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SUMMARY

This report describes the development of a generating voltmeter with

piezoelectric modulation at a frequency of 40 kHz.

Whereas most generating voltmeters employ rotating vanes to change the

capacity, here a vibrating measuring electrode is used.

A piezoelectric transducer acts as the vibrating electrode. A resonant

current transformer in combination with a lock-in amplifier determines

the current from the measuring electrode to ground.

The report deals with the theory as well as the .experimental set-up,

both for direct and alternating voltage.

Finally conclusions are drawn as to the linearity and the usefulness

for different distances between the high-voltage source and the

measuring electrode.



inZeiding

triZZende meeteZeatrode

gekoppeZde afgestemde kring

Zoak-in ampZifier

Zineariteit

geLijkspanningsmeting

wisseZspanningsmeting

1 INHOUDSOPGAVE

0 Summary

1 Inhoudsopgave

2 Lijst van symbolen

3 Inleiding

4 Theorie

4. 1 inZeiding

4.2 vaI'ierende aapaaiteit~ afstandsverandering

4.3 zijdeZings overspringende veZdZijnen~ vo~erandering

4.4 synthese

4.5 meting van wisseZspanning

4.6 resume

5 Meetsysteem

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5 resume

6 Meetopstelling

6..1 inZeiding

6.2 eZeatrodeaonfiguratie

6.3 eZeatrisah gedeeZte

6.4 karakteristieke grootheden

7 Meetresultaten

7.1

7.2

7.3

8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 aonaLusies

8.2 aanbeveLingen

9 Literatuur

10 Appendix

bIz. 1

3

3

3

5

7

9

11

12

12

12

15

17

20

21

21

21

22

24

25

25

25

29

31

31

31



Z LIJST VAN SYMBOLEN

vacuum

V
h

en de C-variatie

permeabiliteit van het

relatieve permeabiliteit van

de ferrietkern

hoeksnelheid hoogspanning

hoeksnelheid piezoelement

hoeksnelheid resonantie GAK

van het vacuum

verschil in fase tussen

het trillend oppervlak

spanningscomponent tgv LlIex
dielectrische constante

tijd

hoogspanning

Vh ' gelijkspanning

V
h

' wisselspanningsamplitude

spanning meetelectrode

V , wisselspanningsamplitude
m

primaire spanning ~

secundaire spanning GAK

oppervlakteverandering

capaciteitsverandering

afstandsverandering

ingangsimpedantie GAK

overdrachtsimpedantie GAK

stoorstroom tgv I ex
: -stoorstroqm tgy I

m
straalverandering van

Llvex
Eo

llo

R,
lon.

Rov.
t

V
h

Vh....
Vh
Vm
"Vm
V . :prlom
Vsec
M

Llc

Lld

LlIex
LlI

m
Llr

lading op meetelectrode

qualiteitsfactor GAK

straal trillend oppervlak

binnenstraal ferrietkern

buitenstraal ferrietkern

meetweerstand meetelectrode

. .

wederz. inductie GAK

vormfactor transducer

hoogte ferrietkern

meetstroom meetelectrode

naar aarde

excitatiestroom piezoelem.

primaire stroom GAK

koppelfactor GAK

primaire zelfinductie GAK

secund. zelfinductie GAK

trillend oppervlak

capaciteit meetelectrode

naar aSp-object

gemiddelde C-waarde

parasitaire capaciteit

meetelectrode naar_.aarde

frequentie hoogspanning

frequentie,piezoelement

resonantiefrequentie GAK

capaciteit in afstemkring

afstand meetelectrode

tot aSp-object

veldsterkte

correctiefactor tgv het

Lld effect

r

Q

I
ex

I ,prlom
k

L1
LZ
M

Q'

Csec
d

A

C

C

Cpar

naar aarde



3 INLEIDING

Binnen de vakgroep 'Technieken der Energievoorziening' wordt ondermeer

aandacht besteed aan de ontwikkeling van meetmethoden in de hoogspannings

techniek. Zo doet men onderzoek naar gevoelige plaatsbepalende meet

methoden voor partiele ontladingen in kabels, en zoekt men naar alter

natieve meetsystemen voor gelijk-, wissel- en impulsspanningen. Bij

deze laatste spanningsmetingen is de aandacht gericht op systemen, die

zo min mogelijk hoogspanningscomponenten vereisen.

In dit kader vindt onderzoek plaats naar een genererende voltmeter.

Globaal kan men zich deze als volgt voorstellen (fig 1).

-

Bij een hoogspanningsobject wordt een trillende plaat opgesteld. Wanneer

de plaat in de richting van het veld beweegt - van de bron af - zal de

lading op de plaat moeten afnemen; bij beweging van de plaat in de andere

richting neemt zij, toe. Ten gevolge hiervan vloeit een heen en weer

gaande stroom van de plaat naar aarde. De amplitude hiervan is een maat

voor de hoogspanning. Een CC-hoogspanning geeft een constante wissel

stroom te zien, een AC-hoogspanning een gemoduleerde wisselstroom.

Figuren 2a en 2b tonen dit.

v......---- _

t L

l
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De doelstellinq van het afstudeerwerk was een meetsysteem te ontwerpen

op basis van het voorqaande principe. Na realisatie kon dan met behulp

van dit·systeem de theorie worden qetoetst.

Specefiek voor het onderzoek is het qebruik van een piez~electrische

transducer om de trillende plaat te verwezelijken. Hiermee kan een hoqe

trilfrequentie bereikt worden (40 kHz).



