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Summary

Faults on High-Voltage transmissionlines, involving earth or not,

cause transient phenomena in voltages and currents. The shape and

decayrate of this transient phenomena depend strongly on the type of

fault, the configuration of the entire grid and the electrical pro

perties of the components in the grid.

In this work the relation between the gridconfiguration and the

amplitude-frequencyspectra of the transient voltages and currents is

investigated. The theoretical part contains an analysis of travelling

waves, and their multiple reflections, on a three-phase transmission

line. Transferfunctions and impedances, as seen from the faultlocation

towards the source, are given as well.

Furthermore, experiments on a Transient Network Analyzer are presented.

The following parameters are treated: location and type of fault on the

line and the c;omplex behaviour of the feeding impedance (source

impedance). This impedance can be seen from the beginning of the line

towards the source(s).

The amplitude-frequencyspectra of the transient voltages and currents

at the beginning of the line were calculated by means of a Fast Fourier

Transform program, called 'FREQSP'. It was found that out of this

spectra no sufficient information on the 'transient' impedance of the

faulted tr8nsmissionline can be obtained. If the source impedance is

inductive, the cu,.,inant frequency in the transient voltages and curr

ents lays in lJeh.een 1/4f and 1/2f, wherein r is the traveltime of the

voltage and currentwaves on the faulted transmissionline. It was

found as well that this is not applicable if the source impedance has

a more complicated structure.



Samenvatting

Bij kortsluitingen en aardsluitingen in hoogspanninngsnetten treden

overgangsverschijnselen op, welke met transiente spanningen en -stro

men gepaard gaan. Vorm en duur hangen af van het type sluiting, de net

configuratie en de elektrische eigenschappen van de netcomponenten.

In dit afstudeerwerk is studie verricht naar de amplitude-frequentie

spectra van de transiente spanningen en -stromen in relatie tot de

netconfiguratie ingeval van sluitingen op een hoogspanningslijn.

In het theoretische deel wordt ingegaan op de golfvoortplanting over

een driefasenlijn en de superpositie van reflecterende spannings- en

stroomgolven. Eveneens worden overdrachtsfunkties en ingangsimpedan

ties (vanaf de plaats van sluiting gezien) beschouwd.

Daarnaast zijn experimenten uitgevoerd op een Transient Network Ana

lyzer met als parameters: de plaats en het type van de sluiting op de

lijn en het complexe karakter van de invoedende impedantie. Laatstge

noemde is de impedantie, die vanuit het begin van de lijn in de rich

itng van de bron(nen) gezien kan worden. De aan het begin van de lijn

gemeten transiente spanningen en -stromen worden toegevoerd aan een

Fast Fourier Transform programma, 'FREQSP', dat de amplitude-frequen

tiespectra van de transiente signalen berekent. Vastgesteld is, dat

uit deze spectra onvoldoende informatie te herleiden is om de 'tran

siente' impedantie tussen meetpunt en plaats van sluiting eenduidig te

bepalen. Voorts is gebleken dat ingeval van een inductieve bronimpe

dantie de dominante frequentie in de transiente spanning en -stroom

tussen 1/4T en 1/2r inligt. Hierin is r de tijd, die een spannings-

of stroomgolf nodig heeft om zich over het stuk lijn tussen de plaats

van sluiting en het begin van de lijn voort te planten. Het is geble

ken dat dit voor het geval van een meer gecompliceerde bronimpedantie

niet meer opgaat.
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1. Inleiding

Schakelhandelingen en sluitingen in hoogspanningsnetten veroorzaken

een overgang van de ene stationaire toestand naar de andere (quasi-)

stationaire toestand. De herverdeling van elektrische en magnetische

energie, die in de netwerkcomponenten is opgeslagen, zorgt daarbij

voor het ontstaan van niet-netfrequente overgangsverschijnselen in

stromen en spanningen. Tijdens deze transiente verschijnselen treden

piekwaarden op, die enkele malen de nominale waarden kunnen zijn.

Dit afstudeerwerk betreft de analyse van de snelle transiente ver

schijnselen die in het hoogspanningsnet kunnen optreden als gevolg

van een sluiting op een transmissielijn. Het vormt een onderdeel van

project EG-18, "Moderne beveiligingsproblematiek".

De wisselwerking, die er bestaat tussen de lijngrootheden en die van

het overige net, bepaalt het transiente verschijnsel en neemt dus in

deze studie een belangrijke plaats in. De polen/nulpunten-beelden

(frequentiespectra) van de lijnimpedantie en van andere overdrachts

funk ties in het totale net worden daarbij als goed bruikbare instru

menten gehanteerd. Doel is om meer inzicht te verkrijgen in de samen

hang tussen de vorm van een transient verschijnsel en de kenmerken van

het net, waarin het door een sluiting wordt veroorzaakt. Daartoe zijn

experimenten uitgevoerd op een Transient Network Analyzer (TNA) met

aangekoppeld besturings- en dataverwerkingssysteem. Er is dus geen ge

bruik gemaakt van computerprogramma's om het transiente verschijnsel

te berekenen.

Hiermee kan het volgende worden bereikt.

1.Beter inzicht in de faktoren, die de maximale amplitude en de frequen

tiecomponenten van een transiente stroom of spanning bepalen, kan lei

den tot het ontwerpen van adequate beproevingen voor netcomponenten

m.b.t. transient gedrag. Op grond van die testen kan men komen tot

het formuleren van meer nauwkeurige, meer realistische eisen waaraan

apparatuur moet voldoen. Dit zal van belang zijn op het gebied van de

isolatiecoordinatie, beveiliging, constructie, e.d., [12],[13]*.

* : Literatuurverwijzing.



2.Zo mogelijk is uit de transiente stromen en spanningen informatie

over de gestoorde lijn te halen. Wellicht kan die dan gebruikt worden

in nieuwe, sneller werkende, distantiebeveiligingsalgorithmen [1}.

ad1.Er zijn reeds talrijke simulaties m.b.t. transiente verschijnselen

uitgevoerd. Vooral computersimulaties, zie hoofdstuk 2. Daardoor is er

al veel bekend over de met transiente verschijnselen gepaard gaande

overspanningsfaktoren. Publicaties over dit onderwerp bevatten slechts

bij uitzondering een bespreking van de wijze waarop een wijziging in

netparameters invloed uitoefent.

ad2.In klassieke beveiligingsrelais wordt slechts de 50 Hz component

van foutstromen en -spanningen benut om fouten te detecteren en te

loca1iseren. Het foutsignaal wordt daartoe gefilterd, hetgeen wil

zeggen dat de responsietijd voor detectie toeneemt. Op zijn minst be

draagt deze een halve periode van de netfrequentie. Dit geldt voor

fouten in het werkgebied en bij gebruikmaking van zeer geavanceerde

filter- en curve-fittingte~hnieken.Als de fout aan de grenzen van

het werkgebied plaatsvindt, dan gelden responsietijden van ca. een

hele periode [1]. Door gebruik te maken van de hoogfrequente (dus

snelle) componenten in de foutsignalen is snellere detectie, en even

tueel localisatie, van een lijnfout mogelijk. Het voordeel hiervan

is, dat in combinatie met moderne vermogensschakelaars schade aan

netcomponenten wordt beperkt of zelfs voorkomen.

Dit afstudeerwerk heeft echter niet tot doel gehad te onderzoeken hoe

de hoogfrequente componenten in de foutsignalen in nieuwe beveiligings

technieken kunnen worden toegepast. Het doel is fundamenteler. De in

dit werk getrokken conclusies zullen echter van belang zijn voor de ver

volgonderzoeken, waarin de ontwikkeling van die technieken weI voorop

staat.

Transiente verschijnselen in hoogspanningsnetten zijn globaal in drie

groepen te onderscheiden. Meestal komen ze in combinatie voor.

1.De zeer snelle transiente verschijnselen, welke bepaald worden door

de voortplanting van elektromagnetische golvenop transmissielijnen.

Vanwege de zeer lage demping bestaan ze lang en hebben ze flinke

overspanningsfaktoren. De voortplantingssnelheid van de golven is bijna

2
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gelijk aan de lichtsnelheid. Op plaatsen waar de lijn een disconti

nuiteit vertoont, by. een knooppunt of een einde, treedt reflectie

en refractie Ope Voor de Nederlandse situatie, met lijnen van maxi

maal 100 km lengte in het 380 kV-net, komen dan in het transiente

verschijnsel frequenties voor (door looptijdeffecten bepaald) met

typische waarden van enkele kiloHertz. Analyse kan aan de hand van

de lopende-golftheorie geschieden. Daarbij wordt uitgegaan van para

meters, die verdeeld zijn (L,C,R).

2.De snelle transiente verschijnselen worden bepaald doordat geconcen

treerde L,C,R-elementen in het net resonantiekringen kunnen vormen.

Bij het optreden van sluitingen worden dan eigentrillingen geprodu

ceerd. Karakteristieke frequenties zijn hier enkele honderden Hertz.

Ondersynchrone oscillaties, of zelfs gelijkstroomverschijnselen,

worden ook weI tot deze groep gerekend omdat ze in wezen op dezelfde

manier veroorzaakt worden. Hier kan de normale netwerktheorie, die

voor geconcentreerde elementen geldt, toegepast worden.

3.Tot de trage transiente verschijnselen behoren de elektromagnetische

oscillaties van synchrone machines (i.h.b. rotoren), welke vermogens

schommelingen teweeg brengen. De frequenties zijn hier ZQ laag, dat

quasi-stationaire beschouwingen gehanteerd kunnen worden. Zij komen

in dit werk niet aan de orde.

In een net, waarin op een transmissielijn een fout plaatsvindt,

is een omvangrijke hoeveelheid parameters te onderscheiden. Te weten:

- de elektrische lijngrootheden en de lengte van de lijn,

- de plaats van de fout,

- de foutweerstand,

- het moment van de fout,

- het type van de fout (3,2 of 1-fasig),

- enkele of dubbelzijdige invoeding (1 of 2 rails),

de complexe bronimpedantie, zoals die vanuit de rail gezien wordt,

- de aanwezigheid van een parallelcircuit, en de bedrijfstoestand ervan,

- de lichtboogspanning op de foutplaats.

Het is ondoenlijk om de invloed van aIle parameters met experimenten
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na te gaan. Een keuze dient te worden gemaakt. Ook zijn niet alle

parameters even belangrijk. In dit werk is het onderzoek beperkt tot

een netconfiguratie, bestaande uit een enkelcircuitlijn ter lengte van

60 km die enkelzijdig gevoed wordt. Variabel zijn de foutplaats, het

type van de fout (l-fasig en 3-fasig) en de bronimpedantie. Als

moment van de sluiting is gekozen het moment, waarop het spannings

verschil op de foutplaats v66r intreding van de fout maximaal is. Dit is

namelijk in de praktijk het meest waarschijnlijke moment. Voor de weer

stand op de plaats van de fout wordt de waarde nul aangenomen. Daarmee

is dan ook de invloed van de lichtboog geelimineerd.

Het optreden van een sluiting in een net kan worden opgevat als een

plotselinge inschakeling van een spanningsbron, die op de foutplaats

de oorspronkelijk bestaande spanning opheft (superpositiebeginsel).

Het is deze stapvormige spanning, die in feite verantwoordelijk is

voor het transient verschijnsel. Het frequentiespectrum van deze "bron"

zal, samen met het frequentiespectrum van de netwerkimpedantie, zoals

die vanuit de foutplaats gezien kan worden, de frequentiespectra van

transiente stromen en spanningen bepalen. Zie fig. 1.1.

Zbr i(t)

L
-

~ -

Zbr Zbr i( t>

L L
-

U(t~l + ~-U(l)

Fig. 1.1. Superpositie bij een sluiting
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In het navolgende zal de methode van onderzoek aan de hand van de

inhoudsopgave besproken worden. De resultaten van een literatuur

onderzoek zijn in hoofdstuk 2 te vinden. Men kan daarmee een indruk

verkrijgen over de stand van zaken in het onderzoek aan transiente

verschijnselen. Enkele waardevolle aanknopingspunten zijn gevonden.

Tevens is duidelijk geworden hoe transiente stroom en spanning in

bepaalde beveiligingen al een rol spelen. Het transient gedrag van

een transmissielijn wordt in hoofdstuk 3 theoretisch behandeld.

De basis is de algemene theorie voor een lineair, tijdonafhankelijk

netwerk. De rol, die in ons geval de transformatietechnieken (Laplace-,

Fourier-) in beschrijving en analyse kunnen spelen, wordt toegelicht.

De overdrachtsfunkties van een enkelfasige transmissielijn worden be

sproken. Er wordt ingegaan op de beperkingen van een analytisch

theoretische behandeling voor het berei~en van ons doel. Voorts vindt

men in dit hoofdstuk hoe voor een driefasen-transmissielijn de elektro

magnetische golven in componentgolven ontbonden kunnen worden.

Discrete Fouriertransformatie (DFT) kan worden toegepast voor de

bepaling van het frequentiespectrum van een transient signaal. Hoe,

wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Het computerprogramma FREQSP, dat dit

uitvoert, wordt besproken. De gebruikershandleiding is niet in dit ver

slag opgenomen, maar is weI binnen de werkeenheid aanwezig. Het is

noodzakelijk geweest om de reeds bestaande PLOT-procedures met een

logarithmische optie uit te breiden. Ook hiervan is de gebruikers

handleiding buiten het verslag gehouden. Indien twee impedanties in

serie staan, elk met een pool of nulpunt, op welke wijze komen tran

siente stroom en spanningen dan tot uiting ? Deze vraag wordt in

hoofdstuk 5 beantwoord. De situatie, waarin de lijn het ene impedantie

netwerk vormt en de complexe bronimpedantie op de rail het andere, is

hieraan analoog. (Zie, ter orientatie, fig. 1.1.) De conclusies in dit

hoofdstuk zijn daarom van wezenlijk belang.

Hoofdstuk 6 bevat metingen van transient gedrag (d.w.z. staprespon

sies) van aIleen de driefasentransmissielijn. De lijn is daarbij door

een 20-tal pi-secties gerepresenteerd. Gemeten transiente stromen en
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spanningen bij een driefasensluiting op de transmissielijn, worden in

hoofdstuk 7 besproken. Hoofdstuk 8 bevat de meetresultaten voor een

een-fasesluiting op de driefasentransmissielijn. Tenslotte zijn in

hoofdstuk 9 de conclusies ondergebracht.
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2. Literatuuronderzoek

Het aantal publicaties over transiente verschijnselen in hoogspannings

netten is zeer groot. Met name op het gebied van berekeningswijzen

m.b.v. een computer. Getracht is hier om die werken te selecteren, die

representatief zijn voor ontwikkelingen in het onderzoek naar, -en de

toepassing in beveiligingen van- , transiente verschijnselen in stroom

en spanning. Daarbij is extra aandacht geschonken aan publicaties, die

betrekking hebben op sluitingen op transmissielijnen.

Fundamenteel-theoretische werken zijn al lang geleden verschenen.

Transi~nt gedrag van de een-fase transmissielijn wordt door de voort

planting van elektromagnetische golven beschreven. Daarvoor worden

simultane, partiele differentiaalvergelijkeingen gebruikt. Dit zijn de

welbekende telegraafvergelijkingen. De lijn is met een willekeurige

impedantie af te sluiten, zodat reflectie en refractie optreden. Slechts

voor eenvoudige (resistieve) afsluitimpedanties worden oplossingen van de

elementaire vergelijkingen ook daadwerkelijk helemaal uitgewerkt. Het

levert beschouwingen in het tijddomein op, die fysisch goed te door-

zien zijn. Ze komen voor in werken van tientallen jaren oud: [2],[3],

[4] en [50]. Het werk van Bewley [4] is op dit gebied als standaardwerk

aan te bevelen, temeer omdat daarin ook voortplanting op een meer

fasensysteem beschreven is. In latere publicaties wordt overwegend

geschreven over de toepassing van Laplace- en Fouriertransformatie

voor de berekening van transient gedrag uit de telegraafvergelijkingen.

Ook in deze analytische werken zien we louter uitwerkingen voor een

een-faselijn met simpele bronnen en afsluitimpedaties [5],[6]. In [7]

wordt slechts terloops ingegaan op de voortplanting van golven op een

driefasenlijn, waarbij ontbinding in componentgolven, met verschillende

voortplantingssnelheden mogelijk is.

In de loop der jaren verschenen steeds meer publicaties over de imple

mentatie van allerlei transformatietechnieken in computer-rekenmodellen:

Laplace-,Fourier-,z-transformatie, maar ook technieken die gebaseerd zijn

op differentievergelijkingen of tijddomeinconvoluties (gewichtsfunkties).

Een excellent overzicht, met een uitvoerige literatuurlijst, wordt door

Humpage-Wong gegeven [8]. Een kleine greep: [9],[11],[14],[15],[19],[31]

en [33]. Door matrixbewerkingen (Eng: "modal analysis") zijn in deze
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rekenmodellen de transiente verschijnselen in een driefasensysteem

relatief eenvoudig te berekenen. Dit in tegenstelling tot de analy

sche behandeling. Veel moeite moet men zich getroosten om de fre

quentieafhankelijkheid van de netwerkparameters adequaat te represen

teren. Publicaties, waarin specifiek aandacht gegeven wordt aan

transient gedrag tengevolge van sluitingen, zijn: [13],[14],[18],[19],

[20],[21],[22],[23].

Ondanks de inzet van computers zijn simulaties op een TNA, waarmee

een net analoog gemodelleerd wordt, niet in onmin geraakt, integendeel.

In een CIGRE-rapport [13], daterend uit 1978, wordt voor netten van

toenemende complexiteit juist voor TNA-simulaties gepleit. In het bij

zonder is dit het geval voor beproeving van beveiligingsrelais in de

toekomst. Betreffend TNA-simulaties van transiente verschijnselen die

door sluitingen worden veroorzaakt: [13],[19],[20],[24],[25],[26],[27],

[31],[32]. Men rapporteert maximale waarden in de overspanningen van

ca. 2 per unit. De wijze waarop bij deze simulaties de bronimpedantie

wordt nagebootst, beinvloedt in sterke mate de amplitude en de frequen

tiecomponenten van de transiente stromen en spanningen. Algemeen geldt

hierbij, dat hoe beperkter men de werkelijke complexe bronimpedantie

in het frequentiedomein representeert, hoe hoger de overspanningen zijn.

Als uiterste, kan de representatie d.m.v. een serieschakeling van een

weerstand met de 50 Hz-reaktantiewaarde genomen worden. Dit is niet

alleen zo voor simulaties van sluitingen, maar ook voor die van in

schakelhandelingen. Publicaties over dit onderwerp: [13],[14],[15],

[16],[17],[18],[19],[21],[23],[24],[25],[26],[31],[32]. Hoe volledig

men een werkelijke bronconfiguratie dan wel moet modelleren, om een

goede simulatie te verkrijgen, wordt gedaan aan de hand van het aan

brengen van, vaak kleine, wijzigingen. Bekeken wordt hoe groot de in

vloed van die wijziging is op de transiente stromen en spanningen.

