meten van de doorslagspanning Ud als functie van de boogtijd to is een circuit
gebruikt zoals dat onder andere beschreven wordt door Roguski [10]. Figuur 3.4 toont het
principeschema. Met behulp van een regeltransformator wordt een hoogspanningstransfor
mator gevoed. De hierdoor geleverde hoogspanning wordt enkelfasig gelijkgericht en dient
vervolgens om condensator C op te laden tot een gelijkspanning die gelijk is aan de
topwaarde van de wisselspanning over de secundaire wikkeling van de hoogspan
ningstransformator.

Voor het uitvoeren van een meting wordt de schakelaar S gesloten. De condensator C zal
zich via de weerstand R 2 ontladen (tijdconstante 7'1 = R 2C). De spanning over de schake
laar S. gemeten met behulp van een gemengde deler. is nu 0 V. Vervolgens wordt. zeer snel
na het sluiten. de schakelaar S weer geopend. De stroom door de schakelaar is zo klein dat
deze direct onderbroken wordt. Oe condensatoren van de spanningsdeler met een totale
(geringe) capaciteit Cd worden nu opgeladen via de weerstand R 2 (tijdconstante
7'2 = R 2Cd ) totdat de momentane doorslagspanning van de schakelaar bereikt wordt. Oe
schakelaar slaat dan door: de spanning over de schakelaar wordt vrijwel 0 V; de stroom
door de schakelaar zal ogenblikkelijk weer onderbroken worden en de inmiddel5 ontladen
capaciteit Cd parallel aan de schakelaar wordt weer opgeladen. Oit proces herhaalt zich tot
de houdspanning van de schakelaar groter is geworden dan de aangelegde gelijkspanning.
Figuur 3.5 geeft een voorbeeld van het resultaat van zo'n meting. Voor een goed verloop
van de metingen is het noodzakelijk dat 7' 1 groot is ten opzichte van de voor een
meetcyclus benodigde tijd en dat 7'2 klein is ten opzichte van die tijd.
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Figuur 3.4. Principeschema.

t

Figuur 3.5. Spanning over de schakelaar.

De dempingszelfinductie L d is in het circuit opgenomen om bij doors lag van de schakelaar
de ontladingsstroom van Cd enigszins te beperken.

3.4.1.2 De dimensionering

De hoogspanningstransformator is een enkelfasige. 100 kV1520 V transformator met een
nominaal vermogen van 500 kVA. Deze wordt gevoed uit de bijbehorende regeltransforma
tor. De maximaal beschikbare topwaarde van de hoogspanning is dus 140 kV. voor de in
het kader van dit onderzoek verrichte metingen was een topspanning van 100 kV echter
ruim voldoende.
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De grote voedingscondensator C bestaat uit acht in serie geplaatste condensatoren van
7.71J.LF, 18 kV. De totale capaciteit bedraagt dus C = 0,96 J.LF en is geschikt tot een span
ning van 144 kV. Om een evenredige verdeling van de spanning over de condensatoren te
bereiken is parallel aan elke condensator een stuurweerstand van 500 MO. 20 kV
geplaatst.

De gelijkrichter bestaat uit een serieschakeling van ongeveer 200 diodes. gestuurd met
weerstanden en met parafine ingegoten in een perspex pijp. Als geheel kan deze diode 300
kV sperren. De gemiddelde stroom in doorlaatrichting mag 50 mA bedragen. De weerstand
R 1 moet derhalve bij volle wisselspanning en een lege condensator C de stroom door D
~perken tot 50 mA gemiddeld. Omdat de stroom een halve sinus is. mag de topwaarde
i = 17"·50 = 157 mA bedragen. Dit vah binnen de specificatie van de diodes: 500 mA piek.
R 1 moet dus minimaal 900 k 0 zijn. Beschikbaar waren weerstanden van 253 k O. 200 W.

U 2

Bij enkelfasige gelijkrichting is het in een weerstand gedissipeerde vermogen P = ~ ~f.

waaruit blijkt dat U~f f per weerstand hooguit 10 kV mag zijn. Er zijn daarom tien van
deze weerstanden in serie geschakeld. zodat R 1 = 2.5 MO.

De weerstand R 2 moet in principe de volledige energie uit C kunnen verwerken. Als de
gelijkspanning niet hoger opgevoerd wordt dan 100 kV. is dit een energie van

W = ~ Cu 2 = 5 kJ. Er is gebruik gemaakt van een waterweerstand van R 2 :::::: 3 MO. Deze

weerstand bestaat uit een perspex buis met een lengte van 196 cm en een inwendige diame
ter van 4.55 cm en is gevuld met (gedestilleerd) water. Volledige ontlading van C door

deze weerstand betekent een temperatuurstijging van slechts AT = ~ =0.4 ·C. De
c· 'p

de weerstand en dus ook door de schakelaar bedraagt

De grootte van Cd wordt bepaald door de capaciteit van de gebruikte spanningsdeler en de
capaciteit van een extra in het circuit opgenomen condensator. Er geldt Cd = 22.5 pF.

De dempingszelfinductie Ld heeft een waarde Ld =8 J.LH. De energievergelijking

~ Li 2 = ~ Cu 2 leert dat bij een doorslag vanaf 60 kV. de ontladingsstroom in ieder geval

beperkt wordt tot 100 A.

Om aan de in § 3.3.1.2 reeds beschreven veiligheidseis te voldoen. is een tweede waterweer
stand van 17 k 0 in serie met een aardschakelaar verbonden met de hoogspanningsaanslui
ting van de capaciteit C.

3.4.1.3 De meetapparatuur

Voor het meten van de spanning over de schakelaar is een gemengde deler gebruikt. Deze
bestaat primair uit vijf vacuiimcondensatoren van elk 50 pF in serie (Cp = 10 pF), parallel
met een aantal eveneens in serie geschakelde weerstanden met een totale waarde
Rp = 1000 MO. Secundair is een aantal condensatoren aangebracht van in totaal
Cs = 10.000 pF. Parallel hieraan bevindt zich de ingangsimpedantie van de buffer waarop
de deler is aangesloten. zodat Rs = 1 MO. De overzetverhouding van de deler is dus 1 :
1000. De buffer is van hetzelfde type als in § 3.3.1.3 besproken. maar heeft nu een overzet
verhouding van 1 : 200.
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Stroommeting heeft aileen plaatsgevonden bij de olie-arme-schakelaar. Hiertoe is aan
aardzijde een shuntweerstand van 25 n in serie met de schakelaar aangebracht. De span
ning over de shuntweerstand werd gemeten met behulp van een differentiaalversterker.

3.4.1.4 De dataverwerk..ing

Ook voor het meten van de doorslagkarakteristiek is gebruik gemaakt van het CAMAC
systeem. De samplefrequentie was steeds f s = 500 kHz per kanaal.

3.4.1.5 De schakelcyclus

De voor het verrichten van een meting benodigde schakelpulsen werden ook nu weer
betrokken uit de MCS-85 controller: aanhangsel 1 bevat een overzicht van de gebruikte
instructies.

De schakelaar S kreeg steeds 100 ms na het inschakelcommando weer een uitschakelcom
mando. Zowel de perslucht- als de SF6-schakelaar waren in staat om zo snel achter elkaar
te schakelen. Bij metingen aan de olie-arme-schakelaar werd de perslucht-schakelaar
gebruikt om in te schakelen.

Het tijdsinterval gedurende welke het. na het openen van de schakelaar. van belang is de
spanning te registreren. bedraagt ongeveer 4t 2 = 10 ms. Bij vergelijking met de tijdcon
stante 'T 2 = R 2Cd = 68 J.LS blijkt dat deze laatste inderdaad veel kleiner is dan 4t 2. Als de
inschakelvertraging van de schakelaars gelijk verondersteld wordt aan de uitschakelver
traging. dan is de duur van een meting ongeveer 4t 1 = 110 ms: de tijdconstante
'Tl =R~ = 2.9 s is dus veel groter dan 4t 1. Hiermee is derhalve voldaan aan de in §
3.4.1.1 gestelde eis voor een adequaat verloop van de metingen.

3.4.2 De meetresultaten

Zowel voor de perslucht- als voor de SF6-schakelaar zijn 20 metingen verricht. De figuren
B4.1 en 84.2 geven van beide schakelaars een karakteristiek voorbeeld van de resultaten
van zo'n meting (zie bijlage 4). De gelijkspanning over de perslucht-schakelaar werd bij
elke meting ingesteld op ongeveer 65 kV. Boven deze waarde was er grote kans op doorslag
tussen de aansluitingen van de schakelaar en aarde. Bij de SF6-schakelaar was het in dit
circuit mogelijk de spanning tot ongeveer 95 kV op te voeren.