4 THEORIE

4. 1 Ir:Zeiding

Aan de hand van berekeningen en beschouwingen zal de werking van het

meetsysteem worden verklaard. Hierbij wordt uitgegaan van 2 theorieen:

de eerste theorie op basis van uitsluitend een condensator, waarvan de

afstand t~ssen de platen varieert, de tweede theorie op basis van

zijdelings overspringende veldlijnen. De tweede theorie vult de eerste

aan en is vooral van belang voor grote afstanden tussen hoogspannings

object en meetelectrode.

Ten behoeve van het overzicht wordt de theorie eerst behandeld voor een

hoogspanningsobject op gelijkspanning. In de laatste paragraaf wordt

ingegaan op de wisselspanningssituatie.

In aIle gevallen kijken we naar de stroom I van meetelectrode naar- m
aarde als maat voor de hoogspanning Vh.

4.2 Variel'ende aapaaiteit; afstandsvel'andel'ing

Men kan de opstelling als in figuur 3 weergeven: een hoogspanningsbron

in serie met een varierende capaciteit en een meetweerstand. De bovenste

plaat van de varierende capaciteit is het hoogspanningsobject, de

onderste plaat is de meetelectrode.

c;

R

De capaciteit varieert ten gevolge van de trilling van de meetelectrode:

.c = c + 6c sin wkt

Voor het circuit geldt:

(1)



d V
he {--

dt

d V
m

dt
de Vm} + (V

h
- V ) - = 

m dt R
(2)

Met de aannames:

leidt dit tot:

(3)

(4)

(5) -

Voor de stationaire toestand van het systeem geldt nu met gebruikmaking

van formule 1:

Vm
= V aC / ("""'1.:) ,

h e (RCW) ~ + 1
k

1
sin (wkt + arctg RCW )

k
(6)

We ~illen de stroom I zo groot mogel~jk maken. Oaartoe stellen we aan
m

de meetweerstand de eis:

(7)

Oit leidt dan tot de belangrijke formule:

(8)

Hieruit blijkt dat de amplitude van de meetstroom evenredig is met de

te meten hoogspanning. Het meetsysteem is dus lineair.

Onbekend is in formule 8 de ~e. Hoe verandert de capaciteit? Gaan we uit

van een homogeen veld tussen het hoogspanningsobject en de meetelectrode

en trilt de onderste plaat op en neer (fig 4):

It ,

4



dan kunnen we voor de capaciteit de volgende formule opstellen:

C E oA E oA {1 Ad. t }= - - + -d s~n Wd + Ad. sin W
k

t - d k

ofwel:

Vergroting van de afstand tussen de platen met Ad leidt dus tot een

verkleining van de capaciteit met CAd/d.

We voegen nu vergelijkingen 8 en 10 samen tot:

(9)

(10)

of in termen van veldsterkte met E = Vh/d , zoals vermeld door

Gohlke und Neubert1

Uit deze formule blijkt dat bij grote afstanden - E is begrensd - de

meetstroom onmeetbaar klein kan worden. We noemen daarom het' in deze

paragraaf-behandelde effect het Ad/d effect. In de volgende paragraaf

blijkt dat nog twee effecten kunnen worden verondersteld.

4.$ ZijdeZings overspringende ve~Zijnen; vormverandering

In deze theorie gaan we uit van een grote afstand tussen hoogspannings

object en meetelectrode. Voor de cirkelvormige electrode met straal r

geldt dan: d »r.

Rond deze electrode is een guardring aangebracht (fig 5).

5



Bet aanbrengen van de guardring heeft twee redenen:

- er ontstaat een homogeen veld: er is een hogere veldsterkte mogelijk;

de veldlijnen vallen evenwijdig in.

- men creeert een plaats tussen meetelectrode en guardring waar veld

lijnen kunnen 'overspringen'.

Oe meetelectrode wordt in trilling gebracht door een piezoelectrisch

element. Oit is direct onder de meetelectrode bevestigd. We veronder

stellen nu dat de electrode zowel naar voren en naar achteren beweegt

als ook van oppervlak verandert. Oit is hieronder geillustreerd (fig 6).

-.+-._. -.1- _. -, _. -(. -, _. -.-'1'-'- ·4-· -, - .

Oe oppervlakteverandering is in feite een neveneffect, maar wordt hier

meegenomen omdat deze oppervlakteverandering in praktijk ook bleek op

·te treden.

.'
Bet principe van deze theorie is gebaseerd op het feit dat het aantal

veldlijnen, dat op een oppervlak valt een maat is voor de lading, die

zich op dat oppervlak bevindt: Q = # E dA (13)

Enigszins overdreven is hieronder het veldlijnenpatroon voor verschil

lende situaties van de meetelectrode weergegeven (fig 7,8) •
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Bet aantal krachtlijnen dat eindigt op de electrode verandert zoals

is aangegeven met een cijfer onder de meetelectrode (links) en de

guardring (rechts). De ladings af- en aanvoer ten gevolge hiervan

is de al eerder genoemde I •
m

Beide effecten zijn het gevolg van de vormverandering van de electrode

en onafhankelijk van de afstand d tot het hoogspanningsobject. Wat

opvalt, is, dat zij elkaar tegenwerken. Wanneer de meetelectrode naar

achteren beweegt, wordt zowel de afstand als het oppervlak groter.

Bet '~effect' (fig 7) zorgt dan voor een groter aantal veldlijnen op

de electrode, het '~d effect (fig 8) voor een kleiner aantal veldlijnen.

4.4 Synthese

We kunnen nu 3 effecten onderscheiden:

-1- ~d/d effect § 4.2

-2- ~d effect § 4.3

-3- ~ effect § 4.3

Effec~en 2 en 3 zijn beide afstandsonafhankelijk en kunnen onder een

noemer worden gebracht. Aangezien het ~ effect in de praktijk blijkt

te overheersen, brengen we de twee effecten hierin onder. om aan te

geven dat het ~d effect weI in rekening wordt gebracht, voegen we een

factor fA aan de werkelijke ~ toe. Hiermee kunnen we de theorie van de

varierende capaciteit als voIgt aanvullen.