Op basis van resultaten, die in specifieke gevallen verkregen zijn,

is het natuurlijk niet mogelijk om de invloed van de bronimpedantie

in algemene zin te beschrijven. Het werk van Morched [15] verdient

in dit opzicht extra aandacht. Hoewel zijn digitale simulaties betrek

king hebben op inschakelhandelingen, i.p.v. sluitingen, is er veel te



9

leren van zijn pogingen om op meer methodische wijze een correlatie

tot sta~d te brengen tussen de vorm van een transient verschijnsel en

het voedend netwerk. Het polen/nulpunten-beeld van de bronimpedantie

wordt daarbij als kenmerk gebruikt. Dat zijn bevindingen (m.n. p.96)

niet erg hoopgevend zijn, betreft wellicht het feit dat het polen/

nulpunten-beeld van de lijnimpedantie niet mee-betrokken is. Een publi

catie van Swift [18] bevat ook een aanknopingspunt voor dit afstudeer

werk. Het frequentiespectrum van (digitaal gesimuleerde) transiente

spanningen, die tengevolge van een sluiting op de lijn ontstaan,

speelt in de analyse van die spanningen een belangrijke role De in-

vloed van de bro~impedantie op dit spectrum wordt onderzocht door hetzij

een induktiviteit, hetzij een lijn als bronimpedantie te nemen. Verkla

ringen voor de waargenomen verschijnselen blijven echter uit. Methodische

opzet ontbreekt hier. WeI wordt er gesteld, dat de dominante frequentie

in het spectrum door de foutplaats bepaald wordt.

In enkele moderne, digitale beveiligingsrelais voor lijnen maakt men

gebruik van het snelle, hoogfrequente karakter van het transiente fout

signaal. Om de richting van de fout, gezien vanuit het relais, te bepa

len maakt men weI gebruik van de volgorde, waarin sprongvormige verande

ringen in stroom en spanning aan begin en einde van de lijn optreden

[29],[36]. Ook is het mogelijk om de lopende golven uit de foutsignalen

aan begin en einde van de lijn te berekenen. Een eventueel verschil

duidt op een interne fout. Een dergelijk "d'Alembert"-relais wordt in

[39] beschreven. Ook kan men een soort richtingsdiscriminant afleiden,

die onafhankelijk is van de afsluitimpedantie van de lijn en het moment

van de fout [40]. Een vergelijking met de discriminant, die voor het

andere lijneinde berekend wordt, kan dan tot detectie van de fout leiden.

De volgorde, waarin voor- en achterwaarts lopende golven bepaalde drem

pels overschrijden, kan ook benut worden. Deze golven worden uit de

foutsignalen afgeleid [34],[37],[42].

Er bestaan zelfs methoden, waarbij de transiente stromen en spanningen

aan het begin van de lijn benut worden om de afstand tot de fout te

bepalen. Ze berusten op het bepalen van de looptijd, die zit tussen het

moment waarop een relais een voorwaarts lopende golf ziet en het moment
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waarop de reflectie van deze golf tegen de foutimpedantie weer bij

het relais arriveert. Het maximum in de kruiscorrelatie van die

twee golfvormen levert, -met de bekend veronderstelde voortplantings

snelheid-, de afstand tot de fout vanaf de plaats van het relais.

[1],[20],[30],[38]. Een niet-resistieve foutimpedantie kan deze

methode onbruikbaar maken omdat bij de reflectie tegen zo'n impedan

tie de, vorm van de gereflecteerde golf t.o.v. de oorspronkelijke

golf danig verandert. De kruiscorrelatie is dan niet goed te bepalen.

Ook moet achter het relais een discontinuYteit in de impedantie aan

wwezig zijn. Het eerste golffront, dat door de fout in de richting

van het relais gezonden wordt, moet namelijk als "voorwaartse" golf

in de richting van de fout teruggestuurd kunnen worden. Aan deze

voorwaarde zal niet altijd even goed voldaan kunnen worden.

Een soort transiente lijnimpedantie wordt in [35] door Smolinski

voorgesteld. Deze wordt bepaald door het quotient van spanning en

stroom in het s-domein, gemeten op de foutplaats. Helaas gebeurt dit

in een weI erg simpel voorgesteld net, waarin een lijn door een

enkele pi-sectie gerepresenteerd wordt. Dat wil zeggen dat in plaats

van de oneindig veel pool/nulpunt-paren van de lijn, er slechts een

paar nagebootst wordt. De bronimpedantie hangt in dit geval bovendien

via een eenvoudige faktor met de lijnimpedantie samen. Lopende-golf

verschijnselen, die in belangrijke mate voor de transiente stromen en

spanningen verantwoordelijk zijn, worden totaal onbeschouwd gelaten.

WeI wordt zijdelings aandacht besteed aan de mogelijkheid om de

transiente verschijnselen te zien als de eigentrillingen van de ge

combineerde lijn- en bronimpedantie. Deze eigentrillingen zijn door

de nulpunten van de totale netimpedantie bepaald. Een redelijk over

zicht van de toepassingen van de transiente foutsignalen in lijn

beveiligingen wordt gegeven in [28].

Conclusies

Uit dit literatuuronderzoek kan m.b.t. het transient gedrag van een

transmissielijn het volgende worden vastgesteld.

1.Analytische beschouwingen betreffen slechts simpele gevallen:

een-faselijnen met eenvoudige (karakteristieke of resistieve) bron

en afsluitimpedanties.
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2.De inv10ed van de bronimpedantie wordt in reken- en TNA-studies

slechts onderzocht door k1eine wijzigingen in die impedantie aan

te brengen. Dit vindt echter niet systematisch p1aats en de in

v10ed van de bronimpedantie kan daarom niet in a1gemene zin worden

afge1eid. In pub1icaties k1inkt echter we1 de wens door, dat sys

tematisch onderzoek nodig is.

3.In moderne distantiebevei1igingen worden geen "transiente 1ijnim

pedanties" afge1eid om daarmee de afstand tot de fout te bepa1en.

4.Bij de analyse van de transiente stromen en spanningen, die ten

gevo1ge van een fout op een 1ijn ontstaan, maakt men geen gebruik

van het frequentiespectrum van de tota1e netimpedantie.

5.Het transient gedrag van de bron is meesta1 door de netwerktheorie

voor geconcentreerde e1ementen te beschrijven; transient gedrag

van de 1ijn met behu1p van de lopende-go1ftheorie. Het aan e1kaar

knopen van die twee is een moei1ijke zaak.
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3. Theorie van transient gedrag van hoogspanningslijnen in een net

3.1. Transient gedrag van lineaire systemen

Het gedrag van een lineair systeem, waarvan de (constante) elementen

geconcentreerd zijn, -zoals een R,L,C-netwerk-, kan worden beschreven

door een gewone lineaire differentiaalvergelijking. De oplossing ervan

kan men bepalen door, hetzij exponentiele funkties in te vullen,

hetzij Laplace-transformatie toe te passen. Volgens laatstgenoemde

methode is:

Waarin x(t) de excitatie, y(t) de responsie en h(t) de impulsrespon

sie van het systeem is. Voor de overdrachtsfunktie H(s)=Llh(t)l geldt:

H{s)= 1,.... Sn+ ... + -t,.s T to

q~ ~m+ '" + tI / .$ + a 0

We kunnen schrijven:

1,.., (s_~).lS_Y"~) {5-V... )

a."" lS-~1).lS-~ .. ) (S-1""')

(3.1.2)

HI,:»: THiS)

(5-q,).{S-q2.)'" (5- q.... )
XeS): Tx (S) (3.1,3)

(S - p, ).( ~ -p.. ). . . (5 - p.. )

TH(s) en Tx(s) zijn de notaties voor de tellerpolynoom van H(s), res

pektievelijk X(s). We gaan er in eerste instantie van uit, dat de

polen enkelvoudig of toegevoegd complex zijn. (Dat dit in ons geval

nogal eens niet zo is, komt later ter sprake.) Dan is:

y{S) ~ Tx IS). TH (s)

(5- P,)" .{S-Pi)··· {S-P",)·(S_q,) ... {S'9,.c.<).·· (5.)

te splitsen in partiele breuken:

(3.1.4)

(3.1.5)
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Terugtransformatie naar het tijddomein levert dan de oplossing:

(3.1.6)

Deze bestaat uit twee onderscheidbare delen. De particuliere of sta

tionaire oplossing y (t) lijkt op de exciterende funktie x(t): in
p

(3.1.3) is te zien dat de ePi..t_termen uit de polen van X(s) voort-

komen (i=1,2, •• ,n). De homogene oplossing yh(t) bestaat uit een som

van exponentiele termen e~X (~=1,2, •• ,m), die uit de polen van H(s)

voortkomen. Het zijn dus ook de wortels van de karakteristieke verge

lijking van de voornoemde gewone lineaire differentiaalvergelijking

en stellen daardoor de eigenfrequenties van het bronvrije netwerk voor.

De constante coeffici~nten K. en C hangen allebei van X(s) en H(s)
1. ~

af en kunnen complex zijn.

Voor passieve netwerken geldt dat Re lq r'= o. Dat betekent dat de
~

homogene oplossing y (t) voor t naar ~ of blijft bestaan (Relq 1=0)
h ~

of uitdempt (Relq JLO). Het laatste is in aIle R,L,C-netwerken het
~

geval; de homogene oplossing geeft dus een transient gedrag weer.

Voor s=jU verkrijgen we uit de overdrachtsfunktie de zeer waarde

volle frequentieresponsie van het systeem (voor harmonische signa

len). Uit de meting van:

I~IX (~)

met behulp van een stationair, sinusvormig signaal met variabele

frequentie, kan de frequentie worden vastgesteld, waarbij IHU~)I een

pool of nulpunt heeft. In dit werk vormt het op deze wijze bepalen

van het polen/nulpunten-beeld de methode waarop netwerken m.b.t.

transient gedrag geanalyseerd zullen worden. H0~ is dan veelal een

admittantiefunktie. Als de excitatie een spanning is, dan zal de

transiente stroomresponsie die frequentiecomponenten bevatten, die

met de polen van H(j~ overeenkomen. Deze polen zijn als nulpunten
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van de netwerkimpedantie IZ(jlJ) 1=11/H{JIJ) I meetbaar.

Er za1 nu in het kort worden ingegaan op het verschil in gebruik

van de Laplace- en de Fouriertransformatie. En weI in het bijzonder

voor het beschrijven van transient gedrag van een netwerk. Voor

s=jw gaat de Laplacetransformatie over in de Fourier-(integraal)

transformatie, welke op aperiodieke signalen kan worden toegepast.

Continue amplitude- en fasespectra worden verkregen. De formules

(3.1.1) tim (3.1.7) kunnen analoog (d.w.z. met j~ i.p.v. s en F
i.p.v. L ) geinterpreteerd worden. Deze analogie is echter, strict

theoretisch beschouwd, niet volledig.

Zo is b.v. de Laplace-getransformeerde van x(t) = u(t).cos~ot :

L{x(t)} = Xes) =

F{x(t)} X(j",)=

2
S

2' terwijl voor de Fourier-getransformeerde
tVa + S

'(J (" ("r 2 +!E [ 0 (W-£.)o) + () (£.)+ ~o)] geldt. Simpel-
/,,)0 - i,J 2

weg invullen van s=j~ in Xes) levert dus niet de juiste uitdrukking

voor 'F {x(t)j ; de deltafunkties ontbreken. Deze deltafunkties
(/J

zijn een gevolg van de voorwaarde f Ix(t) I dt (en, waaraan voor
-(I)

convergentie van Fourierintegralen voldaan moet worden [43],[51].

In de Laplacetransformatie geldt deze voorwaarde nietj daar helpt

de (J' in de integratievariabele 5 = Ci + j'" bij de convergentie.

De hier gegeven bespreking van het verschil tussen de twee trans

formaties is slechts indicatief. De reeds vermelde literatuur biedt

meer informatie.

Hoewel de Laplacetransformatie voor een grotere klasse van signalen

te gebruiken is dan de Fouriertransformatie, heeft de laatste een

belangrijk voordeel: zijn eigenschappen en transformatieresultaten

hebben een duidelijkere fysische betekenis. Vooral de presentatie

in de vorm van frequentiespectra is zeer waardevol. Een transiente

gebeurtenis is dan opgebouwd gedacht uit oneindig veel frequentie

componenten. Dit frequentiespectrum is meetbaar (hoofdstuk 4) en

goed als kenmerk van het transiente signaal te gebruiken. Na het

voorgaande zal het duidelijk zijn, dat de frequentiecomponenten, die

met de eigentrillingen van het netwerk samenhangen, in dit spectrum

sterk vertegenwoordigd zullen zijn. Als de spectra van exciterende

funktie en overdrachtsfunktie ook bekend zijn, kan het verband tussen

transient signaal en netwerk geanalyseerd worden.
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3.2. Transient gedrag van een transmissie1ijn

Het transient gedrag van een transmissie1ijn wordt door het ver

schijnse1 van de elektromagnetische golfvoortplanting beheerst.

Een stapspanning u(t) aan het begin van de lijn zal zich over de

lijn voortplanten. Dat geschiedt met een snelheid, die maximaal de

lichtsnelheid is en waarbij ook demping ondervonden kan worden.

Een transmissielijn is ook een lineair, tijdinvariant systeem.

Vanwege de ruimtelijke verdeeldheid van de parameters R,L en C, zijn

de spanningen en stromen nu niet aIleen van de tijd afhankelijk,

maar ook van de plaats. We verkrijgen een stelsel simultane, parti

ele differentiaalvergelijkingen, waarin naast de tijd ook de plaats

als variabele voorkomt. Dit zijn de bekende telegraafvergelijkingen:

d lJ"U,/:) L btu,!:) R L[x,t)- = + .
bx

~ ilK,!:) =C "0 lJ" {.(, h)+ ~. l)' Lx, t )
ox Ot

L,R,C en G zijn hierin de coefficienten van zelfinductie, weerstand,

capaciteit, respectievelijk geleidbaarheid, per lengte-eenheid.

In eerste benadering veronderstellen we deze parameters constant.

Door onderlinge substitutie van (3.2.1) en (3.2.2) worden twee

tweede-orde differentiaalvergelijkingen verkregen, waaruit de op

lossingen voor stroom en spanning volgens d' Alembert bepaald kunnen

worden. Beide oplossingen bestaan uit een golf, die in positieve

x-richting loopt, en een die in negatieve x-richting loopt. [2],[4],

[5],[6].

Bij overgang in het complexe s-domein luiden (3.2.1) en (3.2.2):

DV(X,~)

oX
6 L.<,~)

ox

=

:;

(R. + 5 L). I (x IS) =: Z. I l x, "> )

(~+ sc). V (;(,S) :;:y. VLx',$) (3.2.4)
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De beginvoorwaarden zijn nul,verondersteld. Uit (3.2.3) en (3.2.4):

2-
'0 VU,s)

". l .Y. V l -<', ~ ) :: 'i (S) . V{,(, $ )
d )(I

'dz,r (x, s) : "l..Y.I{,(,s) 2- r (~, s)= ~ (~).
~ )(1.

Hierin is Z = R + sL de impedantie per lengte-eenheid en Y = G +sC

de admittantie per lengte-eenheid. ~(s) = \!(R+SL).(G+sC)'=~

is de voortplantingsexponent; voor s=ju kan de frequentieafhankelijk

heid ervan worden geillustreerd: r(lJ) = at("') +j~(j,J), met 0<.(l.J) als

dempingsterm en ~ (u) als faseterm. De voortplantingssnelheid V' = ;;

is daarmee in het algemeen ook frequentieafhankelijk. Voor een dis

torsievrije lijn (met R/L = C/G) geldt: X(lJ) = RVC/L' + jlJ\ILC:

en voor de verliesvrije lijn f(lJ) = j~~ In deze gevallen is ~

onafhankelijk van de frequentie, evenals ~ •

Met Zt(s) = \!(R+sL)/(G+sC) =~ ,de golfimpedantie van de lijn,

zijn de oplossingen van het boven gegeven stelsel vergelijkingen:

V A -vlS).X B +01»).,1( V V(x, s) = ( S) . e.. 0 + [ S). e. = +(x, '» t- _ l x, ') ) (3 • 2 • 7 )

I lX,~) =Al'» e. -rlS).x Bl~)
+d"iS). X

(3.2.8)-- e ='

Z~H) lys)
=- V+[X,S) \!..lX,S) :::- I ... (X,s) - I _ (X, $) (3.2.8)

Deze oplossingen stellen in feite de Laplace-getransformeerden van de

d' Alembert-oplossingen voor; de index + duidt op de in positieve

x-richting lopende golf en de index - op de golf, die in negatieve

x-richting loopt. A(s) en B(s) zijn twee complexe amplituden die on

afhankelijk zijn van x en door de randvoorwaarden bepaald worden.

Zo is B(s) = 0 als de lijn oneindig lang is. V(x,s) moet namelijk

eindig blijven als x naar oneindig gaat.

In het navolgende wordt eerst een algemene beschouwing over het

transiente gedrag van een eindige transmissielijn gegeven. Deze lijn

ter lengte 1 wordt door een bronimpedantie Zbr gevoed en is afgesloten
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met een impedantie Z2. Aan deze impedanties zuilen reflecties van

stroom- en spanningsgolven optreden.

x=o
fig. 3.2.1

x=l

Met behulp van de randvoorwaarden zijn de reflectiefactoren af te

leiden. De reflectiefactor voor het einde van de lijn (x=l) is:

2 2 lS) - Z tlS)

Zz. lS) + l~ lS)

(3.2.9)

De reflectiefactor voor het begin van de lijn (x=O) is:

V_lo,s)
=

V+{O.S)

1,,. ($) - l t (S) : = kI l S)

Z/n'{S) + Z,.lS)

(3.2.10)

De initiele spanning, die aan het begin van de lijn wordt opgedrukt,

(3.2.11)

V66rdat de eerste reflectie aan het einde van de lijn plaatsvindt,

er loopt dus aIleen een golf in de +x -richting, zal gelden:

v V -rlS).x II
lit, ,:» = ( 0 ,,;), e. = Vtt (x, s) (3.2.12)
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De index +1 in V+1 (x, s) duidt op het eerste looptijdinterval (0 I:: t !: 't:' ,

met 't' = IIv- ).

