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Sam e n vat tin g •

Het verslag beschrijft de berekeningsmethoden voor het bepalen van

de impedanties en capaciteiten van bovengrondse hoogspannings

verbindingen in het frequentiegebied van 50 Hz tot 100 kHz.

Vanwege de onzekerheid over de nauwkeurigheid en het geldigheids

bereik van in de literatuur gehanteerde formules, is in Hoofdstuk 2

een vergelijkend onderzoek ingesteld naar de door Carson, Pollaczek

en Rlidenberg afgeleide betrekkingen voor de impedantie van een

bovengrondse geleider boven een eindig-geleidbare aarde. TIe betrek

kingen voor de deelimpedanties tengevolge van het interne veld in

de geleider en het externe veld, ingeval van ideaal geleidende

aarde, zijn eveneens in Hoofdstuk 2 beschouwd.

Vervolgens zlJn behandeld: de berekeningsmethoden voor de capaci

teiten (Hoofdstuk 3), de invloed van samengestelde geleiders en

van bundelgeleiders (Hoofdstuk 4) en de toepassing van bliksem

draden en fasewisseling (Hoofdstuk 5). TIe berekeningsmethoden zijn

toegepast in een computerprogramma dat voor voornoemd frequent ie

gebied de impedantiematrix en de capaciteiten van een bovengrondse

hoogspanningsverbinding berekend (Hoofdstuk 6).

TIe berekeningsresultaten zijn gepresenteerd in Hoofdstuk 7, waar

tevens een vergelijking is gemaakt met de praktijkmetingen.

=0=
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Roofdstuk 1. Inleiding.

Voor het onderzoek naar transiente verschijnselen in hoogspannings

netten heeft de onderzoeker een aantal methoden tot zijn beschikking.

De meest gangbare hulpmiddelen hierbij zijn de digitale reken

machine en de Transient Network Analyzer (TNA). De TNA is een

analoog model, waarbij het transmissiesysteem wordt gesimuleerd

door middel van geconcentreerde elementen zoals spoelen, condensa

toren en weerstanden, veelal samengesteld tot zogenaamde 7[ -secties.

Componenten van het transmissiesysteem die behept zijn met een

looptijd-effect, bijvoorbeeld lijnen en kabels, kunnen vrij nauw

keurig worden nagebootst door middel van een serieschakeling van

l(-secties.

Of men de voorkeur geeft aan digitale rekenmethoden of aan analoge

methoden, is afhankelijk van een aantal factoren en/of doelstel

lingen die men nastreeft. De redenen waarom de vakgroep ERO zich

niet wil beperken tot enkel digitale methoden, zijn vooral van

didactische aard.

Zowel voor een mathematische beschrijving van het propagatie gedrag

van bovengrondse hoogspanningslijnen t.b.v. digitale rekenmethoden,

als voor het analoog simuleren van deze lijnen, is het gewenst o~

over vrij nauwkeurige waarden van de impedanties en de admittanties

(c.q. capaciteiten) te beschikken voor een uitgebreid frequentie

gebied.

De formules die in de literatuur vermeld zijn, om met name de

invloed van het niet-ideaal geleidend zijn van de aarde in de

impedantieberekeningen te verdisconteren, wijken negal van elkaar

af. Bovendien loopt bij een aantal formules het frequentiegebied,

waarvoor ze bruikbaar zouden zijn, nogal uiteen. Ret leek zinvol

om na te gaan wat de oorsprong was van de diverse formules, en wat

hun geldigheidsgebied is. Aangezien de namen van Carson, Pollaczek

en Rlidenberg regelmatig in de literatuur genoemd worden, is

besloten om hun theorien aan een nader onderzoek te onderwerpen.
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De afstudeeropdracht die hieruit voortvloeide, bevatte de volgende

onderdelen:

- Het bestuderen van de theorien van bovengenoemde publicisten,

betreffende de invIoed van het niet-ideaal geleidend zijn van

de aarde op de impedantie van een bovengrondse geleider met

aardretour. Daaraan vastgekoppeld het vaststeIIen van het

frequentiegebied waarin de formules geldig zijn.

- Het afleiden van een formule, die de invIoed weergeeft van het

niet-ideaal geleidend zijn van de aarde op de impedanties, en

weI voor het frequentiegebied van 50 Hz tot en met 100 kHz.

- Het ontwerpen van een computerprogramma dat de impedantiematrix

en de capaciteitenmatrix berekend voor een hoogspanningsver

binding, waarbij rekening is geho~den met de resultaten verkregen

uit de twee hiervoor genoemde punten; en het toetsen van de

resultaten, berekend met dit programma, aan de hand van metingen

uit de praktijk.

=0=
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Hoofdstuk 2. De impedantie van een bovengrondse geleider

met aardretour.

In dit hoofdstuk worden de betrekkingen afgeleid die gelden voor

de impedanties van bovengrondse geleiders met aardretour. In para

graaf 2.1. zal een algemeen overzicht gegeven worden van de delen

waaruit de impedantie van een bovengrondse geleider is opgebouwd,

terwijl in de overige paragraven van dit hoofdstuk de deelimpedan

ties ieder appart zullen worden behandeld. In paragraaf 2.2. zal

een betrekking worden afgeleid voor de interne impedantie van een

geleider. In de daarop volgende paragraaf 2.3. worden de eigen- en

mutuele impedantie bij ideaal geleidende aarde behandeld. In de

laatste paragraaf, 2.4., worden betrekkingen afgeleid voor de impe

dantie van de aardretour (aardimpedantie) tengevolge van het niet

ideaal geleidend zijn van de aarde.

2.1. De opbouw van de impedantie van een bovengrondse geleider

met aardretour.

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de impedantie van

een bovengrondse geleider met aardretour. Door als uitgangspunt

een bovengrondse geleider met aardretour te nemen, is het mogelijk,

om met behulp van superpositie, op eenvoudige wijze de impedantie

te bepalen van een willekeurige configuratie bestaande uit een

willekeurig aantal geleiders [1J, [2J, [3J.

Uitgaande van een bovengrondse geleider, die aan het uiteinde ideaal

is kortgesloten naar aarde, en die evenwijdig loopt aan het aard

oppervlak, verkrijgt men een stroomcircuit zoals geschetst is in

fig. 2.1.-1. De stroomverdeling in de aarde is hierin schematisch

weergegeven door middel van de gestippelde lijnen. Veronderstelt

men echter dat de aarde ideaal geleidend is, dan kan de retourweg

van de stroom in de aarde gerepresenteerd worden door het spiegel

beeld van de bovengrondse geleider ten opzichte van het aardopper-

vlak (dik getrokken streeplijn).
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fig. 2.1.-1 Ret stroomcircuit van een bovengrondse
geleider met aardretour.

Verder is aangenomen dat er geen dwarsgeleiding is (de lucht is

een ideale isolator) eni'lucht=)'aarde= 1. De straal van de gelei

der is R.

Toepassing van Kirchhoff's spanningswet op dit circuit levert [4J,
[5J, [6J;

(2.1.-1)

Rierin is U de E .M.K. ,
g

21 de impedantie van de bovengrondse geleider bij ideaal

geleidende aarde,

2 de zogenaamde aardimpedantie tengevolge van het niet
r

ideaal geleidend zijn van de aarde.

Gaat men TIU over op grootheden per lengte-eenheid (per meter), dan

kan (2.1.-1) geschreven worden als
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( 2.1 •-2)

Rierin is u 1 de spanningsval per meter circuit,

z1 de impedantie per meter, van de bovengrondse geleider

bij ideaal geleidende aarde,

z de aardimpedantie per meter.
a

Betrekking (2.1.-2) kan ook uitgedrukt worden in netwerkelementen

[1J, zodat de spanningsvergelijking nu luidt

(2.1.-3)

]e impedantie z1is dan opgebouwd uit de weerstand R
1

en de coef

ficient van zelfinductie L
1

• Evenzo is de aardimpedantie za opge

bouwd uit de weerstand R en de coefficient van zelfinductie L •
a a

Indien de aarde ideaal geleidend is, zijn R en L natuurlijk nul.
a a

Nu is het mogelijk om de impedantie z1 op te splitsen in een

interne- en een externe impedantie. ]e interne impedantie z. wordt
l

berekend uit de elektromagnetische veldgrootheden in de geleider

zelf (r~R), terwijl de externe impedantie z wordt berekend uit de
e

elektromagnetische veldgrootheden buiten de geleider (r>R). ]e

vergelijking voor de spanningsval per meter wordt nu [2], [7]

( 2.1 •-4)

met R.= interne weerstand van de geleider,
l

L.= interne zelfinductie van de geleider tengevolge van het
l

elektromagnetisch veld binnen de geleider (r ~ R),

L = externe zelfinductie van de bovengro~dse geleider bij
e

ideaal geleidende aarde (r >R).
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Loopt er parallel aan de bovengrondse geleider nog een tweede

geleider, die eveneens de aarde als retour heeft, dan wordt de

spanningsvergelijking [2J, [7J

met i 2 de stroom die door geleider 2 loopt,

z12 de mutuele impedantie tengevolge van de stroom in de

tweede bovengrondse geleider.

Uitschrijven van (2.1.-5) levert [2J, [4J

u =
1

(2.1.-6)

waarin: M
12

de coefficient van wederzijdse inductie bij ideaal

geleidende aarde,

M de coefficient van wederzijdse inductie tengevolge van
a

het niet-ideaal geleidend zijn van de aarde,

R de weerstand van de aardretour voor stroom i 2 •
rna

Gaat men ervan uit dat de stromen en spanningen harmonisch met de
·""t ·"'ttijd varieren, d.w.z. u= Ue J en i= Ie J ,dan kan (2.1.-6) als

volgt worden herschreven

of in enigszins kortere vorm

( 2.1 •-8)
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Met Z.= R. + jwL. de interne impedantie van geleider 1, deze wordtl l l
berekend in paragraaf 2.2.

z = j~L de externe impedantie van geleider 1 bij ideaal gelei-e e
dende aarde, deze wordt berekend in paragraaf 2.3.

zm= jwM12 de mutuele impedantie tussen geleider 1 en 2 bij ideaal

geleidende aarde, deze wordt berekend in paragraaf 2.3.

za= Ra + jwLa de aardimpedantie t.g.v. retourstroom i 1 door de

niet-ideaal geleidende aarde, deze impedantie wordt

berekend in paragraaf 2.4.

z R + jwM de mutuele aardimpedantie t.g.v. retourstroom i
2ma ma a

door de aarde, deze impedantie wordt berekend in

paragraaf 2.4.

2.2. De interne impedantie van een massieve cylindrische geleider.

In deze paragraaf zal een formule worden afgeleid voor de interne

impedantie van een massieve cylindervormige geleider, rekening

houdend met het "Skin-effect" [8J, [9J. AIle gebruikte grootheden

zullen worden uitgedrukt in eenheden per meter.

Er wordt uitgegaan van de in fig. 2.2.-1 geschetste configuratie.

Rierbij zijn de volgende aannamen gedaan:

- de elektromagnetische veldgrootheden ondervinden geen demping
din de axiale richting (Ji = 0), zodat het probleem gereduceerd

is tot een 2-dimensionaal probleem,

E= E(r,t) en R= R(r,t), waarbij tevens is aangenomen dat beide

th d h . h ft· d t·· d .. .::I. f F jwtgroo e en armonlSC e unc les van e lJ zlJn, ~us = e ,

- de geleider is een massieve, homogene, cylindrische geleider

van niet-magnetisch materiaal, d.w.z. ~r= 1 en de soortelijke

weerstandf is onafhankelijk van de plaats r.
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fig. 2.2.-1 Dwars- en langsdoorsnede van een
cylindrische geleider.

Indien de eerste wet van Maxwell wordt toegepast op kring II in

fig. 2.2.-1 dan levert dit de volgende be trekking

dE
- (E +~)l +El

Met behulp van de wet van Ohm

_ JI dH 1 dr
= I"'oat (2.2.-1)

(2.2.-2)

waarinf de soortelijke weerstand van het geleidermateriaal is

en J= J(r,t) de stroomdichtheid in de geleider is,

kan (2.2.-1) herleid worden tot de volgende differentiaalvergelijking

(2.2.-3)
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Toepassing van Maxwell's wet ~H ds = I 1 t op kring I gevormdj oms 0 en
door de cirkels met straal r respectievelijk r + dr (zie fig. 2.2.-1)

levert

dH
(H + or dr )2JC(r + dr) - 2rrrH J27Cr dr (2.2. -4)

Onder verwaarlozing van 2e orde termen volgt hieruit de different i

aalvergelijking

~H 1 H
or + r J (2.2.-5)

Indien deze vergelijking partieel naar t wordt gedifferentieerd en

hierin (2.2.-3) wordt gesubstitueerd, dan levert dit

(2.2.-6)

]aar verondersteld wordt dat de stroom een harmonische functie

van de tijd is, mag worden aangenomen dat ook de stroomdichtheid

een dergelijk verloop heeft. Hiervoor kan dan geschreven worden

J(r,t) = J(r)e
jwt

• nit substitueren in (2.2.-6) levert de differen

tiaalvergelijking

o

2 ·w LJ
me t k = - J f C 0 • ( 2 •2 •-8 )

Opgemerkt dient te worden dat in (2.2.-7) de variabele J niet meer

afhankelijk is van de tijd. ]aarom mag ook overgegaan worden van

partiele differentialen op absolute differentialen.
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De oplossing van de differentiaalvergelijking is een Besselfunctie

van de orde nul ~ OJ ' en kan als voIgt gescbreven worden

J(kr )

Hierin zijn A1 en A
2

constanten die bepaald worden door de rand

voorwaarden van het probleem waaraan de oplossing moet voldoen.

B~1)(kr) is de Besselfunctie eerste soort,orde nul,

B(2)(kr) is de Besselfunctie tweede soort,orde nul.
o

Er is hier afgeweken van de notatie zoals die door Abramowitz [1~

wordt gebruikt om geen verwarring te krijgen met het symbool dat

in dit verslag gebruikt wordt voor de stroomdichtheid.

Een nadere beschouwing van (2.2.-9) leert ons dat A
2

gelijk aan nul

moet zijn, omdat B(2)(kr) oneindig wordt voor kr= O. Dit zou name-
o

lijk een oneindig grote stroomdichtheid veronderstellen in het punt

r=O (de as van de geleider). Dit laatste is fysisch onmogelijk,

waaruit voIgt dat

A = 0
2

(2.2.-10)

De constante A
1

kan bepaald worden uit een tweede randvoorwaarde,

bijvoorbeeld de stroomdichtheid voor UJ=O (gelijkstroom) is

I
J = __0

o lfR2

Dit tesamen met (2.2.-10) invullen in (2.2.-9) leyert

(2.2.-11)

(2.2.-12)
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1 voIgt hieruit

I
A = __0

1 7m2
(2.2.-13)

zodat algemeen geldt

(2.2.-14)

Tevens is bekend dat de spanningsval aan het geleideroppervlak,

over een lengte van 1 meter, gelijk is aan

(2.2.-15)

Hierbij is de uitwendige flux (luchtveld) buiten beschouwing gelaten.

Doordat er in de geleider in radiale richting geen spanningsval

gehandhaafd kan worden, is (2.2.-15) ook de spanningsval over 1

meter intern in de geleider. De interne impedantie van de geleider,

z., wordt nu als voIgt gedefinieerd
~

Met behulp van (2.2.-15) kan dit ook geschreven worden als

(2.2.-16)

z.=
~

PJ(R)
I

(2.2.-17)

Voor ae stroom I kan, met behulp van de tweede wet van Maxwell,

geschreven worden
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27fR H(R) (2.2.-18)

Hier is H(R) de magnetische veldsterkte van het interne veld aan

de rand van de geleider. Een betrekking voor H(R) kan afgeleid

worden uit (2.2.-3)

(2.2.-3)

Omdat de veldgrootheden harmonische functies van de tijd zijn

kan dit geschreven worden als

H(R)

In deze formule zijn de grootheden H en J tijdsonafhankelijk,

daarom mag ook de differentiaal als absolute differentiaal geschre

ven worden. Met (2.2.-8) wordt dit

(2.2.-19)

Substitutie van (2.2.-14) in (2.2.-19) levert

(2.2.-20)

Deze betrekking invullen in (2.2.-18) en tevens rekening houdend

met het fei t dat geldt [1 oJ

(2.2.-21)
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levert de volgende uitdrukking voor de stroom I

I (2.2.-22)

waarin B~1)(kR)de Besselfunctie eerste soort, orde een is.