Formule 9 wordt nu:

(14)c =
EO (A + fA~ sin wkt)

d + ~d sin ~t

Met verwaarlozing van de dubbeltermen, in acht genomen dat ~ <A en

~d «d geldt nu:

c = EgA {1 + (f .~ - ~d) sin wkt }
d a A d

(15)

ofweI:

(16)



Merk bij deze formule wederom op dat f::.A »0 zowel als 6d »0. Immers

zoals figuur 6 aantoont, verlopen de vergroting en verkleining van

A en d synchroon. Bieruit blijkt in combinatie met formule 16 dat

beide effecten elkaar tegenwerken en een punt optreedt, waarbij zij

elkaar compenseren:

f f::.A = 6d
A A d

Voor de meetstroom geldt uiteindelijk:

{ f
f::.A _ 6d }

1m = Vh ~ C A A d cos ~t

Of in termen van het veld:

Dit betekent dat de amplitido en de fase van I bij een vaste Evan
m

de afstand d afhangt volgens de grafieken la en b.

(17)

(18)

(19)

-------

ol---~...-------d

~J:... ,-1-- _
o.... """"!" _

d

....
I ... Cd)

j

1.... Cd)

Kijkt men naar een momentane waarde ~ cos W t = 1 -, dan kan men de
k

grafieken 2a en b tekenen, waarbij I respectievelijk uitstaat tegen
m

d en lid.

---- - - - -- - - - - - --
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Uit de voorgaande grafieken kunnen we afleiden dat ook voor grote af

stand tussen hoogspanningsobject en meetinstrument - d < ~~.A/fAaA 

het meetsysteem meet functioneren.

4.5 Meting van wisselspanning

De opstelling is gelijkaan de opstelling voor gelijkspanning, maar

nu met Vh = Vh sin (Wht + ~): (20)

c

N

We beschouwen de situatie: W
h

< W
k

• In praktijk gold f h = 50 ~z en

fk = 40 kHz. We nemen in og~nschouw dat we de meetweerstand laag hebben

gekozen. Analoog aan ongelijkheld 7 voIgt dan:

(21)

.
Dit zal de spanning V aanzienlijk beperken, zodat geen hoge spanning

m
op het gevoelige laagspanningsgedeelte te verwachten is:

V «Vm h

De circuitvergelijking:

d Vh d Vm d V
C { } + (V V) ~ =~""""dt - """"dt h - m dt R

verandert nu met formules 21 en 22 in:

De stroom bezit dus een component ten gevolge van de wisselspanning

over de c:

(22)

(23)

(24)

(25)



Deze component laten we verder buiten beschouwing, aangezien hij door

de opbouw van de rest van het meetcircuit zal worden onderdrukt.

De tweede component van de stroom I ontstaat ten gevolge van het vari
m

eren van de condensator C onder spanning:

(26)

In het tijddomein ziet dit signaal eruit als een gemoduleerde wissel

stroom (fig 10).

t---·-----"""'----L

l

Binnen de ~elecommunicatie staat deze modulatie bekend als Double

Sideband Suppressed Carrier modulatie t • Bet frequentie spectrum laat

2 frequenties zien , gesitueerd rondom de frequentie van de trillende

plaat: f k - f h ; f k + f
h

•

Deze 2 frequenties van de tweede component van I zijn technisch te
m

scheiden van de frequentie van de eerste component.

De demodulatie geschied met behulp van een lock-in amplifier. Deze

wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

Vullen we de uitwerking van ~C in formule 26 in, dan geldt uiteindelijk:

10



4.6 Reswne

Bet meetsysteem is opgebouwd rondom de formules:

-gelijkspanning: I = Vm h

-wisselspanning:

De amplitudo van I
m

varieert lineair met de aangelegde spanning Vh of
"Vh sin (wkt + ~).

11



5 MEETSYSTEEM

5.1 Inleiding

Uit de theorie komen de eisen naar voren waaran het meetsysteem moet

voldoen:

-er moet een trillende meetelectrode gerealiseerd worden. Deze moet

geplaatst worden binnen een guardring.

-er moet een methode gevonden worden om de stroom van de meetelectrode

naar aarde te bepalen.

-bovenstaande meting moet mogelijk zijn zowel voor een gelijk- als

voor een wisselspanning.

In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van het

meetsysteem schematisch weergegeven. De beschrijving van de exacte

opstelling staat in het volgende hoofstuk 'meetop~telling'.

Achtereenvolgens worden behandeld:

-realisatie van het trillend vlak; keuze voor een afgeschermde houder

voor het kristal; indicatie van de grootte van I •m
-meting van de stroom met behulp van een gekoppelde afgestemde kring;

beperkingen aan deze kring.

-gebruik vaneen lock-in amplifier als frequentiegevoelig meetapparaat;

Zijn werking als demodulator bij de wisselspanningsmetingen.

5.2 De trillende meetelatpode

Als uitgangspunt diende een trillende plaat op basis van piezoelectrische

aandrijving. Bet piezoelectrisch effect veroorzaakt grotere uitwijkingen

dan magnetostrictie. Bovendien kan men met piezo-elementen hoge frequen

ties (>1 MHz) bereiken. Dit kan van nut zijn bij latere toepassingen.

Bij de constructie speelt mee dat er een zo groot mogelijke uitwijking

6d of 6A behaald wordt. Daarnaast is het van belang dat het meetsysteem

geen component oppikt afkomstig van de excitatiespanning van het piezo-.
element. Bet piezoelement en de aanvoerleidingen moeten hiervoor worden

afgeschermd.