De volledige beschrijving van de spanning, voor oft" (/), kan worden ge

schreven als de som van de in positieve x-richting lopende golven

V+(n+1)(x,s), (na een even aantal reflecties) plus de in negatieve x

richting lopende golven V_(n+1)(x,s), (na een oneven aantal reflec~

ties n). Voor oneindig veel reflecties geldt dan:

V(><,S) = + V ) lx, S)J =
-(tHf

V [ -rl~).X,. -rw .{2f-x)] ~ D~
= (0,,». to + 1o<&{S).~ .'- is)

1'1=0

'- I. - vi')· z1
Waarin D(s) = KliS). Io{& is). e. 0

(3.2.13)

Het is niet zo moeilijk in te zien, dat dit de factor is waarmee een

in positieve x-richting lopende golf vermenigvuldigd moet worden om

de volgende in positieve x-richting lopende golf, te verkrijgen.

De oorspronkelijke golf reflecteert eerst tegen het einde van de lijn,

k
1
(s), vervolgens tegen het begin, k

2
(S), en heeft in totaal 21 afge-

-~H).zt
legd als hij weer op dezelfde plaats x arriveert, vandaar ~ •

(Idem voor twee opeenvolgende golven in de -x -richting.)

Aangezien ID(s)1 L1 is, kan voor de som van de reeks (3.2.13) worden

geschreven:

-rl'».,l( I. -r,~).{z.l-X)}
V(X,S) = V{O,S).{ e. + l-'(2i~)· e

r. I. -vl~).t.t
1-""l~).K1.LS). e. 0

(3.2.14)

Het dee1 tussen de accoladen kan als een overdrachtsfunktie worden be

schouwd.

We hebben nu dus twee uitdrukkingen voor V(x,s), namelijk de oneindige

reeks (3.2.13) en de som ervan, (3.2.14). Ze zijn uiteraard gelijk,

maar als de terugtransformatie naar het tijddomein moet worden uitge

voerd, is er weI enig verschil. Transformeren we Qe eerstgenoemde terug,

dan kan dat termsgewijs en het resultaat illustreert duidelijk de
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fysische achtergrond: een superpositie van herhaald gereflecteerde

lopende golven. (Dit zal m.b.v een voorbeeld worden verduidelijkt)

Voor de oplossing (3.2.14) gaat dit niet op. De inverse transformatie

kan slechts in vereenvoudigde gevallen worden bepaald. Deze vereen

voudigingen kunnen zijn: verliesvrije lijnen, resistieve bron- en/of

afsluitimpedanties, open,kortgesloten of karakteristiek afgesloten

lijneinde. Combinaties van deze vereenvoudigingen komen ook voor.

In het algemeen zorgt men ervoor reep.le reflectiefactoren te hebben.

[4], H.1, [5],H.10, [6],H.6. Toch biedt de uitdrukking volgens

{3.2.14) een belangrijk pluspunt, en weI indien we. in de frequentie

responsie geinteresseerd zijnj voor s=jU is die immers bepaald.

Voorts is het wellicht mogelijk de polen van H(s) analytisch te

kunnen berekenen. Daarmee zou dan het transiente gedrag van het to

tale netwerk, bestaande uit de lijn plus impedanties, theoretisch

bepaald zijn. In plaats van rationele funkties bevat (3.2.14) echter

lastige meerduidige funkties. Deze zgn. transcendente funkties zijn

karakteristiek voor systemen met ruimtelijk verdeelde parameters.

Ais daarbij de reflectiefactoren ook nog eens complex zijn, is het

niet eenvoudig om een volledige oplossing te bepalen.

De twee methoden van oplossing zullen met een voorbeeld worden toe

gelicht:

Voorbeeld 3.1

De lijn wordt verliesvrij verondersteld, dus H = G = O.

Dan is: r(s) = s. VI::'C = s/v en Z~(s) Zt = VL7C .
Verder is Z2(s) = H2 , Zbr(s) = 0 en vbr(t) = V. u(t).

+

V. u( t)

x=Q

fig. 3.2.2

x=l
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kI LS) = Z br (~) - Z,.() = -1
Z~r 0) + Z} is)

k~ is) = 22. (S) - ZtiS) = R2. - VL/c' = k2.
22. is) + Z~ 0) R'l. + I/"C7C

(3.2.15)

(3.2.16)

K
2

is een reele constante, zodat D(s)

Vbr(S) = Vis.

= K e-S
•
21 / V Voorts is- 2· •

1. Eerst wordt de oplossing volgens (3.2.13) uitgewerkt.

II _ V [ - ~X/V" k -S(2.f- X )/JI"] ~ (_ k \n -Ylsz,f/v-
V ( x:~) __ . e. 4- 2. • e . L- 2. }. e (3.2.13)

S ~~o

Di t levert in het tijddomein, (met T = Ilv):

en

ltlx,t-) = V.2:. (-/{ )Y1. fl,l,L~.'t'_n.2'r)+ K7.' U (!:1':6.. r -(n+1).2t")} (3.2.17)
h:O t t.e ..(

De oplossing stelt een superpositie van stapfunkties voor, die de

succesieve reflecties van de oorspronke1ijke stapfunktie V.u(t) zijn.

Voor x=1 wordt verkregen:

(I)

It[--€,t)::; V.L (-k2)~ (1+L(1)' f U(t-{2~H1)r)J
n~o

(3.2.18)

d.w.z. op tijdstippen t = (2n+1)T , (n = 0,1,2 •• ), arriveert aan het

einde een go1ffront. Dit kan positief of negatief zijn, afhanke1ijk
nvan het teken van (-K

2
) •

3
Voor x = '4.1 :

in

lJ" ( ~ 1J f; ) =v.~ (- K1 )". ! lA. U: - ~ L - n 2't ) + k 2. • L.t l t +- ~ t' - (IH I) It:)J(3 • 2 • 19 )

d.w.z. dat er op tijdstippen t = n.2r + ~t" en t = (n+l) .2t" - ~t"' ,

(n = 0,1,2, •• ) go1ffronten aankomen. Voor vier interessante waarden

van de afs1uitweerstand R
2

worden (3.2.18) en (3.2.19) getekend:



x = ~.l
4

x = 1

21
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Uit de figuren kan worden afgeleid, dat voor R
2

= GI) (open einde)

een herhalingsperiode van 4r geldt en voor R2 = ° (kortgesloten

einde) een herhalingsperiode van 2T • Ook indien de lijn niet

volgens een van die twee uiterste toestanden afgesloten is, kan

een karakteristieke periode van 4 -r (R
2

;:; Zl) of 2 t' (R2 < Zl )

worden gedefinieerd. Als R
2

= Zt (karakteristieke afsluiting)
3

blijven de spanningen na 4 t' , resp. '(, constant •.

2 Met gebruikmaking van (3.2.14) verloopt de uitwerking als volgt:

Voor de polen geldt:

(3.2.14)

1/ - 2.S't
1+ 1'\2,' e. =' 0

Met s = fT+ j'-' wordt di t:

- 2. Ur t"J &.J) 't" - 2. C7"'t"
e =- e

- 2.J"''t"
e =__1 (K

2
is reeEH)

K2

(3.2.20)

(3.2.21)

voor tr volgt: 0
Il

1
Voor TK:T geldt:

2

1 -lnlK ITK;T = e 2, zodat uit (3.2.21) als oplossing

ln lK2 1

2.'L

Uit (3.2.21) volgt verder: -j/.J.2t'" -1
e = + (21l+l). rr 1

= e a s K
2

'> 0,

met oplossingen W
Il

+ (21l+1). rr
= 2r

(Il = 0,1,2, •• ), (3.2.22)

'f -j I.).2T +j.1l Tr./T:
o : e = +1 = e -

met oplossingen (J
Il

1,2, •• ). (3.2.23)

De volledige oplossingen voor de polen q
Il

tr + j "" worden daarmee:
Il Il

(3.2.24)
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als K2 <0

We stellen vast dat een oneindig aantal toegevoegd complexe polen

verkregen worden; een gevolg van de transcendente funktie in de ver

gelijking voor de polen, (3.2.20). Er zijn dus oneindig veel gedempte

harmonische oscillaties e ~~~

Het transiente deel in de oplossing voor v(l,t) luidt dan:

en

U-~ (1,t) =E C~
en

~.! (,1.~) = 2: C)A-.
~.

1.'( 1n IKll ±J·.(2)A-t1)7t)e. als K
2

,. 0,

~. (lVlIKzl !:j.2"urr)
e. 2 t'" als K

2
<o. (3.2.27)

De coefficienten C~ zijn door de residuen van H(S).V
1
(s), bij s=q~,

te bepalen. Dat zal hier niet worden uitgevoerd.

Het is interessant om na te gaan of de resultaten van deze uitwerking

in verband te brengen zijn met die van de voorgaande uitwerking,

volgens (3.2.13). (D.w.z. karakteristieke periode van 4T" voor K
2
>0

en 2T voor K
2
<0)

Volgens (3.2.26) geldt voor de grondharmonische, bij K2~0:

(,J~ 1#: 0 = L..Jo = ;; :: 2 n III 7> 1/7 =4~
Volgens (3.2.27) geldt voor de grondharmonische, bij K

2
<0:

~ J = (,.)1 =.llL = 2. IT i1 ~ .)1 = .L
)-t: 1 2. 7: i '2:l.'""

Waaruit overeenstemming met de voorgaande uitwerking moge blijken.

Na deze uitwerkingen zal het wellicht duidelijk zijn, dat het bepa

len van een volledige oplossing erg lastig wordt, als de reflectie

factoren k
1

(S) en k
2

(s) complex zijn. In het volgende voorbeeld

is k
2

(S) complex door 2
2

(S) = sL
2

te nemen i.p.v. H
2

• De overige ge

gevens zijn gelijk aan die van het voorgaande voorbeeld 3.1.

Voorbeeld 3.2

SL2 - \fL7C
sL2 + VL!C

s -do.. VL7C
= , met (f... = -=-.;;;;.:...~ > 0

s + 0<. L
2

(3.2.28)
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De oplosmethode die een superpositie van stapfunkties in het tijd

domein oplevert (3.2.13), zal hier niet gehanteerd worden. In de

onderhavige configuratie ontstaan namelijk voor- en achterwaarts

lopende golven die een exponentieel afnemende staart hebben en,

samengevoegd, een onduidelijk beeld opleveren. Bij de analyse van

meetresultaten, in hoofdstuk 7, zal hier nog op worden teruggekomen.

Volgens de methode, waarbij het transiente signaal als een super

positie van harmonische gedempte oscillaties wordt voorgesteld, is:

(3.2.14)

Polen van H( ill»

De vergelijking, waaraan de polen moeten voldoen, luidt:

- 2 S't"
e. = 0 (3.2.29)

- 251"
(De pool voor s=O laten we buiten beschouwing).e stelt,voor s=jv.

in het complexe vlak een eenheidscirkel voor, die bij toenemende v

herhaaldelijk doorlopen wordt, met negatieve omloopszin (fig. 3.2.7).

re

im

-1

- 2Jl,)t'
e

im

GJ = o,~r , 2"o/r, ..--:=t:----r---+;"';"'-:r"':"'"e

fig. 3.2.7 fig. 3.2.8

Het rechterlid van (3.2.29) is een bilineaire afbeelding, die voor s=j~

een beeld geeft zoals dat in fig. 3.2.8 is opgetekend.

De polen van H(jO) zijn dan bepaald door de waarden van IJ, waarvoor

geldt:
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r -2j k7tJerg 1 e = b.rr- lUT= arg ULV h,( } -arg { - j '" + '"J:)

k.2 1T -2 I..J 1:' = 2. arctan ( (.) / (j.. ) (k=1,2,3, •• en OL arctan (W/o()L 1r) •
- 2

De oplossingen ~ van deze vergelijking zijn grafisch voor te stel
I.l

len als de snijpunten van de funkties k.21'r -2 L,)'t' en 2arctan(t..'/oe.).

opel"!
elnde

k:3

o

kortqes[ .

o-l----=;;;=:=:=:::::::;:....-----r--r-'T'""-....:::....---.....,...,..---~~- e In cf'e
2~r

II
:1.

( -2.Jl..lt'"J
ar9 1 e ,

Iar9 t- ~l(JlJ) 1
21t'-l----------...----------------,..------------,--

kd

fig. 3.2.9

Indien het einde van de lijn open is, geldt k2(j~)= 1. Hieruit voIgt:

arg {--'.-J= arg !-1 J= rr.
ka lJj,)

Bij kortgesloten einde van de lijn geldt k2(j~)= -1. Hieruit voIgt:

arg [__' .-1 = arg J+1 J= 0 •
kz (JIJ) ~

De snijpunten die deze twee constante funkties hebben met de funktie

l -zju't l
arg e J= k.2rr-2WT , liggen bij dezelfde frequenties als de

poolfrequenties die voor de open en kortgesloten lijn eerder zijn

afgeleid. Het zijn de frequenties die samenhangen met een karakte

ristieke periode in de transente spanning van 4T (open lijn) of

2 T" (kortgesloten lijn).

Uit fig. 3.2.9 kan ook nog worden afgeleid, dat voor grote waarden

van W de poolfrequenties van de beschouwde lijn in de buurt liggen van

de poolfrequenties, die voor een open lijn gelden; en wel des te meer
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naarmate ~ kleiner, dus L
2

groter, i&. Dat stemt overeen met het feit

dat Z2 = ~L2 voor toenemende waarde van w steeds meer een open verbin

ding vormt.

3.3 Overdrachtsfunkties en ingangsimpedanties van een transmissie

lijn in een netwerk

V
2

(s)
In de voorgaande paragraaf is de overdrachtsfunktie H(s) = v:TST
afgeleid door uit te gaan van de fysische achtergrond van trlnsiente

verschijnselen op een transmissielijn. In deze paragraaf worden

overdrachtsfunkties (waaronder ook impedantiefunkties) afgeleid

door gebruik te maken van de bekende vierpoolvergelijkingen voor

een transmissielijn [5],[6]. Deze vergelijkingen gelden voor een

stationaire toestand bij enkelvoudige harmonische excitatie.

Met aIle grootheden op dezelfde wijze gedefinieerd als in de voor

gaande paragraaf, luiden de vierpoolvergelijkingen:

[

V(X'S)] _ [ cosh[x ~ (s)]

I(x,s) -sinh[x 0(s)] / Zg(s)

-s i nh [x 0' (s )] • Zg (s )

cosh [x 0(s) ]

(3.3.1)

indien men V(x,s) en I(x,s) op de grootheden aan het begin van de

lijn betrekt en:

[

V(X,S)]=[ cosh[(l-x) y(s)]

I(x,s) sinh[(l-x) ~(s)] / Zg(s)

sinh[(l-x) 0 (s)]

cosh[ (I-x) ((s)]

(3.3.2)

indien men ze op de grootheden aan het einde van de lijn betrekt.

De ingangsimpedantie

gezien wordt, is uit

te leiden:

V1 (s) .
Zl(s) = I

1
(S) , dle aan het begin van de lijn

(3.3.2) voor x=O en met V
2

(s) = Z2(s).I
2

(s) af
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(3.3.3)

De laatste overgang voIgt door de toepassing van de definities voor

hyperbolische funkties en voor de reflectiefactor k
2
(s). Is de lijn

karakteristiek afgesloten (Z2(s)=Z~(s)), dan is k2(s)=0 en wordt,

zoals verwacht, Z1 (s)=Zq.(s). Ook is lim Z1 (s) = Zt's).
o t- CI)

Uit (3.3.1) voIgt met (3.3.3):

H<l,s) 1 ~. 0cosh[ O(s)]- Zi(s) .sl.nh[.(. O(s)]

=1+K;t[S). e.--lr tS )

1 k e -2tldS)·+ 2.(5). 0

Dit is dezelfde uitdrukking als we in de voorgaande paragraaf voor

H(s) verkregen !. De overdrachtsfunktie voor de stroom wordt hiermee:

J(l,s) 1<1,s)
1

2
(S) Z1(s)

cosh[ld'(s)]=I(O,s) = 1
1

(s) = J(s) - Zt(S).Sinh[£ ¥(s)]+

1-kz(~) -.,frO)
:= t e . (3.3.5)

1 - k2 (5). e - 2eY0)'

De overdrachtsfunktie tussen de stroom aan het einde van de lijn en

de spanning aan het begin, K(s), kan hieruit worden afgeleid en luidt:

1 + k 2 (S). e - 2. if lS ,
(3.3.6)

Als de overdrachtsfunktie H(s) op Vbr(s) betrokken moet zijn, geldt:
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(3.3.7)

Voor een niet-verliesvrije lijn zullen nu de polen en nulpunten

van de ingangsimpedantie Z1(s) worden bepaa1d. Dit wordt gedaan

voor zowel de open als de aan het einde kortgesloten lijn.

1. Open lijn

Uit (3.3.3) volgt met Z2(s)= ~en k
2

(s)=1:

(3.3.8)

- 2i"'lS}
Voor de polen geldt dan: sinh[fy(s)] = 0 of 1-e. 0 = o.
Beide vergelijkingen geven dezelfde oplossing, te weten:

( 11 =1 ,2,3 , •• ) (3.3.9)

De niet-verliesvrije lijn wordt gekenmerkt door R#O en, omdat

G« sC, door ~(s) = V(R+sL).sC'. Wordt dit in (3.3.9) ingevuld

en lossen we de vergelijking voor sop, dan worden als wortels ver

kregen:

R VR2 ~)2.'q = + -11 - 2L - (2L)2 - ~LC
(11=1,2,3, •• ) (3.3.10)

-z.(y{S)
Voor de nulpunten geldt: cosh [~ y(s)] = 0 of 1+ e a = O.

Waaruit als oplossing bepaald kan worden:

Zodat voor de nulpunten geldt:

(k=O , 1 ,2, •• )

R
- - +2L -

(2k+1)21(2
4li LC

(k=O , 1 ,2 , •• ) (3.3.12)
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2. Kortgesloten lijn

Nu geldt 2
2

(S)=0 en k
2

(S)= -1. Het is m.b.v (3.3.3) niet zo moeilijk

om in te zien, dat nu voor de polen van 2
1

(S) dezelfde vergelijking

van toepassing is als voor de nulpunten van 2
1

(S) bij de open lijn.

De polen van 2
1

(S) bij de kortgesloten lijn zijn dus de nulpunten

van 2
1

(S) bij de open lijn. Evenzo zijn de nulpunten van 21 (S) bij

de kortgesloten lijn gelijk aan de polen van 2
1

(S) bij de open lijn.

V
2

(s) .
De nulpunten van Zl(s) zijn de polen van H(s) = V,(s) , zoals U1t

(3.3.3) en (3.3.4) blijkt. Indien we, in bovenstaande uitdrukking

voor de nulpunten van 2
1

(S), R = 0 stellen, worden dezelfde uit

drukkingen verkregen als in de voorgaande paragraaf voor de polen

van H(s) zijn afgeleid. ((3.2.24) en (3.2.25) met IK21=1.)