Bij de olie-arme- en de SF6-schakelaar vormde de bepaling van het moment van con
tactscheiding een probleem. Het bewegen van het pencontact in het tulpcontact en vervol
gens in het afbrandcontact gaf ten gevolge van de zeer kleine stroom (- 30 mA) al onder
brekings verschijnselen te zien. Dit probleem is opgelost door over een van de overgebleven
contacten van de schakelaar een 12 V gelijkspanningsbron met serieweerstand aan te slui
ten. zodat daar een stroom van 2 A onderbroken moest worden. Hierbij was het moment
van contactscheiding wei duidelijk vast te stellen. Door nu de spanning over beide scha
kelaarpolen gelijktijdig te registreren. kon ook voor de doorslagkarakteristiek-meting het
moment van contactscheiding bepaald worden.
Aile metingen aan de SF6-schakelaar waren echter al verricht zonder toepassing van de
bovenstaande oplossing. Het moment van contactscheiding werd daarom bij deze metingen
vastgesteld als "het laatste tijdstip waarop nog een doors lag optreedt bij een relatief zeer
lage spanning".
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De olie-arme-schakelaar wordt hier apart beschouwd. Bij sommige metingen bleek namelijk
dat na een doorslag. waarbij de contactafstand toch a] aanzienlijk geweest moest zijn. de
schakelaar gedurende enige tijd bleef geleiden. waarschijnlijk in de vorm van een glim
ontlading. Men bedenke dat de geringe stroomdoorgang (-- 30 mA) geen noemenswaardige
verwarming in de contactbres en dus geen drukverhoging kan veroorzaken. Door de
zuigerwerking van de bewegende contactstift in de bluskamer kan echter weI een sterke
drukverlaging verwacht worden. Daardoor is na een doors lag een hoogspanning-Iagedruk
glimontlading mogelijk. Ter contro]e is ook nog de stroom door de schakelaar gemeten.
Figuren B4.3 en 84.4 van bijlage 4 tonen een meting waarbij dit verscbijnsel optrad. Een
en ander betekent ecbter dat bet. in ieder geval voor de bier gebruikte olie-arme
schakelaar. geen zin beeft om de nullast-doorsiagmetingen uit te voeren ten bate van bet
model. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of dit verscbijnsel zicb ook voordoet
bij andere olie-arme-scbakelaars. De meting zou dan verbeterd kunnen worden door de
scbakelaar een grotere stroom te laten voeren. De blussende werking van een olie
schakelaar wordt immers mede veroorzaakt door de gasvorming en daarmee
samenbangende drukopbouw ten gevolge van de door de olie lopende licbtboog.

In het vervolg van dit verslag zal de olie-arme-schakelaar buiten bescbouwing blijven.

Zowel voor de perslucbt- als voor de SF6-scbakelaar zijn van aIle 20 metingen de punten
(Ud • to ) waar doorslag optrad in een grafiek weergegeven. Het resultaat hiervan is te vin
den in bijlage 5. figuur B5.1 (perslucbt) en B5.2 (SF6).



- 23 -

4. Het berekenen van overspanningen

4.1 Inleiding

Kenmerkend voor het model van Solver is het statistische aspect. Bij een op dit model
gebaseerd computerprogramma moet dat statistiscbe aspect in de berekeningen ook tot ui
ting komen. De spreiding die met de invoergegevens. in dit geval bet cbopgetal en de
doorslagkarakteristiek. samenbangt. moet door bet programma zinvol verwerkt worden.
De spreiding die op zal treden in de uitvoergegevens. in dit geval de door bet programma
berekende overspanningen. moet een afspiegeling vormen van de werkelijke spreiding in de
overspann ingen.

In dit boofdstuk wordt allereerst bescbreven boe de meetresultaten van de in boofdstuk 3
bebandelde experimenten gescbikt gemaakt kunnen worden om als invoer voor bet compu
terprogramma te dienen. Vervolgens wordt bet computerprogramma zelf bebandeld en tot
slot zal de bruikbaarbeid van bet programma besproken worden.

4.2 Verwerking van de meetresultaten

4.2.1 Het chopgetaI

In overeenstemming met bet voorstel van SOlver is er vanuit gegaan dat er een lineair ver
band zou kunnen bestaan tussen Kch en to :

Kch = ato+b

Bij elke meetserie is de methode der kleinste kwadraten gebruikt om een zo goed mogelijke
scbauing te maken van a en b. Nu bebben de parameters a en b zelf een bepaalde (nor
male) kansverdeling. Voor de bij deze verdeling borende spreiding CT 0 of CTb kan met
behulp van de betreffende meetserie een scbauer Sa of Sb berekend worden [11]. In bet ver
volg zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen een spreiding CT en een schaUer S

voor die spreiding. De gevonden waarden voor a • b . CT a en CT b zijn in tabel B3.7 (bijlage
3) weergegeven.

In de figuren B3.1 tot en met B3.6 (bijlage 3) zijn voor elke meetserie de meetpunten
grafiscb weergegeven. In iedere grafiek is met een getrokken lijn de uit de meetresultaten
volgende kleinste kwadraten reebte getekend. De gestreepte lijn is de kleinste kwadraten
rechte die boort bij een meetserie aan dezelfde schakelaar. maar bij een andere waarde voor
de parallelcapaciteit C. De in de berekeningen gebruikte waarde voor deze capaciteit C
parallel aan de scbakelaarcontacten is

C = C. (C, +Cp )

C. +C,+Cp

Met de parasltalre capaciteit Cp over de inductieve belasting is derhalve weI rekening
gehouden. de parasitaire capaciteit over de schakelaarcontacten wordt echter verwaarloosd.

Uit de meetresultaten en de grafieken kan het onderstaande afgeleid worden:
- Het lijkt aannemelijk dat de in de literatuur vaker genoemde relatie i ch = Kch../C

bruikbaar is. Omdat er per scbakelaar slechts twee meetseries zijn uitgevoerd. kan op
grond van de bier verricbte metingen echter geen "harde" uitspraak omtrent de gel
digheid gedaan worden.
Een lineair verband tussen Kch en to is goed bruikbaar. De optredende spreiding is wel
iswaar groot. maar dit komt uiteindelijk in bet model weer tot uitdrukking.
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- OpvaJIend is het feit dat een van de meetseries aan de SFo-schakelaar een afname van
het chopgetal met toenemende boogtijd laat zien. Oit zou verklaard kunnen worden
door het feit dat de relatief kleine boogstroom weinig gasdruk opbouwt. terwijl de
pufferwerking van de schakelaar direct na de contactscheiding de chopneiging juist
verhoogt.

AIle in deze paragraaf besproken berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een een
voudig computerprogramma. Aanhangsel 2 "Kleinste kwadraten methode" geeft een over
zieht van de gebruikte formules.

4.2.2 De doorslagkarakteristiek

Nadere bestudering van de figuren B5.1 en B5.2 (zie bijlage 5) leert dat het door SOlver
voorgestelde Iineaire verband tussen Ud en t a een te simpele representatie van de
meetresultaten geeft. Voor gebruik in het computerprogramma moeten de doorslagkarak
teristieken echter toch in een of ander wiskundige vorm uitgedrukt worden. De beste
methode is waarschijnlijk het invoeren van aIle meetpunten in de computer en vervolgens
met een daarvoor geschikt programma analyseren. Wegens de beperkte mogelijkheden van
de LSI-ll computer en het ontbreken van een dataverbinding met de Burroughs B7900
mainframe computer. zouden aIle meetpunten uit de grafieken afgelezen en met de hand
ingevoerd moeten worden. Er is daarom voor een ander methode gekozen. waarbij op het
oog een zo goed mogeIijk passende Iijn door de meetpunten gelegd wordt. De bijbehorende
spreiding 0' wordt eveneens geschat. rekening houdende met het feit dat bij een normale
verdeling 68% van de meetpunten minder dan 0' van het gemiddelde af zal wijken. Tot
slot wordt. eveneens op het oog. een zogenaamde 100% Iijn bepaald. Oit is de Iijn die
aangeeft bij welke spanning de schakelaar in ieder geval doorslaat.

Bij de persluchtschakelaar is ervoor gekozen de benaderde doorslagkarakteristiek samen te
stellen uit vier lijnen Ud = ala +b. De waarden van a en b zijn afhankelijk van het inter
val waar t a in ligt. De spreiding in de meetpunten wordt tot uitdrukking gebracht in een
aan de parameter b toegekende spreiding 0' b. De 100% lijn is Ud = ala +b +b 100%. het getal
b 100% geeft dus de maximaal toegestane positieve afwijking van het gemiddelde aan. Met Ud

in kV en ta in ms levert dit het resultaat van tabel 4.1 op.

Tabel 4.1. Parameters doorslagkarakteristiek (perslucht).

t a (ms) a (kV/ms) b (kV) 0' b (kV) b 100% (kV)

0.0-0,4 0 0 1,5 2.5
0,4-3.2 5 -2 1.5 2.5
3.2-5.6 20 -50 5.0 7.5
5.6- 0 62 3.0 5.0

Oe vier lijnen Ud = ala +b zijn in figuur B5.1 ingetekend (zie bijlage 5).

Bij de SFo-schakelaar bleek een kromme Ud =c.Jt: een goede benadering te vormen (Ud in
kV, t a in ms). De spreiding in de meetpunten wordt nu tot uitdrukking gebracht door aan
de parameter c een spreiding 0' c toe te kennen. De zogenaamde 100% kromme kan
beschreven worden door de formule Ud =c l00%.Jt:. De aan de hand van de meetresultaten
gekozen waarden zijn in tabel 4.2 weergegeven.
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Tabel 4.2. Parameters doorslagkarakteristiek (SF6 ).

c (kV'ms- lIz) fTc (kV'ms- lIz) fT u)(..., (kV'ms- lIz )

45 5 55

De gekozen kromme is in figuur B5.2 getekend (zie bijlage 5).