12



In eerste instantie werd gedacht aan een situatie als in figuur 12.

1

Vu.: fJ(iblti(~~;W\, '«)()r

piczo e«.",~t

I
I1 -

I
I

'e

pi~ e.ltIIlW 1
............-::,..----:-:--""'7"'':lII

Oit is een duidelijke uitwerking van het principe: het folie is de

trillende ele€trode; het piezoelement kan'afgeschermd op afstand zijn

werk doen.

Nadelen van deze constructie zijn:

-door gebruik van een golfgeleider loopt de grootte van de oscillatie

terug.

-de ophanging van het element en de golfgeleider is kritiek.

-parallel aan het meetcircuit ontstaat een relatief grote capaciteit,

C , die-- ook met de tijd varieert.
9

Een beter idee bleek het gebruik van een bestaande piezoelctrische

transducer, waarvan het trillend voorvlak direct als meetelectrode op

treedt. Bet onderstaande schema licht deze situatie toe.

om de cOaxkabel is een gekoppelde afgestemde kring (GAK) geslagen (zie

volgende paragraaf). Oeze meet de resulterende stroom door de binnen-

I , de meetstroom.
m

wensd is.

draad en de mantel van de kabel. Oeze GAK meet dus de I , de exc~tatie-, ex
stroom veor het element, - I , de terugkerende excitatiestroom en de

ex
Resulterend meet de GAK dus de I , hetgeen ook ge

m

1~



Voordelen van deze constructie zijn:

-plaatsing en ophanging zijn eenvoudig.

-het piezoelement en de aanvoerleidingen zijn afgeschermd door het

metalen omhulsel van de transducer.

Als nadeel kan men aanmerken dat een gedeelte van I en I namelijk
ex m

C - naar aarde looptpar
guardring proberen we Cpar

~I en ~I ,via een parasitaire capaciteit -
ex m

(zie fig 13). Met een scherp teruglopende

dan ook te beperken (fig 14).

I ~~vQrarif\~

! fi~ 1'1 I +Uil~""Uk~nde ~lJ(Udri,...3

~I wordt hierdoor klein en ~I verwaarloosbaar klein. De GAK meet
ex m

nu I zowel als aI . De stroom ~I kan echter gecompenseerd worden
m ex ex

aangezien deze stroom onafhankelijk is van afstand d en aangelegde

U A~
, I I Irr 11-::·d lr }1:----:.·d

hoogspanning Vh'

De constructie van de transducer bleek in werkelijkheid te leiden tot

een van de theorie afwijkende beweging (fig 15) •.• Dit volgde uit de

interpretatie van demeetresultaten en een gesprek met dr. ire Kwaaitaal

van de vakgroep EV.

Men zal vanwege deze trilling~vormde formules moeten aanpassen.

, {f M ~d} . {f M f ~d}A A - d zal overal moeten worden vervangen door A A - d d

fA en f d zijn nu beide correctiefactoren, waarbij fA corrigeert ten

aanzien van het ~d effect en f
d

ten aanzien van het feit dat de trans

ducer niet overal even ver uitwijkt.

Om een indruk te krijgen van de orde van grootte van de stroom I ism
formule 12 uitgewerkt voor:

1~



E = 10 kV/cm, 6d = 0,16 ~m, d = 1 mm, A = 6,4 cm2, f
k

= 40 kHz,

MIA «6d/d.

Dit levert ons een meetstroom I ff van 0,16 ~. om deze zeer kleine
m,e

stroom te meten blijkt een GAK in combinatie met een lock-in amplifier

nodig.

5.;; De gekoppel,de afgestemde kPi:ng (OAK)

Het doel van de gekoppelde afgestemde kring is tweeledig:

-omzetting van de kleine stroom I in een meetbare spanning.
m

-onderdrukking van signalen met afwijkende frequentie.

De meetstroom wordt magnetisch ingekoppeld volgens figuur 16.

~...c
f''! l", Ko,pf.(i~

We kunnen de GAK zien als een vorm van een stroomtransformator met

een enkele winding, die de primaire stroom I + 6i voert. om eenm ex
goede koppeling te verkrijgen is ferriet met een ~ van ongeveer 3000

r
als kernmateriaal gebruikt. De secundaire tak voert 100 windingen.

om de fre~entieselectiviteitte bewerkstelligen is het secundaire

circuit afgesloten met een condensator. Hierdoor ontstaat een afstem

kring. Deze stemt men nu af op de frequentie van het piezoelement.

Bet wisselspanningssignaal beschreven door formule 25 met frequentie

f
h

wordt zo onderdrukt.

Bet eenvoudige vervangingsschema voor de GAK volgt hieronder.

1S



Gebruiken we het systeem op de rAsonantiefrequentie,W =11/L
2

Cres sec
dan ontstaan twee belangrijke formules ( de appendix geeft een meer

uitgebreide uitwerking ) .

V
R

sec
Q M= = Woverdracht I prim res

(28)

In het primaire circuit wordt ten gevolge van de GAK een weerstand

ingekoppeld:

R = k 2
Q W Lingekoppeld res 1

(29)

M en L
1

zijn respectievelijk de wederzijdse inductie en de primaire

zelfinductie van de stroomtrafo; k is de koppelfactor. Q is de kwali

teitsfactor van het secundaire resonantiecircuit.

Formule 28 geeft inzicht in de te verwachten meetspanning. Met

W = Wk = 2n.40 kHz, Q = 25, M = 0,8 m8 en I . = 0,16 ~A levertres pr~m

dit een spanning V = 0,8 mV.
sec

Formule 29 geeft een indruk of aan de eis voldaan wordt dat de door

de meetelectrode naar aarde geziene meetweerstand klein blijft. Met de

extra gegevens L
1

= 8 nB en C = 5,7 pF (d = 1 mm) blijkt dat R. < 50~n.
~n.