Voorts is het nog interessant op te merken, dat de nulpunten van
I (s)

21 (S) ook de polen van K(s) = V
1

(s) , (3.3.6), vormen.

3.4 De driefasentransmissielijn; componentgolven

Tot nu toe is in dit hoofdstuk uitsluitend de eenfasetransmissie

lijn besproken. In deze paragraaf wordt de golfvoortplanting op

een driefasentransmissielijn behandeld. Daarbij zal een ontbinding

in componentgolven, die enkelfasig van karakter zijn, worden toege

past.

De telegraafvergelijkingen in het s-domein nemen voor een drie

fasentransmissielijn de volgende gedaante aan:

d [V]
[2].[1] (3.4.1)- (j"){ =

d [I]
[Y].[V] (3.4.2]---- =dx

Met [V] = [::] voor de geleiderspanningen en [I]

[~:]voor de
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geleiderstromen. Voorts is:

[ Z11
Z12

Z12 ] [ "11

R
12

"12 ] [ L
11

L
12

L
12

][Z] = Z12 Zl1 Z12 R
12

R
ll

R
12

+ s L
12

L
ll

L
12 =

Z12 Z 12 Zll R
12 R12 R

ll
L12

L
12 Lll

[R] + s[L] (3.4.3)

en, indien de geleidbaarheid mag worden verwaarloosd:

[ Y11

Y
12

Y
12

] [ e
11

C
12

e
12

][V] = Y
12

Y
ll Y12 = s C12 C

ll C12 = s[C] (3.4.4)

Y
12

Y12 Y
ll C12 C12 C

ll

Op welke wijze de matrixelementen precies met de e1ektrische lijn

grootheden samenhangen, vindt men o.a. in [46]. De matrices zijn

symmetrisch, omdat we van een volledig getransponeerd circuit uit-

gaan.

De geleiderspanningen en stromen kunnen als lineaire combinaties

van componentspanningen en -stromen geschreven worden:

[V] = [8].[V ] en [V ] [8]-1.[V] (3.4.5)
c c

[I] = [8].[I] en [I ] = [8]-1.[I] (3.4.6)
c c

grootheden voor. De transformatiematrix [8] wordt gevormd door de

eigenvectoren van het matrixproduct [Z].[Y]. Twee voorbeelden zijn:
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8ymmetrisehe eomponenten:

[8] en
1[1 a a

2

]
= - 1 a 2 a

3
111

( j1200)a=e

(3.4.7)

Karrenbauer eomponenten:

en
(3.4.8)

De transformatie in Karrenbauer-componenten heeft het voordeel dat

de transformatiematrix uitsluitend uit reele, gehele elementen bestaat.

De telegraafvergelijkingen luiden, voor de componentgrootheden:

[8]-1.[Z].[8].[I ]
c

[8]-1.[y].[8].[V ]
c

[Z ].[1 ]
e c

(3.4.10)

Waarin [Zc] = [~C1 ~C2 : ] en

o 0 Zc3

[Ye ] = [~C1 ~c2 : ]

o 0 Yc3

Uit deze telegraafvergelijkingen kunnen voor de componentspanningen

en -stromen oplossingen worden bepaald door gebruik te maken van de

theorie, die voor de eenfaselijn geldt. De oplossingen stellen lopen

de golven voor, die zieh in het betreffende, enkelfasige, component

netwerk voortplanten. Elk eomponentnetwerk bezit een eigen golfimpe

dantie Z . = Vz .f Y . , een eigen voortplantingsexponent
gl. Cl. el.

V . = Vz .'Y . i en een eigen voortplantingssnelheid V. (i=1, 2,3) •oCl. Cl. Cl. Cl.

Er geldt, voordat er refleeties opgetreden zijn:

[Vc ] = [Zg]' [Ie] ,waarin [Zg] = [~gl ~g2 ~ ]een diagonaal-

o 0 Zg3
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matrix is met de golfimpedanties van de componentnetwerken als ele

menten. De componentnetwerken zijn voor de Symmetrische componenten

transformatie en de Karrenbauer-transformatie gelijk, te weten:

fig. 3.4.1

Het normale- en inverse-

netwerk. (bedrijfsnetwerk)

Z = Z = Zl1-Z12 - .
c1 c2 -.

Zb = R
b

+ sLb .
Y = Y Y

11
-Y

12
_.

c1 c2

Yb = sCb .

Zg1 = Zg2 = VZ/Yb' =

=\J(Rb+sLb)/sc~ •

fig. 3.4.2

Het homopolaire netwerk.

zc3 = Z11+2Z12 _.

Zo = RO + sLO •

Y
c3

= Y
11

+2Y
12

_.

YO = SCO •

ZgO =. VZo/Yo' =

=V(RO+SLO)/SCO'.
Ui t [V] [S].[Z ].[S]-1.[I] voIgt:

g

o
Z

g1
o

(3.4.11)

Hiermee kan het equivalente netwerk van de oneindig lange driefasen

transmissielijn worden opgesteld:

R------------- -_

s----------_

T-----------

0-----------

fig. 3.4.3 Equivalent netwerk driefasenlijn
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Indien de lijn karakteristiek afgesloten dient te worden, dan moet

een netwerk volgens deze figuur worden aangebracht. Voor een

Nederlandse enkelcircuit 380 kV-lijn geldt voor de golfimpedanties

bij 50 Hz: Zgl = 264 n en ZgO = 592 n , [461.

Uit (3.4.ll) en fig. 3.4.3 moge blijken dat de uitdrukkingen voor

componentgolven precies dezelfde zijn als de uitdrukkingen die we

voor stationaire componentspanningen en -stromen kennen [47].

Golfimpedanties vervangen de impedanties voor de stationaire toe

stand. Men bedenke dat deze analogie slechts geldt totdat er

reflecties optreden.

Voorbeeld: stapvormige excitatie op een enkele fase.

u
+

t=O Zg1

fig. 3.4.4 Enkelfasige excitatie

Bij toepassing van de Karrenbauer-transformatie (3.4.8) geldt dan:

V
R = V + Vc2 + V

c3 = Uc1

IS I
c1 - 21 + I = 0c2 c3 I =1 =1 (=1 =1 ) (3.4.12)

IT -21 I I 0 c1 c2 c3 1 0
c1 + c2 + =c3

Zolang er geen reflecties arriveren, geldt: [V] = [Z ].[1 ].
c g c

Substitutie van (3.4.12) hierin levert: V
c1

=V
c2

(=V
1

) , zodat, met

V
c3

=V
O

wordt verkregen:

Z
V

1
= U. gl

2Z
g1

+Z
g0

en

(3.4.13)
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Voor de fasespanningen kan direct uit fig. 3.4.4 worden afgeleid:

Z -Z
U. gO g1 (=V

O
-V

1
)

2Zg1+ZgO
(3.4.14)

De spanningen op de ongestoorde fasen aan het begin van de lijn

zijn daarmee bepaald. De componentgolven bezitten echter verschil

lende voortplantingssnelheden; V, ~))o , waarin )l, voor het bedrijfs

netwerk geldt en Vo voor het homopolaire netwerk. Tijdens de voort

planting op de lijn zullen de componentgolven zich van elkaar

scheiden.

V
O

=O,528.U •

Met (3.4.14) voIgt:

rekend: V
1

=O,236.U en

Voor Zg1 =264 Q en

ZgO=592Q kan uit

(3.4.13) worden bere-

t=O Ut.

-------------

~1

+
U

fig. 3.4.5 Voortplanting van component

golven

Hiermee wordt geillustreerd, hoe in dit geval de ontbinding in de

drie onafhankelijke componentgolven er uit ziet. Twee van de compo

nentgolven, V 1 en V , -die in het algemeen dezelfde eigenschappen
c c2

bezitten en ook weI bedrijfsgolven of geleider-geleidergolven worden

genoemd-, zijn hier aan elkaar gelijk: Vc1=Vc2=V1. De homopolaire

golf Vc3=VO' -die zich over de drie fasegeleiders heen beweegt en

via de aardretour terug-, plant zich minder snel voort en is daarom

wat meer links getekend.

Voor de andere asymmetrische excitatiesoorten worden geen uitgewerkte

voorbeelden gegeven. De ontbinding in componentgolven verloopt immers

toch geheel analoog aan de ontbinding in componengrootheden voor de

stationaire asymmetrische toestand. (D.w.z. voordat er reflecties

optreden.) We volstaan hier dan ook met een verwijzing naar de betref

fende literatuur [46].
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4. Bepaling frequentiespectra met de Fast Fourier Transform (FFT)

Met frequentiespectra worden hier amplitude-frequentiespectra be

doeld. De Discrete Fourier Transformatie (DFT) biedt ons de moge

lijkheid om een frequentiespectrum te kunnen berekenen. Daarvoor

is een efficient algorithme ontworpen, de Fast Fourier Transform

(FFT). Het programma 'FREQSP' is voor dit afstudeerwerk geschreven

en maakt van een FFT-subroutine [53] gebruik. Over de theorie

van de DFT zijn enkele goede boeken verschenen. Te weten: [43], [45]

en [52]. In handleidingen van spectrum-analyzers en FFT-subroutines,

[53], [54], vindt men in het algemeen weI een beschrijving hoe de

verkregen frequentiespectra geInterpreteerd dienen te worden en

welke restricties daarbij gelden. Dit is echter aIleen voor statio

naire signalen gedaan. De interpretatie van frequentiespectra van

transiente signalen is heel wat lastiger. Goede literatuur op dit

gebied ontbreekt. (Of het zou moeten zijn dat in de twee artikelen

[48] en [49] op dit onderwerp wordt ingegaan. Deze artikelen waren

enige maanden na aanvraag in het buitenland, door de bibliothe

caris van de E-bibliotheek, nog steeds niet ontvangen.

Welke zaken bij het bepalen en het interpreteren van frequentiespec

tra van transiente signalen van belang zijn, wordt nu aan de hand van

enkele voorbeelden besproken. Kennis van DFT is daarbij aan te bevelen.

Keuze van de breedte van het tijdvenster

Voor N tijdbemonsteringen met een interval dt is de breedte van het

tijdvenster T = N.dt • De resolutie in het berekende frequentiespec

trum is daarmee df = l/(N.dt). Hoe breder het tijdvenster is, hoe

fijner de resolutie in frequentie, hoe beter een berekende piek ligt

bij de frequentie, die volgens de analytische, continue Fouriertrans

formatie zou moeten gelden. De bemonsteringsfrequentie f = l/dt- s
dient minstens twee maal zo hoog te zijn als de hoogste frequentie,

die in het te transformeren signaal vQorkomt. Zo niet, dan treedt

overlapping (aliasing) in het frequentiespectrum Ope

Voor een transient signaal is het echter zo, dat bij een breder tijd

venster de resolutie in frequentie er weI op vooruit gaat, maar de
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hoogte van de pieken in het frequentiespectrum in elkaar zakt.

Dit wordt in de volgende figuren weergegeven. In fig. 4.1a is een

signaal weergegeven, dat uit een stationaire en een transiente

component bestaat. De frequentie van de stationaire, harmonische

component is 100 Hz. Er zijn drie verschillende tijdvensters gekozen.

De daarmee berekende frequentiespectra vindt men in fig. 4.1b op

getekend.

g)t~~~~~T1~;;;T~2=======:T~:Jl
g

~
o

-4
-8

fig. 4.1a Gemeten spanning als funktie van de tijd

lVlr
(V)

o 2 3 -+-t (kHz.)

fig. 4.1b Berekend frequentiespectrum

In het frequentiespectrum is duidelijk waar te nemen, dat de hoogte

van de piek, die afkomstig is van het stationaire signaal (100 Hz),

in hoogte onveranderd blijft bij een breder tijdvenster. Door de

toegenomen resolutie in frequentie is hij echter wel scherper ge

worden. De piek van de dominante frequentie uit het transiente deel

van het signaal zien we daarentegen in hoogte afnemen.

De verklaring voor deze effecten is de volgende:

Een FFT-programma bepaalt in feite het frequentiespectrum van een

herhaling van de inhoud van het tijdvenster ([52], hoofdstuk 6).
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Voor een stationair, harmonisch signaal levert dat natuurlijk weer

hetzelfde signaal Ope (Mits het tijdvenster ongeveer gelijk is aan

een geheel aantal perioden van het signaal.) Voor een transient

signaal zal bij een breder tijdvenster de relatieve bijdrage van

een (uitdempende) frequentiecomponent aan het totaal steeds minder

worden.

Eenheid op de verticale as

A/2. (Ook ~en bij -f , met dezelfde hoogte.)
o

we af, dat de stationaire, harmonische compo-

Volgens de analytische bepaling van het frequentiespectrum, -met

de continue Fouriertransformatie-, moet een harmonische si£naal

piek in het frequentiespectrum hebben bijx(t) = A.cos(uot+f) een

f (J /2 rr, met hoogte
o 0

Uit fig. 4.1a leiden

nent een a~plitude A ~ 3 V heeft. Uit fig. 4.1b blijkt dat het FFT

programma zodanig genor~eerd is, dat inderdaad een piek met hoogte

A/2 ~ 1,5 V bij f = 100 Hz verkregen wordt. Voor dit soort signalen
o

is er dus geen bezwaar Om 1 V als eenheid op de verticale as te

hanteren. Voor transiente signalen heeft dit natuurlijk geen beteke

nis: er is hier geen sprake van een constante amplitude. Een piek in het

frequentiespectrum hangt dan meer samen met een, over het tijdvenster

gemiddelde waarde van de amplitude. Het is beter de verticale as in a.u.

(arbitrary units) op te geven.

Bevat het frequentiespectrum van een transient signaal meerdere

pieken, dan zullen die evenredig toe- of afnemen als de breedte van

het tijdvenster verandert. De onderlinge verhouding blijft

ongewijzigd. Ook geldt dat als de frequentiespectra van een transien

te stroom en spanning met hetzelfde tijdvenster bepaald zijn, het

quotient van de waarden uit die spectra de juiste impedantiewaarden

oplevert. (Natuurlijk moeten stroom en spanning dan aan dezelfde impe

dantie gemeten zijn.)

Plaats van het tijdvenster

Doordat het FFT-programma in feite het spectrum van een herhaling

van de inhoud van het tijdvenster bepaalt, is ook van belang waar

dat tijdvenster op het te transformeren signaal ligt. Als het begin

van het tijdvenster bijvoorbeeld samenvalt met de opgaande flank van
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een stapfunktie (fig. 4.2a), dan wordt niet het spectrum van de stap

funktie verkregen, maar dat van een constante spanning: een delta

funktie bij f = a Hz, zie fig. 4.2.b.

a. Stapspanning op t = a a. Stapspanning op t t' = 2 ms
li

(V)

B
4
o

T: 20,481\15

A:: '0 V

-I:
(O,S'MS)

dw

Lt
(v)

8
Lj

o

T. 20,~81\1.

A: IOV

1:' -t

(~)

b. Frequentiespectrum van a. b. Frequentiespectrum van a.

IVI t
(v) \, fOV

1,0

2-f(kHz)42
01"-_+_-+--_-+__-+--+--+_.-+--+--+--+-1--1

o

fig. 4.2 fig. 4.3

Vindt de stap bij t = t' in het tijdvenster plaats (fig. 4.3a),

dan wordt een frequentiespectrum verkregen, dat is samengesteld

uit dat van een constante spanning en dat van een repeterende blok

spanning. Met superpositie geldt namelijk:

..=t LC=~ ~

+ ~' T r.f

I:' T Ttf

~- ~- -A. 1:.-

fig. 4.4

Volgens DFT is het spectrum van de blokspanning:

IX( f) I I t I. sin(rr.t'.f)
I·A (4.1 )= n.t' .fT •
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Dit is een verloop met nulpunten bij f = (2k+1)/t' (k=0,1,2, •• ).

Als de waarden voor T en t' uit fig. 4.3a ingevuld worden is dit

verloop in fig. 4.3b te herkennen (nulpunten bij f = (2k+1).500 Hz).

De plaats van het tijdvenster kan dus in het frequentiespectrum

maxi~a introduceren, die niets te maken hebben met het signaal

dat men wil transformeren (in dit geval een stapfunktie).

Om bij een transient signaal dit stooreffect te voorkomen, kan men

het beste het begin van het tijdvenster laten samenvallen met het

begin van het transiente signaal. AIle gemeten spanningen en

stromen in dit werk zijn daarom vanaf het begin van het transiente

deel van, het signaal opgenomen en op floppy-disk opgeslagen.

Minima in frequentiespectra

Door het bemonsteren in het tijddomein wordt zelfs voor een statio

nair, harmonisch signaal geen naald in het frequentiespectrum ver

kregen [52], [53], [54]. Als nu in een bepaald signaal bepaalde

frequenties gewoonweg niet voor ~unnen)komen, zouden in het frequen

tiespectrum bij die frequenties diepe minima moeten optreden.

Tengevolge van de eindige steilheid van de pieken, die bij andere

frequentiecomponenten horen, worden deze minima echter gemaskeerd.

Door toepassing van 'FREQSP' op een groot aantal verschillende sig

nalen is komen vast te staan, dat minima die lager liggen dan

0,5-1 % van de dichtstbijzijnde piekwaarde, om die reden niet be

trouwbaar te interpreteren zijn.

Voor de interpretatie van de berekende frequentiespectra van de

transiente signalen is van belang te weten op welke wijze de

metingen uitgevoerd zijn: met welke bemonsteringsfrequentie,

met welk tijdvenster, welke resolutie in frequentie daarait voIgt,

etc •• Deze gegevens vindt men in Bijlage 2.
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5. Transient gedrag van twee resonantiekringen in serie

Bij sluitingen op transmissielijnen staat de bronimpedantie in serie

met de impedantie van het stuk lijn tussen de bron (invoeding) en

de plaats van de sluiting. (fig. 5.1) Polen en nulpunten van beide

impedanties zullen elkaar beinvloeden. Het polen/nulpunten-beeld

van de totale impedantie bepaalt de transiente stroom en daarmee ook

de transiente spanningen. De vraag is in hoeverre polen/nulpunten

van de afzonderlijke impedanties nog in de frequentiespectra van

de transiente stroom en spanningen te herkennen zijn.

fig. 5.1

Het gedrag van een gecompliceerde impedantie in de buurt van een van

zijn polen, of nulpunten, kan worden benaderd door dat van een enkele

resonantiekring. Dit is mogelijk doordat de impedantiefunktie (over

drachtsfunktie) in partiele breuken te splitsen is. In wezen passen

we dan een Fostersynthese toe [44], p.4-17 e.v.