(2.2.-22) en (2.2.-14) substitueren in (2.2.-17) geeft tenslotte

de algemene fermule veor de interne impedantie

(2.2.-23)

Men dient er rekening mee te houden dat het argument van de Bessel

functies ongelijk nul moet zijn. Voor kR=O is B~1)(kR)=0, zodat in

(2.2.-23) door nul gedeeld zou worden.

Nu is het mogelijk om, met behulp van reeksontwikkelingen voor de

Besselfuncties [1 OJ , de formule voor de interne impedEmtie in con

vergerende reeksen uit te drukken. Veor /k/R klein (b.v. <1) kan

z. als volgt worden geschreven (zie appendix 1.)
l

(2.2.-24)

De fout die gemaakt wordt is bij deze formule kleiner dan 2%.
Voor zeer kleine w (en dus zeer kleine !k!R) gaat formule (2.2.-24)

over in

p
Z.= -- +

l lfR2
'w)Jo
J 8lf (2.2.-25)

De interne impedantie bestaat dan uit de gelijkstroomweerstand
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en de coefficient vanzelfinductie voor een homogeen verdeelde

stroom (~). Deze waarden komen overeen met de waarden die

KUpfmUller [9J en Guile & Paterson [2J vinden.

Aangezien voor de in Nederland gebruikelijke geleiders de volgende

waarden gelden p= 2.8;f 10-8 nm , w= 100rr rad/sec en R=0.01 m

is Ik/R~1.2 hetgeen wil zeggen dat de uitdrukking (2.2.-24) al

niet meer gebruikt mag worden voor de normale bedrijfstoestand.

KUpfmUller [9J leidt een aantal eenvoudige betrekkingen af voor

de interne impedantie.

(2.2.-26)

voor IkjR (2.8

en

L. = P/k/V2
l 4TfRuJ

voor fk/R>2.8

(2.2.-28)

(2.2.-29)

Vult men nu voor Ik/R de reeds eerder genoemde gegevens in voor de

geleider, dan blijkt dat de formules (2.2.-26) en (2.2.-27) gebruikt

kunnen worden tot ongeveer 300 Hz. Vanaf 300 Hz moeten bij boven

genoemde geleider de betrekkingen (2.2.-28) en (2.2.-29) gebruikt

worden.

Wasley [6J gebruikt als vereenvoudigde formule voor de interne

impedantie de volgende uitdrukking
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(2.2.-30)

hetgeen neer komt op het verwaarlozen van het quotient van de

Besselfuncties in (2.2.-21). Hij geeft niet aan voor welke waarden

van pk deze betrekking geldt.

Wedepohl [26J geeft een betrekking welke voor het gehele frequent ie

gebied een benadering van (2.2.-23) vormt.

·Pk P
zi= ~ coth(0.777jkR) + 0.356 TfR2 (2.2.-31)

Ter vergelijking zlJn de uitkomsten berekend van (2.2.-23) en

(2.2.-26) tim (2.2.-31) voer het frequentiegebied 50 Hz - 100 kHz.

De resultaten zijn vermeld in tabel 2.2.-1. De uitkomsten van

(2.2.-23) zijn berekend met behulp van een computerprogramma dat

nog ter sprake komt in Hoofdstuk 6.

Uit formule (2.2.-29) en (2.2.-30) blijkt dat KUpfmUller en Wasley

beiden dezelfde formule gebruiken voor de coefficient van interne

zelfinductie indien IklR >2.8.

Om een goede indruk te krijgen van het verloop van de interne

impedantie als functie van de frequentie, is deze ook nogeens uit

gezet in de Grafieken 2.2.-1 en 2.2.-2. In Grafiek 2.2.-1 is de

interne weerstand uitgezet, verkregen met behulp van formule (2.2.-23).

Ter vergelijking zijn in deze grafiek ook de resultaten uitgezet

verkregen met behulp van de formules (2.2.-30), (2.2.-26) en (2.2.-28).

In Grafiek 2.2.-2 is de cOefficient van interne zelfinductie uit

gezet, verkregen met behulp van formule (2.2.-23). Omdat, tengevolge

van de logarithmische schaal, de verschillen in de resultaten

visueel niet zo dUidelijk uitkomen, zijn de resultaten van de overige

berekeningen niet in deze grafiek uitgezet.
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tabel 2.2.-1 Vergelijking berekende waarden v.d. interne impedantie

volgens formule (2.2.-23) resp. KupfmUller, Wedepohl

en Wasley.

R. in mn/km L. in ,.uH/km
l l

freq.

in form Kupf- Wede- Wasley form. !Kupf- Wede- Wasley

kHz {fl.:}. -.( 3) muller pohl (2.2. -23) ~uller pohl

0.05 105 90.0 90.0 37.6 49.8 49.8 51. 5 120
0.1 107 90.2 92.7 53.1 49·3 49.0 50.8 84.6
0.2 116 __2!.=.!_ 102.4 75.2 47.2 45.9 48.4 59.8------
0.4 141 129 130.4 106 41.4 42.3 41.4 42.3
0.8 190 173 180.7 150 31. 5 29.9 30.2 29.9
1.6 257 235 244 213 22.5 21.1 21.0 21.1

3.2 351 323 331 301 16.0 15.0 14.9 15.0
6.4 484 448 455 425 11.3 10.6 10.5 10.6

12.8 673 624 630 601 8.03 7.48 7.44 7.48
25.6 941 873 878 850 5.68 5.29 5.26 5.29
51.2 1319 1225 1228 1202 4.02 3.74 3.72 3.74

100 1833 1703 1705 1680 2.88 2.67 2.66 2.67

oT=20 C_8
,P =2. 83f1 0 12. m
R=0.01 m

Uit tabel 2.2.-1 kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- de formule van Kupfmuller (2.2.-26) voor de weerstand voor lage

frequenties vertoont tamelijk grote afwijkingen,

- Kupfmullers formules (2.2.-27) en (2.2.-29) voor de interne

coefficient van zelfinductie hebben een afwijking in het over

name-gebied (tussen 200 Hz en 400 Hz),

- vanaf ~ 1.6 kHz hebben formule (2.2.-23) en KupfmUllers formules

voor de interne impedantie een constante procentuele afwijking

(~ 7%),

- Wasley's formule (2.2.-30) geeft vooral grate afwijkingen in het

lage frequentiegebied (tot ~ 800 Hz). Deze afwijking blijft

procentueel afnemen naarmate de frequentie stijgt,
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Wedepohl's formule (2.2.-31) geeft een goede benadering voor het

hele frequentiegebied.

Resumerend kan gezegd worden dat bij hogere frequenties de vereen

voudigde formules van Kupfmuller een goede benadering zijn voor

de interne impedantie van een massieve geleider. Hoewel de formule

van Wasley minder goede resultaten geeft, heeft ze de aantrekkelijke

eigenschap dat ze zeer eenvoudig is en zal dan voor een globale

indruk van de grootte van de interne impedantie bij hogere frequen

ties uitstekende diensten kunnen bewijzen. Wedepohls form~le heeft

als nadeel dat ze nogal ingewikkeld is.

Omdat de soortelijke weerstand van het geleider-materiaal tempera

tuursafhankelijk is, zal de geleidertemperatuur van invloed zijn

op de grootte van de interne impedantie. De temperatuursafhankelijk

heid van de soortelijke weerstand wordt gegeven door de betrekking

[17J

(2.2.-32)

waarin~r de soortelijke weerstand van het geleidermateriaal is bij

een referentietemperatuur,

T is de referentietemperatuur,r
T is de werkelijke temperatuur van de geleider,

0< is de temperatuurscoefficient voor de soortelijke weer-

stand.

Men dient er weI op te letten dat (2.2.-32) aIleen geldt voor vrij

zuivere metalen geleiders en niet voor legeringen [9J.
Door in (2.2.-21) en (2.2.-8) voor? de betrekking (2.2.-32) in

te vullen, is de temperatuursafhankelijkheid in de interne impedan

tie ingebracht.

De invloed die de geleidertemperatuur heeft op de diameter van de

geleider , en dus ook op de interne impedantie, is verwaarloosd.

Dit is gebeurd oilldat dit laatste effect meer dan 100 maal kleiner
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is dan het temperatuurseffect op de soortelijke weerstand.

2.3. De externe- en de mutuele impedantie bij ideaal

geleidende aarde.

In deze paragraaf zullen de formules afgeleid worden voor de externe

en de mutuele impedantie van een bovengrondse geleider bij ideaal

geleidende aarde. AIle gebruikte grootheden zullen wo~den uitgedrukt

in eenheden per meter.

De externe impedantie z en de mutuele impedantie z kunnen, wegense m
hun zuiver reactief karakter, ook geschreven worden als jwL respec

e
tievelijk j~M12' zie pa~agraaf 2.1. Voor de berekening van de coef-

ficient van zelfinductie L en de coefficient van wede~zijdse
e

inductie M
12

wordt uitgegaan van fig. 2.3.-1.

I /' ________

I
I
I
I
•• X

1

/ / 1// / / // / / /

l o
-----0 -(~

2

/

H{r) t
L =-~- -= =1 dr
I I +
1_lm-'

// / / / / / / / / / / / / / / / / /

}'r:; I

;'

fig. 2.3.-1 De configuratie voor de berekening van L
e

en M
12

bij ideaal-geleidende aarde.
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Voor de berekening van L wordt een stroomkring genomen bestaande
e

uit de bovengrondse geleider 1 met straal R, die evenwijdig loopt

aan het aardoppervlak, en als retourgeleider de ideaal geleidende

aarde. In dit geval mag aangenomen worden dat de retourstroom

geconcentreerd is in het spiegelbeeld van geleider 1 ten opzichte

van het aardoppervlak. Het veldbeeld is dan identiek aan dat van de

geleider boven de ideaal geleidende aarde. In fig. 2.3.-1 is dit

aangegeven met 1'. Verder is aangenomen dat 1 1 ht= fl d = 1, enuc raar e
dat E= E(r,t) en H= H(r,t).

De definitie voor de coefficient van zelfinductie is

waarbij i 1 de stroom is die door kring 1 - l' loopt en ¢e de flux

is die door de kring 1 - l' wordt omvat. Om de flux te berekenen

die door de kring 1 - l' wordt omsloten, wordt de tweede wet van

Maxwell toegepast op kring I

2Tfr H

waarbij geldt dat R<r<2h
1

-R.

Voor de magnetische inductie op de plaats r geldt dan

(2.3. -2)

De flux door het oppervlakte-elementje II (zie fig. 2.3.-1) is dan
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zodat de totale flux, omvat door kring 1-1', wordt

(2.3.-5)

In (2.3.-5) is er vanuit gegaan dat de hoogte h1 veel groter is

dan de straal van de geleider, zodat de fout die gemaakt wordt,

door de bovengrens van de integraal 2h1 te nemen in plaats van

2h1-R, verwaarloosbaar klein is.

(2.3.-6)

Vergelijking (2.3.-6) combineren met (2.3.-1) levert voor de coef

ficient van zelfinductie per meter

(2.3.-7)

De definitie voor de coefficient van wederzijdse inductie is [3J

(2.3.-8)

waarin ¢12 de flux is tengevolge van stroom i 2 in geleider 2 en die

omvat wordt door kring 1-1'. Uitgaande van (2.3.-3) wordt de magne

tische inductie tengevolge van de stroom in geleider 2
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zodat door een oppervlakte-elementje de flux gaat

(2.3.-10)

Voor de totale flux moet nu geintegreerd worden tussen de grenzen

r 12 en r 1 '2' waarbij weer is aangenomen dat R«r12 , r 1 '2.

(2.3.-11)

zodat met behulp van (2.3.-8) voor de coefficient van wederzijdse

inductie geldt

(2.3.-12)

Drukt men r 12 en r
1
'2 uit in rechthoekige coordinaten (zie fig. 2.3.-1)

dan kan M12 geschreven worden als

2x

De coefficient van zelfinductie L en de coefficient van wederzijdse
e

inductie M
12

zijn vanwege de aanname van een ideaal geleidende

aarde frequentie-onafhankelijk.
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2.4. De aardimpedantie van een geleider boven een eindig

geleidbare aarde.

In werkelijkheid is de aarde een niet-ideale geleider. De retour

weg van de stroom kan dan niet worden beschouwd als zijnde gecon

centreerd in het spiegelbeeld van de bovengrondse geleider. Onder

de aardimpedantie verstaan we de extra impedantie van het circuit

bovengrondse geleider - aardretour tengevolge van het niet-ideaal

geleidend zijn van de aarde.

2.4.1. De configuratie.

Voor het bepalen van de aardimpedantie van het circuit gevormd door

een bovengrondse geleider en de aarde, alsmede voor de mutuele

aardimpedantie tussen twee bovengrondse geleiders met aardretour,

wordt de configuratie van fig. 2.4.-1 als uitgangspunt genomen.

/

/

fig. 2.4.-1 De configuratie van twee bovengrondse
geleiders met aardreto·CIT.

/

/
/

h,

/

/
/

/

/ /

/
/

/ /

aarde
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In deze figuur is de geleider 1 gesitueerd op een hoogte h
1

boven

het aardoppe~vlak. Het coordinatenstelsel is zo gekozen dat de

geleider evenwijdig loopt met de z-as, die loodrecht op het vlak

van tekening staat. De geleider gaat derhalve door het punt

( 0, h
1

, 0).

Voor de berekening van de mutuele aardimpedantie is een tweede

geleider verondersteld in het pu~t (x, h
2

, 0), welke parallel loopt

met de eerste geleider.

2.4.2. De aardimpedantie van een bovengrondse geleider met

aardretour volgens Pollaczek.

Indien een bovengrondse geleider een stroom voert, ontstaan, tenge

volge van het veranderende ma~1etische veld, wervelstromen in de

aarde welke op hun beurt, zowel in de lucht als in de aarde, "secun

daire" magnetische velden veroorzaken.

Bij de berekening van het resulterende magnetische veld gaat

Pollaczek l1~, [12J, uit van fig. 2.4.-1. Hierbij doet hij de

volgende aannamen:

1- De media die bij de berekeningen betrokken worden (lucht en aarde)

zijn homogeen, zodat de vergelijkingen van Maxwell er toe

leiden dat aIle co~ponenten van de elektrische veldsterkte E en

de magnetische veldsterkte Hvoldoen aan de algemene golfverge

lijking,

4U + A-~U=O

waarin
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2- De draaddoorsnede is puntvormig, met behoud van de totale

stroom. De verandering die hierdoor in het veld optreedt, is

op enige afstand van de geleider verwaarloosbaar. Daarentegen

wordt H op de plaats (0,h1) oneindig.

3- De demping in de z-richting (evenwijdig aan de geleider) van de

elektrische en magnetische veldgrootheden wordt verwaarloosd.

het gevolg is dat ~~=O. Hiermee is het probleem gereduceerd tot

een 2-dimensionaal probleem.