Hierdoor wordt aan de door formule 7 gestelde eis voldaan:

R. < 50 n «705 kn = l/w
k

C •
~n

. .

Werken we formule 28 om met behulp van W = '/1/L
2

C , k = 1 en
res sec

=nM zie fig 16 ), dan verkrijgen we:

(30)

In de praktijk is een kwaliteitsfactor Q gebonden aan een maximum,

R bepalen. Deze C is samengesteld
ov

k af te regelen

en de ingang vande spanningsmeter

=

evenals de ~ van een kern. Gaan we uit van een handzaam meetapparaat
r

dan blijft oak h.ln r
2
/r

1
begrensd. Uiteindelijk zal volgens formule

30 de C de overdrachtsimpedantiesec
uit: -instelcapaciteit om

res
-capaciteit van de coaxkabel

-parasitaire capaciteiten

Voar een zo groot mogelijke R is een zo klein mogelijke C nodig.ov sec



Hieruit blijkt dat de effectiviteit van de GAK beperkt wordt door

de minimale waarde van C , in de meeste gevallen bepaald door de
sec

lengte van de kabel naar het meetinstrument.

In formule 30 valt oak op dat verhoging van W en dus Wk geen verbeter-
res

ing van de prestatie van de GAK oplevert.

Om capacitieve inkoppeling van buitenaf te voorkomen is de GAK in een

koperen omhulling gelegd. Om de spanningsmeter tegen eventuele over

spanningen te beveiligen is in het secundaire circuit een combinatie

van diodes opgenomen (fig 18)

I K~C...~ ~~ :1 -----:;,lLt NAt" ~n";""1""'d~("

L. - - - _..I fi ~ 18 , OII~r~ponnl~s ~"ti I;qU\~

In deze configuratie zal boven een spanning van 0,8 Volt een set van

diodes in geleiding gaan en de overspanning afleiden. Andere componen

ten zoals transzorbs en varistors zijn niet geschikt vanwege respec-.
tievelijk het werkgebi~d en de te hoge capaciteit (enkele'nF).

5.4 Loak-in ampZifiep

Uit de voorgaande paragraaf kunnen de eisen voor de spanningsmeter

gevonden worden. Deze meet:

-wisselspanningen van enkele UVolts kunnen meten.

-deze spanningen meten zander introductie van ruis.

-signalen met ongewenste frequenties negeren.

-bij meting aan een hoge wisselspanning het ontstane gemoduleerde

signaal kunnen verwerken.

Aan deze eisen voldoet een lock-in amplifier.

r·

UIT

1. At:. 1 tritER

'laSTE'RKiI f. ,
lJ'''~ ~I..VIYl l F'ILreR

\N\le~TO-' \j,

Vlf£F
3 'M6& ~I> &of t=Af>E :5

~ Dlll'lAlfR r I~ I opbou.w L:r .".
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Op de voorgaande bladzijde is de opbouw van de lock-in amplifier uit

zijn elementen te zien:

-AC versterker: deze instelbare versterker brengt het signaal op een .

aanvaardbaar niveau (sensitivity).

-invertor

-Ph.L.L.

-fasedraaier

-mixer

deze inverteert het signaal (V 't= -V. ).
u~ ~n

hieraan voeren we een referentiesignaal toe met de

frequentie, die we willen analyseren. De'Phase Locked

Loop vormt dit signaal om in een blokgolf van dezelfde

frequentie en fase.

deze instelbare fasedraaier verschuift de blokgolf over

de gewenste hoek en voert dit signaal als stuursignaal

toe aan de mixer.

Deze kan men zien als een zeer snel electronisch relais.

dat afhankelijk van de polariteit van de sturende blok

golf ofwel het versterkte ofwel het geinverteerde ver

sterkte meetsignaal aan het laagdoorlaatfilter aanbiedt.

-laagd. filter: dit instelbaar filter vlakt het signaal uit de mixer af •
.

om de wer~ing van de LI amplifier te verduidelijken zal ~oor 4 gevallen

de spanningsoscillpgrammen voor een aanta~ van de 7 aangegeven punten

(fig 19) gegeven worden.

eAls 1- kijken we naar een signaal met dezelfde frequentie als het

referentiesignaal bij verschillende standen van de fasedraaier:

·v~
/\ C\
L~ \J

-1::::f1::F
r 1::::f1::F
,~

··V·''-/"'·V'·V

1::::f1::F
=t:::Ft:F
~

""-""'\""
, .

.....• .~. '. ". '".

1::::f1::F
~
()()()()

1



Bet valt op dat:

-het laagdoorlaatfilter het mixersignaal tot een gelijkspanning afvlakt.

Deze is af te lezen op de LI amplifier.

-men de fasedraaier zo kan instellen dat het uitgangssignaal maximaal

is. Op dat moment zijn het meetsignaal en het mixerstuursignaal in fase.

Uit de instelling van de fasedraaier kan men het faseverschil tussen

VM en V
REF

opmaken. Op dit instelpunt is het gelijkspanningssignaal aan
,.

de uitgang, met inachtneming van de AC-versterking, een maat voor VM

Als 2
e

kijken we naar de verwerking van de ruis:

2

5

oo<"spr~\(j2l ti\(Q. (' U\'

rVI~ Pre _"e.c~te( kll"

Bet valt op dat:

-de ruis onderdrukt wordt. Dit maakt het mogelijk een met veel ruis

gepaard gaande hoge AC-versterking te gebruiken. Zo kunnen de span

ningen van enkele ~Volts nog gemeten worden.