Door twee enkele resonantiekringen in serie te zetten en op die serie

schakeling plotseling een cosinusvormige spanning in te schakelen, zal

in dit hoofdstuk worden nagegaan hoe de pool, of het nulpunt, van de

enkele resonantiekring in het frequentiespectrum van de transiente

stroom en spanningen te herkennen is. Daarmee kan tevens worden geillu

streerd, wat de mogelijkheden van het FFT-programma 'FREQSP' zijn.

Aan de orde komen:

twee nulpunten in serie,

twee polen in serie,

een pool en een nulpunt in serie.
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Twee nulpunten in serie

1
f b = 2000 Hz ::l::: 27f~

b b
+

+

Kring a, met een nulpunt in de impedantie bij 1000 Hz, staat in serie

met kring b, die bij 2000 Hz een nulpunt in de impedantie heeft.

O
. 1

fa = 1 00 Hz ~ 27rVL C'
a a

x( tl i( tl
x( t) 10.u( t) .cos( 2 rr100.t)

Met W 21tf 2 )f100 geldt:
o 0

fig. 5.2 X( s=j w)

De impedanties zijn als funktie van de frequentie gemeten:

10' :

III :-f--
(Sl..) :

I I I I
~-r----+-- .

..

/
1\

. \ -(--;-+--0--t--+-- -- ---

100 '!!~~.~~~E~~~g@~~
,- c....,- - .... ~-+-' ·fI---~ -- -- ...:- ...• - .•_.-.
-t-c-t----J - -+ .- .-- :-- --+ .--._ - --

J ,- .-:-. __,- __ __ ___

1- - -- 1150 .;.-:+-+-'-t---+--+---+-,--I--+__

; Ijl,i ---

o
I . I

o 1 2 ;,

De totale impedantie heeft slechts een nulpunt, namelijk bij:
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Er geldt: I(f) = X(f)/(Za(f)+Zb(f». In de frequentiespectra van de

transiente stroom en spanningen komt daardoor. naast de pool bij f
o

= 100 Hz van X(f). een andere pool voor t.g.v. het nulpunt in

IZa(f)+Zb(f)l. De op de TNA verkregen metingen en de met FREQSP bepaalde

bijbehorende frequentiespectra tonen dit aan (fig. 5.4 a,b,c).

(Ct.tAl

0,1 I

\t
0,11/

~I
0 z

~
b B -+f{kl{e)

b,

i e)

f\

V

2.PI'\sl d,v

II {;)I

(.. A)

2

1

o

0.,

o 2. ~ 6

0,01

(VJ ITq t~)

8
4
0

1 ms / cll"i

(ct."') IV" (PI

'11<0
',0

0,1

to

0,1

O,D!

o 2 ~

c,

fig. 5.4
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We stellen vast, dat de frequentie van het nulpunt van Za(f)+Zb(f)

in de transiente signalen domineert. Deze dominante frequentie heeft

geen directe relatie tot een van de impedanties afzonderlijk. Wat weI

een relatie met een van de afzonderlijke impedanties heeft, is een

nulpunt in het frequentiespectrum van de spanning over die impedan

tie. Immers: V (f) = Z (f).I(f) en Z (f) heeft een nulpunt bij f •
a a a a

Evenzo voor Vb(f) bij f
b

• In de gemeten frequentiespectra van Va(f),

fig. 5.4.a, en Vb(f), fig. 5.4.b, ontbreken deze verwachte nulpunten.

Dit moet worden toegeschreven aan het ontbreken van frequentiecom

ponenten van voldoende sterkte rond fa = 1000 Hz, resp. f b = 2000 Hz,

in de transiente stroom; de totale impedantie heeft er geen nulpunt !.

Een FFT-programma is dan niet in staat om rond deze frequenties een

betrouwbaar spectrum te bepalen; zie hoofdstuk 4.

De piekwaarden, die in de frequentiespectra voorkomen, zijn zeker weI

correct. Dit moge blijken uit fig. 5.4.a en 5.4.c, waar bij 1242 Hz

kan worden afgeleid: Iv III = 0,8/1,21.10 3= 660 Ohm, wat klopt met
a

de gemeten waarde van Iz I bij die frequentie (fig. 5.3.a)
a

Met een continue, cosinusvormige spanning van een vaste amplitude

maar variabele frequentie bleek bij meting van Va(f), resp. Vb(f),

dat weI een nulpunt bij fa = 1000 Hz, resp. f
b

= 2000 Hz, optrad.

De waarden van deze nulpunten waren echter een faktor 10
4

k1einer

dan de piekwaarde, die in het spectrum voorkwam (pool bij 1242 Hz).

Dat betekent, dat met x(t) als bronspanning (met het allesbehalve

constante spectrum X(f» de waarde van het nulpunt een faktor
444

10 • IX(1242 Hz)I/IX(1000 Hz)1 =.10 .0,8, resp. 10 .IX(1242 Hz)11
4

X(2000 Hz)1 = 10 .2,1, kleiner is dan de piekwaarde bij 1242 Hz.

Een FFT-programma, dat op transiente signalen toegepast wordt, kan

deze nauwkeurigheid echter niet halen (zie hoofdstuk 4).

Twee polen in serie

Kring a heeft in de impedantie een pool bij 1000 Hz en staat in serie

met kring b, die een pool bij 2000 Hz heeft. (fig. 5.5)
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Za Zb Alle grootheden zijn

overeenkomstig het

voorgaande geval gede-

+ valtl vb1tl finH~erd.

xltl iltl

fig. 5.5

De impedanties zijn als funktie van de frequentie gemeten:

I
-j ..

I
-L..

-t--+----t-- I/--+------,----+-~--f.--.-+---l--

I
o Z!> 't fLkHl)

fig. 5.6.b IZa(f)+Zb(f)!

~-- ~ ,-f- i
/(JO '!_~-~E~~'~'E!~~E~~~~~

'-+--+---+-It--+---i--+---+--l-+--j~

-+--+-.,.+- 11!30 1----+:--t-t-+~-+----+
I- -, ---i----- ---

I

I
o 2.? 't flkH2)

fig. 5.6.a IZa(f)I,IZb(f)/

In de totale impedantie komen de twee polen van kring a en krin2 b

voor, alsmede een locaal minimum er tussenin. In het frequentie

spectrum van de transiente stroom mogen we dan twee nulpunten ver

wachten (bij 1000 en 2000 Hz) en een locaal maximum er tussenin

(bij 1590 Hz). Een pool bij 100 Hz (f ) t.g.v. X(f) zal ook moeten
o

voorkomen. In het spectrum van de gemeten stroom (fig. 5.7.c) kunnen
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fig. 5.7

genaemde polen weI waargenomen worden, de nulpunten niet. Het laatste

is reeds bij de bespreking van het voorgaande geval toegelicht.

De dominante frequentie, die in de transiente stroom en spanningen

voorkomt, heeft ook hier geen directe relatie met een van de afzon

derlijke impedanties.
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Bij stationaire excitatie bleek bij meting van lI(f)1 weI een nul

punt bij 1000 Hz en 2000 Hz op te treden. De waarden ervan lagen ca.

drie decades lager dan de piekwaarde bij 1590 Hz. In Iv (f)1 trad.
a

behalve het maximum bij 1590 Hz. een verwacht nulpunt bij f
b

=
2000 Hz Ope Omgekeerd had Iv (f) I een nulpunt bij f = 1000 Hz.

b a
De stroom heeft voor deze frequenties immers een nulpunt.

Pool en nulpunt in serie

Kring a heeft in de impedantie een nulpunt bij 1000 Hz en staat in

serie met kring b. die een pool bij 2000 Hz heeft.

+

+

x(tl iltl

AIle grootheden zijn

overeenkomstig de voor

gaande gevallen gede

finH~erd.

fig. 5.8

De impedanties zijn als funktie van de frequentie gemeten:
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De totale impedantie heeft bij f
b

een pool en voorts twee (nieuwe)

nulpunten. In de frequentiespectra van de transiente stroom en

spanningen, komen dan, behalve de pool bij f , twee andere polen
o

voor. Hetgeen in fig. 5.10.a,b,c te .zien is.

1.0 890
221S

(a. u.)r--------------,
JVQ. (fl/

0.01

(V)

~

~

o 1-+---41:J\t--+-+--..-¥+---+--+ -<~\-+--+-1

0.01

0.1

o 2. ~ b
c.

fig. 5.10

Deze polen hebben ook geen duidelijke relatie tot een van de af

zonderlijke impedanties, maar zijn weI dominant in het transiente
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verschijnsel. Ten aanzien van het ontbreken van nulpunten in de

frequentiespectra kunnen weer de zelfde opmerkingen geplaatst

worden als in de andere gevallen. Een pool in IVb(f)I, omdat IZb(f) I

bij die frequentie een pool heeft, hoeven we ook niet te verwachten,

zo blijkt uit fig. 5.10.b. (II(f) I heeft bij f
b

immers een nulpunt!),

Bij stationaire excitatie trad het nulpunt in II(f)1 bij f
b

= 2000 Hz

weI aan het licht. IVb(f)1 vertoonde maxima bij 860 Hz en 2250 Hz,

t.g.v. de maxima in II(f)l. Bij 1411 Hz werd een mimimum gemeten,

hetgeen te verklaren is door te bedenken dat IVb(f)1 = II(f) 1.IZb(f)l:

voor frequent~es van 860 tot 2000 Hz is dit een vermenigvuldiging

van een verloop, dat met toenemende frequentie daalt, met een ver

loop, dat met toenemende frequentie stijgt. Eerst overheerst het ene

verloop, dan het andere. Een lokaal minimum is het gevolg.

Conclusies

1. In het frequentiespectrum van de transiente stroom komen aIleen

die frequentiecomponenten sterk voor, waarbij de exciterende span

ning een pool heeft of de totale impedantie een nulpunt. Nulpunten

in II(f)1 of in de spanning over een afzonderlijke impedantie,

IVa(f) I ,'IVb(f) I, zijn niet nauwkeurig met een FFT-programma te

bepalen indien hun waarde minder bedraagt dan 0,5-1 % van de maxi

male waarde, die in het betreffende frequentiespectrum voorkomt.

Hetgeen bijna altijd het geval is. Dat is jammer, want in het fre

quentiespectrum van de transiente stroom kan bijvoorbeeld slechts

een nul punt als kenmerk van een van beide impedanties voorkomen;

de betreffende impedantie heeft bij die frequentie een pool.

2. Het is zelfs zo, dat een pool van een afzonderlijke impedantie

niet als pool in het frequentiespectrum van de spanning over die

impedantie tot uiting komt. In het spectrum van de stroom zijn

de betreffende frequenties slechts zwak aanwezig. Andere frequen

ties zijn sterker aanwezig en geven over de impedantie een

sterkere bijdrage in het frequentiespectrum van de spanning.
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3. Er komen in het frequentiespectrum van transiente stroom en

spanning polen voor, die niet met een van de afzohderlijke impe

danties in verband te brengen zijn.

4. Slechts voor die frequenties, waarbij in het spectrum polen voor

komen, is goede bepaling van de impedantie mogelijk.

5. Het is dus onmogelijk om uit de transiente stroom en spanningen

volledige informatie over het frequentieverloop van een van beide

(serie-)impedanties te verkrijgen.
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6. Metingen van transient gedrag van een driefasenlijn

In dit hoofdstuk worden metingen van stapresponsies van de driefasen

transmissielijn besproken, waarbij de lijn niet in een complex net

opgenomen is. In eerste instantie worden de beide eenfasige compo

nentnetwerken (homopolair en bedrijf), met hun respectieve golven,

apart beschouwd. Daarna worden toestanden besproken, waarin ze gecom

bineerd voorkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een excitatie

op een enkele fase. De meetresultaten worden vergeleken met de theo

rie van hoofdstuk 3. De lijn, ter lengte van 60 km, wordt op de TNA

door middel van een 20-tal pi-secties gerepresenteerd. (Basisfrequen

tie op de TNA is 100 Hz)

6.1. Stapresponsies van het homopolair- en bedrijfsnetwerk

In fig. 6.1 en 6.2 is te zien in welke configuratie de staprespon

sies gemeten zijn. Voor het homopolaire netwerk is de stroom aan het

begin van de lijn, I
R

(= IS = IT) en de spanning UR, aan het einde van

de lijn gemeten. Voor het bedrijfsnetwerk: de stroom I R = -Is en de

gekoppelde spanning UR,_S' aan het einde van de lijn. Uit de figuren

is ook af te lezen op welke wijze men de impedantie van het homopo

laire netwerk, lz (f) I, als Iz (f) 1/3 kan meten en de impedantie van
o 0

het bedrijfsnetwerk, IZ
1
(f)l, als 2IZ1(f)l. Deze impedantiemetingen

zijn in fig. 6.3 en 6.4 weergegeven, zowel voor open als kortgeslo

ten einde van de lijn. Van enkele transiente spanningen en stromen

zijn de frequentiespectra bepaald. Dit is gebeurd met behulp van het

FFT-programma 'FREQSP'.

I Q 20 Tr-!>. Rz I R 20 IT-5. Rz-R R' R R'

S

r

Rz
0' 5'

1ZoCf)[13

fig. 6.1 Homopolair netwerk fig. 6.2 Bedrijfsnetwerk



loa ;O-1-~2~------:3;:-'----;--~~-+-~--l..~---~~
k: kortgesloten einde ~ 5' 6 t(k fh)

fig. 6.4.a

21 Z1 (f) I, polen-~~,
I

--1--

i

10k ---;___~_L_ -

IZ I=::~-l--====~==:=-::==--=r=:
(Jl) --:'~~F=T __-~-~_==J

-1- -~.~I --;--,--
I -H--~;~;-,-

I I ,.

fig. 6.3.a

1k

0: open einde bO km

b

fig. 6.4.b

5'

',"
,1%,00

1 2.o
1

f (kHz:)b

~ • 0._"

fig. 6.3.b

Iz (f)1/3, nulpunten
o

3o



52

lt~

20
t

oH-+++++lr+\-+~+tI-\;>'Pc7'f"'<:"""":::O+""-+--i~~

1 ~s/dlV

I:.

1rn s/c11V
o

10

fig. 6.5 Stapresponsies homopolair netwerk, 60 km lijn, R
2

=V0.

Spanning R-fase, begin lijn Stroom R-fase, begin lijn
(Y) I (M~a. u~ Lc)

IC>V= l.p·U. fOV/2 go = 10/592. = 1 pIA..

(a.u.

(a.. I).

102.5

10

0,1

1025

0,1

o 1 z. 3

b. L'!? 1&)
I'-,

~
v I:-

1ms/dlV

110

20

o

netwerk, 60 km lijn, R2 > ZgO

Stroom R-fase, begin lijn
(rnA

fig. 6.6 Stapresponsies homopolair

Spanning R-fase, begin lijn

/;

1MS/ollV

OfL-+-+--+--+--+---+-I--+--+--+--+---+-I--+-l

10 V= 1p.U..

(V) a. UR (C.)

10 ~\r---------------;

(a.Ll) (au.

1.0
1.11

0.1

0.01

o 1 2. 3 f(kH2-)

fI·/



Spanning R-fase, begin lijn

fig. 6.7 Stapresponsies homopolair netwerk, 60 km lijn, R =Z •
2 gO

Stroom R-fase, begin lijn

53

(v)

: ....~r-+--i-t---t--+---+---t-t---t--+--+--i_t---+-r-l
t

1m~/ollV

4°

10

o

b. lR tt)

t
1m~/dlv'

fig. 6.8 Stapresponsies homopolair netwerk, 60 km lijn, R2 <Zgo

Spanning R-fase, begin lijn
(V) a. tAli. Il)

Stroom R-fase, begin lijn

(,,"Aj r / b. I..RLt)

8o~
40 .

O~-t--+---+----t-I--+--+-'"""i--+----<I--+--+-'"""i--+--I

20

o 1'-"'~+-+--+--+--+--+--+---+---+--+--+--+--1f-'-t--l
1 Ms/dlV

10

fig. 6.9 Stapresonsies bedrijfsnetwerk, 60 km lijn, R
2

= l/}.

Spanning RI_SI, einde lijn Stroom R-fase, begin lijn
(V) a. UR'_s' d.) (",~) b. L/?CI:)

f lkH~)2o

0.1

(au.)
c.IUR"s,lpl

(a.u)
d.IIRlpl

1200

10 (i,1

1200

1.0 0.01



54

20 ~

fig. 6.10 Staprespansies bedrijfsnetwerk. 60 km lijn. R2 >Zgl'

Spanning R'-S', einde lijn Straam R-fase, begin lijn

(V) C1 uR,_~,a) (~Al b LR(/;)

10 ~("\.J-------------l
Oll-+---t--+--+-_+--+----i~+--+-_+_-+-_+---t____it___i

t
1 YY1~/dlV

o u t
1ms/dlV

21o

(CLU)
I Ur<'_s'(p!

(~.U)

d. Irl(lplc

1.0 01

1200

1200

0.1 0.01

~6oo

0.01 O.WI

fig. 6.11 Staprespansies bedrijfsnetwerk, 60 km lijn, R
2

=Zgl'

b. LRIt)

t
I ~/oIlV

o

20

Straam R-fase, begin lijn
(mA)

Spanning R'-S'. einde lijn

o ~t--t--t--t--t--t--t--t--+-+--+--+--+---+-7-lt

1~/dlv

(V) a UR'-S' U)

10 I

fig. 6.12

Spanning
(V)'

Staprespansies bedrijfsnetwerk. 60 km lijn, R
2

<Zgl'

R'-S', einde lijn Straam R-fase, begin lijn

a. UR'-~' (t) (MA) b. iRa)

10 ~{.r
o fL-+---t--+--+--+--+----i~+--+--+---+--+--+----il--,t~

1 WV')/dIV

O~+-_+_--+-_+--+----i~+---t-_+_--+---+---t---1~i__l



55

Tijddomein

De metingen in het tijddomein laten zien, dat ten opzichte van de

theoretische beschouwingen voor een verliesvrije lijn (paragraaf 3.2,

voorbeeld 3.1):

-de flanken nu een eindige steilheid hebben en na meerdere re-

flecties sterk zijn afgerond,

-de amplitude geleidelijk afneemt.

Een en ander is een gevolg van de distorsie en demping, die in wer

kelijkheid natuurlijk weI in een lijn(model) voorkomt. Uit de figuren

blijkt ook, dat voornoemde verschijnselen in het homopolaire netwerk

sterker optreden. Het is de aardretour, die hierin een grote rol speelt.

Vanwege de flauwe flanken is het niet goed mogelijk om de looptijden

f o en rIte bepalen.

Frequentiedomein

De met behulp van stationaire signalen gemeten impedantieverlopen

in fig. 6.3 en 6.4,tonen de regelmatige ligging van polen en nul pun

ten, zoals dat in de theorie van paragraaf 3.3. is afgeleid. Ook kan

worden vastgesteld, dat polen bij het open einde van de lijn liggen

bij de frequenties die voor de nulpunten bij kortgesloten einde gel

den.