4- De dielektrische verplaatsingsstroom in de aarde wordt klein ver

ondersteld ten opzichte van de geleidingsstroom. Voor normale

bodemcondities is deze aanname correct tot enkele tientallen

megahertz. Verder is}Jr =1, zodat voor de aarde geldt k\: -.jwl'oa":
5- De geleidbaarheid van de lucht wordt nul verondersteld, bovendien

geldt E =1 en f' =1.
r r

6- AIle elektrische en magnetische grootheden zijn harmonische
j",t

f1L~cties van de tijd. Ze kunnen geschreven worden als f=Fe •

Deze aa~name impliceert een vlakke elektromagnetische golf

voortpla~ting, hetgeen reeds een quasi-statio~aire toestand

vero~dersteldt. Hierdoor wordt er een bO'"engrens gesteld aa~ de

frequentie. Er moet namelijk gelden w« ~ (c is de licht-

snelheid). 1

Uit aanname 3 en uit symmetrie-overweginge~voIgt H =0, evenalsz
E =E =0. Hierdoor is het mogelijk om (2.4.-1) te schrijven alsx y

waarin

De oplo3sing van deze vergelijking met daarin verwerkt de aannamen

2 tim 6 resulteert in de volgende oplossing.
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In deze vergelijking is H~1 ) een Hankelfunctie [: 3J van de eerste

soo::ot en orde nul, Y'(x,y) is de potentiaalfunctie van Green, A is

een constante die bepaald wordt door de aannamen en waarvoor geldt

waarbij I de stroom is die door de geleider vloeit. f(x,y) kan be

schouwd worden als de invloed van de aarde op het elektrisch veld

in de lucht.

Pollaczek lost (2.4.-4) op door gebruik te maken van de integraal

representatie voor Hankelfuncties. Zijn oplossing wordt dan

(2.4.-6)

Omdat Pollaczek de twee bepaalde integralen in deze formule niet

direct kan oplossen, ziet hij zich genoodzaakt om dit te doen met

behulp van reeksontwikkelingen. Hierdoor wordt hij gedwongen het

geheel op te splitsen in deelgebieden waar de reeksen convergent of

semi-convergent zlJn. Het product Ikr/ bepaalt dan het geldigheids

gebied van zo'n deeloplossing (r= vx2 + (y-h
1

)2
1

). De uitwerking

van (2.4.-6) door middel van reeksen komt verderop ter sprake.

Om de coefficient va~ wederzijdse inductie te bepalen gaat Pollaczek

als voIgt te werk:

Dhar de tangentiele co~ponent van de elektrische veldsterkte con-
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tinu blijft bij de ove~gang van het ene medium naar het andere

medium, is de geinduceerde spanning in een lijn, met coordinaten

(x,y) en parallel aan de inducerende lijn, gelijk aan E 1, waarbij
z

1 de lengte van de lijn is. De geinduceerde spanning per lengte-

eenheid wordt nu per definitie gelijkgesteld aan

I ~I I

E (x Lf):: tf_CI =;w t1 I ::-
l' '<{ ,H 1

waaruit volgt dat

(2.4. -8)

M' wordt de coefficient van wederzijdse inductie per lengte-eenheid

genoemd.

Analoog aan het voorgaande kan ook de zelfinductie van een geleider

per lengte-eenheid worden gedefinieerd

L'= E';1 (0),)

JwI

Omdat L' en M' complex zijn en geen zuivere zel:- en wederzijdse

inductiecoefficienten zijn, maar ook een ohms gedeelte hebben, is

het beter om te spreken van de impedantie z en de mutuele impedantie

z12 (beide per lengte-eenheid).

Pollaczek berekent z door het gemiddelde te nemen van z12 langs de

omtrek van de inducerende geleider. In formule luidt de betrekking

(2.4.-10)
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waarin r 1 de straal van geleider 1 is en r= Vx2 + (Y-h1 )2 '.

De inwendige impedantie van de geleider is vanwege de oorspronke

lijke aanname van een oneindig dunne draad gelijk aan nul.

Uitgaande van de o~twikkeling van (2.4.-6) in, voor de deelgebieden,

convergente reeksen, en na aftrekken van de externe- en mutuele

impedantie voor bovengrondse geleiders bij ideaal geleidende aarde

(zie Hoofdstuk 2.3.), komt Pollaczek tot de volgende betrek~ingen

voor de aardimpedantie van een bovengrondse geleider met diens aard

retour en de mutuele aardimpedantie tussen twee bovengrondse geleiders.

Aardimpedantie voor een bovengrondse geleider met aardretour.

met k= V-jw).Ioa-'en c= 1.7811-

Voor Ikh1] ~1 .75:

constante van Euler.

/3
(1)) ~

- (2) + 3-
o 3

met H;1)(z) is de Hankelfunctie eerste soort, orde een,

B(1)(z) is de Besselfunctie eerste soort, orde nul

e~ z= 2j kh 11 e j JI/4

Voor Ikh11 >1. 7 5:
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Formule (2.4.-11) kan nog verder vereenvoudigd worden als men een

fout van maximaal 2~ toelaatbaar acht. Deze vereenvoudigde formule

komt men in de Iiteratuur ook weI eens tegen als "de formule van

Pollaczek". Er geldt dan voor jkh11 <:0.25

(2.4.-11A)

Om de ohmse weerstand per Iengte-eenheid van de aardretour te

berekenen moet het reele deel van bovenstaande betrekkingen genomen

worden.

Mutuele aardimpedantie tussen twee bovengrondse geleiders

met aardretour.

De betrekkingen voor de mutuele aardimpedantie buiten het hierboven

aangegeven gebied zijn hier niet verder weergegeven, deels vanwege

hun gecompliceerdheid, deels vanwege het feit dat ze be trekking

hebben op vrij grote afstanden tussen de geleiders (enkele honderden

meters) •

2.4.3. De aardimpedantie van een bovengrondse geleider met

aardretour volgens Garson.

Carson [4J, [1~ gaat eveneens uit van fig. 2.4.-1 en doet dezeIfde

aannamen als Pollaczek. Ret is daarom niet nodig om ze hier uitge-
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breid te beschrijven. Ook Carson behandelt het probleem 2-dimensio

naal en doet dit met behulp van de volgende differentiaalverge

lijking

,,'l. d~ :1..:1.
met t::.. <J + en k =-1f'WV -t- WEI"=17 V <t
Dit laatste wordt met behulp van de aannamen vereenvoudigd tot

(2.4.-16)

met u de specifieke geleidbaarheid van de aarde.

Als oplossing van de differentiaalvergelijking (2.4.-15) geeft

Carson de elektrische veldsterkte als een fourierintegraal

~VS~_k:Z
e . c.o.s (xs) is

Dit is de veldsterkte in de aarde, y 4,. O. Om nu de veldsterkte in

lucht te berekenen wordt gebruik gemaakt van de potentiaaltheorie.

Hiermee is het mogelijk om E ook in het bovenhalfvlak, y> 0, voort

te zetten. Met behulp van

(2.4.-18)

waarin A (x,y) de vectorpotentiaal van de axiale stroom is en V dez
scalaire potentiaal, kan voor de elektrische veldsterkte in lucht

geschreven worden
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o

o )J.wl tJ
- ~ -~- ·en - ~V

CJ7

de geleider en de aarde, welke verder buiten beschouwing

;)
en - - V

{)z

lading op

hierin is Xl = X Ikl

y' = y Ikj
h; = h 1 jk1
is het elektrostatisch veld tengevolge van oppervlakte-

wordt gelaten.

Uit (2.4.-19) wordt een betrekking afgeleid voor de mutuele impeian

tie z + z en voor de externe impedantie z + z van een bovengrondsem ma e a
geleider met aardretour.

00 /'

J
-2h S

+ ~fAl ( (52 +;' -s) e I J5

o
00 I II

)

- (1,,+ I11.)~

+ ~w ('h~+;'- s)e .cos{x's) jg

o

(2.4.-20)

met h2= h2 Jk~.

]e eerste term van het rechter lid van (2.4.-20) geeft de externe

impedantie weer van de bovengrondse geleider bij een ideaal gelei

dende aarie, terwijl de tweede term van deze formule de aardimpe

iantie z is voor het geval dat de aarde slechts een eindige
a

geleidbaarheid heeft. Evenzo is de laatste term in (2.4.-21) de

mutuele aardimpedantie z • Beide aardimpedanties bL~nen weergegeven
ma

worden door de algemene in tegraal

11n J ~ jrvs'+/ -S)e-f'C05{1S) ds
a
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waarbij voor de aardimpedantie za geldt dat p= 2h; en q= 0, en

voor de mutuele aardimpedantie zma geldt p=h;+h2 en q=x', zodat

'J"
/-10 c..J J(217; ) 0) (2.4.-23)

=
rr

en

1 =
jlqw J0>- h: J x') (2.4.-24)

rna
7(

De algemene oplossing van de integraal van (2.4.-22) wordt nu gegeven

door

waarbij P en Q reeksen zijn die hun oorsprong vinden in de reeks

ontwikkelingen voor de Besselfuncties.

waarin c= 1.7811-- de constante van Euler is,
,j 2 2'1= arctan(qjp) en m= Vp +q •

Verder is:

(2.4.-26)

6
__I (177) CDS 61 +

3/ 'I! .<
6/ (-In 1 c /1

~ --;:;-J Sm bG +
3! '1/ '" (2.4.-28)
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5 I = _/_ (m)" SF'? 'II - _1_ (-117)B ~/11 at of - - - -

tr :<13! :( '1!5! :<

m ((JS t?a =:-
I 3

(2.4.-28)

Deze volledige oplossing zal in het dagelijkse gebruik niet snel

ter hand genomen worden wegens haar ingewikkelde en uitgebreide

vorm. Gelukkig kan ze voor verschillende deelgebieden vereenvoudigd

worden.

Voor \m!'2 kan volstaan worden door van iedere reeks de twee eerste

termen te nemen.

Voor {m/~1 is het voldoende om van iedere reeks aIleen de eerste

term mee te nemen. Daarbij is de fout kleiner dan 1%.
Voor Imf~0.25 geldt

Voor Im/>5

r= {OS t (OS :<1
+ {OS 3? +

3 cos 5'1
-f-m6 m2. m'3(:/ m~~

(2.4.-30)

~=
COS f (OS 3¢ 3 CoS ?-I

+-+ - - -
mvf m

3 v5 h7~vf
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Resumerend geldt derhalve

(2.4.-23A)

met m=2h1!k I en?=0, en

Verder is in deze formules h
1

, h
2

de hoogte van geleider 1 respec

tievelijk 2 boven het aardoppervlak, r
1

de straal van geleider 1

en k= V- jW)'oO-:

2.4.4. De aardimpedantie van een bovengrondse geleider met

aardretoUr volgens RUdenberg.

Bij de berekening van de impedantie van een bovengrondse geleider

met aardretour gaat ook Rudenberg [15J, [16J uit van fig. 2.4.-1.

Rij doet daarbij de volgende aannamen:

1- De veldgrootheden en de stroom zijn harmonische functies van
-''''tde tijd, dus f= Fe J

2- De veldlijnen zijn cocentrische cirkels, waarbij de geleider

doo~ het middelpunt van deze cirkels gaat.

3- De demping van de veldgrootheden in de z-richting is verwaarloosd.

Ret probleem is hiermee gereduceerd tot een 2-dimensionaal

probleem.

4-f'r =jJr =1.
aarde lucht
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In de verdere beschouwing geldt dat E:E (r,t) en H=H (r,t). Omz r
het probleem nog meer te vereenvoudigen wordt, gebruik makende van

aanname 2, fig. 2.4.-1 vervangen door fig. 2.4.-2 en wordt over

gegaan op cylindercoordinaten.

/
ClClrJe

fig. 2.4.-2 De configuratie voor de berekening van
de aardimpedantie volgens RUdenberg.

Toepassing van Maxwell's wet JiI. ds = I I t op kring I gevormdoms 0 en
door cirkels met straal r respectievelijk r+dr geeft

waarin J=J(r) de stroomdichtheid is van de aardretourstroom.

Onder verwaarlozing van tweede orde termen voIgt hieruit de diffe

reLtiaalvergelijking

JII
+ I

r
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Met behulp van de eerste wet van Maxwell, toegepast op kring II,

verkrijgt men

- ( F -t ;~ dr) 2 + E~ =

met de wet van Ohm E ~ jJ [f (2.4.-34)
waarin? de specifieke weerstand van de aarde is, kan (2.4.-33)
herleid worden tot de volgende differentiaalvergelijking

wanneer (2.4.-32) partieel naar t wordt gedifferentieerd en gecombi

neerd wordt met (2.4.-35) levert dit

:::- 0 (2.4.-36)

Daar de stroom een harmonische functie van de tijd is, mag aange-

nomen worden

Hiervoor kan

stitueerd in

dat ook de stroo~dichtheid een dergelijk verloop heeft.
-"wt

dan geschreven worden J(r,t) = J(r)e J • Dit gesub-

(2.4.-36) geeft de differentiaalvergelijking

met

+
I

r
d:[ ,,:1./+ .;r = 0
dr

De algemene oplossing van deze differentiaalvergelijking is een

Besselfunctie van de orde nul en kan gescr~even worden als
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Omdat J(yr) in het oneindige nul moet zlJn, en de Besselfunctie

B~2)((rvj) niet nul wordt voer yr{j gaat naar oneindig, moet A2
nul zijn. A1 kan bepaald worden doordat de totale aardretourstrooffi

gelijk, doch tegengesteld gericht, moet zijn aan de geleiderstroom

I. de algemene oplossing wordt derhalve

( I)
BD (yr v.[J

B;iJ(y r '1)
-Jwi

Ie

Rierin is r de afstand tot de bovengrondse geleider.

Deor toepassing van de wet van Ohm op (2.4.-39) kan zowel de veld

sterkte op het aardoppervlak direct onder de bovengrondse geleider

als de veldsterkte onder een naburige geleider berekend worden.

Tengevolge van deze veldsterkte is er aan het aardoppervlak een

longitudinale spanningsval, welke weergegeven kan worden door een

impedantie die door de aardretourstroom wordt doorlopen. Rudenberg

benadert voor een tweetal gebieden, met als argument yr, de

Besselfuncties in formule (2.4.-39) door eenvoudigere functies. Rij

komt dan tot de volgende betrekkingen voor de elektrische veldsterkte

in aarde:

Voor yr~O. 5

Voor yr>2

(2.4. -41 )

met c= 1.7811--
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Door r=h1 te stellen wordt de veldsterkte aan het oppervlak direct

onder de bovengrondse geleider verkregen. De impedantie van de

aardretour z', is derhalve:

Voor rh1~0. 5

•
/ +-.j

r;:
y;o
rrh,

De veldsterkte onder een naburige bovengrondse geleider bepaalt

Rtidenberg door r=x (de horizontale afstand tussen beide geleiders)

te stellen. Voor zowel yh
1

als Irxl kleiner gelijk 0.5 levert dit

een mutuele aardimpedantie

De vergelijkingen voor grotere waarden van het argument zullen hier

niet bekeken worden, daar Rtidenberg relatief grote afstanden tusserc

de geleiders verondersteld.

Voor het verkrijgen van de totale externe impedantie van een boven

grondse geleider met aardretour en de mutuele impedantie tussen

twee bovengrondse geleiders, moet aan de vergelijkingen (2.4.-42)

tim (2.4.-44) nog de impedantie van het elektromagnetische veld boven

de aarde worden toegevoegd. Derhalve luiden de betrekkinger. voor de

externe impedantie en de ffiutuele impedantie:

Voor yb1~0.5

(2.4.-42A)
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met

Voor

(2.4. -43A)

• )loW { h,hl+ 1- --+
~ 2 7( .x~

2.4.5. Vergelijking van de formules.

Als formule (2.4.-11) van Pollaczek en (2.4.-23) van Carson uitge

sc~~even worden en gesplitst worden in een reeel en imaginair deel,

dan blijkt dat beide betrekkingen identiek zijn. Namelijk voor

/kJh1<O.25 (Pollaczek), Iklh1~O.125 (Carson)

Transformatie van formule (2.4.-42) van Rlidenberg in de door

Pollaczek en Carson gebruikte notatie geeft voor Iklh1~O.7

(2.4.-46)

Ondanks het beperkter aantal termen kent Rlidenberg aan zijn formule

een groter geldigheidsgebied toe. nit hangt uiteraard samen met de

fout die mer: toelaatbaar acht. Geen van bovengenoer:ide auteurs

vermeldt welk criteriuffi hij hanteert bij zijn bescbo~wingen.
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Uitwerking van formule (2.4.-13) van Pollaczek en (2.4.-23) van

Carson leveren ook twee identieke betrekkingen op.