Vit bovenstaande blijkt dat zodra er geen lineair verband tussen Ud en ta aangenomen mag
of kan worden. het aanzienlijk gecompliceerder wordt om de doorslagkarakteristiek te
beschrijven. Omdat de doorslagkarakteristieken van de onderzochte schakelaars verschil
lend van vorm waren. zijn ook sterk verschillende wiskundige uitdrukkingen gebruikt.
Het verdient echter aanbeveling te zoeken naar een uniforme wijze om de doorslagkarak
teristieken van verschillende schakelaars te beschrijven.

Bij proefdraaien van het in de volgend paragrafen beschreven programma. bleek al snel de
noodzaak om ook het optreden van thermische doorslag in het model op te nemen. Wordt
dit niet gedaan dan leveren de berekeningen. met name bij de persluchtschakelaar. een te
groot aantal hoge overspanningen op. Chopt de stroom namelijk bij een grote boogtijd. dan
zal meestal de i ch ook groot zijn en dus ook de amplitude van de overspanningsoscillatie.
In het model zonder thermische doorslag wordt de overspanning dan pas begrensd door de
dielektrische doorslagspanning. die gezien de grote boogtijd al behoorlijk hoog zal zijn. In
werkelijkheid zal echter reeds eerder bij een lagere spanning thermische doors lag optreden.
samenhangend met de zeer steile flank van de spanningsoscillatie. De stroom zal vervol
gens bij een inmiddels lagere waarde opnieuw choppen. de amplitude van de spanningsos
cillatie is dan echter ook afgenomen.

Aangezien het reeds uitgevoerde experimentele onderzoek geen specifiek op thermische
doors lag gerichte metingen omvatte. is getracht uit de U -t grafieken van de chopgetal
metingen een thermische doorslagkarakteristiek af te leiden. Voor de SF6-schakelaar
leverde dit echter geen bruikbare informatie op. Voor de perslucht-schakelaar is tenslotte
op basis van slechts een meting. waarbij twee opeenvolgende spanningsoscillaties net weI
en net niet tot doors lag leidden. het volgende verband ten aanzien van de thermische
doorslagkarakteristiek afgeleid (Ud in kV. t in ms)

Ud = 670t +3

Hierin is t de tijd vanaf het moment waarop de stroom chop!. Op t = 0 is Ud ¢ O. De
schakelaar kan dan immers minimaal de boogspanning houden.

Bij een SF6-schakelaar zal het herstel vande thermische doorslagvastheid sneller verlopen'
dan bij een perslucht-schakelaar. Voor gebruik in het computermodel is daarom het onder
staande verband gekozen (Ud in kV. t in ms)

Ud = 1350t +3

Er zij nogmaals op gewezen dat deze thermische doorslagkarakteristieken tot nog toe
nauwelijks op experimentele resultaten gegrond zijn.
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4.3 Bet computerprogramma

Het in deze paragraaf beschreven programma houdt rekening met de in § 4.1 geformuleerde
eisen. Bij elke berekeningsslag wordt een onderbreking gesimuleerd en de maximaal
optredende overspanning bepaald. Het herhalen van de berekeningsslagen levert een groot
aantal mogelijke overspanningen op. Door het uitprinten van de tussenresultaten kan het
berekeningsproces gevolgd worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om met een additioneel
plotprogramma spanning en stroom, zoals deze door het programma gesimuleerd worden.
als functie van de tijd te tekenen.
Voor de berekeningen is uitgegaan van een netsituatie als getekend in figuur 3.1.

De programmatuur is geschreven in FORTRAN IV [12] en maakt gebruik van een aantal op
de Burroughs B7900 computer beschikbare subroutines [13,14]. Aanhangsel 3 ·Programma
listings· bevat de source-teksten van de in dit hoofdstuk beschreven programma's

4.3.1 Bet hoofdprogramma

Figuur 4.1 toont het stroomdiagram van een berekeningsslag. Om een groot aantal
mogelijke overspanningen te verkrijgen. opdat de statistische spreiding bekeken kan wor
den. moet deze berekening dus een groot aantal malen herhaald worden.

Bet programma kiest eerst een mogelijke waarde voor de boogtijd ta • Vervolgens wordt.
gegeven deze boogtijd, een mogelijke waarde van Ken berekend. De grootte van de parallel
capaciteit C is bekend. zodat nu de waarde waarbij de stroom chopt. vastligt. ta en ien

dienen dan als invoer voor een subroutine die uiteindelijk de hoogste overspanning U max

over de inductieve belasting berekent. De gevonden waarde van U max wordt daarna
genoteerd.

De gebruikte subroutines zullen in het navolgende beschreven worden. Daar waar het pro
gramma voor de perslucht-schakelaar essentieel verschilt van dat voor de SF6-schakelaar
zal dit aangegeven worden.

4.3.2 De subroutine boogtijd

Bij elke berekeningscyclus moet opnieuw een waarde voor ta bepaald worden. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van een op de Burroughs B7900 aanwezige (pseudo-)ran
domgenerator [13]. Deze levert bij aanroep een getal op uit een uniforme verdeling tussen 0
en 1. Door dit getal met 10 (ms) te vermenigvuldigen, wordt ta gevonden al5 een aselecte
trekking uit een uniforme kansverdeling op het interval 0-10 ms.

4.3.3 De subroutine chopgetal

Voor Ken en ta is het verband Kch = ala +b aangenomen. Verondersteld wordt dat de
parameters a en b tot een normale verdeling behoren. Zoals in § 4.2.1 is beschreven, kun
nen met de kleinste kwadraten methode. uitgaande van de meetresultaten. schattingen
gemaakt worden van het gemiddelde en de spreiding van deze kansverdelingen. Gebruik
makend van een op de B7900 aanwezige subroutine [13] die een aselecte trekking verricht
uit een normale verdeling N(x.cr x). kunnen actuele waarden voor a en b bepaald worden.
Omdat t a al bekend is. kan nu, gebruik makend van deze actuele waarden voor a en b. Kch

berekend worden. Mocht Kch < 0 zijn, hetgeen wiskundig we] maar fysisch niet mogelijk is.
dan moeten de aselecte trekkingen nogmaals uitgevoerd worden.
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start
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(subroutine
boogtijd)

bepaal KcJa

(subroutine
chopgetal)

bereken de
hoogste over
spanning U max

(subroutine
ove annin)

Figuur 4.1. Stroomdiagram hoofdprogramma.

4.3.4 De subroutine overspanning

Bij de start van de subroutine overspanning zijn al waarden voor i ch en la vastgesteld. De
chopstroom i ch is van belang voor het berekenen van de amplitude van de overspannings
oscillatie. De boogtijd la. de tijd die verlopen is sinds het moment van contactscheiding. is
nodig om de momentane doorslagspanning te bepalen. Het stroomdiagram van de subrou
tine is weergegeven in figuur 4.2.

Allereerst wordt de amplitude van de overspanningsoscillatie berekend.
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Figuur 4.2. Stroomdiagram subroutine overspanning.
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I ]'h

U = L ,2+ 2
C-£ch Uo

osc

Voor de afleiding van deze formule zij verwezen naar hoofdstuk 1. Teneinde verwarring te
voorkomen heet de capaciteit parallel aan de schakelaarcontacten in het programma Cpar en
is Cose de capaciteit parallel aan de inductieve belasting. Uo is de grootte van de drijvende
spanning op het moment van stroombreking. Aangenomen zal worden dat u 0 tijdens het
door de berekening omvatte tijdsinterval constant verondersteld mag worden en gelijk is

aan de topwaarde van de drijvende spanning. in dit geval u 0 = ~.J2 kV.

De optredende spanningsoscillatie U O"4!r heeft. onder verwaarlozing van het optreden van
demping. de algemene vorm:

UO"U =usin(wt +¢)

Hierin is t = 0 op het moment van stroombreking. Nu kunnen er twee situaties onder
scheiden worden. zie hiervoor de figuren 4.3.a en 4.3.b.

I
I
I
I
I

~ )
3

wAt = -""-4>
2

\
\

I
I

II 0 --........-----\

t
U ovrl

q,1
I
I
I
I

f ~3
wAt = -",.-tfJ

2

Uo--.......f

t
UOW!T

Figuur 4.3.a. Overspann ingsoscillatieCich >0). Figuur 4.3.b. OverspanningsoscillatieCich <0).