In het frequentiespectrum van de transiente stroom (fig. 6.5.d en 6.9.d)

kunnen de polen worden herkend, die door de nulpunten in de impedantie

van de open lijn teweeg zijn gebracht. Het zijn ook de polen, die in

het frequentiespectrum van de transiente spanning (fig. 6.5.c en 6.9.c)

voorkomen. Dit is in overeenstemming met de bevindingen in paragraaf

3.3 •.

Het eerste nulpunt in de impedantie ligt voor het homopolaire netwerk

bij 1030 Hz en voor het bedrijfsnetwerk bij 1200 Hz (open einde). We

stellen vast, dat deze eerste nulpunten de meest dominante frequen

tie in de betreffende transiente stroom en spanning bepalen (fig.

6.5.c en 6.9.c).

De meest dominante frequentie in het transiente signaal hoort bij een

karakteristieke periode van 4T (open einde), zo werd in paragraaf 3.3

betoogd. Dan zal, nu voor de lijn met verliezen, het eerste nulpunt

in de gemeten impedantieverlopen (fig. 6.3, resp. fig.6.4) bij

1/4t
o

' resp. 1/4T
1

, moeten liggen.
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Bij uitwerking, met I =60 km en c = 3,0.108
mis, voIgt:

1030 Hz ",,1/4'C o =? t'"o~243 IJ.s =r Va = .tIro ~ 2,47.10
8

m/s = O,82.c (6.1)

1200 Hz ~1/4t", ~ t'1 ~208 IJ.s =;. v, = -lIt', = 2,88.10
8

m/s = O,96.c (6.2)

We moeten beseffen, dat dit globale waarden zijn; de voortplantings

snelheid is in feite frequentieafhankelijk (distorsie). De hier ver

kregen voortplantingssnelheden komen echter goed overeen met de

waarden, die daarvoor in [46] gegeven zijn (in de buurt van 1030 en

1200 Hz).

Het is overigens niet zo, dat bij verkleining van R
2

, van oneindig naar

nul, een continue verplaatsing van het eerste nulpunt in de impedantie

naar rechts op de frequentie-as mogelijk is. Immers, zolang K2 =

tR2-Zg ) I (R2+Zg ) :> 0 en reeel is, geldt 1/4 T en zolang K2 <.0 is, geldt

1/2 T (paragraaf 3.2 en 3.3). Dat ge I dt dus ook voor de dominante

frequentie in de transiente signalen. Met een complexe impedantie

op de plaats van R
2

is weI een continue verschuiving van bet eerste

nulpunt, en daarmee de dominante frequentie in de transiente sig-

nalen, mogelijk. Dit is in paragraaf 3.2 aan de orde geweest.

6.2. Responsies bij enkelfasige excitatie

In onderstaande configuratie (fig. 6.13) wordt de R-fase met een

stapspanning geexciteerd. De spanningen op de R- en S-fasen worden

gemeten aan het begin van de lijn, op 5/9 van de totale lengte (60 km)

en aan het einde (108 km). Dit wordt gedaan voor drie verschillende

afsluitingen van het einde van de lijn, t.w.: krakteristieke afsluiting

voor homopolaire- en bedrijfsgolven, karakteristieke afsluiting voor

aIleen de bedrijfsgolf en karakteristieke afsluiting voor aIleen de

homopolaire golf.

48 km (1Z1T-s)60 km (ZOlT-s)

R

S......------.......------oI---i.---1

r.......---------l----............-C=:J
1p.u. +

J

fig. 6.13 Enkelfasige excitatie
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In de komende figuren, waarin de gemeten spanningen zijn weergegeven,

worden aanduidingen gebruikt, die de volgende betekenis hebben:

1 aankomst front van bedrijfsgelf

o aankomst front van de homopolaire golf

I golffronten arriveren voor de eerste keer van begin lijn

II: eerste reflecties tegen einde lijn arriveren

III:eerste reflecties tegen begin lijn arriveren

IV: tweede reflecties tegen einde lijn arriveren.

A Afsluiting veor bedrijfsgolf: karakteristiek (R2 = Zgl)

Afsluiting veor homopolaire golf: karakteristiek (Rm2 = (ZgO-Zgl)/3)

Spanning R-fase, UR(t) Spanning S-fase, Us(t)

d. begin lijn
)

/:<,,~V

t.

0,1 m,,'JlV

o

(v

~

t

0,1 W1s/cI;v

10 V 0 1 p.u.

5

o

10

( V)

b. _5/9 lijn e. 5/9 lijn
(v) (V)

10 '5:r5
(

0 0
t 1~ t

I 0,1 I'YlS/ dlv I 0,1 w.II/d/l,:

c. einde lijn f. einde lijn
(V) (V)

10 5"

'5 1/
0 0 ~

t t'J I:
I

0

0,1 r'l'v',jd.l'o/
!

0,1 ~,>/d!V

fig 6.14
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(V)

10

o

Spanning R-fase, UR(t)

a. begin lijn
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I:
0,1 ~/cJIV

fo V = 1 p.u.

Spanning S-fase, Us(t)

d. begin lijn
(V)

5 0

0
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fig. 6.15
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Afsluiting voor homopolaire golf: karakteristiek

c Afsluiting voor bedrijfsgolf: kortsluiting (R
2

= 0)

(Rm2 = Zgi3)

t
0,1 Wls.'cilV]I

5

Spanning S-fase, US(t)

d. begin lijn
M·r---=--~--:"_---;::=========t

O~+--t--+--+--+-l--+--t--+--+~I--+--t--+---/

Spanning R-fase, UR(t)

a. begin lijn
)

t
O,l ms/alV

10 V: 1 p.t,t.

o

10

(v

b. 5/9 lijn e. 5/9 lijn
(V) (v)

10 5

I}
0 0

(
.....,

t , 0 t
o,lWls/c1til c,lWlS/dlll

! III
1: 1I Dr

c. einde lijn f. einde lijn
(V) (v)

10 5

1/ !"
0 0

t '0
I

0,1 Wls/c1lV ~1 i'r1 S ! ,! IV

.m. I :nr

fig. 6.16

In de meetresultaten (fig. 6.14 tim 6.16) is goed te zien, dat de

golffronten verflauwen bij voortplanting over de lijn, tengevolge

van de distorsie. Dat de componentgolven scheiden als gevolg van hun

onderling verschillende voortplantingssnelheden, is ook goed waar

te nemen: op de S-fase veroorzaakt de bedrijfsgolf, -die negatieve

polariteit heeft, zie fig. 3.4.5-, een aanvankelijk negatieve span-
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ning. De positieve homopolaire golf, die zich langzamer voortplant,

zorgt ervoor dat even later de spanning positief aanstijgt. Het

verschil in aankomst van de twee componentgolven neemt toe bij toe

nemende afstand.

De aanvangsspanning op de S-fase, die niet rechtstreeks geexciteerd

wordt, bedraagt ca. 2,75 V. (fig. 6.14.d, 6.15.d en 6.16.d) Dat is

minder dan de 2,93 V, die in de theorie (§ 3.4) is'afgeleid. Maar

daarbij is gebruik gemaakt van de 50-Hz-waarden van de golfimpedan

ties. Wordt in formule 3.4.14 met de waarden van golfimpedanties

voor hogere frequenties gerekend, dan komen we uit op 2,75 V (800 Hz)

en 2,69 V (1600 -Hz). Hetgeen tot betere overeenstemming leidt.
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7. De driefasensluiting

7.1. Inleiding

Bij een (symmetrische) driefasensluiting speelt aIleen het bedrijfs

netwerk een rol [47]. Vindt een driefasensluiting op een lijn plaats,

dan zullen zich derhalve aIleen bedrijfsgolven voortplanten; het

transient gedrag van stroom en spanning zal door bedrijfsgolven wor

den beheerst.

ZIt' Zlbr: bedrijfsimpedantie van de lijn, resp. de bron.

fig. 7.1.1 Schematische voorstelling driefasensluiting op lijn

In dit hoofdstuk wordt ondermeer nagegaan wat de invloed van het

voedend netwerk (fig. 7.1, Zlbr) op de transiente verschijnselen is.

De enkelzijdige invoeding levert, voor dit soort sluitingen, geen ver

lies van algemeenheid Ope De wijze, waarop de plaats van de sluiting

het transient gedrag beinvloedt, komt in dit hoofdstuk ook ter sprake.

De frequentiespectra van de gemeten stromen en spanningen zijn weer

met behulp van het FFT-programma 'FREQSP' bepaald.

7.2. Invloed bronimpedantie

Als bronimpedantie Zlbr kiezen we eerst een reaktantie WL
lbr

, zoals

dat in fig. 7.2.1 aangegeven is. Door L
lbr

verschillende waarden te

geven, ook extreme, kan worden nagegaan op welke wijze zo'n inductie

ve bronimpedantie de bedrijfsimpedantie van het totale net beinvloedt.

Deze totale bedrijfsimpedantie, Zl' is de bedrijfsimpedantie die van

uit de foutplaats in de richting van de invoeding gezien kan worden.

Het is de serieschakeling van het bedrijfsnetwerk van de lijn met

dat van de bron.
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fig. 7.2.1 Net met puur inductieve bronimpedantie

De lijn (lengte 60 km) wordt door middel van 20 pi-secties gerepre

senteerd. De TNA-basisfrequentie moet daarvoor 100 Hz bedragen.

De bedrijfsimpedantie van het totale net kan voor verschillende

waarden van L
1br

gemeten worden, fig. 7.2.2:

t--- I-
I

II f\ .

t----,H\-~_;_Jof\j~_++-I,-t'I---\r--y-~/'-H-\--\-\--y\j I I '\ -
'\ I .l I \ A \'

IJ \ ~ \; I ! / \ :\ 1\1 :/, \ 'A..-I- .-
1/ I V-~ - I 1 \: \J " - I .\. \/l~-V,-__', . __,
-~bt--l- -- -~i'--' ./ \ VJ

too I ' • . . I •

bron

l'

3'

2000

20

2

fig 7.2.2

IZ
1
(f)l, bedrijfsim

pedantie totale net,

diverse waarden L •
1br.

Voor zeer grote L
1br

wordt het impedantieverloop van de open lijn be

naderd, met het eerste nulpunt bij 1200 Hz. Dit leert vergelijking van

fig. 7.2.2 met fig. 6.4. Voor zeer kleine waarde van L
1br

blijkt het

verloop voor de kortgesloten lijn benaderd te worden, dat bij 2400 Hz

een nulpunt heeft.



Uit fig. 7.2.2 blijkt dus dat het mogelijk is om het eerste nul

punt in de totale impedantie continu tussen de twee uiterste fre

quenties, 1200 Hz en 2400 Hz, te verschuiven. Dat kan door de

waarde van L
1br

te veranderen. Overigens verschuiven ook de andere

nulpunten, zij het minder. In paragraaf 3.2 is uiteengezet hoe

de ligging van deze nulpunten theoretisch af te leiden is. (Het

zijn daarin de polen van een overdrachtsfunktie). Een en ander

betekent, dat in de transiente stroom en spanning een dominante

frequente zal voorkomen, die tussen 1200 en 2400 Hz inligt, afhan

kelijk van de waarde van L
1br

•

In configuraties, waar de bronimpedantie meer praktische betekenis

heeft, worden vervolgens de transiente stroom en spanningen gemeten.

Het voedend netwerk bestaat uit de representatie van een generator

plus transformator. Dat kan door middel van een zelfinductie, -die

nu realistische waarden aanneemt-, in serie met een weerstand. Aldus

zijn enkele kortsluitvermogens uit de praktijk te representeren; zie

fig. 7.2.3 en Bijlage 1.

X=O

fig. 7.2.3 Net met realistische bronimpedantie

Ook voor deze configuraties is de totale bedrijfsimpedantie gemeten.

Dit is in fig. 7.2.4 weergeven. In deze figuur is, ter vergelijking,

ook het verloop van de bedrijfsimpedantie, IZ
1

(f) I, van de kortge

sloten lijn opgenomen. Er kan worden vastgesteld dat de impedantie

verlopen voor bron 1 tim 3 het verloop voor een open lijn benaderen.

Immers, de nulpunten liggen in fig. 7.2.4 in de buurt van de frequen

ties die bij de polen van de kortgesloten lijn horen.
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R
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3 50,5 1,6

(mH) (Ohm)

fig. 7.2.4

IZ
1
(f)l, bedrijfsim

pedantie totale net,

bron 1 tim 3.

De aaa het begin van de lijn gemeten fasespanningen en -stromen zijn,

met hun bijbehorende frequentiespectra, in de figuren 7.2.5 tim 7.2.7,

a tim d, weergegeven.

Uit de meetresultaten blijkt, dat bij kleiner wordende inductieve

bronimpedantie, -dus toenemende kortsluitvermogens-, een toename op

treedt van: overspanningen, dominante frequenties en demping.

De transiente stroom bevat nauwelijks hoogfrequente componenten.

Deze verschijnselen zullen nader geanalyseerd worden. Daarbij maken

we onderscheid tussen beschouwingen in het tijddomein en beschouw

ingen in het frequentiedomein.

De overspanningsfactoren aan het begin van de lijn (R-fase) zijn uit

fig. 7.2.5 tim 7.2.7, a, af te leiden en bedragen:

Tabel 7.2.1 Overspanningsfactoren, begin lijn

bron 1

bron 2

bron 3

1,37 p.u.

1,54 p.u.

1,60 p.u.
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2. msjOtv

R-fase, begin lijn
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fig. 7.2.7 Sluiting op 60 km, bron 3
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Tijddomein

In de transiente stroom zijn weinig hoogfrequente componenten waar

te nenen. Dit is een gevolg van het inductieve karakter van de bron

impedantie. Een licht negatieve dc-offset is waarneembaar, zodat de

maximale amplitude in de stroom eerst na een halve periode optreedt.

Bij een sluiting op spanningsmaximum in de R-fase (wat hier het geval

is) zal de eerste stroomgolf de hoogste amplitude hebben. Immers,

de spanningsgolf is maximaal en stroom en spanning zij~ via de golf

irnpedantie, Zgl' aan elkaar gerelateerd. De stroom bij het reflectie

punt (begin lijn) zal exponentieel toenemen met een tijdconstante

L1br!Zgl ([4], hoofdstuk 3). Het hangt dan van de verhouding tussen
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deze tijdconstante en de dubbele looptijd, 2r
1

, af welke waarde de

stroom bereikt heeft als de gereflecteerde golf, na 2T
1

, weer aan

het begin arriveert. Hieronder is weergegeven hoe de stroom zich

ontwikkelt, zolang de tweede reflectie uitblijft. Daarbij is gebruik

gemaakt van de theorie volgens [4], hoofdstuk 3.

-_/:

XeO

to~ t_IOV., - 1p-lA.-

U.

Z~1" 26012

x __ !

fig. 7.2.8 Stroomgedrag aan begin lijn bij inductieve bronimpedantie

De eindwaarde, die de stroom maximaal zou kunnen bereiken, bedraagt:

= - 2.-10 = 77 rnA op de TNA, of, in p.u.-waarden:
260= - 2.u

Zg1

i . d = 2 p.u.eln
(met i p.u. = u/Z 1 = u/260 p.u.)

g

Voor kleine Lbr (bv. bron 3) is de tijdconstante Llbr/Zg1 ook klein

en is i . d bijna bereikt als de tweede reflectie aankont. Dit is ineln
fig. 7.2.7b inderdaad waar te nemen.

De spanning aan het begin van de lijn zal, tussen twee reflecties in,

ook een exponentieel verloop vertonen. In fig. 7.2.9 is dat duidelijk

te zien. Deze figuur is samengesteld uit de gemeten spanningen van de

R-fase (fig. 7.2.5a, 7.2.6a, 7.2.7a), maar nu op dezelfde tijdas. De

daarin waar te nemen verschijnselen zullen aan een uitgebreide analyse

onderworpen worden. Met behulp van paragraaf 3.2 is in deze figuur

ook het spanningsverloop ingetekend, dat geldt als de bronimpedantie

zo groot is, dat de lijn als open afgesloten beschouwd kan worden.

(De lijn is in paragraaf 3.2 verliesvrij verondersteld.) Bij de ana

lyse van fig. 7.2.9 wordt voorts van enkele hulpfiguren gebruik ge

maakt (fig. 7.2.10 a tim e). Deze figuren geven weer hoe golffronten

zich op de lijn voortplanten als ze tegen een inductieve afsluiting,

-hier de bronimpedantie-, reflecteren. Opgemerkt zij, dat de lijn op

het moment van de sluiting tot de momentane fasespanning opgeladen is.

In de R-fase is dat +1 p.u ••
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u~ ,. .,(p.tA.)
bron L1br

R
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1,0
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fig. 7.2.9 Transiente spanningen R-fase, begin lijn, vanaf aankomst

eerste golffront, voor verschillende inductieve bronimpe

danties.

Een zelfinductie vormt voor een stapspanning op het eerste ogenblik

een open verbinding. Het negatieve front (-1 p.u.) van de spannings

golf dat door de fout is gegenereerd, (fig 7.2.10a), zal daardoor in

eerste instantie met een reflectiefactor +1 reflecteren. In boven

stannde figuur is dat als begin van fase I te zien: u
R

gaat van

+1 p.u. naar -1 p.u •• Deze overgang vindt geleidelijk plaats; een

gevolg van het feit dat het golffront door voortplanting over de lijn

(net distorsie en verliezen) verflauwd is. Het eerste golffront zal

een kleinere zelfinductie, die altijd een verliesweerstand heeft,

als een "minder goede open afsluiting" zien. Ergo: de initiele re

flectie factor is niet helemaal +1, maar minder. Dus u
R

wordt niet

helemaal -1 p.u.

+I pi'. ±0
04- J{

0-.

+IP.U.~

-f 0'- -.f.
c.

g.

fig. 7.2.10 Spanningsgolven op een verlies~Tije lijn, die aan het

einde is kortgesloten en aan het begin met een inductieve

impedantie is afgesloten.
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Vervolgens groeit de spanning exponentieel aan. (fig. 7.2.10b). via

een tijdconstante. die, zoals verwacht, groter is naarmate Llbr groter

is (fig. 7.2.9, fase I). De zelfinductie geleidt steeds meer stroom;

vormt steeds meer een kortsluiting. De reflectiefactor verandert bij

wijze van spreken geleidelijk van +1 naar -1.