Voer \klh1)2.5 (Carson), /k/h1~1.75 (Pollaczek)

Pollaczek breekt deze reeks na de derde-machtsterm af. Rudenberg

geeft voer !k!h1>2.8 de betrekking

}
Bekijkt men de geldigheidseiser van bovenstaande formules, zoals ze

door Pollaczek worden gegever, voor bijvoorbeeld een 150 kV lijn,

dan blijkt dat jkJh1<0.25 overeenkorr.t met een grensfrequentie van

ongeveer 3.5 kHz, terwijl /k/h1>1.75 overee~Lomt met een grensfre

quentie van plus minus 170 kHz. Omdat het transiente gedrag van een

hoogspanningslijn vooral ligt in het gebied tussen de 50 Hz en de

250 kHz, blijkt uit bovenstaande dat de vereenvoudigde formules slechts

een klein gedeelte bestrijken van het gewenste frequentiegebied.

De formules oie Rudenberg geeft voor de impedantie wijken af ten

opzichte van de betrekkingen zoals ze gegeven worden door Carson

en Pollaczek. De aardimpedantie voor het niet-ideaal geleidend zijn

van de aarde zijn bij Rudenberg beduidend eenvoudiger. Ook hij

geeft geen gemakkelijk hanteerbare betrekkingen voor het frequent ie

gebied tussen de 3.5 kHz en 170 kHz.

Rudenberg komt tot vergelijking (2.4.-31) door twee kringintegralen

te nemer_ en die van elkaar af te trekken. De integratiewegen liggen

voor de helft in aarQe en voor de helft in lucht. Wordt echter als
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integratieweg de kring genomen die in fig. 2.4.-2 is aangeduid met

III, dan levert dit de volgende betrekking op

( H+ ~I! Jr) 71 [r-f dr) - /I J( r = JT( r 4r
or

zodat de differentiaalvergelijking wordt

~/f

()r
+ I H _ [

r
(2.4.-50)

hetgeen een factor 2 verschil oplevert met Rlidenbergs uitdrukking.

Ret verschil dat hierdoor in de impedanties ontstaat wordt door

Rlidenberg [16J onbetekenend en niet essentieel genoemd. Voor de hoge

frequenties resulteert dit echter in een impedantie van het aardveld

die V:2maal groter is (vergelijk (2.4.-48) met (2.4.-47)). Wel heeft

hij reeds rekening gehouden met de eindige afmetingen van de geleider

Carson en Pollaczek beschouwen de geleider nog steeds als puntvormig.

Ook voor de mutuele aaroimpedantie tussen twee bovengrondse geleiders

met aardretour komer- Pollaczek en Carson tot dezelfde vergelijkingen
,/2 2'en wel voor Iklvx + (h1+h

2
) <0.5 (Pollaczek), c.q. (0.25 (Carson)

'X -;!-!pw f (n /.8~ -I- R
3

:< (hI -I- h
2

) Ik/ -I-

1>1.,. - 27(! /k/V:t:J.-I-(hl-l-h;;.Y'

-;(: - ~/kl(h,-l-h~J + -- - )}

Rlidenberg geeft voor IkU~(0.7

:::: / flo W {If) /. 5'q
1. iT /k//x/
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Deze betrekking is waarschijnlijk slechts bruikbaar voor relatief

grote afstanden (enkele honderden meters) tussen de geleiders. Bij

vocrbeeld bij beinvloedingsproblemen.

In grafiek 2.4.-1 en 2.4.-2 ZlJn de resultaten weergegeven van de

formules (2.4.-45) tim (2.4.-52). Eveneens zijn in deze grafieker.

de resultaten weergegeven verkregen door computerberekeningen (zie

Hoofdstuk 6.) voor de algemene oplossing van de differentiaalver

gelijking (zie formule (2.4.-53) tim (2.4.-55)). ~

Geconcludeerd kan worden dat geen van de drie auteurs een handzame

formule geeft die geldig is tot + 100 kHz. AIle drie moeten terug

vallen op Besselfuncties om het gebied tussen de 3.5 kHz en 170 kHz

te overbruggen.

Omdat het hierbovengenoemde frequentiegebied van 50 Hz tot 100 kHz

zeer belangrijk is voor transiente verschijnselen in bovengrondse

geleiders met aardretour, wordt voor een formule voor de aardimpe

dantie teruggegrepen naar Carson's algemene formule (2.4.-22).

Carson [4J zelf geeft als oplossing de algemeen geldige betrekking

waarin B~2)(de) de Besselfunctie tweede soort, orde een is,

G(de) ::: {del _ (de)'1 + ("Ie): is de Struvefunctie [10l ,
;2.3 /~3~.5 /~.J~ 5.1 :J

d en e zijn variabelen die afhankelijk zijn van p en q.

Deze be trekking is uigewerkt door Tran [5J en W&sley [6J en met

behulp van hun formules is de aardimpedantie te sc~~ijven als

met s::: -j2kh
1

jh: [,ns (~(;J (2)) ]- 13 (S) __I

1 S7..
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waarin s= (x - j(h
1

+h
2

))k

w= (-x -j(h1+h2 ))k

I

1J:l. }

*

Eeide formules hebben een onbeperkt geldigheidsgebied. Voor de

grafieken wordt verwezen naar Grafiek 2.4.-1 en 2.4.-2. Omdat er

slechts een gering verschil is tussen de waarde die de aardimpedan

tie heeft bij een bepaalde frequentie en de waarde van de mutuele

aardimpedantie bij dezelfde frequentie, is aIleen de aardimpedantie

in grafiek gezet.

Er is gekozen voor de moeilijke vorm om de aardimpedantie te berekenen

om de volgende redenen:

- er is geen beperking in het geldigheidsgebied van (2.4.-54) en

(2.4.-55),
de aardimpedantie is met grote nauwkeurigheid te berekenen,

- de Eesselfunctie is standaard aanwezig in de bibliotheek van de

E7700 (computer Rekencentrum THE),

- de Struvefunctie is makkelijk programmeerbaar.

=0=

In de grafieken is alleen de aardimpedantie z uitgezet. De mutuele
a

aardimpedantie z heeft het zelfde verloop als z .
ma a
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Hoofdstuk 3. De capaciteiten van een bovengrondse geleider

met aardretou:r.

In dit hoofdstuk worden de capaciteiten, zowel ten opzichte van

aarde als tussen twee bovengrondse geleiders onderling , berekend

van een stelsel cylindrische geleiders boven een goed geleidende

aarde. AIle groothe~en zullen uitgedrukt worden in eenheden per

meter.

Als uitgangspunt voor de berekening van capaciteiten van cylin

drische geleiders, wordt Maxwell's wet

genomen. Hierin is D de dielektrische verschuiving, q de ladings

dichtheid, A js een gesloten oppervlak en V het daarbij behorende

volume. Beschouwt men nu een cylindrische geleider met straal R,

waarop een lading van +Q Coulomb per meter aanwezig is. Toepassing

van (3.-1) op een stuk geleider ter lengte van 1 meter en tevens

rekening houdend met de formule

D= E £ Eo r

levert

2Jrr C £ Eo r Q

voor r>R.

Hierin is E. de dielektrische permittivi tei t,
o

E de relatieve permittiviteit,
r

E=E(r,t) de elektrische veldsterkte in r.

De elektrische veldsterkte in r is dan

E= Q (3.-4)
E E. 21Cro r
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Door deze be trekking in te vullen in de definitie-integraal voor de

elektrische potentiaal van een punt verkrijgt men

A

J Q
= 27fr t [

o r
r

dr (3.-5)

waarin A een punt is dat in het oneindige ligt. Uitwerken van deze

integraal levert

u = U
A

- _......;:IlQ---..,.._ In r
27C E £o r

( 3. -6)

UA is de potentiaal van het punt A en kan nog vrij gekozen worden.

Zijn er n parallele geleiders, dan kan men, ervan uitgaande dat het

elektrisch veld conservatief is en dat superpositie toegepast mag

worden, voer de potentiaal in een punt r schrijven [2J

u

n Q.

-i... 2TrE ~
i=1 0 r

In r. + cor.stante
l

waarin Q. de lading per meter is van de geleider i, die zich in het
l

punt r. bevindt. De constante is afhankelijk van de referentie~
l

potentiaal in het oneindig ver weg liggende punt A. Door een geschikt

nulpunt voor de potentiaal te kiezen is het mogelijk om deze constante

nul te maken. Bij het opstellen van (3.-7) is er vanuit gegaan dat

de straal van de geleiders veel kleiner is dan de onderlinge afstand

tussen de geleiders, zodat de afmetingen van een geleider geen

invloed hebben op het verloop van het elektrische veld veroorzaakt

deer de overige geleiders.

Wordt uitgegaan van twee bovengrondse geleiders met ladingen van res

pectievelijk Q
1

en Q
2

per meter, dan kan bet ideaal geleidend zijn

van de aarde verdisconteerd worden door het invoeren van spiegelbeeld-
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ladingen (zie fig.3.-1).

hi

l
h2.

I (
-~ r

-~ :2
.<

fig. 3.-1 De configuratie voor
het berekenen van de
capaciteiten voor
bovengrondse geleiders
met aardretour.

Wcrdt de potentiaal van het aardoppervlak gelijk nul gesteld dan kan

voor de potentiaal in een punt op geleider 1 geschreven worden

In d12 + 27ft E.
o r

( 3. -8)

onder de voorwaarde R1« h1 , d12' d12' •

Betrekking (3.-8) is te herschrijven als

1
me t a 11 = 2 7( t £:.

o r
en

x 2+ (h
1

+h
2

)2

x 2
+ (h

1
-h

2
)2
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De coefficienten a
11

er. a
12

worden potentiaalcoefficienten genoe~~

[2J. Varieert u 1 ' dus ook Q1 en Q2' harmonisch met de tijd (f=Fe J t)

dan kan, nadat (3.-9) partieel naar de tijd is gedifferentieerd,

geschreven worden

dU1 dQ
1

dQ
2

dt = a11~ + a12~

wat geIijk is aan

(3.-10)

Voor een punt op geleider 2 kan op analoge wijze worden afgeleid

2 (h
1

+h
2

)2
1 x +

met a 21 = 27(£ t In
2 (h

1
-h

2
)2

a 12o r x +

1 In
2h

2a 22 =
2T(E E R

2o r

Dentzel [2J toont aan dat dit steIseI vergeIijkingen te herschrijven

is tot

(3.-12)

Rierin hebben de CIS de dimensie van capaciteiten. c
ik

kan opgevat

worden als de capaciteit tussen geleider i en k, terwijI c .. de
II

capaciteit van geleider i ten opzichte van aarde weergeeft indien de

andere geleider geaard is.



- 50 -

Aangezien (3.-7) voor een willekeurig aantal geleiders geldt, is

bovengenoemde afleiding ook uit te breiden tot een willekeurig

aantal geleiders. Met een toenemend aantal geleiders neemt niet

aIleen het aantal capaciteiten toe (een factor tn(n+1)), maar wordt

bovendien de berekening van de c's in (3.-12) veel ingewikkelder.

Omdat,bij de computerberekeningen van de capaciteiten, uitgegaan is

van (3.-7) en (3.-11) en er tevens gebruik gemaakt is van matrixre

kening (zie Hoofdstuk 5), wordt hier niet verder ingegaan op de omre

kening van a ik naar cik . Het is voldoende om te weten dat Dentzel [2J

aantoont dat , indien men uitgaat van

1
2h.

a .. =
2JH. t-

In __l
II R.

o r l

(3.-13)

2
(hi+~)1 In

x ik+
a ik=

27Tf. £ 2
(hi-~)2o r x ik+

dit met behulp van wiskundige methoden eenduidig herleid kan worden

tot capaciteiten.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat er in dit hoofdstuk aan twee

dingen geen aandacht is geschonken:

- de invloed van de draagmasten op de capaciteiten,

- de invloed van het niet-ideaal geleidend zijn van de aarde. Voor

het van belang zijnde frequentiegebied (50 Hz - 100 kHz) is

deze invloed verwaarlocsbaar.

=0=
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Hoofdstuk 4. Samengestelde geleiders en bundelgeleiders.

In dit hoofdstuk wordt bekeken wat de wijzigingen zijn in de formules

var Hoofdstuk 2 en 3, indien we te maken hebben met een geleider die

niet massief is. Bier kan onderscheid gemaakt worden tussen bundel

geleiders, en geleiders bestaande uit een aantal strengen die in

elkaar gedraaid zijn tot een samengestelde geleider.

Bundelgeleiders bestaan uit een aantal parallel lopende geleiders

die behoren tot dezelfde fase. Ze worden in de elektrische trans

missie bij hogere spanningen toegepast om de effectieve straal van

een fasegeleider te vergroten [2J, [18J, waardoor de corona verliezen

sterk verminderd worden. Bovendien hebben ze tot gevolg dat de impe

dantie van een lijn kleiner wordt.

Samer.gestelde geleiders zlJn geleiders die bestaan uit een aantal in

een gedraaide strengen (zie fig. 4.-1). Vaak zijn de buitenste strengen

van Aluminium en dier.en voor de elektrische geleiding, terwijl de

binnenste strengen van staal zijn en voor de mechanische sterkte

zorgen. Dit type geleiders wordt gebruikt omdat het goedkoper, sterker

en makkelijker te hanteren is.

fig. 4.-1 Doo~snede van een samen
gestelde geleider met
7 strengen.

Timascheff 08J toont met berekeningen aan dat een bundelgeleider

vervangen mag worden door een massieve geleider met straal R'. Bier

bij is reeds op geringe afstand van het middelpunt van beide gelei

ders geen verschil meer te merken in het uitwendige elektrostatische

veld. De fout, die gemaakt wordt door in berekeningen een bundelgelei-
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der te vervangen door een massieve geleider met straal R', is dan

ook zeer gering. Voor de vervangende straal van een bundelgeleider

leidt Dentzel [2J de volgende betrekking af

2n n

R' = r[UT'
j=1.ru... jk

jJk

(4.-1 )

waarin R= de straal van de deelgeleider,

Djk= de hartafstand tussen de deelgeleiders j en k,

Er is vanuit gegaan dat alle deelgeleiders dezelfde straal hebben.

In woorden luidt (4.-1):

De effectieve (vervangende) straal is gelijk aan de (n
2

)e machts

wortel uit het product van de straal van iedere deelgeleider met

de afstand tot alle andere deelgeleiders.

Wordt be trekking (4.-1) toegepast op een samengestelde geleider dan

levert dit de vervangende straal op voor deze geleider. Er is dus

geen principieel verschil tussen een bun~elgeleider en een samenge

stelde geleider. Voor de geleider van fig. 4.-1 zal de straal dan

worden

met R de straal van de gebruikte strengen.

O~dat de samengestelde geleiders, die gewoor-lijk gebruikt worden,

al gauw uit 40 a 50 strengen bestaan, zou formule (4.-2) aanleiding

geven tot enorme rekenpartijen. Olli dit te voorkomen wordt betrekking

(4.-2) vervangen door de volgende

R'= fR
g
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Hierin is f een correctiefactor die aangeeft welke fractie de effec

tieve straal R' is van de straal R van de samengestelde geleider.
g

Uit berekeningen [19J blijkt dat f voor de in Nederland gebruikte

geleiders bij benadering de waarde heeft

De afwijking van deze factor is a 2 'to.