-wanneer men direct een laagdoorlaatfilter zou gebruiken, men naast de

ruis ook het signaal zou onderdrukken.

1

5

hitr WO~f.If.n posih~Je en ~ll.tit"e. V'il04rdl" \Ill'"

O"~f.~flZr dudttlt ~rooHt. elJ.c.0lDI' 9nl\ 4.t'

hJ.1 1..0_ ti/\-et' "",(ltd e.t.. t:ftJ& ""~e.- ~ u.J-



Als 3
e

kijken we naar het signaal van een andere lagere frequentie.

Op de figuur 22 (vorige bladzijde) wordt een grotere tijdschaal gebruikt.

Bet valt op dat;

-een andere, in dit geval lagere frequentie,niet wordt gedetecteerd.

Als 4
e

kijken we naar de demedulerende eigenschappen:

2

t

,.
..., \JYI ~'l'\ (~h· ~) q:6 ""If..to

5~(2 \A'JI\ ht~ Yl\llCe.rs+t-vVll~l~n~1 .-.k oVllA.etlJt\~'"

Ill&.t at ~ VQI\ de tl~~ul\- (w",).

~a1"S d4,,, ~ fvo.l 3 ytrf:lhrl(,t.... eft op£tt'tlio'~t"d«.

W4.lll'dfl\ ~~

;;:z:: -z hd" LO _ \1lw ~14.ltJ- hu Si~tI.&A1 of . .(J\ ~~If\pt" ~

a{~k II~ (c. +\jQl "

Bet valt op dat:

-de.LI amplifier een signaal aflevert evenredig met V
h

sin (wkt ~~)

Oit signaal kan worden afgenomen door een normale wisselspanningsmeter.

-men ook hier de"fasedraaier juist meet afstellen.

-het laagdoorlaatfilter een extra demping introduceert.

Uit de voorgaande beschouwing voIgt dat men de LI amplifier als meet

instrument kan gebruiken.

5.5 Reswne

Bet meetsysteem is opgebouwd uit:

-een piezoelectrische transducer als trillende meetelectrode. Oeze

creeert de meetstroom.

-een gekoppelde afgestemde kring. Oeze pikt de meetstroom op en zet

deze om in een meetbare spanning.

-een Lock-in amplifier, die in staat is deze spanning te vertalen"

in een maat voor de hoogspanning.

Bet systeem functioneert zowel voor gelijk- als voor wisselspanning.
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6 MEETOPSTELLING

6.1 InZeiding

In dit hoofdstuk wordt de uiteindelijke meetopstelling beschreven.

Men kan deze opsplitsen in een electrode-configuratie en een electrisch

gedeelte. Eerst wordt de opbouw rand de hoogspannings- en meetelectrode

geschetst. Daarna voIgt het electrische gedeelte, gesplitst naar hoog

spannings-, meet- en aandrijfcircuit. In de laatste paragraaf worden

enkele grootheden van het systeem vastgelegd.

6.2 EZeat~ode-aonfiguratie

Bet systeem is opgebouwd in een bestaande meetopstelling. Zo kon gebruik

gemaakt worden van een aanwezige constructie voor het instellen van de

electrodeafstand.

Bet voor het onderzoek belangrijke gedeelte is in figuur 24 weergegeven.. .
Op de van letters voorziene onderdelen wordt kort commentaar geleverd. •

A: aansluiting hoogspanning.

B: het 'hoogspanningsobject' en de guardring zijn uitgevoerd als een

Bruce profiel, zodat een homogeen E-veld wordt verkregen.

c: de guardring is in het midden afgeschuind om de capaciteit van de

meetelectrode naar aarde laag te houden.

D: de koperen behuizing schermt de GAK af. De afscherming heeft een

spleet E.

E: deze spleet voorkomt dat de GAK in het vlak van tekening een gesloten

winding krijgt.

F: De transducer is geisoleerd van de behuizing van de GAK. In geval

van galvanischcontact kan namelijk de bekrachtigingsstroom bij

spleet E capacitief oversteken. Dit is ongewenst.·

G: dit plateau is in hoogte verstelbaar, zodat de afstand d kan worden

gekozen van 0 tot 25 mm met een maximale afwijking van 0,1 mm.

R: coaxkabel naar de voedingsbron van het piezoelement.

I: coaxkabel naar de LI amplifier. Deze is voorzien van een extra af-
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scherming met een Litze-kous. Deze kous voorkomt overslag naar de

coaxkabel en wordt gebruikt voor de aarding van de LI amplifier.

Sc.HAAl 1:1.

,....---------...-1
/ / I'()odl(of"/r

\ \ ~ulkop(t'

__ k.llI~+S~ot

6.3 Eleatrisah gedeelte

.... aWlI\lId ...",
_ !lt~\

••~ IU'/'i II. t

We verdelen de opstelling in een hoogspannings-,een meet- en een

excitatiecircuit. Ret hoogspannings- en het meetcircuit zijn verschil

lend voor gelijk- en wisselspanning.

1: het excitatiecircuit voor het piezoelement (fig 25) :

Q:

b:
C:
d:

o~i \Iato..
\Ier&~trk.(.r

voU:h\ eh.t'
pi~20 eLtrl\(.tlt :

ROh~ ~ ScJ,.",~r\2.

<dt'l.trc4.L Rtld,o Lomp
Philips
VernitfOI'\

"i~O b(ei~blll\d rtlt~~l.et\der

unit a~f'litie( 120h 13
P 81 t oo(ol.