V66rdat de spanning evenwel tot 1 p.u. is kunnen aangroeien, arri

veert aan het begin van de lijn alweer de reflectie tegen de fout

plaats (fig. 7.2.10c). Ook dit golffront ondervindt een initiele

reflectiefactor, die positief en maximaal +1 is. In fig. 7.2.9 is

dat het begin van fase II. Voor de configuratie, waarin u
R

meer

was aangegroeid. -tengevolge van een kleinere L
lbr

-, treedt dan een

hogere overspanning Ope Ergo: bron 3 geeft de hoogste overspanning.

De aan het begin van de lijn gereflecteerde golf gaat weer richting

foutplaats (fig. 7.2.10d). nu met een dubbel-exponentieel verlopende

staart. Op de foutplaats (x=l) zal opnieuw reflectie plaatsvinden.

Deze reflectie (fig. 7.2.10e) komt vervolgens weer bij het begin van

de lijn aan. In fig. 7.2.9 is dat aan het einde van fase II, begin

fase III. etc.

Na meerdere reflecties wordt het moeilijk om nog te kunnen voorstel

len wat er precies gebeurt. Heen- en terugwaarts lopende golven van

meervoudig exponentieel karakter beinvloeden elkaar. Bovendien zorgt

de demping en distorsie van de lijn voor toenemende afronding van de

golffronten. Ook dient men rekening te houden met het feit dat na

enige reflecties de tijdafhankelijkheid van de cosinusvormige bron

spanning een rol gaat spelen.

Frequentiedomein

Uit de frequentiespectra blijkt duidelijk dat dominante frequenties

toenemen als de inductieve bronimpedantie kleiner wordt. Dit stemt

overeen met de bevindingen in het begin van dit hoofdstuk: door ver

kleining van L
lbr

is het eerste nul punt in de totale impedantie con

tinu van 1200 Hz naar 2400 Hz te verschuiven, dus daarmee de dominan

te frequentie ook.
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De dominante frequenties zijn in dit geval ook te berekenen.

In paragraaf 3.2 is met behulp van fig. 3.2.9 uiteengezet hoe dat

kan geschieden door de polen van de overdrachtsfunktie te bepalen.

Daarbij is van een verliesvrije lijn uitgegaan; de resultaten zullen

dus bij benadering gelden. Voeren we de berekening uit met de waarden

L
1br

voor bron 1t/m3 en met de looptijd 1'"1 = 208 /is (paragraaf 6.1) ,

dan wordt voor de eerste twee dominante frequenties verkregen:

dominante frequenties (Hz)
berekend gemeten

1

2

3

202

101

50,5

1320 3655

1410 3700

1565 3775

1320 3665

1420 3705

1575 1800

tabel 7.2.1

Berekende.en gemeten

dominante frequenties.

Ter vergelijking zijn in deze tabel ook de dominante frequenties

weergegeven, die uit de gemeten frequentiespectra (fig. 7.2.5 tim

7.2.7, b en d) volgen. Gelet op de beperkte resolutie in frequentie

van deze meetresultaten (24 Hz), is de overeenstemming goed te noemen.

Uit de frequentiespectra, maar ook uit de metingen in het tijddomein,

kan worden afgeleid, dat hogere dominante frequenties meer gedempt

worden. Daarvoor zijn twee effecten verantwoordelijk:

1. De nulpunten in de totale netimpedantie zijn bij hogere frequen

ties minder diep; er heerst daar een grotere weerstand.

2. Het spectrum van de spanningsbron, die volgens het superpositie

beginsel op de foutplaats gedacht kan worden, is niet constant,

maar neemt voor toenemende frequentie af. (Het is het spectrum van

de ingeschakelde cosinusfunktie: Ix( t.J) I = I j (J I ((J 2 - (.)2) I. )
o

Tot nu toe is de invloed van een overwegend inductieve bronimpedantie

aan de orde geweest. Die bleek essentieel te zijn, met name doordat

het eerste nulpunt van de (bedrijfs)impedantie van het hele net, ge

zien vanuit de foutplaats, erdoor bepaald wordt. De invloed van de

bronimpedantie is zelfs z6 groot, dat een pool in die impedantie

het nulpunt bij 2400 Hz in de bedrijfsimpedantie van de kortgesloten

lijn (fig. 6.4) volledig compenseert. Dit is het geval in de volgende

configuratie.
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Z,br
r--- .A--_,

100 nF

6'=0 x=6c; km

fig. 7.2.11 Net met complexe bronconfiguratie, bron 7

De opgemeten impedantieverlopen IZ
1br

(f)I, IZ
1l

(f)I en IZ1 (f)I,

vindt men in fig. 7.2.12a en 7.2.12b. De betekenis van deze impe

danties is voor alle duidelijkheid in bovenstaande figuur aangegeven.

t~~~~§===l·~~~g::~~-,--f-4=r= -_ .. --~-_.
._.-----...::----"---.-:''--1 -=-f-'--j-=t -~~. ~.~=.-~.-:~~-~

I _:_
,
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III
(..Q)

-i - ;

- 1 I ,
i p~tl,b.. Cfl l-
I ., I I

.-.,....l- ~- -'- i--+.---------_._.:... L . ._,
j---t---n----I- ----.-.---.------.--

o
10

fOO

IZI
(.fl.)

fig. 7.2.12a

Bedrijfsimpedantie van

bron, IZ1br (f) I, en van

kortgesloten lijn, IZ
1P

(f)\.

fig. 7.2.12b

Bedrijfsimpedantie totale

net,lz
1
(f)I.
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Op de TNA zijn de transiente fasespanning en stroom aan het begin van

de lijn gemeten (R-fase). Deze metingen zijn, met bijbehorende fre

quentiespectra, in fig. 7.2.13 a tim d weergegeven.

fig. 7.2.13 Sluiting op 60 km, bron 7

Spanning R-fase, begin lijn Stroom R-fase, begin lijn

of-+--+--+--\:,.....-1f--+-+--+--++-t-+-+--+-........rl

20

(rnA)(p lA.)

08
o.~

o

(Ill.' (CIU

1.0 1.0

32o

0./

f(kHz)2.o

0.1

(I.(}I

Tijddomein

Het transient gedrag van spanning en stroom heeft, ondanks de capaci

teit in Zlbr' veel weg van dat voor een inductieve bron. Hetwelk

reeds besproken is.

Frequentiedomein

De transiente verschijnselen bevatten geen frequenties die recht

streeks aan een van de afzonderlijke netwerken toe te·wijzen is.

Het nulpunt bij 2400 Hz in IZ
1t

(f) I is volledig door de pool in

IZ1br(f) I gecompenseerd.
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In onderstaande configuratie vormt een 36 km lange lijn de bron-

impedantie voor een lijn van 72 km lengte.

Z,b,.
~

A

"\
5Q . 36 km 72 km .1 ] 1

12 IT- 5 24Tr-S

fig. 7.2.14 Net met 36 km lijn als bronimpedantie, bron 8

De opgemeten impedantieverlopen van de kortgesloten 72 km lijn,

2I Z
1l (f) I, en het totale net, 2IZ1(f)\, zijn weergegeven in fig. 7.2.15.

tIl
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i
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l __ -. __j

-i _.
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I
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+--+--+--+- ~-j-'-'-i---:r= ~'-~r':"-

'-'T~f~:=~-=f-F= -- ~. +t
f-= I I

1~10- 2000- r- --. --r-t I !
1 2 3 ~ 5 fO<f!e)

fig. 7.2.15

Bedrijfsimpedantie van

kortgesloten 72 km lijn,

IZ
1f

(f) I, en van totale net,

IZ
1
(f)I.

Op de TNA zijn de transiente fasespanning en stroom aan het begin

van de 72 km lijn gemeten (R-fase). Deze metingen zijn, met bijbe

horende frequentiespectra,in fig. 7.2.16 a tim d weergegeven.
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fig. 7.2.16 Sluiting aan einde van 72 km lijn, bron 8

Spanning R-fase. begin 72 km lijn Stroom R-fase. begin 72 km lijn

b. LR. U:.)

1 p./A..; 38 M....:.....il -------2::..:/I1-S'-'-/-d-i---,v;

o~+--+--+-*-+--+--+--+---I+f--+--+--+---H;-j- - i-- '--1
'\ t.

21t1s/c!lIl1p.u_= IOV

08
04
o

(pu.)

(a.L-I.) (cw.

01
1350 1.0

2105

0-01

0001

0.1

Tijddomein

Belangrijkste verschil met voorgaande metingen is wel dat de stroom

meer hoogfrequente componenten vertoont. Een puur inductieve bron

impedantie ontbreekt dan ook.

Frequentiedomein

Voor de lijn waarop de sluiting plaats vindt (24 pi-secties = 72 km)

ligt het eerste nulpunt in de impedantie bij 1000 Hz voor open af

sluiting en bij 2000 Hz voor kortgesloten afsluiting. (fig 7.2.15)

Het eerste nulpunt in de bedrijfsimpedantie van het totale net , ligt

bij 1340 Hz ( fig 7.2.15). Dat is dus ook de dominante frequentie (fig

7.2.16 c en d). We kunnen hieruit afleiden dat ook ingeval van een

stuk transmissielijn als bronimpedantie. het eerste nulpunt in IZ
1

(f) I,
( de bedrijfsimpedantie van het totale net ), ligt tussen de twee

uiterste waarden 1000 en 2000 Hz voor het eerste nulpunt van de lijn
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(72 km). Dat is geldig voor die toestanden waarin de "bronlijn" korter

is dan de lijn waarop sluiting plaatsvindt. Voor de totale configura

tie mag, met de 5 Ohm bronweerstand, theoretisch een dominante fre

quentie van 1!2t
1

= ~!(2l) = 0,96c!2.108 km) = 1340 Hz verwacht worden.

Hetgeen met de meetresultaten overeenstemt.

In onderstaande configuratie is, behalve de invoeding bron 2, een

open lijn van 36 km op de rail aangesloten. Dit wijzigt de bedrijfs

impedantie van de bron drastisch, zoals in fig. 7.2.18 is weergegeven.

De nieuwe bronconfiguratie wordt bron 9 genoemd.

bron 2
r A

3,2 Q 101 mH

/2 IT-S

fig. 7.2.17

X=O
..........--------."V-----~.1

bro n 3
Net met extra open lijn op rail. bron 9

fig. 7.2.18

Bedrijfsimpedanties

2lZ1br(f)1 van bron 2

en bron 9 en bedrijfs

impedantie 2IZ1f(f)1

van de open 36 km lijn.
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fig. 7.2.19

Bedrijfsimpedantie

van totale net, 2!Zl(f) I,
met en zonder de extra

36 km lijn op de rail.

Op de TNA zijn de transiente fasespanning en stroom aan het begin

(rail) van de 60 km lijn gemeten. Ze zijn, met bijbehorende frequen

tiespectra, weergegeven in fig. 7.2.20 a tim d.



fig. 7.2.20 Sluiting op 60 km, bron 9

Spanning R-fase, begin lijn Stroom R-fase, begin lijn
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Tijddomein

De transiente spanning en stroom vertonen aIleen in het begin

een grillig gedrag.

Frequentiedomein

We kunnen vaststellen (fig 7.2.19), dat het eerste nulpunt in de be

drijfsimpedantie van het totale net, bij een lagere frequentie ligt

(900 Hz) dan de laagste frequentie 1200 Hz, fig 6.4) die voor het

eerste nulpunt van de kortgesloten 60 km lijn mogelijk is. Dit wordt

ook in de frequentiesrectra van de transiente stroom en spanning

teruggevonden. (fig 7.2.20 c en d). In feite zijn er drie afstanden
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te onderscheiden, waarover golfvoortplanting kan optreden,te weten:

60 + 36 = 96 km , 60 km en 36 km. De hieraan gerelateerde minimale

en maximale waarden voor dominante frequenties zijn dan te bereke

nen:

nante frequenties,

voor lijnen van

verschillende

tabel 7.2.2

Berekende inter

vallen voor domi-

dominante frequenties

min. max.

1/4(1 = 0,96c/4 1/2(1 = 0,96c/2

96 km 750 Hz 1500 Hz

60 km 1200 Hz 2400 Hz

36 km 2000 Hz 4000 Hz lengte.
8

(c = 3,0.10 rn/s)

We kunnen vaststellen dat de dominante frequentie in het transient

verschijnsel wordt bepaald door de golfvoortplanting over de twee

transmissielijnen 36 + 60 km in serie. De impedantie van de invoeding

( bron 2 ) is blijkbaar nog hoog genoeg om de golven , komend van de

sluiting op de 60 km lijn niet kort te sluiten en door te laten op

de 36 km lijn. Ze zullen op het einde ervan reflecteren aldus een

grotere afstand afleggend dan de 60 km van de gestoorde lijn. Een

lagere frequentie dan 1200 Hz is het gevolg. De reflectiefactor aan

de rail is, gezien in het complete net, zeer gecompliceerd en staat

een meer nauwkeurige analyse in de weg.

In een zeer complex net, met vele lijnen en invoedingen, dus veel

reflectiemogelijkheden, zal het zeer moeilijk zijn om dominante fre

quenties nog enigzins in verband te brengen met voortplanting op een

of andere lijn, of een bepaalde combinatie van lijnen.
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7.3 Invloed foutplaats

De plaats van een fout op de lijn bepaalt de afstand waarover

golven zich voortplanten. De dominante frequentie in de transien

te stroom en spanning zal daarom sterk van de foutplaats afhanke

lijk zijn. Dit wordt onderzocht in onderstaande configuratie.

bron 2,
?>.2 Q 101 mH

x.o x
fig. 7.3.1 configuratie bij bepaling invloed foutplaats

De bron is inductief. Verschillende foutplaatsen zijn gekozen.

(x= 12, 24, 35, 48, 50 en 72 km)

De totale bedrijfsimpedantie van het net, zoals die vanuit de di

verse foutplaatsen gezien kan worden, is opgetekend in fig. 7.3.2

en fig. 7.3.3. Transiente spanning en stroom aan het begin van de

lijn zijn gemeten voor een fout, die op respectievelijk 50, 35, of

12 km plaats vindt. Het geval van een sluiting op 50 km is reeds

eerder in dit hoofdstuk besproken. ( fig 7.2.6 ) We volstaan hier

met het presenteren van de meetresultaten voor de sluiting op 35

en 12 km. (fig. 7.3.4 en fig. 7.3.5, a tim d)
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Tijddomein

In de transiente stroom komen minder hoog-frequente componenten voor,

naarmate de afstand tot de sluiting korter is. Een gevolg van de

toenemende overheersing van de broninductiviteit bij korter wor

dende lijnlengten. Ook is het zo, dat elke keer, dat een reflectie

in het begin optreedt, de golf voor een deel wordt afgebroken. Hoe

vaker dit per tijdseenheid gebeurt (dus: hoe korter de afstand tot

de fout is), hoe meer " demping " in het transiente signaal optreedt.

In de gemeten transiente spanningen (fig 7.3.4a , 7.3.5a) is dat

zelfs zeer duidelijk te zien. (Soortgelijke bespreking aan het be

gin van dit hoofdstuk voor verklaring demping in fig 7.2.6)

Frequentiedomein

In een eerste onvoorzichtige benadering zou men kunnen menen dat bij

een sluiting op 36 km (in plaats van 60 km), de dominante frequen

tie 60/36x de dominante frequentie voor 60 km is. De afstand waar

over de golven zich voortplanten is immers 36/60 x 60 km ?

Uit de metingen blijkt niet dat de dominante frequentie omgekeerd

evenredig is met de afstand tot de fout (bij vaste bronconfiguratie).

(fig 7.2.6, 7.2.4, 7~2.5) Opheldering verschaffen de gemeten bedrijfs

impedanties voor verschillende lijnlengten (fig 7.2.3, 7.2.4): de

inductieve bronimpedantie verpest klaarblijkelijkde regelmatige

ligging (fig 6.3 en 6.4) van de polen en nulpunten van de lijn

impedantie. Een regelmatige ligging van de pool- en nulpunt-frequen

ties gaat namelijk samen met omgekeerd evenredige afhankelijkheid

van de lijnlengte , zoals in de theorie, paragraaf 3.3, werd af

geleid (bij verwaarlozing van verliezen). Dit geldt echter aIleen

voor de extreme situaties van een open of kortgesloten lijnafsluiting.

Voor een willekeurige bronimpedantie , bijvoorbeeld een inductieve,

zal dit niet opgaan. WeI mogen we stellen, dat hoe meer een bron

impedantie de open of kortgesloten lijnafsluiting benadert, hoe meer

het geval wordt benaderd, waarin de dominante frequenties weI om

gekeerd-evenredig afhankelijk zijn van de afstand tot de fout.

Dit hebben metingen, die hier niet gegeven zijn, inderdaad beves

tigd.
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8. De eenfasesluiting

8.1. Inleiding

Eenfasesluitingen komen het meest frequent voor: 80-90 % van aIle

sluitingen zijn eenfasesluitingen [26],[27]. Bij een (symmetrische)

driefasensluiting worden de stromen en spanningen aIleen door het

bedrijfsnetwerk bepaald; bij de eenfasesluiting doet ook het homo

polaire componentnetwerk mee [47]. De aardretour voert nu ook stroom.

Dit geeft aanlp.iding tot het opnemen van een mutuele tak, Z b ' inm r
de bronimpedantie volgens fig. 8.1. Bij de driefasensluiting heeft

zo'n mutuele tak geen invloed.

T

5

R.

o

r'

S'

R'

dl,
I

ZR'-O'

J

fig. 8.1 Representatie eenfasesluiting

In deze figuur is:

ZObr' ZO£: de homopolaire impedantie van bron, resp. lijn,

Zlbr' Zle: de bedrijfsimpedantie van bron, resp. lijn,

2mbr: mutuele bronimpedantie ( =(ZObr-Z1br)/3 )

In dit hoofdstuk zal allereerst worden ingegaan op de wijze, waarop

de homopolaire bronimpedantie de transiente verschijnselen beInvloedt.

Vervolgens wordt behandeld hoe de ongestoorde fasen (8 en T) door de

sluiting op de R-fase beInvloed worden. Er wordt nagegaan in hoeverre

de meetresultaten voldoen aan de betrekkingen die in hoofdstuk 6 voor

de golven op de ongestoorde fasen zijn afgeleid.

Voor veel van de waar te nemen transiente verschijnselen, -en de

invloed van netparameters daarop-, gelden verklaringen die in het

vorige hoofdstuk voor de drie~asensluiting gegeven zijn. AIleen de
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markante verschillen daarmee zullen hier aan de orde komen.

In tegenstelling tot het geval van de driefasensluiting wordt hier

weI een verlies van algemeenheid veroorzaakt door de invoeding enkel

zijdig te nemen. Golven op de ongestoorde fasen zouden namelijk ook

kunnen reflecteren tegen de bronimpedantie van een invoeding aan de

andere zijde van de lijn. Lagere frequenties in het transiente sig

naal zouden hiervan het gevolg zijn.