Voor bundelgeleiders die gevormd worden door n geleiders, liggend

op de hoekpunten van een regelmatige n-hoek, kan (4.-2) nog verder

vereenvoudigd worden tot

(4.-5)

fig. 4.-2 De symmetrische confi
guratie voor een
bundelgeleider.

Timascheff [18J leidt af dat, als S de afstand is tussen twee naast

elkaar liggende deelgeleiders van zo'n symmetrische configuratie

(zie fig. 4.-2), formule (4.-5) ook geschreven kan worden als

R'= nR( S )n-1
2sinZ(

n

(4.-6)

In deze laatste vergelijking is de term tussen haakjes gelijk aan
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de straal ~ van de omgescr~even cirkel van de regelmatige n-hoek,

zodat (4.-5) wordt

RI= VnR~-1 \

Deze uitdrukking is gelijk aan de uitdrukking die TIentzel langs

empirische weg gevonden heeft.

De betrekkingen (4.-4) en (4.-7) kunnen gebruikt worden voor de

bereke~ing van de externe coefficient van zelfinductie (zie (2.3.-7))

en de capaciteit ten opzichte van aarde (zie (3.-13)). In deze

formules dient R vervangen te worden door

(4.-8)

Voor de interne impedantie bestaat een bundelgeleider uit een

parallelschakeling van n identieke deelgeleiders. Hierdoor dient

(2.2.-23) vervangen te worden door de volgende formule

Pk
zi= n27TR'

waarin RI gelijk is a.an uitdrukking (4.-3).

Voor de mutuele impedantie en capaciteit leidt Dentzel af dat de

afstand tussen de twee geleiders in de betrokken formules vervangen

dient te worden door

(4.-10)
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met Djk de afstand van geleider j uit de eerste bundel tot geleider

k uit de tweede bundel. Oek hier is er weer vanuit gegaan dat de

deelgeleiders dezelfde straal hebben.

In de praktijk is het echter niet nodig om deze uitdrukking te ge

bruiken om de mutuele impedantie en capaciteit te berekenen. Ret

blijkt dat bij de nederlandse netten (150 kV en hoger) de fout maxi

maal 2%0 is indien, voer de afstand tussen 2 bundelgeleiders, de

afstand tussen de middelpunten van de 2 bundels genomen wordt in

plaats van uitdrukking (4.-10).

=0=
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Roofdstuk 5. Impedantie- en capaciteitenmatrices.

In dit Roofdstuk wordt de toepassing van de matrixrekening op de

impedantie- en capaciteitenberekening van een bovengrondse hoog

spanningsverbinding behandeld. In paragraaf 5.1. wordt aangegeven

hoe de impedantiematrix en de capaciteitenmatrix van een mastcoL

figuratie worden opgezet. In de daarop volgende paragraaf 5.2. wordt

het reduceren van een matrix behandeld. Terwijl in de laatste para

graaf, 5.3., een formule wordt afgeleid die het mogelijk maakt om

rekening te houden met fase-wisseling.

5.1. Ret opstellen van de impedantiematrix en de capaciteiten

matrix voor een bo~engrondse hoegspanningsverbinding.

Matrices (rechthoekige stelsels van getallen) zijn een hulpmiddel

om ingewikkelde algabraische en numerieke berekeningen te syste

matiseren. Rierdoor is het onder andere mogelijk om uitgebreide

stelsels van vergelijkingen door middel van eenvoudige notaties

weer te geven en daardoor de berekeningen overzichtelijk te houden.

Veor een uitgebreide behandeling van de matrixrekening zi.i verwezer..

naar de diverse wiskunde-dictaten van de THE [2 OJ , [21J.

Gaat men uit van vier bovengrondse geleiders met aardretour, bij

voorbeeld een hoogspannjngsmast waaraan 3 fasedraden en 1 bliksem

draad hangen, dan kan met behulp van (2.1.-8) het volgende stelsel

vergelijkingen opgeschrever.. worden
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u 1= (Zi+ Ze+ Za)11 i 1+ (zrn+ zrna)12 i 2+ ( Zrn+Zrn) 13i 3+ ( Zrn+Zrna) 14 i 4

u 2= (zrn+ zrna)21 i 1+ (zi+ze+ za)22 i 2+ (z +z )23i3+ (zrn+ zrna)24 i 4rn rna

u
3

= (z +z )31i1+ (z +z )32i2+ (zi+ze+ za)33 i 3+ (zrn+zrna)34 i 4
(5.1.-1)

rn rna rn rna

u
4

= (z +z )41i1+ (z +z )42i2+ (zrn+ zrna)43 i 3+ (zi+ze+ za)44 i 4rn rna rn rna

Met zkk= (Zi+Ze+Za)kk is de eigen-irnpedantie van geleider k

inclusief aardretour

er:

ZOk= (z +z ) ok is de rnutuele irnpedantie van geleider j t.g.v.
J rn rna J

de strocm in geleider k, inclusief aardretoUT. j~k.

kan (5.1.-1) ook geschreven worden als

u 1= z11 i 1 + z12 i 2 + z13 i 3 + z14 i 4

u 2= z21 i 1 + z22 i 2 + z23 i 3 + z24 i 4

u
3

= z31 i 1 + z32 i 2 + z33 i 3 + z34 i 4
( 5.1 •-2)

u
4

= Z41 i 1 + z42 i 2 + z43 i 3 + z44 i 4

Ret stelsel vergelijkingen (5.1.-2) kan nu in matrixvorrn gesc~~even

worder: [20J

met

[uJ [z J[1]

[u]=
de spanrings

vector [IJ=
de stroorn-

vector
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Z11 z12 z13 z14

[ZJ

z21 z22 z23 z24

z31 z32 z33 z34
de impedantiematrix

z41 z42 z43 z44

Ret is eenvo~dig in te zien dat Zjk=zkj' want de mutuele impedantie

van geleider j ten opzicbte van k is even groat als van geleider k

ten opzicbte van j [7J. Dit is eveneens te controleren door het uit

schrijven van de matrix-elementen met behulp van (2.3.-13) en

(2.4.-55). Ret blijkt dus dat de impedantie [ZJ altijd een s;ymmetri

sche matrix oplevert.

Voor bet oplossen van het stelsel vergelijkingen (5.1.-3) bestaan

verschillende methoden. Ret zou te ver voeren om ze hier te behan

delen. Een uitgebreide bebandeling is te vinden in Numerieke

Methoden I & II [22J.

Ret opstellen van de capaciteitenmatrix komt iets moeizamer tot

stand. Met behulp van (3.-10) kan de A-matrix bepaald worden voor

het stelsel vergelijkingen

jw[UJ ( 5.1 •-4)

Uitgeschreven wordt dit voor de configuratie die aan bet begin van

de paragraaf genoemd is

u 1
a a a a i

11 12 13 14 1

u
2

a a a a i
21 22 23 24 2

jW u
3

a a a a i (5.1.-5)
31 32 33 34 3

u
4

a a a a i
41 42 43 44 4
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met ~=
1 In (~~)2 Tr€. E-o r

2 2
1 x'k+ (h ,+~)

In J Ja jk= 27ft: E 2 (hj_~)2o r x jk+

Omdat (5.1.-4) een stelsel onafhankelijke vergelijkingen is en de

matrix A een vierkante matrix is, geldt dat [AJ een inverse heeft

namelijk [AJ-1. Nu geldt

ofwe1

[rJ

[rJ ( 5.1. -6)

Noem vervolgens de inverse matrix [AJ-1 de capaciteitenmatrix [OJ
dan krijgt men de bekende uitdrukking

[rJ jeu[oJ[uJ (5.1 . -8)

Ook weI genoteerd als [rJ=[yJ[u] met [yJ de admittantiematrix.

De capaciteitenmatrix is dus als voIgt berekend. Stel de A-ruatrix

op met behulp van (3.-10) en (3.-11), en bepaal hiervan de inverse,

dit is dan de gewenste capaciteitenmatrix.

Met behulp van het computerprogramma dat in Hoofdstuk 6 wordt bespro

ken, worden de elementen berekend van zowel de impedantiematrix als

van de capaciteitenmatrix.
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5.2. Ret reduceren van de matrices.

Gegeven een bovengrondse hoogspanningsverbinding, bestaande uit n

geleiders, waarvan geleider 1 tim k dienen voor het elektrisch ver

mogenstransport en geleider k+1 tim n de bliksemdraden zijn. Ret

stelsel vergelijkingen, dat de spanningsval per lengte-eenheid van

deze configuratie weergeeft, ziet er als voIgt uit

z11······· z1k z1 ,k+1······ z1n

zk1 • • • • • •• zkk zk k+1 •••••• zkn,
~+1

u
n

zk+ 1 ,1 •••.

Zn1 ••••••.

z
k+1 ,k Zk+1 ,k+1 ••••

z k 1······n, +

Z
k+1 ,n

z
nn i

n

(5.2.-1)

Rieruit blijkt dat de spanningsval per lengte-eenheid van elke

geleider, afhankelijk is van de stromen in aIle geleiders (inclusief

bliksemdraden). Indien men slechts geinteresseerd is in d.e relatie

tussen de fasegrootheden dar is het gewenst hetstelsel vergelijkingen

te reduceren tot k vergelijkingen. TIit is mogelijk doordat in de

praktijk de bliksemdraden met de masten doorverbonden (geaard) zijn

en derhalve de spanningsval van deze draden gelijk aan nul is.

TIe reductiemethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van blokmatrices,

gaat als voIgt. Betrekking (5.2.-1) wordt met behulp van blokmatrices

geschreven als

( S'. 2. -2)
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waarbij [Db] de spanningen van de bliksemdraden bevat die we willen

elimineren en [IbJ de daarbij behorende stromen.

Nu geldt dat

met [QJ is een nulvector (vector gevuld met nullen).

Met behulp van de rekenregels

[AJ-lAJ[BJ [B]
en

[A] + [Q] == [A]

(5.2.-5)

(5.2.-6)

volgt uit (5.2.-4)

(5.2.-7)

Vervolgens wordt dit resultaat gesubstitueerd in (5.2.-3), wat de

volgende betrekking oplevert

(5.2. -8)

Ock wel te schrijven als

Di t is het nieuwe gereduceerde stelsel. Daar de Z-lI1atrix symmetrisch

is geldt bovena.ien dat [Z2J ==[Z3J •
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Als voorbeeld zal de reductiemethode uitgewerkt worden voer een

eenvoudig stelsel, bestaande uit 3 geleiders plus 1 bliksemdraad.

In matrixnotatie luidt de spanningsvergelijking

u
1 z11 z12 z13 z14 i 1

u
2 z21 z22 z23

,
z24 i

2
I (5.2.-10)== I i

3
u

3 z31 z32 z33 I z34
r

------- ---,----
u

4 z41 z42 z43
I

z44 i
4I

I
I

Vervolgens wordt de reductieregel ( 5.2. -9) , oak weI "vegen" genoemd,

toegepast op dit stelsel. Uitgeschreven ziet dit er dan zo uit

u
1 z11 z12 z13 z14 i 1

u
2 z21 z22 z23 z24 'r:~'[Z41' z42' z43] . i

2 (5.2.-11)

u
3 z31 z32 z33 z34 i

3

Dit term voor term uitwerken levert de veegprocedure voor het geval

dat men 1 bliksemdraad wil elimineren. De elementen van de geredu

ceerde Z-matrix worden dan op de volgende wijze bepaald

-1
z'k == zJ'k - zJ'gzggZgk

J gereduceerd
(5.2.-12)

waarin g (=4) de bliksemdraad is die geelimineerd wordt. Betrekking

(5.2.-12) komt overeen met de uitdrukking die Hesse [23J vindt.

Moeten er ~eerdere bliksemdraden geelimineerd worden, dan gebeurt

dit in principe met de matrix-betrekking (5.2.-9). Maar omdat matrix

berekeningen veel tijd en moeite kesten (zelfs met de corr.puter) is
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er, voor het geval dat er maar "een paar" bliksemdraden geelimineerd

moeten worden, een snellere methode. Indien het aantal te reduceren

vergelijkingen klein blijft, is het efficienter om het reduceren

stap voor stap te doen. Dit wil zeggen dat indien een 8x8 systeem

gereduceerd moet worden tot een 6x6 systeem, dan gebeurd dit in

2 stappen:

- reduceren van 8x8 naar 7x7,

2 - reduceren van 7x7 naar 6x6.

Bij deze laatste methode wordt gebruik gemaakt van formule (5.2.-12),

hetgeen een speciaal geval uit de matrixrekening is.

Ret reduceren van de capaciteitenmatrix gebeurt op analoge wijze.

De reductie wordt echter niet toegepast op de capaciteitenmatrix

zelf, maar op het stelsel (5.1.-5), dus nog voordat de R-matrix

geinverteerd is.

5.3. Ret transponeren van de lijn.

Indien een bovengrondse hoogspanningsverbinding voldoende lang is,

kan het voorkomen dat er fase-wisseling is toegepast. Dit gebeurt

om er voor te zorgen dat de belasting van de generatoren zo goed

mogelijk symmetrisch blijft. De asymmetrie ontstaat doordat de ge

leiders niet volkomen symmetrisch ten opzichte van elkaar en ten

opzichte van de aarde aan de mast zijn opgehangen. Bij het bekijken

van fig. 5.3.-1 zal het weinig moeite kosten om in te zien dat bij

voorbeeld z111z44 ' dit tengevolge van het verschil in hoogte boven

het aardoppervlak.

Door nu een aantal malen (3 of een veelvoud daarven) fase-wisseling

toe te passen, er_ de deel trajecten evenlang te kiezen, wordt voor

de bron de belasting, tengevolge van de lijnverbinding, weer

symmetrisch.
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fig. 5.3.-1 Een voorbeeld van een mastbeeld, bestaande uit
2 oirouits zonder bliksemdraden.

Daar de geleiders door de fase-wisseling niet steeds dezelfde posi

tie innemen in het mastbeeld, hebben ze op de verschillende deel

trajecten ook verschillende impedanties. Ret is daarom noodzakelijk

een onderscheid te maken tussen fasegrootheden en lijngrootheden.

Zij worden als voIgt gedefinieerd:

- lijngrootheden: worden bepaald door hun vaste plaats in het mast

beeld (de nummers in fig.5.3.-1). Rierbij is [v]
de lijnspanningsveotor, [ZJ de lijnimpedantie en

[s] de lijnstrooffivector;

- fasegrootheden: worden bepaald door de benaming die zij gekregen

hebben aan de generator. Deze grootheden krijgen

een plaats toegewezen in het mastbeeld. Eij fase

wisseling krijgen ze een andere plaats toegewezen

in het mastbeeld (de letters in fig. 5.3.-1 ver

wisselen van plaats). Voor de fasegrootheden

geldt dat [U] de fasespanningsvector, [RJ de

fase-impedantiematrix en [rJ de fasestroomvector

is.

De matrixformule

[v] [zJ[sJ
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is op te vatten als zijnde de spanningsbetrekkingen van de genum

merde geleiders aan de mast (dus lijngrootheden). Door nu aan iedere

fase een geleider van de mast toe te wijzen, geldt dat de fasegroot

heden gekoppeld worden aan de lijngrootheden. Fase-wisseling wil

dus mathematisch niets anders zeggen dan dat de fasegrootheden ge

koppeld worden met andere lijngrootheden.

Ret toekennen van een geleider aan een bepaalde fase komt in de matrix

rekening overeen met het toewijzen van een bepaalde rij uit betrek

king (5.3.-1) aan die bewuste fase. Dit gebeurt met behulp van een

permutatiematrix [20J. Ee~ permutatiematrix P , die altijd een vier

kante matrix is, is als voIgt gedefinieerd

: = { 1 als j

o als j J f(k)

In elke kolom en elke rij staat precies een 1. Een voorbeeld om het

eeL en ander te verduidelijken zal op het einde van de paragraaf

worden uitgewerkt.