Als de stroom chopt voor de natuurlijke nuldoorgang. in het programma is dan i ch >0. zal
zich de situatie van figuur 4.3.a voordoen. De fasehoek ¢ is dan

(iCh > 0)
Uo

¢ = arcsin(-A-)
u

Chopt de stroom daarentegen na de natuurlijke nuldoorgang. bijvoorbeeld na een groot
aantal opeenvolgende onderbrekingen en herontstekingen. dan doet zich wegens omkering
van de stroomrichting (ich <0) de situatie van figuur 4.3.b voor. De fasehoek tfJ is dan

(ich < 0)
Uo

¢ = ",.-arcsin(-A-)
U

De tweede stap in de subroutine bestaat dus uit de berekening van ¢.
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Vervolgens wordt met kleine stappen in de tijd (At s ) de overspanningskromme
U over = usin(w t +¢) doorlopen. In het programma is de grootte van At zodanig gekozen
dat een periode van de overspanningsoscillatie in 40 stapjes doorlopen wordt. Na elke
tijdstap wordt de doorslagspanning van de schakelaar berekend met de subroutine
doorslagspanning die in de volgende paragraaf behandeld wordt. Er kan nu bepaald wor
den of de schakelaar doorslaat. Dit is het geval als

IU over- U 0 I > Ud

Veronderstel nu dat er geen doors lag optreedt. dan zal het programma met stapjes At, over
de kromme u ovu = usin(wt +¢) blijven lopeno Figuur 4.3 maakt echter direct duidelijk

dat. indien er op het tijdstip t = ~ ( ; .".-¢) nog geen doorslag is opgetreden. er ook nooit

meer doors lag zal optreden. Op t = ~ ( ; .".-¢) is de spanning over de schakelaar immers

maximaal en met het toenemen van de tijd zal de doorslagspanning van de. zich openende.
schakelaar zeker niet afnemen. Tevens is (als ie), > 0) of wordt (als ie), <0) op

t = ~ ( ; .".-¢) de maximaal mogelijke overspanning bereikt. Stopcriterium 1 kan dus

luiden: als na het moment van de laatste stroombreking een tijd At = ~ (; .".-¢) ver

streken is. kan de berekening beeindigd worden.

Treedt er op een gegeven moment weI een doorslag op. dan wordt verondersteld dat er een
herontsteking ontstaat. waarna de stroom ogenblikkelijk weer chopt. De grootte van deze
nieuwe chopstroom wordt dan berekend als een volgend punt op de 50 Hz cosinus kromme
die de oorspronkelijke stroom door de schakelaar voorstelt.

.:" ich '
"e}, = "cos(arccos( -..-)+ w 50HzAt )

i

In deze formule is i ch de nieuwe chopstroom. ie},' is de grootte van de stroom op het
moment dat vpor het eerst current chopping optrad en At is de sinds dat moment ver
streken tijd. i is uiteraard de amplitude van de netfrequente stroom. Met de nieuwe
waarde van i ch kan nu de berekening vanaf het begin van de subroutine herhaald worden.
De mogelijkheid bestaat dat door middel van een reeks onderbrekingen en herontstekingen
de stroom door de natuurlijke stroomnuldoorgang heengaat. In het programma wordt nu
aangenomen dat als -ich > ie},', de lichtboog weer stabiel wordt en pas bij de volgende
natuurlijke nuldoorgang weer zal onderbreken. Ook dan kan de berekening beeindigd wor
den. dit is derhalve stopcriterium 2.

Nader toelichting behoeft tenslotte nog de manier waarop de maximaal optredende over
spanning U max bepaald wordt. Bij de start van de berekening wordt U max op 0 geinitia
liseerd. Treedt er na het nemen van een tijdstap At, geen doors lag op. dan wordt u max ver
geleken met de op dat moment bereikte overspanning u over:

U max = max(u max' I UO\'rr I)

Omdat de tijdstappen niet oneindig klein zijn. wordt als er weI doorslag optreedt u max ver
geleken met de doorslagspanning en weI als voIgt:

Iu max: max(u max' \ UO+Ud I) als uovrr~U 0

U max - max(umax.1 UO-Ud I) als uover<uO

Bij het verlaten van de subroutine bevat U max dus altijd de hoogst opgetreden overspanning
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ten opzichte van aarde.

4.3.5 De subroutine doorslagspanning

De subroutine doorslagspanning berekent de doorslagspanning van de schakelaar op een
gegeven tijdstip. Figuur 4.4 toont bet stroomdiagram.

start

N

bepaal afwij
king Evan
gemiddelde

bereken dielek
trische door
slagspanning

Udd

bereken tbermi
sche doorslag
spanning Udr

Figuur 4.4. Stroomdiagram subroutine doorslagspanning.

De tbermische doorslagspanning wordt berekend in overeenstemming met de in § 4.2.2
afgeleide formules (Udr in kV. t in ms)
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Udr =670t +3 (pers]ucht)

Hierin is t de tijd gerekend vanaf het ontstaan van de laatste spanningsoscillatie.

Het bepalen van de dielektrische doorslagspanning Udd geschiedt weer door het verrichten
van een aselecte trekking uit een normale verdeling met een gemiddelde en spreiding zoals
deze vermeld zijn in § 4.2.2. Op het moment dat een overspanningsoscillatie ontstaat
wordt op deze wijze een doorslagkromme "geselecteerd". De hulpvariabele E die de afwij
king van het gemiddelde aangeeft. legt deze kromme vast. Zolang er daama geen doorslag
optreedt. wordt bij elke aanroep van de subroutine de doorslagspanning bepaald aan de
hand van deze reeds geselecteerde kromme. Pas als de subroutine aangeroepen wordt direct
na het optreden van een doorslag. zal een nieuwe waarde voor E berekend worden. Mocht
E niet aan de gestelde eisen voldoen. dat wil zeggen Udd <0 of Udd ligt hoven de 100% Iijn.
dan wordt E nogmaals berekend. Er zij nog op gewezen dat voor het berekenen van Udd de
tijd gerekend wordt vanaf het moment van contactscheiding.

De uiteindelijke doorslagspanning Ud wordt tens lotte bepaald als

Ud = min(udd • Udt )

Omdat voor de perslucht-schakelaar en de SF6-schakelaar de dielektrische doorslagkarak
teristieken in geheel verschillende wiskundige vormen zijn gegoten. is oak de uitwerking
van de subroutine doorslagspanning voor beide schakelaars verschillend. zie hiervoor
aanhangsel 3.

4.3.6 Ret plotprogramma

Zoals reeds eerder vermeld bestaat de mogelijkheid om het door het programma gesimu
leerde stroom- en spanningsverloop als functie van de tijd te plotten. Er zal hier verder
niet op de inhoud van het daartoe geschreven plotprogramma ingegaan worden; aanhangsel
3 bevat een volledige listing van de source-tekst.

In bijlage 6 zijn twee voorbeelden van met het plotprogramma gemaakte stroom- en span
ningsplaatjes te zien. In beide gevallen betreft het een persluchtschakelaar. Figuur 86.1
toont een geval waarbij de contactscheiding vlak voor de nuldoorgang plaatsvindt. Ten
gevolge van de voortdurende herontstekingen vindt beeindiging van de berekening plaats
op grond van stopcriterium 2. Figuur 86.2 toont een ander gevaI. na een paar herontste
kingen slaat de schakelaar nog slechts een keer door. Beeindiging van de berekening vindt
nu plaats op grond van stopcriterium 1.

4.4 Kanttekeningen bij het programma

Het in de voorafgaande paragrafen beschreven computerprogramma simuleert het afscha
kelen van een kleine inductieve belasting en is gebaseerd op het door Solver voorgestelde
model. Uiteraard vormt de simulatie slechts een benadering van de werkelijk optredende
verschijnselen. Hieronder zullen een aantal duideIijk aanwijsbare verschillen tussen het
programma en de werkelijkheid besproken worden.

In het programma is het optreden van demping in de overspanningsoscillatie verwaar
loosd. Is de demping echter bekend. dan kan deze eenvoudig als als extra term in de uit
drukking voor U owr opgenomen worden. De overige berekeningen hoeven verder niet
gewijzigd te worden.
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In het programma kan aIleen current chopping optreden als de stroom de nuldoorgang
nadert. Een situatie waarbij contactscheiding en daarop volgende stroombreking vlak na
de nuldoorgang plaatsvinden zal bij het programma niet voorkomen.
Het al dan niet optreden van thermische doorslag blijkt een grote invloed te hebben op
de berekeningsresultaten. De in het hier beschreven programma gehanteerde uitdruk
kingen voor de thermische doorslagkarakteristieken van de schakelaars zijn echter
nauwelijks eXPerimenteel of theoretisch onderbouwd.
Bij het optreden van een herontsteking wordt er in het programma vanuit gegaan dat de
stroom ogenblikkelijk weer chopt. In werkelijkheid wordt ten gevolge van een doorslag
extra energie in de ontladingsbaan gebracht. waardoor de stroom zich weer korte tijd
kan hand haven en dus pas na enige tijd opnieuw zal chopPen.
De spanning aan de voedingszijde van de schakelaar wordt gedurende de simulatie con
stant verondersteld. De fout die daardoor in de berekening van de overspanningen
ontstaat zal echter relatief klein zijn. Bij de hier uitgevoerde berekeningen is "0 gelijk
gesteld aan de topwaarde van de netfrequente spanning. hetgeen aIleen correct is als het
faseverschil tussen stroom en spanning 90 0 bedraagt.