~ONAI( tr 'to It( lh

SPj: 13N 'foB{"
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I

2: hoogspanningscircuit, gelijkspanning (fig 26) :

a. b
- -.,

I
J.f,' V~

-.( ,

0.: ~d~k5po.llnJi\~SbfOt\: WPrU.15 10 \.UJ =:"

b '. cJllM.pw(2,Q.(~~~rl.c1 I t1 Jl
c: rna.dop~.c.llin~

d: ~dlt\~&~c.ha.lLe\ao.r:
e: tZle.Qr~""( 'JQl-+It\~+~~ ~llllse (l. 5'0 ~V

f: lfoLh"ektt' : lJN I ~ot 3 S

3: hoogspanningscircuit, wisselspanning (fig 27) :

( V... '> 1000 I/olt )

( V." < 1000 I/olt- )

, d

Gl ~ rt\4.l(lmvM ~trDomre.ltils

b: t. " VG.r' a..c.
G : hOO"SpQl\(\,~~ IYtttO
Ii ~ ~po.t\n,",64e~er
e.: voL't I'ht.ttr

I'\SE"A ~X IS ZI

PovJe~rl\l {+'1' (h ~(O t('! ~e( '';11)
~ALTE" ,,"u I : loCO .z.cc,k.V

t(AP.TN~~ I:. e,~"ItN C,,=q;8,n 1l~ CLc 9,'tH I\t
?rt1L.IPS cti~it£llt· IotOU"lI\Lter ?f'( z.s I ~

4: meetcircuit, gelijkspanning (fig 28) :

- .....-.-,
b

0.: st...o:)M-k"oruforll/\Cl.t'of' : k:g"Y\Oa.let'i4AA ~iek ft.r ~>IOO 100 wi'l(.i'~~

~: a.\itt",c.ot\.d.tr-~a..tor , _'10 pF

c: belft.ili~IV\G\5ttiO~~

d: (o4.Jc. \<A.~

(: Lrru o",~c.J,Lln~

t: Lou'-~ ~Il·fitr E~ L ~ ?tir\etton applied rtseo.rcL. nod. 12S A
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5: meetcircuit, toevoeging voor wisselspanning (fig 29) :

4. ChtlC.~1 c.o"dcr\e,Q;to(
b 1I0U",der

~.1. J(~

L<t~~""I(t 11? MiC/'Ollolt C1nN

Twee elementen vallen nog op bij de electrische circuits:

-de aardingssituatie van de LI amplifier. De ingangsversterker is via

een weerstand van 10 ohm geaard. Dit voorkomt aardstromen door de

mantel van de coaxkabel. Deze aardstromen kiezen eerder hun weg door

de Litze-kous. Er ontstaat dus geen transferspanning.

-het gebruik van een ontkoppelcondensator in geval 5. Hette-meten

/ signaal is opgebouwd uit V en ~V • Bij gelijkspanning moeten we de
m ex

~V vectorieel van het resultaat aftrekken. Bij wisselspanning kunnen
ex

we deze gelijkspanningsterm ~irect elimineren door de ontkoppelconden-

sator.

6.4 Karakteristieke grootheden

Voor de latere verwerking van de meetresultaten worden enkele karak

teristieke grootheden van het systeem hier vermeld. Deze waarden zijn

gemeten (g), ingesteld (i) of berekend (b).

Transducer: f = 40,1 kHz (i)
ex

~

V = 40 V (i) ... ~d = 0,16 lJD1 (b)
ex

Capaciteit: C = 5,65 10- 15 /d FIn (d in meters)

GAl< f = 40,1 kHz (i) Q = 29 (g)
res

R = 6,2 kn (g) R = 62 n (b)
ov. in.

Voor een stabiele meting dienen de meetinstrumenten en bronnen minstens

1 uur voor de meting te worden aangezet.



7 MEETRESULTATEN

7.1 Lineariteit

Met een viertal meetseries is allereerst nagegaan of de meetopstelling

lineair was. In deze series is gekeken naar de gemeten spanning V als

functie van de aangelegde bronspanning V
h

:

-grafiek 3a: gelijkspanningsbron, opstelling zonder guardring

-grafiek 3b: wisselspanningsbron, idem

-grafiek 3c: gelijkspanningsbron, opstelling met guardring

-grafiek 3d: wisselspanningsbron, idem

Deze grafieken gemaakt voor een afstand d = 1 mm, geven duidelijk een

lineair verband weer (correlatecoefficient r > 0,9997). Uit de later

beschreven grafieken 4 en 5 met slechts 2 spanningsniveaus kan men

afleiden dat ook voor andere afstanden de lineariteit behouden blijft.

7.2 Gelijkspanning

om de invloed van de afstand d op het meetsysteem te analyseren zijn bij

gelijkspanning 4 gevallen beschouwd:

-opstelling zonder guardring, E = 10 kv/cm en E = 20 kv/cm

-opstelling met guardring , idem

De resultaten zijn weergegeven in de grafieken 4a en b als functie van

d en lid. De vorm van de grafieken komt overeen met de in de theorie

voorspelde vorm. De lineariteit wordt bevestigd, doordat een dubbele

veldsterkte ook de gemeten spanning verdubbelt.

Uit de situatie met guardring kunnen we conclusies trekken over de trans-

ducer: -extrapolatie van grafiek 4b levert : V(lId = 0) = 130 l..lV.

met formules 18 en 28 en de gegevens uit paragraaf 6.4 voIgt dan:

f 6A = 4,7 10- 3 mm2 en met f = 1 : I1r= 52 nm.
A A

-grafiek 4a laat zien dat het vorm- en het afstandseffect elkaar

compenseren voor: d = 9 mm.

Uit de formule 18.en de berekende waarde voor fA 6A voIgt nu:

f
d

I1d = 66 nm en met I1d = 160 nm: f d = 0,41
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AIle waarden voldoen aan de verwachtingen en hebben een acceptabele

grootte.