Met behulp van matrix [pJ, die de koppeling geeft tussen lijnspanning

en fasespan~ing, kan voor de fasespanning op een deeltraject de vol

gende uitdrukking geschreven worden

[u] = [pJ[vJ

en met behulp van (5.3.-1)

[u] [pJ[zJ[sJ

Omdat we niet geinteresseerd zijn in lijnstromen maar weI in fase

stromen, kan voor de stroom, analoog aan (5.3.-3) geschreven worden
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[1J = [pJ[sJ

Wat te herschrijven is als

zodat betrekking (5.3.-4) wordt

(5.3.-5)

(5.3.-6)

O~gemerkt kan worden dat [pJ-1 eenvoudig te be~alen is. Omdat de

matrix [pJ orthogonaal is, heeft [p] maar een inverse en deze is

gelijk aan de getrans~oneerde matrix. Dus

(5.3. -8)

Eetrekking (5.3.-7) kan eventueel nog verder vereenvoudigd worden

door te stellen

De s~anningsvergelijkingen voor de hele hoogs~anningsverbinding,

bestaande uit n deeltrajecten, kan met behul~ van (5.3.-7) geschreven

worden als

[uJtotaal= (11[pJ[Z][P1]-1+ •.•• + lk[Pk][Z][PkJ-1
+ ••

• • •• + 1n[pn][z][Pn] -1 ) [1] ( 5. 3. -1 0)

hierin is lk = de lengte van deeltraject k,

[pJ = de ~ermutatiematrix die de fase-wisseling voor

deeltraject k vastlegt.

1~ k~ n
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Als voorbeeld wordt de permutatiematrix en de fase-impedantiematrix

voor fig. 5.3.-1 uitgewerkt.

Voor de fasespanningsvector en de fasestroomvector geldt

uR i R
Us is

[u] ~
[IJ

iT
= en

iu~

~ ~

~ ~

terwijl de Z-matrix (lijngrootheden) de bekende vorm heeft

[Z] (5.3.-12)

De permutatiematrix [p] wordt aan de hand van de volgende tabel op-

gezet (zie ook fig. 5.3.-1)

Aan geleider 1 wordt fase T toegewezen - f( 1 )=3

" "
2

" "
R

"
_f(2)=1

" "
3 " "

V
"

--.f(3)=5

11 n 4
" "

S
" - f( 4)=2

11 11 5 11 11 W 11 _f( 5)=6

11 11 6 11 11 U 11 --f(6)=4

f(1)=3 wil zeggen dat de eerste rij van [ZJ wordt toegekend aan de

derde rij van [u].
In woorden kan de eerste regel met behulp van (5.3.-2) gelezen worden

als: indien

Op dezelfde

overige Pjk

k=1 en j=3 dan is Pjk=1=P31.

wijze kunnen de regels 2 tim 6 afgewerkt worden. AIle

zijn gelijk nul, zodat de permutatiematrix wordt
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0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0
[p]

0 0 0 0 0 (5.3.-14)

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0

De spanningsvergelijking voor fig. 5.3.-1 wordt dan

UR 0 1 0 0 0 0 z11 ••• z16 0 0 1 0 0 0 i R

Us 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 is

uT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 iT
(5.3.-15)

~ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ~

u.v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 i V

~
0 0 0 0 1 0 z61 ••. z66 0 0 0 0 0 ~

die uitgewerkt levert

uR z22 z24 z21 z26 z23 z25 i R

Us z42 z44 z41 z46 z43 z45 is

~ z12 z14 z11 z16 z13 z15 iT

~ z62 z64 z61 z66 z63 z65 i U
(5.3.-16)

~ z32 z34 z31 z36 z33 z35 i V

~ z52 z54 z 51 z56 z53 z55 ~

hetgeen met behulp van fig. 5.3.-1 ook te verifieren valt. De Z-matrix

uit (5.3.-16) is gelijk aan de matrix [RJ in (5.3.-9). Door deze

matrix voor ieder deeltraject te berekenen, daarna met de bijbehorende

lengte te vermenigvuldigen en tenslotte al deze matrices bij

elkaar op te tellen, verkrijgt men uiteindelijk een matrix die de
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impedantie-eigenschappen bevat van een getransponeerde hoogspannings

lijn met een totaal lengte 1 (zie ook formule (5.3.-10)).

De bewerking welke de capaciteitenmatrix als gevolg van de fase

wisseling moet ondergaan, is volkomen identiek aan de hiervoor ge

noemde bewerking voor de impedantiematrix.

=0=
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Roefdstuk 6. Ret computerprogramma voer de berekening van

de impedantie- en capaciteitenmatrices.

In dit hoofdstuk wordt in vogelvlucht het computerprogramma behan

deld, dat de capaciteiten- en impedantiematrices berekend voor een

bovengrondse hoogspanningsverbinding. Ret programma is geschreven

in BEATHE (Burroughs Extended Algol THE). Waar in het programma af

geweken is van de formules, die afgeleid zijn in de Roofdstukken 2

tim 5, zal aangegeven worden waarom is afgeweken en welke formules

wel zijn gebruikt.

Voordat aan het ontwerpen van het programma begonnen werd, zijn een

aantal eisen opgesteld waaraan het programma moest voldoen. Deze

eisen waren:

Ret programma moet in de toekorr.st gebruikt kunnen worden voor de

berekening van impedanties en capaciteiten ten behoeve van het

modelleren van de lijnelementen van een Transient Network Analyzer

alsmede ten behoeve van bet digitaal berekenen van transiente

verschijnselen in transmissiesystemen. Ret programma dient daarom

ook hanteerbaar te zijn voor anderen.

- De berekeningen moe ten kunnen worden uitgevoerd voor een 3 fasen

dubbelcircuit van 150 kV of hoger, inclusief de bliksemdraden.

- Bij de berekening dient rekening te worden gehouden met het

"Skin-effect", de aardimpedantie (aardcorrectiefactoren) en de

mutuele koppeling tussen de geleiders.

- De impedanties moe ten berekend kunnen worden voor het frequentie

gebied van 50 Rz tot, zo mogelijk, 100 kHz. Is 100 kHz niet haal

baar, dan tot een zo hoog mogelijke frequentie.

De impedanties moe ten in matrixvorm gerepresenteerd worden.

Bij de capaciteiten, ook in matrixvorm, hoeft vooralsnog geen

rekening te worden gehouden met de invloed van de masten.

Later zijn hieraan nog toegevoegd de volgende eisen:

De matrices moe ten gereduceerd kunnen worden, door de bliksemdraden

(met spanning nul) te elimineren.
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Fase-wisseling moet ook in de berekeningen ingecalculeerd kunnen

worden.

Vervolgens is bij het ontwerpen van het programma van de volgende

vooronderstellingen uitgegaan.

Voor de hoogspanningsverbinding waarvoor de berekeningen worden uit

gevoerd geldt:

De vereenvoudigingen en aannamen,die gedaan zijn bij het afleiden

van de formules in de Roofdstukken 2 tim 5, kunnen hier onverkort

gehandhaafd worden.

AIle fasedraden zijn identiek. Ret enige waarin ze van elkaar

verschillen, is hun plaats in het mastbeeld.

AIle bliksemdraden zijn identiek. Ret enige waarin ze van elkaar

verschillen, is hun plaats in het mastbeeld.

- AIle bundelgeleiders hebben dezelfde eigenschappen. De deelgelei

ders, waaruit de bundel is opgebouwd, zijn gesitueerd in de

hoekpunten van een regelmatige veelhoek (aIle hoekpunten bezet).

De eerste eis heeft er toe geleid dat het programma dusdanig van op

zet is, dat het ook goed leesbaar is voor andere personen dan de

ontwerper. Ret programma heeft hierdoor een blokstructuur gekregen

die sommigen misschien overdreven aandoet en waardoor de berekeningen

ook niet op de meest efficiente wijze worden uitgevoerd. Daar staat

tegenover dat het geheel zeer overzichtelijk is gebleven. Bovendien

is het door deze opzet mogelijk om diverse blokken in hun geheel uit

het programma te lichten en ze op ee~voudige wijze zelfstandig te

gebruiken of in een ander programma in te bouwen.

Ret voorgaande heeft geresulteerd in een programma waarvan het flow

diagram in fig. 6.-1 is weergegeven. Rieronder zal een korte behan

deling van het programma gegeven worden, waarbij het flow-diagram

als uitgangspunt is genomen.

Blok 1 - AIle gegevens worden in een maal ingevoerd en opgeslagen. In

de loop van het programma worden zij nergens veranderd. De

gegevens zijn: aantal geleiders en blikserrdraden, eigenschappen
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1

fig. 6.-1 Ret flow-diagram van het programma dat
de capaciteiten- en impedantiematrix
berekend voor een bovengrondse hoog
spanningsverbinding.

7
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Ja

11
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voor de hele ver
b inding en all
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geleiders en bliksemdraden, hun plaats in het mastbeeld, soorte

lijke weerstand aarde, het frequentiegebied waarvoor de bere

keningen uitgevoerd moeten worden, aantal malen fase-wisseling

eL de lengte van de deeltrajecten; en tenslotte welke bereke

ningen men wenst uit te voeren.

Blok 2 - Ter controle worden aIle invoergegevens afgedrukt voordat met

de berekeningen wordt begonnen. Dit vergemakkelijkt het opspo

ren van fouten, die gemaakt zijn bij het invoeren van de

gegevens.

Blok 3 - Hier worden aIle grootheden, die in het verdere verloop van

het programma een constante waarde hebben, van hun waarde

voorzien. Bijvoorbeeld de vervangende straal van een bundel

geleider (zie formule (4.-7)). Voor de hoogte van een geleider

is gebruik gemaakt van de formule [2J, [2~

h ( 6. -1 )

waarin h = hoogte ophangpunt geleider boven aardoppervlak,o
D = maximale doorhang geleider.

Blok 4 - In dit blok wordt de impedantie-matrix Z berekend voor de op

gegeven mastconfiguratie. Omdat de Z-matrix symmetrisch is,

wordt aIleen de rechtsbovenmatrix berekend. De berekening vindt

plaats voor het opgegeven frequentiegebied. Eerst wordt de

matrix berekend voor de minimumfrequentie, vervolgens wordt de

frequentie naar keuze verhoogd met een constante factor of een

constante frequentiestap, waarna de volgende matrix berekend

wordt. Deze procedure wordt herhaald tot en met de maximum

frequentie. Gebruikt zijn de volgende formules

zkk= (z. + z + z )kklea

zie formule (4.-9) resp. (2.3.-7) resp. (2.4.-54).
en
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z 0k= (z + z ) Ok
J m rna J

met j 1= k

zie formule (2.3.-13) respectievelijk (2.4.-55).
B( 1)

Voor de uitdrukking~ bij de berekening van de interne
B

1
impedantie is maar gedeeltelijk gebruik gemaakt van de biblio

theekprocedures voor Besselfuncties. Ret bleek dat de modulus

van het argument van deze procedures kleiner moest zijn dan

158. Deze waarde wordt bij de interne impedantie al snel bereikt

(bij ~ 3 kHz). Om dit probleem te omzeiler. is er een nieuwe

procedure, genaamd BESSQUOT, geschreven. Voor de afleiding en

de formule zelf zij verwezen naar Appendix 2.

Blok 5 - Indien gewenst worden de bliksemdraden geelimineerd en blijven

gereduceerde matrices ZREDUC over. Run formaat is gelijk aan

het aantal fasen maal het aantal circuits van de mast. Er is

gebruik gemaakt van de formule

-1
zreducok := zOk - Zo z z k

J J Jg gg g
k I=. g
j 1= g

(6.2.-12)

g is hier het nummer van de bliksemdraad.

Bij deze methode wordt iedere bliksemdraad apart geelimineerd

(stap voor stap methode). De reductie wordt voor alle frequ

enties uitgevoerd.

Blok 6 - Indien gewenst, wordt ZTRANS, de matrix voor een getransponeerde

lijn, berekend. Deze matrix heeft betrekking op de gehele ver

binding. Dat wil zeggen dat de lengte van alle deeltrajecten

wordt meegenomen in de berekening. Er is uitgegaan van formule

(5.3.-10) en de Z-matrix (5.3.-16). Uit (5.3.-16) kan een een

voudig algorithme gehaald worden, dat het tijdrovende rekenen

met matrices overbodig maakt.

Ret Algorithme luidt:

Ret element R
jk

van de fase-impedantieIT.atrix wordt gelijk

aan het element Zab van de lijnimpedantieIT.atrix. Rierin is



a het lijnnummer dat bij fase j hoort en b is het lijnnummer

dat bij fase k hoort op het beschouwde deeltraject. Vermenig

vuldig het element met de lengte van het deeltraject en tel

dit op bij de uitkomst van het vorige traject.

In semi-algol wordt dit voor een nxn matrix:

ztrans:=O

voor eerste tim laatste deeltraject do

begin

for j:=1 step 1 until n do

begin

for k:=j step 1 until n do

ztrans [j ,kJ : =ztrans [j ,k] + (6. -2)

lengtedeel traject3fz [faseposi tie [j ],fasepositie[kJ]

end

end

Ock dit geceurt voor alle gewenste frequenties.

Blok 7 - Indier- gewenst, wordt de rechtsbovenmatrix YMAT berekend met

behulp van de formules

1 2~
;ymat : = ----:..- In

kk 2TCE E. Rko r

In

2
(h .+h

k
)

J

(3.-13)

Blok 8 - Indien gewenst, worden de bliksemdraden geelimineerd en blijft

de gereduceerde matrix YREDUC over. Het principe is hetzelfde

als dat van blok 5.
Blok 9 - In dit blok wordt van de matrix YREDUC de inverse matrix

CAPMAT bepaald. Zie oak formule (5.1.-7). Het inverteren

gebeurt met behulp van de bibliotheekprocedures
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CEOUTDECOMPOSITION en CROUTINVERSE.

Blok 10 - Indien het gewer.st is, wordt de capaciteitenmatrix

CAPMATRIX berekend voor een getransponeerde lijn. Er is gebruik

gemaakt van hetzelfde principe als in blok 6. De matrix wordt

dus berekend voor de totale lengte van de verbinding met be

hulp van formule

capmatrixQ,k] :=capmatrix[j,k] +

lengte*capmat[fasepositie[j], fasepositie[kJJ

(6.-3)

Blok 11 - Dit blok verzorgt de gewenste uitvoer. Voor de uitvoer gelden

de volgende regels

ui tvoer reductie fase-
wisseling

Z-matrix nee nee

gereduceerde matrix ja nee

getransponeerde matrix nee ja

gere duceerde matrix
voor getransponeerde ja ja
lijn

Er moet voldaan zijn aan beide voorwaarden om de gewenste uit

voer te krijgen. Dit wil zeggen dat er per run slechts een

van de vier mogelijke matrices wordt afgedrukt.

Voor de capaciteitenmatrix geldt dat de vorm waarin de uitvoer

plaats vindt, gekoppeld is aan die van de impedantiematrix.

Tenslotte zij nog vermeldt, dat het argument ~ van de wortel uit het

complexe getal z voldoet aan

=0=
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Hoofdstuk 7. Berekeningsresultaten.

In dit hoofdstuk worden een aantal berekeningen besproken, die uit

gevoerd zijn met het in Hoofdstuk 6. behandelde computerprogramma.

Aan de hand van deze berekeningen is nagegaan wat de invloed is die

de verschillende circuitgrootheden hebben op de impedanties en capa

citeiten van een hoogspanningsverbinding. Aan bet eind van dit hoofd

stuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de berekende grootheden

en hun waarden gemeten in de praktijk.