Uit bovenstaande blijkt dat er zeker nog verfijningen in het programma aangebracht kun
nen worden. Hierbij moet echter niet uit het oog verloren worden. dat het programma
uiteindelijk moet dienen om schattingen te maken van mogelijke overspanningen en niet
om het verschijnsel current chopping zo nauwgezet mogelijk na te bootsen. Verfijningen
van het model of het programma die niet leiden tot meer betrouwbare of nauwkeuriger
uitkomsten kunnen achterwege gelaten worden.

Zowel voor de Persluchtschakelaar als voor de SF6-schakelaar zijn de resultaten van twee
series van 20 overspanningsberekeningen weergegeven in tabel 86.1 van bijlage 6. De pro
gramma parameters zijn zodanig gekozen dat de resultaten vergeleken kunnen worden met
de werkelijk opgetreden overspanningen zoals deze bij de chopgetal-metingen zijn geregis
treerd. Voor de volledigheid zijn ook deze gemeten overspanningen in tabel 86.1 opgeno
men. Tabel 86.2 van bijlage 6 geeft zowel voor de berekende als voor de gemeten overspan
ningen een overzicht van de gemiddelde waarde. de spreiding en de hoogst opgetreden
waarde Per serie van 20. In de figuren 86.3 tot en met 86.6 (bijlage 6) is tenslotte de ver
deling van de overspanningen bij de verschileende reken- en meetseries in een aantal staaf
diagrammen weergegeven.

Er zijn te weinig overspanningsmetingen verricht om al een definitief oordeel te kunnen
yellen omtrent de bruikbaarheid van het model. Ben voorlopige beschouwing van de resul
taten leert niettemin dat er een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen de bere
kende en de werkelijk gemeten overspanningen. Het valt echter op dat de berekeningen tot
een relatief groter aantal hoge overspanningen leiden dan er in werkelijkheid gemeten zijn.
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de gebrekkige wijze waarop het optreden van
thermische doorslag in het programma is opgenomen. Ten aanzien van de SFb-schakelaar
bestaat ook nog de mogelijkheid dat de keuze van het moment van contactscheiding zoals
gedef1nieerd in § 3.4.2 niet correct is geweest. Dit zou dan betekenen dat het dielektrisch
herstel van de schakelaar vlak na de contactscheiding minder snel gaat dan in het pro
gramma is aangenomen. Dit is ook meer in overeenstemming met de metingen van Roguski
[10] in SFb .
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s. Conclusies en aanbevelingen

In de voorgaande boofdstukken is een onderzoek beschreven dat verricht is om een indruk
te krijgen omtrent de bruikbaarbeid van het door Solver voorgestelde model. Ret onder
zoek viel uiteen in twee delen. Ten eerste zijn aan een drietal scbakelaars metingen uit
gevoerd ter bepaling van de voor bet model benodigde parameters. Ten tweede is een op
Solver's model gebaseerd computerprogramma geschreven dat mogelijk optredende over
spanningen berekent. De bij de metingen gevonden parameters zijn gebruikt als testinvoer
voor dit programma.

Aangezien per scbakelaar uiteindelijk slecbts twee meetseries (van 20 metingen) zijn uit
gevoerd. met per meetserie een andere waarde voor de capaciteit parallel aan inductieve
belasting. is bet niet mogelijk een uitspraak te doen omtrent de geldigbeid van bet verband

Kch = ~. Anderzijds is de evenredigbeid van i ch met ..JC vaker aangetoond [9] en

wijzen de bier verricbte metingen er niet op dat bet verband niet zou gelden. Desondanks
verdient bet aanbeveling nader te onderzoeken of Kch inderdaad aIleen afbankelijk is van
bet type scbakelaar en de grootte van de capaciteit C en onafhankelijk van de rest van bet
circuit. Ret cbopgetal wordt in bet model immers als een scbakelaarparameter bescbouwd.

Ret door SOlver voorgestelde verband Kch =ala +b tussen cbopgetal en boogtijd was voor
de onderzochte schakelaars goed bruikbaar. De parameters a en b kunnen met lineaire
regressie benaderd worden. Weliswaar is de optredende spreiding in de meetpunten groot.
maar deze spreiding komt in bet model weer tot uitdrukking. Hoewel a en b beide beboren
tot een normaIe kansverdeling. kent SOlver in zijn publicatie aIleen aan de parameter b een
spreiding toe.

Bij scbakelaars waarvan de bluswerking afhankelijk is van de stroomsterkte verdient bet
aanbeveling de cbopgetal-metingen uit te voeren bij die stroomsterkte waarmee uiteindelijk
ook de overspanningsberekeningen plaatsvinden. Dit boudt ecbter weI een beperking van
de praktiscbe bruikbaarbeid van bet model in.

Zowel bij de chopstroom-metingen als bij de doorslagkarakteristiek-metingen vormde bet
bepalen van bet exacte moment van contactscheiding een probleem.

De doorslagkarakteristiek-metingen lenen zich uitstekend voor automatisering van de
meetopstelling en computer-analyse van de meetresultaten. Bij de cbopgetal-metingen
blijft ecbter een deskundig oog nodig om de cbopstroom te bepalen. Ben meetsysteem
waarop de resultaten snel afgelezen kunnen worden verdient daarom bij dergelijke
metingen de voorkeur.

Het opnemen van de dielektriscbe doorslagkarakteristiek door middel van nullast
doorslag-metingen leverde voor de onderzocbte perslucbt- en SF6-schakelaars geen bijzon
dere problemen op. Bij de gebruikte olie-arme-scbakelaar was het ecbter niet mogelijk om
een nullast-doorslagkarakteristiek op te nemen omdat in enkele gevallen de scbakelaar na
een doors lag stroom bleef voeren, waarscbijnlijk in de vorm van een glimontlading in de
contactbres. Onderzocbt zal moeten worden of dit ook bij andere olie-arme-scbakelaars
voorkomt. Mocbt dat bet geval zijn. dan moet naar een andere meetmetbode gezocbt wor
den om de (dielektrische) doorslagkarakteristiek op te nemen.

Het door Solver voorgestelde lineaire verband Ud = eta +d blijkt te simpel om de gemeten
doorslagkarakteristieken te representeren. Voor de twee gemeten doorslagkarakteristieken
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zijn. noodgedwongen. uiteindelijk ook twee sterk verschillende wisk undige beschrijvingen
gekozen. Het verdient echter aanbeveling naar een methode te zoeken waarmee aIle
mogelijke doorslagkarakteristieken toch steeds op uniforme wijze gerepresenteerd kunnen
worden.

SOlver rept in zijn pUblicatie slechts van de dielektrische doorslagkromme van de scha
kelaar. Thermische doorslag blijkt echter weI degelijk een grote rol te sPelen in het
bePerken van de overspanningen. Wordt het optreden van thermische doorslag namelijk
niet in het model opgenomen. dan zal er een te groot aantal hoge overspanningen uit de
berekeningen volgen. De uitdrukkingen voor de thermische doorslagkarakteristiek zoals
deze zijn gebruikt in het computerprogramma. zijn nauwelijks op theoretische of exPe
rimentele resultaten gegrond. Ook naar de thermische doorslagkarakteristiek zal dus nog
nader onderzoek moeten plaatsvinden.

Hoewel SOlver stelt dat herhaalde herontstekingen niet in het model opgenomen kunnen
worden. is er in het computerprogramma toch een poging in die richting gedaan. Er wordt
dan echter weI aangenomen dat direct na een herontsteking weer current chopping
optreedt: in werkelijkheid zal dit echter niet het geval zijn. Ook op een aantal ander pun
ten kan het programma nog verbeterd worden. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre
bepaalde verfijningen van het computerprogramma ook leiden tot betere resultaten.

Het bovenstaande in aanmerking nemende en gelet op een eerste vergelijking tussen
metingen en berekeningsresultaten. lijkt het erop dat het model uiteindelijk bruikbaar zou
kunnen zijn. De aantrekkelijkheid van het model schuilt in de wijze waarop de optredende
statistische spreiding in het model verwerkt wordt.

Mocht de beschreven methode bruikbaar blijken te zijn. dan kan getracht worden om ook
de vacuumschakelaar in het model op te nemen. Het chopgetal zal dan echter anders
gedefinieerd moeten worden. Van vacuUmschakelaars is bekend dat de chopstroom i ch

slechts weinig van de parallelcapaciteit C afhangt. WeI zal de mogelijkheid tot het
ontstaan van current chopping vlak na de nuldoorgang van de stroom in het programma
opgenomen moeten worden.

Tenslotte zal het programma nog moeten worden aangepast voor driefasen circuits zonder
sture tweezijdige aarding. Ook hiervoor zal eXPerimentele verificatie van de juistheid en
bruikbaarheid van het model nodig zijn.
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Schakelaargegevens

Driepolige drukluchtsnelschakelaar

- 38 - Bijlage 1

merk
type
U nom

lnom

uitschakelvertraging

bijzonderheden

Olie-arme-schakelaar

merk
type
Unom

loom

uitschakelvertraging

bijzonderheden

SF6-schakelaar

merk
type
U nom

lnom

uitschakelvertraging

bijzonderheden

BBC
DB
30 kV
1000 A
er zijn 10 metingen verricht om de uitschakelvertraging f1t te bepalen:
f1t = 34.5 ms. CT ~I = 0,4 ms
luchtdruk ingesteld op 8 kg/cm2

dempingsweerstanden verwijderd

HAPAM
OAS 12/6
12 kV
630 A
er zijn 10 metingen verricht om de uitschakelvertraging f1t te bepalen:
f1t = 52.8 ms. CT ~I = 0.2 ms
bekrachtiging van de uitschakelspoel Yond plaats met 60 V =

BBC
HB 24.12.12 L
20/24 kV
1250 A
er zijn 10 metingen verricht om de uitschakelvertraging f1t te bepalen
f1t = 71.0 ms. CT ~I = 0.2 ms
bekrachtiging van de uitschakelspoel Yond plaats met 60 V =



- 39- Bijlage 2

1.2 1.4
T [MSJ

~
::1
",I
',I
\'

","

~.~~
'J ~,Il

J~
:J '
.'I .,..