8.2. Invloed homopolaire bronimpedantie

In het net volgens onderstaande figuur zijn twee bronconfiguraties

gekozen. Een waarbij de verhouding ZObr/Z1br = 1 (bron 1) en een,

waarbij Z b /Z b = 4 (bron 4). De lengte van de lijn blijft onver-
o r 1 r

anderd 60 km, gerepresenteerd door middel van 20 pi-secties op de

TNA.

Rlbr L'br 20 1, Z,~
T ['

S

R

0

Rrnbr Lrnbr ZR'-O'

fig. 8.2.1 Eenfasesluiting in net met inductieve bronimpedantie

In bovenstaande figuur nemen de elementen de volgende waarden aan:

bron R
1br

(Ohm) L
1br

(mH) R (Ohm) L (mH)
mbr mbr

1
6,35 202 0 0

ZObr/Z1br=1

4
6,35 202 6,35 202

ZOb/Z1br=4

tabel 8.2.1
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op de foutplaats wordt tussen R' en 0' de impedantie ZR'_O' in de

richting van de invoeding gezien. Er geldt: ZR'_O' = (2Z 1+Z0 )/3.

Met:

Zl: de bedrijfsimpedantie van het totale net,vanaf foutplaats,

ZO: de homopolaire impedantie van het totale net, vanaf foutplaats.

In figuur 8.2.2 zijn IZR'_OI(f) I, 21Z1(f) I en IZO(f)1/3 voor de

configuratie met bron 1 opgetekend. In fig. 8.2.3 vindt men de over

eenkomstige impedantiemetingen voor de configuratie met bron 4.

fig. 8.2.2

IZR I -0 I (f) I, 21 Zl (f) I

en IZ
O

(f)1/3 voor bron 1.

In IZR'_O,(f)1 zijn de maxima van de afzonderlijke (bedrijfs- en

homopolaire-) impedanties,

In IZRI_OI(f)1 zijn de maxima te herkennen van de samenstel1ende

bedrijfs- en homopolaire impedantie. Voorts kan een minimum worden

waargenomen bij de relatief lage frequentie van 445 Hz (bron I),

respectievelijk 335 Hz (bron 4).
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fig. 8.2.3

IZR'_O,(f), 2IZ1(f) 1 en

Iz (f) 1/3 voor bron 4.o

Op de TNA zijn de transiente spanning en stroom (R-fase) aan het

begin van de lijn gemeten. In fig. 8.2.4, a tim d, zijn deze meet

resultaten opgetekend, evenals de bijbehorende frequentiespectra,

voor bron 1. Voor bron 4 vindt men ze in fig. 8.2.5, at/m d.

In het navolgende wordt een bespreking van de meetresultaten in het

tijddomein en het frequentiedomein gegeven.

Tijddomein

Ten opzichte van de driefasensluiting kan nu een grotere demping

in de transiente R-fasespanning en -stroom waargenomen worden (bij

dezelfde bronconfiguratie). Dit is een gevolg van de weerstand, die

in het homopolaire netwerk van de lijn voorkomt. Ook kunnen lagere

overspanningsfactoren worden vastgesteld. Een verschil in demping

in de transiente spanning en stroom in de configuratie met bron 4,

vergeleken met de configuratie met bron 1, kan niet worden gecon

stateerd. De vorm van de transiente spanning op de R-fase vertoont

weinig verschil met de vorm, die ingeval van de driefasensluiting

en inductieve bronimpedantie verkregen wordt. Dit is met behulp van
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een spanningsmeting op uitgerekte tijdas gebleken. Het scheiden van

de bedrijfs- en homopolaire golf is ook, naar verwachting (para

graaf 6.2), niet zo duidelijk. Voor de transiente spanning op de S

fase (en T-fase) is dat echter wel het geval. Dit zal in de volgende

paragraaf aan de orde komen.

Frequentiedomein

Er komen lagere dominante frequenties voor dan bij een driefasen

sluiting:

dom.

freq.

(Hz)

driefasen-

sluiting

1315

eenfasesluiting

(bron 1)

1270

tabel 8.2.2

eenfasesluiting

(bron 4)

1190

De oorzaak ligt in de lagere voortplantingssnelheid van de golven

in het homopolaire netwerk. Voor inductieve bronnen werd afgeleid

dat de dominante frequentie in het transiente signaal in het inter

val van 1/4r tot 1/2t inligt, met r gelijk aan de looptijd over

60 km. (paragraaf 3.2, ook 7.2) Dit levert voor het bedrijfsnet

werk 1/4T
1

= 1200 Hz en 1/2T
1

2400 Hz op (T
1

= 208 ~s). Voor het

homopolaire netwerk, met t = 243 ~s, wordt het: 1/4T = 1030 Hz
o 0

en 1/2l = 2060 Hz. Het lijkt redelijk om bij de eenfasesluiting
o

een gemiddelde looptijd f = (r + r )/2 = 225 ~s te hanteren, resul-
1 0

terend in 1/4 f = 1109 Hz en 1/2 f = 2217 Hz. De gemeten dominante

frequenties blijken inderdaad tussen deze waarden in te liggen,

zie tabel 8.2.2.

Voor de configuratie met de hoge ZObr/Zlbr-verhouding (bron 4J,
kan een lagere dominante frequentie worden waargenomen dan voor

de configuratie met de lage ZObr/Zlbr-verhouding (bron 1). De gro

tere inductieve homopolaire bronimpedantie zorgt ervoor dat de

homopolaire golf aan het begin van de lijn een grotere afsluitimpe

dantie zien. En zoals we weten (hoofdstuk 3) veroorzaakt dat een la

gere dominante frequentie.
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Het minimum in IZRt_O,(f)1 bij 445 Hz (bron 1), respectievelijk

335 Hz (bron 4), veroorzaakt geen significante frequentiecomponent in

de spectra. De waarde van dit minimum is daarvoor blijkbaar niet laag

genoeg. (fig. 8.2.2 en 8.2.3) Overigens zijn frequenties beneden

1/41 = 1030 Hz te laag om ze in verband te mogen brengen met loop-
o ,

tijdverschijnselen op de lijn (60 km). Minima in IZR'_O,(f)1 beneden

deze frequentie zijn toe te schrijven aan het in serie schakelen van

twee complexe impedanties, zie hoofdstuk 5. In dit geval zijn dat

2Z1/3 en ZO/3, zie fig. 8.2.1.

8.3. BeInvloeding ongestoorde fasen

De transiente spanning op de S-fase aan het begin van de lijn, die

met bron 1 gevoed wordt, vindt men in fig. 8.3.1 op een uitgerekte

tijdas weergegeven. De verstoringen van de reflecterende golffronten

zijn op de stationaire sinusvormige spanning gesuperponeerd.

O,~

o

- o,~

- 0,8

I

fig. 8.3.1 Transiente spanning S-fase, begin lijn

De aanduidingen in deze figuur hebben de volgende betekenis:

1 aankomst front van bedrijfsgolf,

o aankomst front van homopolaire golf,

I golffronten arriveren voor de eerste maal vanaf de foutplaats

aan het begin van de lijn, alwaar ze gereflecteerd worden,

II na reflectie op de foutplaats arriveren de golven voor de

tweede maal aan het begin van de lijn,
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III: na opnieuw op de foutplaats gereflecteerd te zijn, arriveren

golven voor de derde maal aan het begin van de lijn.

Het scheiden van de bedrijfsgolf en de homopolaire golf is, -met

kennis van paragraaf 3.4 en 6.2-, te herkennen. De bedrijfsgolf

komt met een positief front, tegengesteld aan het negatieve front

op de R-fase, het eerst aan. lets later arriveert de homopolaire

golf met negatief front. Tussen twee opeenvolgende reflecties

(I en II, II en III) groeit de spanning exponentieel aan tengevolge

van de inductieve bronimpedanties.

Door meting van de S- en T-fasespanningen aan het einde van de lijn

kon geverifieerd worden dat de waarde van het initiele golfffront

op deze fasen gelijk was aan de waarde die daarvoor, volgens para

graaf 6.2, verwacht werd. Namelijk: 0,275 x -1 p.u••
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9. Conclusies

Opmerkingen vooraf: de netconfiguratie, waarop de conclusies betrek

king hebben, bestaat uit een enkelcircuit-lijn (380 kV) die enkel

zijdig gevoed wordt. De voeding vindt plaats vanuit een driefasen

spanningsbron via een impedantie, hier de bronimpedantie genoemd.

Sluitingen vinden plaats op de lijn. De spanningen en stromen aan het

begin van de lijn hebben dan een transi~nt karakter. Zij worden

transiente foutsignalen genoemd. Onder spectrum wordt frequentie

spectrum verstaan.

1. Het transi~nt gedrag van een driefasen-transmissielijn kan worden

beschreven door de voortplanting van elektromagnetische golven over

de lijn. Daarbij is een ontbinding in componentgolven mogelijk die

analoog is aan de ontbinding in componentspanningen en stromen bij

stationaire (50 Hz) asymmetrische storingssituaties. De 50 Hz impe

danties worden dan door golfimpedanties vervangen. (paragraaf 3.4).

2. De dominante frequentie in de transiente foutsignalen hangt samen

met looptijdverschijnselen op de lijn. Het is echter niet zo, dat

de dominante frequentie omgekeerd evenredig is met de afstand tot

de sluiting. Dat wil zeggen een sluiting, die tweemaal zo ver op de

lijn plaats heeft, geeft geen dominante frequentie die tweemaal zo

laag is. (paragraaf 7.3)

3. Bij een driefasensluiting en een inductieve bronimpedantie heeft

de dominante frequentie, die in de transiente foutsignalen voorkomt,

een waarde tussen f=1/4!1 en f=1/2L
1

, (afhankelijk van het kortsluit

vermogen van de invoeding). Hierin is L
1

de looptijd van de golven

in het bedrijfsnetwerk van het stuk lijn tussen foutplaats en rail.

(Voor 60 km lijn;r1 = 208 ~s, waaruit voIgt 1/4[1=1200 Hz en 1/2[1=

2400 Hz) De dominante frequentie neemt toe bij toenemend kortsluit

vermogen, evenals de demping en de overspanningsfactoren.

(paragraaf 7.2)

4. Bij bronimpedanties die niet overwegend inductief zijn, kunnen deze

dominante frequenties lager zijn dan 1/4;. Het is in dat geval niet

meer correct om de dominante frequentie in verband te brengen met
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looptijdverschijnselen op aIleen het stuk lijn tussen rail en fout

plaats. Als er bijvoorbeeld andere lijnen (onbelast) op de rail

zijn aangesloten hebben we zo'n niet-overwegend-induatieve bronim

pedantie. (paragraaf 7.2)

5. Bij zeer gecompliceerde bronnen is, tengevolge van het grote aantal

verschillende reflectiemogelijkheden, niet meer van een dominante

frequentie sprake. In het algemeen treden bij zulke bronnen lagere

overspanningen en hogere demping op, vergeleken met een puur induc

tieve invoeding met hetzelfde kortsluitvermogen. (paragraaf 7.2)

6. Bij eenfasesluitingen op de lijn ontstaan op de gezonde fasen

initiele spanningssprongen (golffronten). Deze bedragen 0,275 x

de fasespanning die op de foutplaats heeste v66rdat de fout daar

intrad. (paragraaf 6.2 en paragraaf 8.3)

7. Bij eenfasesluitingen vertonen de transiente foutsignalen meer

demping en lagere dominante frequenties dan het geval is bij drie

fasensluitingen met dezelfde bronconfiguratie. Dit is een gevolg van

het hpmdpolaire netwerk van lijn en bron, die in dit geval weI in

vloed heeft. Bovengenoemde effecten geldendes te meer, naarmate de

homopolaire bronimpedantie groter is inkerhouding tot de bedrijfsim-
"" I

pedantie van de bron. (paragraaf 8.2)

8. De dominante frequentie in de foutsignalen ligt bij eenfasesluitin

gen met inductieve invoedingen tussen 1/4T en 1/2T in. Hierin is r

het gemiddelde van de looptijden van het bedrijfsnetwerk en het

homopolaire netwerk van de lijn. (paragraaf 8.2)

9. De transiente foutsignalen worden door zeer veel parameters bein

vloed, (hoofdstuk 1), waardoor ze min of meer stochastisch van karak

ter zijn. De invloed van de belangrijkste parameters is hier syste

matisch onderzocht, waardoor de conclusies niet uitsl~itend op zeer

specifieke gevallen betrekking hebben. Een volledige analytische

benadering van de problematiek rond transiente verschijnselen bij

sluitinpen op lijnen is niet mogelijk.
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Bijlage 1 Praktische inductieve bronimpedanties

Zk = Rk+jXk = Zl = R1+j\
R

s Z = (Zo-Zl)/3m

T (Zl is de bedrijfsimpedantie,

1,1 Un 21 Ik Z is de homopolaire impedantie,
0

0 Z is de mutuele impedantie,
m

2m Zk is de kortsluitimpedantie)

Kortsluitvermogen Sk 2,5 GVA 5 GVA 10 GVA

I
k

Sk
3,8 kA 7,6 kA 15,2 kA= V3'.U

n
l,l.U

n
63,5 Ohm 31,75 Ohm 15,88 Ohm=

\l3'.Un

x (Z = 0), zodat:
o m

L
1

L ~ 50 Hz 202 mH 101 mH 50,5 mH
= = --

0 21Tf
100 Hz 101 mH 50,5 mH 25,25 mH

R, = R,... = 0,1. Xl.- 6,35 Ohm 3,2 Ohm 1,6 Ohm

(bron 1) (bron 2) (bron 3)

(Z
m

L
1

X
k

L
50 Hz 202 mH 101 mH 50,5 mH

= 2nf = m 100 Hz 101 mH 50,5 mH 25,25 mH

4X
1

/27ff
50 Hz 808 mH 404 mH 202 mH

L =
0 100 Hz 404 mH 202 mH 101 mH

R, = O,l.X, = R 6,35 Ohm 3,2 Ohm 1,6 Ohm
m

R = O,l.X,... 25,4 Ohm 12,8 Ohm 6,36 Ohm",...
(bron 4) (bron 5) (bron 6)

N.B. 2,5 GVA is het kortsluitvermogen van een 800 MVA-centrale met

een totale relatieve kortsluitspanning van 35% (X" +X ).
gen trafo

In de rest van het verslag worden aIle brongrootheden met de

index br voorzien.
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Bijlage 2 Gegevens met be trekking tot de opgenomen metingen

Bij het opnemen van de metingen, en het opslaan op floppy-disks, zijn de

volgende gegevens van toepassing geweest. Deze gegevens komen ook in de

header van een file voor. De basisfrequentie van de TNA heeft telkens

100 Hz bedraa~d. De consequentie hiervan is dat het tijdvenster T = N.dt

twee maal zo breed is en de resolutie in frequentie df = l/T twee maal

zo klein wordt, als men de metingen op 50 Hz wil betrekken. In de figuren

in dit verslag is daarmee rekening gehouden. (Dus df = 48.8 Hz bij

f TFA = 100 Hz is daarin df = 24,4 Hz geworden.)

figuurnr. bemonsteringsinterval aantal bem. freq. resol. filenaam

dt (/1S) N df (Hz)

4.1 36,36 128 M07

36,36 256 M08

36,36 512 AA09

4.2a 5 4096 AA38

b 48,8 AF30

4.3a 5 4096 AA39

b 48,8 AF31

5.4a 10 2048 UTll

48,8 UFll

b 10 2048 UT12

48,8 UF12

c 10 2048 1T15

48,8 1F15

5.7a 10 2048 UT15

48,8 UF15

b 10 2048 U'I14

48,8 UFl4

c 10 2048 1T16

48,8 1Fl6
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figuurnr. bemonsteringsinterval aantal bern. freq.resol. filenaam

dt (11 s) N df (Hz)

5.10a 10 2048 UT18

48,8 UF18

b 10 2048 UT17

48,8 UF17

c 10 2048 ITl7

48,8 IF17

6.5a 5 4096 UT35

b 5 4096 IT34

c 48,8 UF35

d 48,8 IF34

6.6a 5 4096 UT38

b 5 4096 IT37

c 48,8 UF38

48,8 IF37

6.7a 5 4096 UT36

b 5 4096 IT35

6.8a 5 4096 UT37

b 5 409E IT36

6.9a 5 4096 UT39

b 5 4096 IT38

c 48,8 UF39

d 48,8 IF38

6.10a 5 4096 UT42

b 5 4096 IT41

c 48,8 UF42

d 48,8 IF41



101

figuurnr. bemonsteringsinterval aantal bern. freq.resol. filenaam

dt (/1s) N df (Hz)

6.lla 5 4096 UT40

b 5 4096 IT39

6.12a 5 4096 UT41

b 5 4096 IT40

6.14a 1 1024 UT48

b 1 1024 UT47

c 1 1024 UT45

d 1 1024 UTLi3

e 1 1024 UT44

f 1 1024 UT46

6.15a 1 1024 UT48

b 1 102Ll UT55

c 1 1024 UT57

d 1 1024 UT54

e 1 1024 UT56

f 1 1024 UT58

6.16a 1 102Ll UTLlB

b 1 1024 UT60

c 1 1024 UT62

d 1 1024 UT59

e 1 1024 UT61

f 1 1024 llT63

7.2.5a 10 20Ll8 UT07

b 10 20Ll8 IT12

c Ll8,8 UF07

d Ll8,8 IF12
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figuurnr. bemonsteringsinterval aantal bern. freq.resol. filenaam

dt (~s) N df (Hz)

7.2.6a 10 2048 UT08

b 10 2048 IT13

c 48,8 UF08

d 48,8 IF13

7.2.7a 10 2048 UT09

b 10 2048 IT14

c 48,8 UF09

d 48,8 IF14

7.2.13a 10 2048 UT21

b 10 2048 IT20

c 48,8 UF21

d 48,8 IF20

7.2.16a 10 2048 UT19

b 10 2048 IT18

c 48,8 UF19

d 48,8 IF1S

7.2.20a 5 4096 UT31

b 5 4096 IT30

c 48,8 UF31

d 48,8 IF30

7.3.4a 5 4096 UT28

b 5 4096 IT27

c 48,8 UF28

d 118,8 IF27

7.3.5a 5 4096 UT27

b 5 4096 IT2f,

c 48,8 UF27

d 48,8 IF26
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figuurnr. bemonsteringsinterval aantal bern. freq.resol. filenaam

dt (Ils) N df (Hz)

8.2.4a 10 2048 UT03

b 10 2048 1T04

c 48,8 UF03

d 48,8 1F04

8.2.5a 10 2048 UT23

b 10 2048 1T22

c 48,8 UF23

d 48,8 1F22

8.3.1 1 4096 AA20
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