Als uitgangspunt voor de berekeningen is de configuratie genomen

zoals die bepaald wordt door bet mastbeeld van het standaardcircuit

(zie fig. 7.-1). Dit standaardcircuit is het basiselement waarmee

bet nederlandse 380 kV koppelnet is opgebouwd [25J. Afwijkingen van

dit standaardcircuit kunnen plaats vinden bij onder andere rivier

kruisingen, wisselmasten en invoer bij schakelstations.

Bij alle berekeningen is bovendien fase-wisseling toegepast alsmede

matrixreductie. Door dit laatste is de invloed van de bliksemdraden

reeds verwerkt in de resultaten.

Voordat overgegaan kan worden tot presentatie van de resultaten van

de computerberekeningen, is het noodzakelijk om een aantal gebruikte

groot~eden te definieren. Deze grootheden zijn:

de beirijfsi~pedantie

bestaande uit de beirijfsweerstand ~ en de bedrijfsinductie Lb ,

en de homopolaire impedantie

z = R + jwL
000

bestaande uit de homopolaire weerstand R en de homopolaire inductie L .
o 0
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fig. 7.-1 Mastbeeld van het standaardcircuit.
Dit mastbeeld is het basiselement voor
het nederlandse 380 kV koppelnet.

nr./

nr. 3
J{ /2.:<-

.....0--'----__.. ........>------'--'-'-----_._1

nr. :<.

....

I7r'

nr; I.(

I I I I II I / / / /

Maximale doorhang geleiders 1 tim 6 is 16 m bij 70° C.

Maximale doorhang bliksemdraden 7 en 8 is 13 m bij 20 0 C.

Materiaal fasedraden (geleiders 1 tim 6) 3 ~ 423.1/37.4 mm2 Al/St

Materiaal bliksemdraden (geleiders 7 en 8) ~ 241.7/39.4 mm2 Al/St

Alle maten zijn uitgedrukt in meters.
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De bedrijfsimpedantie van bijvoorbeeld geleider 1 wordt verkregen

met behulp va~ formule (5.1.-2)

Dit is de betrekking voor de spanningsval per meter van geleider

(zie fig. 7.-1), waarbij de invloed van de aarddraden 7 en 8 met

behulp van matrixreductie reeds verwerkt is in de impedanties.

Indien nu het rechter circuit niet gevoed wordt en bovendien een

zijdig geaard is, geldt dat

Wordt het linLer circuit gevoed vanuit een symmetrische bron en is

daarbij tevens de belasting symmetrisch, dan geldt

o

Door de betrekkingen (7.-4) en (7.-5) te substitueren in (7.-3),

en daarbij aan te nemen dat z12~z13' verkrijgt men voor de spanning

De bedrijfsimpedantie wordt nu als voIgt gedefinieerd

Hieruit voIgt met behulp van (7.-1)
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~ Re {z11 - z12 }

(7.-8)

L
b ~ 1m {z11- z12]

Ook voor de definitie van de homopolaire impedantie wordt uitgegaan

van betrekking (7.-3), waarbij het rechter circuit weer eenzijdig

geaard wordt (7.-4). Aan het linker circQit wordt nu de voorwaarde

opgelegd. Voor dit geval wordt de spanningsbetrekking, onder aanname

da t z 12= z 13 '

(7.-10)

De definitie voor de homopolaire impedantie wordt dan

z
o

Hieruit voIgt met behulp van (7.-2)

Analoog aan het voorgaande kunnen, TJJet behulp van formule (3.-12),

de bedrijfscapaaiteit cb en de aardcapaciteit Co berekend worden,

zodat geldt
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en

c
o (7.-14)

De berekening van de imped~nties van het standaardcircuit

als functie van de frequentie.

Voor de berekening is uitgegaan van de dimensies van het mastbeeld

zoals deze vermeld zijn in fig. 7.-1. De soortelijke weerstand van

de aarde is gelijk gesteld aan 100nm, terwijl de temperatuur van

de geleider 20
0

C is. De resultaten van deze berekening voor het fre

quentiegebied van 50 Hz tot en met 100 kHz zijn weergegeven in

Grafiek 7.-1 en 7.-2.

De waarden voor de capaciteiten zijn

c 7.28 nF/km
o

De invloed van de bliksemdraden op de impedanties van het

standaardcircuit.

Uitgaande van een P d = 100fim en een geleiderte~peratu1n~vanaar e
20

0
C zijn de impedanties berekend van het standaardcircuit, maar

zonder de bliksemdraden 7 en 8. Deze res~ltaten zijn weergegeven in

tabel 7.-1 kolom 2, 4, 6 en 8. Er naast zijn de impedanties gegeven

voor het standaardcircuit met blikseilldraden, tabel 7.-1 koloill 3, 5,

7 en 9.

D"u.idelijk blijkt ui t deze resul taten dat de homopolaire impedantie

sterk verminierd indien er bliksemdraden in het circuit zijn aange

bracht. De invloed van de bliksemdraien op de homopolaire weerstand

is over het gehele beschouwde frequentiegebied procentueel even

groot, terwijl de invloed op de hOillopolaire inductie het sterkst is
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bij Iage frequenties en gaanie weg minder wordt naarmate de frequ

entie toeneemt

tabel 7.-1 De invIoed van de bliksemdraden op de bedrijfs
en de homopolaire impedantie.

1
mn/krr mH/km R in ..l1./km . mH/kFreq. ~edr. in L L In mbedr. 0 0

in
2 3 4zonderP met /J zonder 7 8 9 metzonder met met zondeIHz

bliks. bliks. bliks bliks.bliks. bliks. bliks. bliks.

50 24.1 24.4 0.901 0.896 0.165 0.106 3.64 2.47

100 25.1 25.6 0.900 0.896 0.303 0.146 3.44 2.41

200 28.9 29.7 0.899 0.895 0.571 0.238 3.24 2.36

400 37.9 39.6 0.897 0.891 1. 09 0.442 3.05 2.29

800 52.1 55.6 0.893 0.888 2.06 0.864 2.86 2.22

1600 73.0 80.2 0.891 0.885 3.85 1 .72 2.68 2.15

3200 105 122 0.889 0.882 7.10 3.41 2.52 2.07

6400 161 196 0.887 0.881 12.83 6.66 2.37 2.00

12 800 261 332 0.886 0.879 22.6 12.66 2.23 1.92

25 600 450 591 0.885 0.877 38.7 23.2 2.12 1.85

51 200 810 1060 0.884 0.876 64.4 40.8 2.02 1. 79

100 000 1430 1880 0.883 0.875 102.1 67.5 1.94 1. 74

p = 100D.m

De bedrijfsi~p9dantie bIijkt veel minder gevoelig voor het weI of

niet aanwezig zijn van de bliksemdraden. OpvaIIend is weI dat de

bedrijfsweerstand toeneemt indien er bliksemdraden in het circuit

opgenomen worden. Dit is te verklaren doordat de bedrijfsimpedantie

afneemt tengevolge van het aanbrengen van de kortsluitlus gevormi

door de bliksemdraden en de aarde. Maar tevens wordt hierdoor de

interne weerstand van ie bliksemdraad "getransformeerd overgebracht"



- 82 -

op de geleider. In Grafiek 7.-3 is de invloed van de bliksemdraden

op de bedrijfsweersta~d uitgezet. De bedrijfsweerstand van het cir

cuit zonder bliksemdraden is gesteld op 100 %. Duidelijk is te zien

dat de bedrijfsweerstand van het circuit beduidend toeneemt met de

freq~entie als er ook bliksemdraden in het circuit worden opgenomen.

In de grafiek is tevens aangegeven in welke mate de interne weerstand

van de geleider (R.) en de resulterende aardweerstand (R - R ) bij-
1 a rna

dragen tot de bedrijfsweerstand ~. Bij toenemende frequentie wordt

de invloed van de aarde steeds groter.Dit wil zeggen dat bij hoge

frequenties het resulterende elektromagnetische veld in de aarde

niet meer gelijk aan nul is. Ret gevolg hiervan is dat er ook bij

een symmetrische belasting van het circuit, bij hogere frequenties,

aardstromen gaan lopeno

De waarden voor de capaciteiten zijn weergegeven in tabel 7.-2.

tabel 7.-2 Invloed van bliksemdra~en op
de capaciteiten.

Bedrijfscapaciteit Aardcapaciteit
in nF/km in nF/km

zonder met zonder met
bliksem- bliksem- bliksem- bliksem-
draden draden draden draden

12·77 12.87 6.81 7.28

De invloed van de soortelijke weerstand van de aarde op

~e impedanties.

Er is weer uitgegaan van het standaardcircuit (fig. 7.-1) en

een geleidertemperatuur van 200 C. De berekeningen zijn uitge

voerd voor 3 waarden van de soortelijke weerstand van de aarde,



bliksemdraden op de bedrijfsweerstand,

als functie van de frequentie.

!.IJvIoed QQrJe
(Ra -RRl4)

fnvloeJ

~/lkJeh7jrQje n

/(D
(

~
I-j

OJ
"'1J
1-'-
(lJ

7'

-.J
•
I
U'J

I I
/0.000 J()-IJOO f(J(). tJOO

f

]Oco/ct'tJ

- ....

I
3M

F [liz7
1M

bedrijfsweerstand zonder bliksemdraden

bedrijfsweerstand inclusief bliksemdraden

interne weerstand geleider

De invloed van de aarde en van de

50

()

_. ':{O {

f\:
R

btJ
R _ ~

1

/5'0

lito ~

130 -

/20 -

I/o -

/00%-

R '10 -

Rb

['/0] 51?

r
60 -

So
itt? -

30 ~

::<0 -

/0

1

~



- 83 -

namelijk 100 flm, 50 Dm en 10 11m. Di t zijn waarden die representa

tief zijn voor de nederlandse bodem. In tabel 7.-3 zijn de resulta

ten weergegeven voor de bedrijfsimpedantie en in tabel 7.-4 voor

de homopolaire impedantie.

tabel 7.-3 De invloed van de soortelijke weerstand van
de aarde op de bedrijfsimpedantie.

Freq. Rae dr. in m.n./km L in rnH/km
bedr.

in
Hz

p= 100.frrr f= 50 Sl.m f= 10 SLm p= 1OO~ p= 5o.nm Ip = 1G.Qn

50 24.4 24.4 24.5 0.896 0.896 0.896

100 25.6 25.7 26.0 0.896 0.896 0.895

200 29.7 29.8 30.5 0.895 0.894 0.893

400 39.6 40.0 41.4 0.891 0.891 0.890

800 55.6 56.7 59.8 0.888 0.887 0.886

1 600 80.2 82.7 89.3 0.885 0.884 0.883

3 200 122 127 139 0.882 0.882 0.880

6 400 196 206 222 0.881 0.880 0.878

112 800 332 351 359 0.879 0.878 0.876

25 600 591 612 576 0.877 0.876 0.874

51 200 1060 10:0 907 0.876 0.875 0.873

1100 000 1880 1790 1380 0.875 0.873 0.872

Zoals te verwachten viel is de invloed van de soortelijke weerstand

van de aarde het grootst bij de homopolaire impedantie. De invloed

op de homopolaire weerstand wordt groter naarmate de frequentie

hoger ligt. Dit in tegenstelling tot de homopolaire inductie, daar

is de invloed over het gehele frequentiegebied nagenaeg constant.
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tabel 7.-4 De invloed van de soortelijke weerstand van

de aarde op de homopolaire impedantie.

Freq. R in .D.;km
I

L in mE/km
0 0

in

Hz p=--= 100$lm p=--= 50nm ;0=--= 10flm f=--= 1000n p=--= 5Cbr p=--= 10nm

50 0.106 0.105 0.103 2.47 2.41 2.27

100 0.146 0.148 0.152 2.41 2.36 2.21

200 0.238 0.246 0.258 2.36 2.30 2.14

400 0.442 0.459 0.475 2.29 2.27 2.06

800 0.864 0.893 0.888 2.22 2.15 1.98

1 600 1. 72 1. 75 1.63 2.15 2.08 1.90

3 200 3.41 3.39 2.90 2.07 2.00 1.83
,.

400 6.66 6.40 4.99 2.00 1.92 1.77b

12 800 12.66 11 .69 8.24 1.92 1.85 1. 72

25 600 23.20 20.51 13.12 1.85 1. 79 1. 68

51 200 40.78 34.49 20.27 1. 79 1. 74 1.65

100 000 67.49 54.89 30.15 1. 74 1. 70 1.63

De invloed op de bedrijfsimpedantie is minder. Opvallend is e~hter

dat bij lage frequenties een lagere p leidt tot een hogere bedrijfs

weerstand. Dit is te verklaren met behulp van Grafiek 7.-3 en 7.-4,

waarin de invloed van de aarde,R -R ~p de bedrijfsweerstand is uit-
a rna

gezet. Uit deze grafieken blijkt dat bij lage frequenties de procen-

tuele invloed van de aarde het grootst is voor de lage waarde vanp.

Pas bij hogere frequenties neemt de invloed van de aarde toe voor de

grote waarde van f' zodat eerst dan de grote p leidt tot een grotere

bedrijfsweerstand.
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De invloed van de geleidertemperatuur op de impedantie.

Bij deze berekening is uitgaande van het standaardcircuit en

p .~: 100~m,de geleidertemperatuur als.parameter genomen. DeaarU.e
impedanties zijn berekend voor T is 200 C, 400 C en 700 C.

De invloed van de temperatuur op de inductiecoefficienten, zowel

de bedrijfs als de homopolaire, is verwaarloosbaar. Oorzaak hier

van is, dat aIleen de interne coefficient van zelfinductie tempe

ratuursafhankelijk is. Daar de interne zelfinductie maar een fractie

(minder dan 2 %) van de totale inductie is, kan de temperatuursin

vloed verwaarloosd worden.

tabel 7.-5 De invloed van de temperatuur van de geleiders
op de bedrijfs- en de homopolaire weerstand •

Freq. ~edr. in mil /km R in .D./km
°

in
20° 40° 70°Hz 200 40° 70°

50 24.4 26.2 28.9 0.106 0.107 0.110

100 25.6 27.4 30.0 0.146 0.148 0.150

200 29.7 31. 3 33.7 0.238 0.240 0.242

400 39.6 41. 2 43.6 0.442 0.443 0.446

800 55.6 57.8 61. 0 0.864 0.866 0.870

1 600 80.2 83.1 87.3 1.717 1. 720 1.724

3 200 122 126 132 3.41 3.41 3.42

6 400 196 201 209 6.66 6.66 6.67

12 800 332 340 350 12.66 12.67 12.68

25 600 591 601 615 23.20 23.21 23.23

51 200 1060 108O 1100 40.78 40.80 40.82 p:;:100nm

100 000 1880 1900 1930 67.49 67.51 67.54
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De resultaten van de berekeningen voor de bedrijfsweerstand en de

homopolaire weerstand zijn weergegeven in tabel 7.-5. Uit deze tabel

voIgt dat de invloed van de temperatuur het grootst is voor de

bedrijfsweerstand, en dan vooral voor het gebied met de lagere fre

quenties. Voor hogere frequenties neemt de temperatuursinvloed af,

overeenkomstig de resultaten weergegeven in Grafiek 7.-3. Uit deze

grafiek blijkt dat de geleiderweerstand een kleiner deel uitmaakt

van de bedrijfsweerstand naarmate de frequentie hoger wordt. Even

redig hiermee neemt ook de temperatuursinvloed af omdat de geleider

weersta~d de enige is die temperatuursafhankelijk is. De temperatuur

van de aarde is namelijk constant verondersteld, zodat ~ d ook
I a~ e

constant blijft.

De invloed van het aantal geleiders per bundel op de impedanties.

Als parameter voor de volgende berekeningen aan het standaardcircuit,

met T=20
o

C ent d =100fim, is nu het aantal geleiders per bundel ge-aar e
nomen. Rierdoor verandert de werkzame straal van de bundel (zie for-

mule (4.-8)). Ret aantal geleiders voor de bliksemdraden blijft 1.