,,\

B.BB.6B.4B.2

.., Et
a:....
..... 3

B

3

6

,
12

15

18

21

24

.., 5B
::>
~....

4B
:>

3B

2B

IB

B

IB

2B

38

4B

sa
B

Chopgetal-metingen, voorbeelden

Figuur B2.1. Perslucht-schakelaar. stroom- en spanningsverloop bij onderbreking.



..,
~...
...

24

2J

- 40-

\! 1 \ 1! \~ t
11 I I ii'
I 6 l: I I I i

, I

Bijlage 2

J8

6

J

B

J

6

.., 25
:>
~...

2B
::>

J5

JB

5

B

5

JB

JS

2B

25
B B.2 B.4

I I , I,

• I

I •

, I

, ..
• , • I

B.B J J.2 J.4
T [MSJ

Figuur B2.2. Olie-arme-schakelaar. stroom- en spanningsverloop bij onderbreking.



lEo

- 41 - Bijlage 2

1S

12

3

3

12

15
B B.2 B.4 B.Eo B.B J 1.2 1.4

T [,",5J

Figuur B2.3. SFt>-schakelaar, stroom- en spanningsverloop bij onderbreking.



Tabel B3.1. Meetresultaten perslucht-schakelaar. C = 10.5 nF. Tabel B3.2. Meetresultaten perslucht-schakelaar. C = 25.1 nF.

metingnr. ta (ms) ich (A) U max (kV)

88 6.8 9.0 +48.5
89 5.6 9.5 +41.3
90 5.1 7.8 +33.6
91 4.1 10.8 +30.7
92 3.3 10.5 +17.8
93 1.3 8.1 ?
93 8.9 9.0 +37,4
94 1.8 8.1 ?
94 9.6 11.7 +52.8
95 9.0 9.2 +50,4
96 7.8 12.9 +45.1
97 7.1 12.3 +57.1
98 6.6 8.1 +52.8
99 5.7 10.8 +37.4

100 5.0 9.6 +43.7
101 3.8 9.0 +21.6
102 3,4 9.3 +16.3
104 9.2 10.5 +53.3
105 8,4 12.0 +54.7
106 7.2 7.5 +47.5

metingnr. t a (ms) ich (A) umax (kV)

125 5.3 16.4 +47.5
126 5,4 18.0 +49.0
127 4.2 14,4 +34.6
128 3,4 17.2 +29.3
129 2.7 19.2 +21.6
130 1.9 15.6 +15,4
131 1.3 12.8 +14.0
132 0.6 10,4 -14.9
133 6.7 19.6 +46.1
134 6,4 18,4 +48.0
135 5.0 17.2 +49.0
137 3.8 17.6 +45.1
138 3.2 16.8 +37.4
139 2.5 17.2 +38,4
140 1.8 15.2 +19.2
141 0.9 15.2 +16.3
142 0.9 12.4 -16.3
143 7.3 16.8 +51.8
144 7.0 16.8 +53.8
145 5.9 18,4 +45.6



Tabel B3.3. Meetresultaten olie-arme-schakelaar. C = 10.5 nF.

meting nr. ta (ms) ich (A) U max (kV)

176 8.8 12,0 >+58.6
177 8.0 9.0 +17.8
178 7,4 7.5 +24.0
179 6.3 6.3 +20.6
180 5.7 4.8 +17.3
181 4.7 5.1 +15.4
182 3.8 5,4 +13.0
183 11.3 11.4 > +58.1
184 10,4 10.2 +21.1
185 9.5 10.8 +51.8
186 8,4 12.0 +55.7
187 8.3 7.5 +29.8
188 7,4 6.3 +20.6
189 6.5 6.6 +16.8
190 5.7 6.0 +13.0
191 4.8 4.2 +14,4
192 3.7 6.9 +12.5
193 11.1 13.8 >+61.0
194 10,4 11.1 +54.7
195 10.1 6.6 +33.6

Tabel B3.4. Meetresultaten olie-arme-schakelaar. C 6= 25.1 nF.

metingnr. ta (ms) ich (A) U max (kV)

156 8.1 14,4 +40.3
157 7.8 10.8 +28.0
158 7.6 8,4 +17.3
159 6.7 7.5 +18.2
160 5.7 7.5 +19.7
161 4.5 9.3 + 9.6
162 3.6 8.7 +18.2
163 2.8 7.8 +19.7
164 2.0 5.1 + 9.6
165 9.5 12.6 +34.6
167 9.1 9.0 +12.5
167 7.9 15.0 +45.1
168 7.3 9.3 +12.5
169 6,4 8,4 +18.2
170 5.3 9.6 +17.8
171 4.6 6.3 +11.0
172 3.8 5.1 + 9.1
173 2.8 6.9 +14,4
174 1.5 4.8 +10.1
175 8.8 16.5 >+52.3



Tabel B3.5. Meetresultaten SF6-schakelaar. C = 10.5 nF.

metingnr. t. (ms) ich (A) umax(kV)

221 1.6 2.0 +14,4
222 0.9 1.2 +10.1
223 9.3 1.5 +12.0
224 8.1 2.4 +13,4
225 7,4 2.2 +13.9
226 6.5 1,4 +10.6
227 5.5 2.0 +13,4
228 4.8 1.0 + 9.1
229 3.7 1.6 + 9.6
230 2.7 2.0 +13,4
231 1.6 1.8 +12.5
232 0.8 1.4 +11.0
233 0.1 1.6 +10.6
234 8.7 1.6 +12.5
236 7.7 1.6 +12.5
237 6.6 1.0 +10.6
238 5.5 1.8 +12.0
239 4.8 0.6 +11.0
240 3.6 1.2 +13.4
241 2.6 1.0 +11.5

Tabel B3.6. Meetresultaten SF6-schakelaar. C = 25,1 nF.

metingnr. t. (ms) ich (A) U max (kV)

199 1.9 2.7 +12.8
200 1.1 2,4 +11,5
201 9.6 1.2 +10.6
203 9.3 2.0 +10.1
205 7,5 2.0 +11.0
206 6.5 2.0 +12,4
207 5.6 2,4 +11.0
208 4.5 2.2 +11.0
209 3.5 2.6 +11.5
210 2.5 3.0 +13.0
211 1.7 2.0 +10.6
212 1.0 2.8 +10.6
213 9.6 1.6 + 9.5
214 8,4 2.2 +11.5
215 7.2 2.6 +12.5
216 6.6 1.8 +10.1
217 5.6 1.2 + 9.1
218 4.7 1.6 +10.1
219 3.4 2,4 +10.1
220 2.5 2.1 +12.0
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Tabel B3.7. Resultaten kleinste kwadraten methode.

Bijlage 3

schakelaar C (nF) figuur b
-

a U" Ub Kch

perslucht 10.5 B3.1 2.5'103 8.1'104 1.4'103 0.87'104 9.6'104

perslucht 25.1 B3.2 4.5'103 8,6'104 1.2'103 0.51'104 10.3'104

olie-arm 10.5 B3.3 9.3'103 9.2'104 1.6'103 1.3'104 8.0'104

olie-arm 25.1 B3.4 6.3'103 2.2'104 1.3'103 0.82'104 5.8'104

SFt> 10.5 B3.5 2.5'102 1.4'104 3.7'102 0.20'104 1.5'104

SFt> 25.1 B3.6 -6.3'102 1.7'104 2.1'102 0.12'104 1.4'104
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Tabel 86.1. Berekende en gemeten overspanningen.