Aan de situatie zonder guardring vallen ens 2 zaken op:

-het vormeffect is kleiner. Dit wordt verklaard door het feit dat de

veldlijnen niet op de guardring kunnen overspringen. Zij verspreiden

zich over het zijvlak van de transducer en slechts een gering aantal

springt elders over naar het aardniveau. Corresponderend met dit kleiner

aantal overspringende veldlijnen is daarom ook de meetstroom ten gevolge

van het vormeffect kleiner. Bierdoor verschuift het nulpunt van grafiek

4a naar.rechts.

-ook het afstandseffect is kleiner. Bet vermoeden bestaat dat dit ligt

aan het pad dat de meetstroom I meet afleggen (fig 30).
m

a. b

-in geval a moet de 40 kBz-stroom het gehele circuit doorlopen.

-in geval b sluit de kring zich lokaal. Vergelijk hiervoor ook de

impedantie van de schakeling als in fig 8.

Bij aIle metingen was een stoorstroom ten gevolge van ~I aanwezig:
ex

zonder guardring 19 ~Vi met guardring 31 ~V. Bieruit blijkt dat een

toevoeging van een capaciteit van meetelectrode naar aarde de stoor

stroom inderdaad vergroot. In de grafieken zijn de waarden voor deze

stoorsignalen gecorrigeerd.

Bij het zoeken naar de juiste fase-instelling van de LI amplifier (§ 5.4)

bleek de gevonden fase ten opzichte van het referentiesignaal voor zowel

de meetspanning als de stoorspanning bij aIle metingen constant te zijn

Dit is conform de theorie.
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7.3 WisseZspanningsmeting

Ook hier zijn de resultaten verwerkt in 2 grafieken (Sa en b), waarin

de effectieve waarden worden opgegeven.

In vergelijking met de gelijkspanningssituatie vallen 2 zaken op:

-de overeenkomst in de grafieken, bijvoorbeeld ten aanzien van de nu~

punten. Dat het signaal een ordegrootte 10 kleiner is, wordt veroor

zaakt door het laagdoorlaatfilter. Deze heeft in de voor wisselspanning

gebruikte stand (RC-tijd = 10 ms) voor 50 Hz een demping met factor

10,9.

-het verschil tussen de situatie met guardring en zonder guardring

is kleiner voor het afstandseffect. Dit meet zijn oorzaak vinden in

het verschil van meetopstelling. Vermoedelijk kan bij wisselspanning

in de situatie zonder guardring de 40 kHz-stroom zich eenvoudig via de

capacitieve deler sluiten.

Aangezien het laagdoorlaatfilter nu op 10 ms en niet op 10 s wordt

gebruikt zal er meer ruis doorgelaten worden. De LI amplifier treedt

nu ook meer op als demodulator.

De stoorspanningen waren:

-met guardring 29 llV

-zonder guardring 21 llV

Ook hier waren de ingestelde fasen voor stoorspanning en meetspanning

bij verschillende afstanden constant.
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8. 1 Cona Zusies

Het systeem wordt gekarakteriseerd door de formule:

I
m

= V W C {f 6A - f 6d}h k A Add cos Wkt

Dit betekent dat het systeem:

-een lineaire schaal bezit.

-functioneert op grote afstand (fA AA «f
d

~).

De voorkeur gaat uit naar de meting van de stroom I .
m

Men kan de meetmethode gebruik voor gelijk- en wisselspanning (50 Hz).

Een combinatie van een piezoelectrische transducer, een gekoppelde

afgestemde kring en een Lock-in amplifier kunnen het meetsysteem ver

wezeIijken.

Gebruik van een guardring verbetert de prestatie:

-onder dezelfde spanningscondities is het meetsignaal groter.

-men kan aan hogere E-velden meten.

Het uitgangssignaal van de gerealiseerde opstelling is nog gering.

8.2 AanbeveZingen

eEr moet een 2 model gebouwd worden, waarin de huidige inzichten worden

verwerkt:

-de transducer moet een eenduidigere en grotere oppervlakteverandering

bezitten.

-de koppeling van de GAK zal moeten worden opgevoerd door een hogere

~r of een groter kernoppervlak (form 30).

De stoorspanning ten gevolge van 6I moet nog verder onderdrukt worden.
ex

Er meet een mogelijkheid geschapen worden deze sPanning te compenseren.
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10 APPENDIX

Vervangingsschema: '"~ Ci ~1
V_pr_i_"' L...,~fl

-- - ~_.

Basisvergelijkingen: V . =' { R
1

+ 'WL } I + jWM I
2

( 1)
prl.m J 1 prim

V = { R
2

+ jwL
2

} I
2 + jWM I . (2)

sec prl.m

V = - { R/(1 + jw R
3
C ) } I

2
(3)

sec sec

(2) en (3) V
sec jWM I .prJ.Ill

(4)

Vsec
I ,
prl.m

jWM
=-----:------------------ (5)

We voeren in: Z =.; (L
2

/C ), W = .; (1/L
2
C ), Q = ZO/R

2
'a sec sec ser

We nemen aan: R
2

< R
3

' Q
ser

« Q
par

= Q (7)

(5), (6) en (7)
V

sec
I .
prl.m

= Q W M (8)

(t) en (3)

(8) en (9)
V .

prl.m =
I ,
prl.m

(10)

We gebruiken nu de gelijkheden (6) en: M = k 2L
1
L

2
( 11)

(6), (10) en (11)
V

prim = R + k 2 QwL
1

+ jWL
1

(1 - k 2 )
I. 1prl.m

(12)

(13)

(13) en (14)
V

prim = k 2
I. Q W L 1prl.m

(14)
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