Bij het varieren van het aantal geleiders per bundel is de afstand

tussen 2 naburige geleiders constant gehouden (in fig. 4.-2 is

S=constant). In tabel 7.-6 zijn de resultaten voor de bedrijfsimpe

da~tie weergegeven en in tabel 7.-7 voor de homopolaire impedantie.

Uit beide tabellen blijkt dat de invloed het grootst is voor de

bedrijfsimpedantie, en vooral voor de bedrijfsweerstand voor lage

frequenties. Doordat bij hogere frequenties de aarde weer een belang

rijke rol gaat spelen, wordt de invloed van de bundelweerstand op

de bedrijfsweerstand minder, dus neemt ook de invloed af die het

aantal geleiders per bundel heeft op de b~ijfsweerstand.

Voor de capaciteiten geldt tabel 7.-8.
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tabel 7.-6 De invloed van het aantal geleiders per
bundel op de bedrijfsimpedantie.

Freq. ~edr.
. mn/k L in mH/kmIn m bedr.

in

Hz
2 gel/b 3 gel/b 4 gel/b 2 gel/b 3 gel/b 4 gel/b

50 36.4 24.4 18.4 1.024 0.896 0.815

100 38.2 25.6 19.4 1.023 0.896 0.814

200 44.1 29.7 22.5 1 .021 0.895 0.814

400 58.4 39.6 30.2 1 .016 0.891 0.811

800 81.1 55.6 42.8 1 .011 0.888 0.808

1 600 115 80.2 62.8 1.007 0.885 0.806

3 200 170 122 98.0 1.004 0.882 0.804

6 400 262 196 163 1.001 0.881 0.802

12 800 424 332 286 0.999 0.879 0.801

25 600 720 591 526 0.997 0.877 0.799

51 200 1250 1060 970 0·995 0.876 0.798

100 000 2130 1880 1750 0·994 0.875 0.797

Voor tabel 7.-7 zie pagina 88.

tabel 7.-8 De invloed van het aantal geleiders per
bundel op de capaciteiten.

Eedrijfscapaciteit Aardcapaciteit
in nF/km in nF/km

2 gel/b 3 gel/b 4 gel/b 2 gel/b 3 gel/b 4 gel/b

11.3 12·9 14.2 6.74 7.28 7.69

p=100nm
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taoel 7.-7 De invloed van het aantal geleiders per
oundel op de homopolaire impedantie.

Freq. R in .!l/km L in mE/km
0 0

in

Hz
gel/o 3 gel/o 4 gel/o gel/o 3 gel/o 4 gel!2 2

50 0.118 0.106 0.100 2.59 2.47 2.39

100 0.158 0.146 0.140 2.54 2.41 2.33

200 0.253 0.238 0.231 2.48 2.36 2.28

400 0.460 0.442 0.432 2.42 2.29 2.21

800 0.890 0.864 0.851 2.35 2.22 2.14

1 600 1. 75 1. 72 1. 70 2.27 2.15 2.07

3 200 3.46 3.41 3.38 2.19 2.07 1.99

6 400 6.73 6.66 6.63 2.12 2.00 1. 92

12 800 12.75 12.66 12.62 2.04 1.92 1.84

25 600 23.33 23.20 23.14 1.97 1.85 1.77

51 200 40.97 40.78 40.69 1.91 1. 79 1. 71

1100 000 67.74 67.49 67.36 1. 86 1.74 1. 66
I

,o=100.Qm

Vergelijking van de oerekende en de gemeten waarden.

Uit de literatuur zijn weinig gegevens oekend die het mogelijk

maken om de oerekende waarden aan de praktijk te toetsen. Oorzaak

is het feit dat de gegevens over de ~ircuitopoouw vaak te summier

zijn om met oehulp van het programma zo'n circuit zelf te oerekenen.

De enige gegevens die voldoende uitgeoreid waren om de impedanties

van zoln circuit te oerekenen, waren afkomstig van de SEP [25J en
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van de PllliM. Nadeel is echter dat er aIleen gegevens oeschikoaar

waren voor 50 Hz. In taoel 7.-9 zijn de waarden vergeleken van 3

circuits.

tabel 7.-9 Vergelijking van de berekende grootheden
met de gemeten grootheden.

Bedrijfsimpe-
Homopolaire imp
dantie, 2e cir- Capaciteiten

Frequentie dantie, 2e ciJ cui t eenz. ge-
cuit eenz. ge aard.is aard.

R L R L C C
aarde50 Hz oedr. oedr. ° ° oedr.

m..o../krr mE/km m.D./km mE/km nF/km nF/km

SEP meting 23.4 0.886 97.50 2.40 13.4 7.48
380 kV lijn MDt-Ehv
Berekend 23.5 0.897 103.1 2.47 12.9 7.28

SEP meting 23.9 0.885 90.1 2.27 13.2 7.38
380 kV lijn Kij-Dim
Berekend 24.5 0.896 102.7 2.27 12.9 7.28

PNEM meting 37 0.830 222 2.62 14.8 8.32
150 kV lijn Gt-Bd
Berekend 34.4 0.825 210 2.49 14.1 8.30

Specificatie: MDt-Ehv; Van Maasoracht naar Eindhoven, T=10oC, ('=100nm.

Kij-Dim; Van Krimpen naar Diemen, T=20oC, p=1 on m.

Gt-Bd ; Van Geertruidenoerg naar Breda, T=20oC,p =100nm.

De verschillen in de capaciteiten zijn waarschijnlijk terug te

vOeren op het feit dat de invloed van de masten op de capaciteiten

verwaarloosd is. De afwijkingen hieroij zijn kleiner dan 5 %, het

geen overeenkomt met de ervEiringen van de SEP [24J.
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De grootste afwijkingen, die in tabel 7.-9 voorkomen, zijn de homo

polaire weerstand van lijn 2 (+ 12 %) en de bedrijfsweerstand van

lijn 3 (+ 8 %). De afwijkingen tussen de berekende en de gemeten

waarden zijn acceptabel te noemen. De berekeningen zijn uitgevoerd

met behulp van het standaard mastbeeld van fig. 7.-1. Rierdoor zijn

bepaalde afwijkingen zeker te verwachten, daar niet bekend was in

hoeverre de echte circuits ook aan dit mastbeeld voldoen. Mogelijke

afwijkingen in de hoogte van de mast, afwijkingen in de opgegeven

geleidertemperatuur en soortelijke weerstand van de aarde, zullen

mede de oorzaak zijn van de geconstateerde verschillen.

=0=
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Roofdstuk 8. Conclusies.

In de Hoofdstukl~en 2 tim 6 zijn de vergelijkingen en de rekenmetho

den, welke ten grondslag liggen aan het ontworpen computerprogramma

voor de berekening van de impedanties en de capaciteiten van boven

grondse hoogspanningsverbindingen, uitvoerig beschouwd. De resul

taten van een aantal berekeningen, uitgevoerd met bovengenoemd pro

gramma, zijn besproken in Roofdstuk 7. Uit deze gegevens en enkele

deelstudies kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

- Er worden in de literatuur een aantal eenvoudige formules gepre

senteerd voor de interne impedantie en voor de aardimpedantie,

waarbij gesuggereerd wordt dat ze geen beperkingen hebben. Bij

controle blijken ze slechts te voldoen in een beperkt frequent ie

gebied.

- Ret is niet mogelijk om het frequentie-afhankelijke gedrag van

de impedanties over een groot frequentiegebied voldoende nauw

keurig te beschrijven met een eenvoudige formule.

Ret programma berekend de impedanties van een hoogspanningsver

binding met grote nauwkeurigheid. (geschatte fout.( 2 %)
- Ret heeft geen zin de nauwkeurigheid van de berekeningen verder

op te voeren, omdat de afwijkingen in de gegevens (bijvoorbeeld

hoogte geleiders, P d en temperatuur van de geleiders) groteraar e
zijn dan de nauwkeurigheid waarmee deze gegevens verwerkt worden.

- Ret dient nog onderzocht te worden in hoeverre de verschillen,

die geconstateerd zijn tussen de berekende en de gemeten impedan

ties en capaciteiten, te herleiden zijn tot verschillen in de

gegevens van de beschouwde circuits ten opzichte van de werkelijke

situatie.

- De vaak gebruikte aanname dat de aarde geen invloed heeft op de

impedanties, indien het circuit symmetrisch be last wordt, is niet

te handhaven voor hogere frequenties (zie Grafiek 7.-3 en 7.-4).
Voor f d =10flm is de invloed van de aarde reeds 10 %bij 1 kHz.aar e

=0=



- 92 -

Literatuurlijst.

1 - H.J. Butterweck, "Elektrische Netwerken", Het Spectrum, Utrecht,
1974.

2 - P. llenzel, "Grundlagen de Ubertragung elektrischer Energie",
Springer-Verlag, Berlin, 1966.

3 - A.E. Guile and W. Paterson, "Electrical Power Systems" Vol. I,
Oliver & Boyd, Edinburgh, 1969.

4 - J.R. Carson, llWave Propagation in Overhead Wires with Ground
Return", Bell System Techn. Jounal, nr. 5, 1926, bIz. 539 - 554.

5 - K.ll. Tran and J. Robert, "New Study of parameters of EHV multi
conductor Transmission Lines with Earth Return", IEE3 P.A.S. 
91, 1972, bIz. 452 - 458.

6 - R.G. Wasley and S. Selvavinayagamoorthy, llApproximate Analytic
Formulae for Transmission Line Forward and Backward Response
Functions in the Time llomain", Conference paper, IEEE Power
Engineering Society, Winter Meeting, New York, jan. 1974.

7 - ll.Th.J. ter Horst, "Hoogspanningstechniek I", Technische Hoge
school Eindhoven, collegedictaat nr. 5.022.

8 - W.ll. Stevenson, "Elements of Power System Analysis", McGraw
Hill Book Company, London, 1962.

9 - K.KupfmUller, "Einflihr1Lng in die theoretische Elektrotechnik" ,
Springer-Verlag, Berlin, 1965.

10 - M. Abramowitz and LA. Stegun, llHandbook of Mathematical Functions ll ,
llover Publications, New York, 1965 .

..
11 - F. Pollaczek, "Uber das Feld einer unendlich langen wechselstrom-

durchflossenen.Einfachleitung", E.N.T.-band 3, 1926, bIz. 339 - 359.

12 - F. Pollaczek, "Uber das Feld einer unendlich langen wechsel
stromdurchflossenen Einfachleitung" , E.N.T.-band 4,1927,
bIz. 18 - 30.

13 - E. Jahnke und F. Emde, "Tafeln hl:5heren Funktionen", Teubner,
Leipzig, 1960.

14 - J.R. Carson, llWave Propagation over Parallel Wires: The Proximity
Effect", Phil. Mag., Vol. XI, april 1921, bIz. 607 - 633.

15 - R. Rlidenberg, "Elektrische Schaltvorgange ll , Springer-Verlag,
Berlin, 1974.



- 93 -

16 - R. Rlidenberg, "Die Ausbreitung der Erdstrome in der Umgebung
von Wechselstromleitungen", Zeitschr. fUr angewandte Math. und
Mech., band 5,1925, bIz •. 361 - 389.

17 - W. zur Megede, "Fortleitung elektrischer Energie langs Leitungen
in Starkstrom und Fernmeldetechnik", Springer-Verlag, Berlin,
1950.

18 - A. S. Timascheff, "Field Patterns of Bundle Conductors and Their
Electrostatic Properties", AIEE Trans P.A.S., okt. 1961,
bIz. 590 - 597.

19 - Electric Power Research Institute, Fred Weidner & Son Printers,
New York, 1975.

20 - "Wiskunde 20", Technische Hogeschool Eindhoven, collegedictaat
nr. 2.232.

21 - "Wiskunde 30", Technische Hogeschool Eindhoven, collegedictaat
nr. 2.258.

22 - "iJumerieke Methoden I en II", Technische Hogeschool Eindhoven,
collegedictaat nr. 2.211.

23 - Hess, "Transmission-Line Parameters by Digital Computer",
IEEE Trans P.A.S., Vol. 82, 1963, bIz. 282 - 291.

24 - "IMCA Fortran IV Programma", Vereniging van Directeuren van
Electrische Bedrijven in Nederland, Arnhem, feb. 1968.

25 - ":foleetgegevens betreffende een aantal verbindingen van het 380 kV
koppelnet in Nederland", N.V. SEP Dienst Info::-matieverwerking,
75-06-02.

=0=



- 94 -

Lijst van qebruikte symbolen.

Hieronder wordt een lijst gegeven van de belangrijkste en
meest gebruikte symbolen die in dit verslag gebruikt zijn.

L
a

L
e

L.
~

- bedrijfscapaciteit

- capaciteit tussen geleider j en geleider k

- capaciteit van een geleider t.o.v. aarde

- coefficient van zelfinductie t.g.v. de retourstroom
door de niet-ideaal geleidende aarde

- coefficient van externe zelfinductie bij ideaal-geleidende
aarde

- coefficient van interne zelfinductie

Ma
- coefficient van wederzijdse inductie t.g.v. de retour

stroom door de niet-ideaal geleidende aarde

M
jk

- coefficient van wederzijdse inductie tussen geleider j
en geleider k bij ideaal geleidende aarde

z.
~

z
rn

z
rna

z
o

R.
J.

R
a

Rma

- aardimpedantie t.g.v. de retourstroom in de aarde

- bedrijfsimpedantie

- externe impedantie van een bovengrondse geleider bij een
ideaal geleidende aarde

- interne impedantie van een geleider

- mutuele impedantie tussen twee geleiders bij ideaal
geleidende aarde

mutuele aardimpedantie t.g.v. de retourstroom in de niet
ideaal geleidende aarde

- homopolaire impedantie

- inwendige weerstand geleider

aardweerstand t.g.v. de retourstroom in de niet-ideaal
geleidende aarde

mutuele aardweerstand t.g.v. de retourstroom in de niet
ideaal geleidende aarde

- bedrijfsweerstand

- homopolaire weerstand

- bedrijfs inductie

- homopolaire inductie

=0=
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Appendix 1.

Voor de reeksen wordt verwezen naar Abramowitz [10J.

z. _ pk,---
).7(R

)

/ - W]~ + +(-¥-7 <- - - - -

/ _J-f.kl?j:J.. +_' (kR )'f _ _--'
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Appendix 2. Afleiding formule voor Quotient Besselfuneties.

Voor grote Izl, b.v. Izl>100 geldt OoJ

Voor de eosinus en sinus uit het eomplexe getal z= x + iy geldt

eose(x+iy) = eos(x)~eosh(y) - i sin(x)~sinh(y)

sine(x+iy) = sin(x)~eosh(y) + i eos(x)~sinh(y)

met eose en sine zijn de eomplexe eosinus resp. sinus.

sinh(y) eY- e-y
sinh(y)

e IYI
2 voor grote y sign(y) -2-

b.v. Iyl 30
ely!

(A.2.-3)
eY+ e-y

eosh(y) 2 eosh(y) =-2-

met sign(y) is + als y 0 en - als y O.

Nu geldt voor y 30

eose(x+iy) elY! { Sign(y)~sin(x)}= -2- eos(x) - i

sine(x+iy)
e Iyj { Sign(y)~eos(x)}= -2- sin(x) + i

(A.2.-4) in (A.2.-1) en (A.2.-2) levert

(A.2.-4)

(oS (x -1;) - /,..s~n(~)"sl·n{x -f) +ei [stn{X-f) + (" ~,'~nf.1) ~ C~ (x-f)]

(~ (x - J:) - iff Sl~"'{~)* s/.., (x - df;-J +;;. [s/>-,{x - 3"TT.)-t!rJ"~h(1) * CCJS (~- 1; )]

Deze betrekking geldt voor aIle zlo.
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