Bijlage 6

perslucht-schakelaar SF6-schakelaar

C = 10.5 nF C = 25.1 nF C = 10.5 nF C = 25.1 nF

berekend gemeten berekend gemeten berekend gemeten berekend gemeten

umax(kV) U max (kV) U max (kV) U max (kV) umax(kV) umax(kV) U max (kV) U max (kV)

57.9 48.5 63.6 47.5 11.4 14.4 12.1 12.8
59.4 41.3 14.5 49.0 12.6 10.1 13.4 11.5
57.8 33.6 13.2 34.6 15.5 12.0 12.8 10.6
43.3 30.7 70.1 29.3 17.1 13.4 11.8 10.1
59.2 17.8 37.6 21.6 16.6 13.9 12.2 11.0
14.1 37.4 62.4 15.4 14.6 10.6 13.3 12.4
35.4 52.8 71.0 14.0 11.7 13.4 10.4 11.0
22.4 50.4 62.9 14.9 13.3 9.1 9.9 11.0
59.6 45.1 12.9 46.1 12.5 9.6 12.0 11.5
61.1 57.1 59.4 48.0 13.2 13.4 12.4 13.0
59.9 52.8 64.9 49.0 15.0 12.5 13.9 10.6
36.9 37.4 70.1 45.1 15.3 11.0 13.1 10.6
49.3 43.7 68.2 37.4 20.3 10.6 10.3 9.5
19.9 21.6 49.6 38.4 11.1 12.5 12.4 11.5
59.9 16.3 69.9 19.2 12.8 12.5 12.7 12.5
59.4 53.3 17.4 16.3 13.7 10.6 13.0 10.1
12.7 54.7 61.9 16.3 16.8 12.0 12.4 9.1
42.3 47.5 48.0 51.8 11.8 11.0 12.6 10.1
18.3 73.1 53.8 13.6 13.4 13.4 10.1
59.4 67.9 45.6 13.1 11.5 11.8 12.0

Tabel 86.2. Enkele statistische gegevens m.b.t tabel 86.1.

U max (kV)
gemiddelde spreiding hoogste waarde

C = 10,5 nF
berekend 44.4 17.9 61.1

perslucht- 2emeten 41.2 12.8 57.1
schakelaar berekend 52.9 21.6 73.1

C = 25.1 nF
gemeten 34.7 14.7 53.8

C = 10.5 nF
berekend 14.1 2.3 20.3

SF6- gemeten 11.9 1.5 14.4
schakelaar berekend 12.3 1.1 13.9

C = 25.1 nF
gemeten 11.1 1.1 13.0
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Schakelcyclu5 MC8-85 controller

Chopgetal-metingen 2828 08
21 na 6 s

geheugen- instr. commentaar OA claxon hoog
00adres
062800 00

21 na 1 s
2820 09OA claxon hoog

21 na 2 s00
OA claxon hoog01
00
022805 01

21 na 1 s
2832 10OA claxon laag

23 na 1 ms00
OC (dummy)trigger-01
00 puIs
01280A 02

23 3 s delay
2837 11OA

23 3 s delay00
OA03
00
03280F 03

23 na 8 p.s
283C 1200 delay reset

23 na 8 p.s00
00 delay reset01
00
012814 04

23 netsynchronisatie
2841 13OF +8 p.s

23 netsynchron isatie00
OF +8 p.s01
00
012819 05

21 na 5 ms
2846 14IB schakelaar in

21 na 1-20 ms00 hoog
2B schakelaar uit05
00 hoog

01-14281£ 06
21 na 1 s

284B 15lA schakelaar in
21 na 40/39/47 ms00 laag
3C triggerpuls01
00

28/39/472823 07
23 na 1 ms

2850 16OC (dummy hrigger-
21 na 1 s00 puIs
2A schakelaar uit01
00 laag
01
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2855 17 2819 05

22 na 1 s 21 na 90 ms

OA scheider uit 18 schakelaar in

00 hoog 00 laag

01 5A

285A 18 281£ 06

22 na 1 s 23 10 ms delay

OA scheider uit 00

00 laag 00

01 01

285F FF stop 2823 07
23 na 8 p.s
00 delay reset
00
01

2828 08
21 na 1 ms

Doorslagkarakteristiek-metingen 28 schakelaar uit
00 hoog
01

geheugen- instr. commentaar 2820 09
adres 21 na 44/54/86 ms

2800 00 3C triggerpuls

21 na 1 s 00

OA claxon hoog 2C/36/56

00
01 2832 10

21 na 1 s

2805 01
2A schakelaar uit

21 na 1 s 00 laag

OA claxon laag 01

00
01 2837 FF stop

280A 02
23 3 s delay
OA Uitbreiding voor olie-arme-schakelaar:

00
03 2837 11

22 na 100 ms
280F 03 08 hulpschakelaar uit

23 na 8 p.s 00 hoog
00 delay reset 64
00
01 283C 12

22 na 1 s
2814 04 OA hulpschakelaar uit

21 na 5 ms 00 laag
18 schakelaar in 01
00 hoog
05 4841 . FF stop
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a=

Wit men door k meetpunten (Xi .Yi) zo goed mogelijk een rechte lijn Y = ax +b leggen. dan
kunnen met de kleinste kwadraten methode schatters voor a en b bepaald worden.

n l:<xi Yi )- LX; LY;

/c l:<xi )2-(LXj )2

k

Hierin stelt L steeds L voor. De uitkomsten a en b behoren bij een normaIe kansverde
j =1

ling. Uit de k meetpunten kunnen schatters bepaald worden voor 0' ; en 0'r
/cO'2

s 2 = y
Q /c L(Xi )2-(LX; )2

O';L(Xi )2
sl = ---.,=--....."....---,=--~

/c L(Xj )2-(Lx;)2

Als 0'i niet bekend is. kan ook hiervoor een schatting gemaakt worden.

1 k 2
s/ = (/c -2) j~l[Yi -(axj +b)]
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Programma listings

Programma, versie voor perslucht-schakelaar

Aanbangsel 3

100 FILE 1O( KIND=DISK, TITLE=" PERSLUCHT /OUT. II ,NEWFILE-TRUE ,PROTECTION=SAVE,
200 *FILETYPE=0,MAXRECSIZE=14,BLOCKSIZE=420,AREASIZE-J080)
300 FILE 30( KIND=DISK, TITLE="PERSLUCHT /PLOT /STROOH.", NEWFILE=TRUE,

·400 *PROTECTION=SAVE,FILETYPE-0,MAXRECSIZE=14,BLOCKSIZE=420,
500 *AREASIZE=1080)
600 FILE 40( KIND=DISK,TITLE-"PERSLUCHT /PLOT /SPANNING.", NEWFILE=TRUE,
700 *PROTECTION=SAVE,FILETYPE=O,MAXRECSIZE-14,BLOCKSIZE-420,
800 *AREASIZE=1080)
900 FILE 20(KIND=PRINTER)

1000 BLOCK GLOBALS
1100 $ INCLUDE "STATFLIB/FORTRAN/DECLARATION ON APPL"
1200 END
1300 $ INCLUDE "STATFLIB/FORTRAN/NORMAL ON APPL"
1400
1500 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1600 C SUBROUTINE BOOGTIJD C
1700 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1800 SUBROUTINE BGTIJD(TIJD,SEED)
1900 REAL TIJD
2000 INTEGER SEED
2100 TIJD=10.0*RANDOM(SEED)
2200 RETURN
2300 END
2400
2500 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
2600 C SUBROUTINE CHOPGETAL C
2700 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
2800 SUBROUTINE CHPGTL(TIJD,KAPPAC,SEEDA,SEEDB)
2900 REAL TIJD,KAPPAC,A,B,AGEM,BGEM,ASIGMA,BSIGMA
3000 INTEGER SEEDA,SEEDB
3100 AGEM=.253E4
3200 BGEM=.806E5
3300 ASIGMA=.135E4
3400 BSIGMA=.869E4
3500 100 A=ASIG~~*NORMAL(SEEDA)+AGEM

3600 B=BSIGMA*NORMAL(SEEDB)+BGEM
3700 KAPPAC=A*TIJD+B
3800 IF (KAPPAC.LE.O.O) GOTO 100
3900 RETURN
4000 END
4100
4200 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
4300 C SUBROUTINE DOORSSLAGSPANNING C
4400 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
4500 SUBROUTINE DRSLSP(TDIEL,TTHER,EERSTE,SEED,UD,EPSB)
4600 REAL TDIEL,TTHER,UD,UDDIEL,UDTHER,EPSB,A(4),B(4),SIGMAB(4),
4700 *BGRE NS ( 4)
4800 INTEGER SEED, INDEX
4900 LOGICAL EERSTE
5000 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
5100 C PARAMETER INITIALISATIE C
5200 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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5300 A(l)=O.O
5400 A(2)=5.0
5500 A(3)=20.0
5600 A(4)=0.0
5700 B(l)=O.O
5800 B(2)=-2.0
5900 B(3)--50.0
6000 B(4)-62.0
6100 SIGHAB(1)=1.5
6200 SIGMAB(2)=1.5
6300 SIG~lAB(3)-5.0

6400 SIGHAB(4)=3.0
6500 BGRENS( 1)=2.5
6600 BGRENS(2)-2.5
6700 BGRENS(3)=7.5
6800 BGRENS(4)=5.0
6900 CCCCCCCCCCCCCC
7000 C PROGGRAMMA C
7100 CCCCCCCCCCCCCC
7200 INDEX=4
7300 IF (TDIEL.LT.5.6) INDEX=3
7400 IF (TDIEL.LT.3.2) INDEX=2
7500 IF (TDIEL.LT.0.4) INDEX-l
7600 IF (.NOT.EERSTE) ooTO 200
7700 100 EPSB=SIGMAB(INDEX)*NORMAL(SEED)
7800 IF (EPSB.GT.BGRENS(INDEX» ooTO 100
7900 UDDIEL-A(INDEX)*TDIEL+B(INDEX)+EPSB
8000 IF (UDDIEL.LT.O.O) GOTO 100
8100 EERSTE=.FALSE.
8200 200 UDDIEL=A(INDEX)*TDIEL+B(INDEX)+EPSB
8300 UDTHER=670.0*TTHER+3
8400 UD=AM1Nl(UDDIEL.UDTHER)
8500 RETURN
8600 END
8700
8800 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
8900 C SUBROUTINE OVERSPANNING C
9000 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
9100 SUBROUTINE OVERSP(ICHOP.TIJD.UNUL.ITOP.L.COSC.SEED.ID~)

9200 REAL ICHOP,TIJD.UNUL.ITOP.UMAX.ICHINI.TSTAP,TC.TOVER.PHI.UOVER.
9300 *L.COSC.PI.OMEGA.HULP .
9400 INTEGER SEED
9500 LOGICAL EERSTE
9600 CmIMON PI
9700 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
9800 C PARAMETER INITIALISATIE C
9900 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
0000 ICHINI=ICHOP
0100 UMAX=O
0200 OMEGA=l/SQRT(L*COSC)
0300 TSTAP=(PI/(20*OMEGA»*1.0E3
0400 TC=O
0500 CCCCCCCCCCCCC
0600 C PROGRAMMA C
0700 CCCCCCCCCCCCC
0800 50 WRITE(20.60)ICHOP
0900 60 FORHAT(" ICHOP=".F6.2)
1000 WRlTE(30,70)TC.ICHOP
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11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800

70 FORMAT(Ell.4,F7.3)
WRITE(40,80)TC,UNUL

80 FORHAT(El1.4,F7.3)
EERSTE~.TRUE.

UTOP=(SQRT«L/COSC)*(ICHOP**2)+«UNUL*I.0E3)**2»)*1.0E-3
IF (ICHOP.GT.O.O) GOTO 100
PHIEPI-ARSIN(UNUL/UTOP)
GOTO 200

100 PHI-ARSIN(UNUL/urOP)
200 CONTINUE

TOVER=O
300 TOVER-TOVER+TSTAP

UOVER-UTOP*SIN(OMEGA*TOVER*I.0E-3+PHI)
CALL DRSLSP(TIJD+TC+TOVER,TOVER,EERSTE,SEED,UD,HULP)
IF (ABS(UOVER-UNUL).GT.UD) GOTO 400
UMAX=AMAX1(UMAX,ABS(UOVER»
WRITE(20,350)UOVER.UD,UMAX

350 FORMAT(" UOVER=", F6.2," UD~",F6.2," UMAX=", F6 .2)
WRITE(30,360)TC+TOVER.0.0

360 FOR~1AT(Ell.4 ,F7 .3)
WRITE(40,370)TC+TOVER,UOVER

370 FORMAT(El1.4,F7.3)
CCCCCCCC
C INDIEN ER EEN DOORSLAG OPTREEDT, WORDT NAAR LABEL 400 GESPRONGEN
CCCCCCCC

IF (TOVER*I.0E-3.LE.(3*PI/2-PHI)/0~ffiGA)GOTO 300
CCCCCCCC
C ER IS NOG GEEN DOORSLAG OPGETREDEN, HERHAAL DE BEREKENING VOOR EEN
C PUNT DAT EEN TIJDSTAP VERDER OP DE OSCILLATIESPANNINGSKRO~~ LIGT.
C REEFT DE OSCILLATIESPANNING ECHTER ZIJN GROOTSTE WAARDE TEN OPZICHTE
C VAN UNUL BEREIKT, DAN KAN DE BEREKENING BEEINDIGD WORDEN.
CCCCCCCC

RETURN
CCCCCCCC
C ALS ER EEN DOORSLAG OPTREEDT, WORDT EEN NIEUWE WAARDE VOOR DE CHOP
C STROOH BEREKEND. DE BEREKENING WORDT MET DEZE NIEU~~ WAARDE HER-
C HAALD, BEHALVE ALS DE STROOM INHIDDELS DOOR NUL GEGAAN IS EN EEN
C WAARDE BEREIKT HEEFT DIE (ABSOLUUT) GROTER IS DAN DE WAARDE WAARBIJ
C DE STROOM AANVANKELIJK CHOPTE.
CCCCCCCC

400 UMAX=AMAX1(m~,UNUL+SIGN(UD,UOVER-UNUL»

WRITE(20,410)UNUL+SIGN(UD,UOVER-UNUL),UD,m~X

410 FOR~1AT(" UOVER=",F6.2," UD=",F6.2," m1AX=",F6.2)
WRITE(20,450)

450 FORMAT( " DOORSLAG")
WRITE(30,460)TC+TOVER,O.0

460 FORMAT(Ell.4,F7.3)
WRITE(40,470)TC+TOVER.UNUL+SIGN(UD,UOVER-UNUL)

470 FORMAT(Ell.4,F7.3)
TC=TC+TOVER
ICHOP=ITOP*COS(ARCOS(ICHINI/ITOP)+2*PI*50*TC*I.0E-3)
IF «-ICHOP.LT.ICHINI).AND.(TC.LT.I0.0» GOTO 50
RETURN
END

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCcccccccccccccccccc
C HOOFDPROGRAMHA C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900

REAL TA,KAPPAC,CPAR.COSC.L.ICH.UNUL.ITOP.UMAX.UMAXAR(50).DUMMYI
INTEGER K,AANTAL.SEED(4).DUMHY2.TELLER

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C PARAMETER INITIALISATIE C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CPAR=10.5E-9
COSC=II.4E-9
L"0.5
UNUL=8.16
ITOP=41.5
AANTAL=1
COMMON PI
PI" 4* ATAN ( 1.0)
DUMMY2=TIME( 1)
DO 10 TELLER=1.4
DUMMYl=RANDOM(DUMMY2)
SEED(TELLER)=DUMHY2

10 CONTINUE
CCCCCCCCCCCCC
C PROGRAm1A C
CCCCCCCCCCCCC

DO 100 K=I.AANTAL
CALL BGTIJD(TA.SEED(l»
CALL CHPGTL(TA.KAPPAC.SEED(2).SEED(3»
ICH=KAPPAC*SQRT(CPAR)
WRITE(20.50)K.TA.ICH

50 FORMAT(" NIEUWE BEREKENING"/," K=".I2." TA=".F6.2." ICH=".F6.2)
CALL OVERSP(ICH.TA.UNUL.ITOP,L,COSC.SEED(4).UMAX)
UMAXAR (K)=U~fAX

100 CONTINUE
DO 200 K=I.AANTAL
WRITE(10.150)UMAXAR(K)

150 FORMAT(F7.2)
200 CONTINUE

CLOSE(10.DISP=CRUNCH)
WRITE(30.300)999.0.999.0
WRITE(40.300)999.0.999.0

300 FORHAT( Ell .4. F7. 3)
CLOSE(30.DISP=CRUNCH)
CLOSE(40.DISP=CRUNCH)
END
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Subroutine doorslagspanning, versie voor SF(,-schakelaar

Aanbangsel 3

200 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCcccccccccccccccccc
300 C SUBROUTINE DOORSLAGSPANNING C
400 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
500 SUBROUTINE DRSLSP(TDIEL,TTHER,EERSTE,SEED,UD,HULP)
600 REAL TDIEL,TTHER,UD,UDDIEL,UDTHER,HULP
700 INTEGER SEED
800 LOOI~LEERsn

900 IF (.NOT.EERSTE) GOTO 100
1000 50 HULP-45+5.0*NORMAL(SEED)
1100 IF «HULP.GT.55.0).OR.(HULP.LE.0.0» GOTO 50
1200 EERSTE-.FALSE.
1300 100 UDDIEL-HULP*SQRT(TDIEL)
1400 UDTHER=1350.0*TTHER+3
1500 UD=AMINI(UDDIEL, UDTHER)
1600 RETURN
1700 END
1800



Plotprogramma
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100 FILE 30(KIND=DISK. TITLE="PERSLUCHT/PLOT /STROOH.". FILETYPE=7)
200 FILE 40( KINO=DISK. TITLE="PERSLUCHT /PLOT /SPANNING.". FILETYPE=7)
300 BLOCK GLOBALS
400 $ INCLUDE "PLOTTER/FORTRAN/DECLARATION ON APPL"
500 END
600 $ INCLUDE "PLOTTER/FORTRAN/POLYD ON APPL"
700 $ INCLUDE "PLOTTER/FORTRAN/SKIPP ON APPL"
800 REAL XARI(1000).YARI(1000).XARV(1000).YARV(1000)
900 INTEGER N.H

1000 H=O
1100 100 H=M+l
1200 READ(30.200)XARI(H).YARI(M)
1300 200 FORHAT(Ell.4.F7.3)
1400 IF (XARI(H).NE.999.0) GOTO 100
1500 CALL POLYD(90.0.0.0.0.15.0.J5.0.1.M-l.XARI.YARI •• FALSE ••• FALSE.)
1600 CALL SKIPP(90)
1700 DO 300 N=l.M
1800 READ(40.250)XARV(N).YARV(N)
1900 250 FORMAT(Ell.4.F7.3)
2000 300 CONTINUE
2100 CALL POLYD(90.0.0.0.0.15.0.15.0.1.H-l.XARV.YARV•• FALSE .•• FALSE.)
2200 END
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