
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een differentierende/integrerende meetmethode voor spanning en stroom in 50 Hz-systemen

Minkman, J.A.

Award date:
1982

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/04a18218-cd7f-4c7f-beea-2cab11766644


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

Vakgroep Technieken van de Energievoorziening

Een differentierende/integrerende

meetmethode voor spanning en stroam

in 50 Hz-systemen

J.A. Minkman

EH.82.A.66

Afstudeerwerk verricht o.l.v.:

Prof.dr.ir. P.C.T. van der Laan
Ir. G.G. Wolzak

februari 1982.

De Afdeling der Elektrotechniek van de
Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van dit rapport.

T E C H N I S C H E HOGESCHOOL EINDHOVEN



- 2-

SUMMARY

In this report, a method is described for the measurement of voltages

and currents in 50 Hz power systems. Both the voltage and the current

measuring method are based on the principle of differentiation followed

by integration.

In the voltage measurement, a capacitor and' a long terminated coaxial

cable form a differentiating circuit. A Rogowski-coil is used in the

current measurement. The output voltage of the coil is proportional

to the derivative of the primary current.

At the end of long connecting coaxial cables active integrators restore

the-original signals, with a certain attenuation. A large bandwidth

and good suppression of interference are possible.

With a coaxial construction of the voltage and current sensors the system

is very suitable for gas insulated substations, bushings or coaxial cables.

After an introduction, the theory of the method is described and a

special type of integrator is introduced. A circuit to protect the

integrator again~t overvoltages can be built into the system.

For test purposes a system has been constructed around a 9/15 KV polyethene

coaxial power cable. An accuracy of 1.54% has been reached for the

current measurement. The voltage measurement depends on the temperature

of the cable and has an accuracy of ,1.85%.

This report ends with a list of advantages and disadvantages of tbe

system. It can be concluded that the method is suitable for the combined

measurements of AC voltages and currents in 50 Hz power systems.
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

In de elektrische energievoorziening wordt, ten behoeve van metingen en

beveiligingen veel gebruik gemaakt van spanning-en stroomomzetters.

De stroomomzetters zijn altijd induktief. De spanningsomzetters kunnen

zowel van het induktieve, alsook van het capacitieve type zijn. Deze

omzetters hebben in d~ loop der jaren hun betrouwbaarheid bewezen.

In gesloten schakelmateriaal is een induktieve spanningstransformator een

gecompliceerd element, welke over het algemeen de veldsymmetrie verstoor~.

De transformator moet in een aparte behuizing geplaatst en met de rail

verbonden worden. Door de coaxiale geometrie is het gesloten schakel

materiaal echter uitermate geschikt voor een capacitieve spanningsmeting.

De hoogspanningscapaciteit bestaat dan uit een cilindercondensator.

De strnommeting kan met behulp van een Rogowskispoel gebeuren. Deze spoel

heeft het voorde~l dat hij geen ijzer bevat. De secundaire spanning is

evenredig met de gedifferentieerde primaire stroom. Bij de huidige

stroomtransformatoren is de secundaire spanning evenredig met de primaire

stroom.

Het uitgangspunt van het afstudeerwerk is het ontwikkelen van een combinatie

van een capacitieve spanningsmeting en een stroommeting met behulp van een

Rogowskispoel.
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Hoofdstuk 2

DIFFERENTIERENDE EN INTEGRERENDE METINGEN

2.1. DiIferentierende spanningsmeting

In de inleiding is over een hoogspanningscondensator gesproken. Deze maakt

deel uit van een spanningsdeler. De deler kan uit weerstanden, condensatoren

of combinaties bestaan. Hoogspanningsspoelen en -weerstanden hebben over

het algemeen meer last van parasitaire impedanties dan hoogspannings

condensatoren. Indien een condensator uit een enkelvoudige construktie

bestaat, is de invloed van parasitaire impedanties het kleinst.

Wordt een condensator met een weerstand aan aarde verbonden, ontstaat de

configuratie van figuur 1. De differentiaalvergelijking van deze schakeling

is :
dU U dE
dt +RE = dt

C

Bij sinusofdale excitatie kan de

komplexe schrijfwijze toegepast

worden en wordt deze uitdrukking

vervangen door

E

fig. 1

. U U . EJW + RC = JW ofweI
U jw-r

y
E = l+jwt'"

v
met or =RC

v •

-Er is een laag spanningsnivo op de uitgangsklemmen,

hierdoor zijn geen hoge isolatienivo's nodig

-minder last van parasitaire aard-en kabelcapaciteiten

Deze configuratie heeft de karakteristiek van een hoogdoorlaatfilter.

Voor wr.;» 1 is de overdrachtsfunctie ¥t:t: 1. Deze situatie is voor hoogspannings

metingen ongewenst.

Indien w~«l vertoont de schakeling een differentierend gedrag. De benaderde
v

overdrachtsfunctie is : ~~ jW1:'v. De ui tgangsspanning kan hierdoor beperkt

blijven door een geschikte keuze van~ • Deze situatie wordt als uitgangs
v

punt genomen. De hoogspanningskondensator kan over het algemeen als een

ideale capacitieve impedantie beschouwd worden. De situatie W7:' ~ 1 heeft
v

verschillende voordelen

-C kan klein zijn

-R kan klein zijn

-R kan een karakteristiek afgesloten meetkabel zijn i

de meetkabel kan hierdoor lang zijn

-de mogelijkheid bestaat om meerdere meetinstrumenten

aan te sluiten

-hogere frequenties worden relatief sterk doorgegeven

De integrator bevindt zich dicht bij het meetinstrument,

deze verzwakt de hoge frequenties Weer sterk. Dit beinvloedt

de signaai/ruis en signaal/storing verhouding gunstig.
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In ae praktijk zal de weerstand R vervangen worden door een karakteristiek

afgesloten coaxia"le meetkabel van 50J2..

De hoogspanningscondensator heeft een parasitaire aardcapaciteit. Deze

capaciteit verstoort de overdracht (fig. 2):

E C2 IU
'-----+--......-

:rig. 2

Indien wR(C
l

+C
2
)«1 is er geen invloed van de aardcapaciteit te verwachten.

Indien wR(Cl+C2)~1 gedraagt de schakeling zich als een capacitieve deler.

Deze situatie doet zich voor als de meetkabel onderbroken wordt. Een veel

hogere spanning op de resterende kabel is het gevolg. Hier moet een

beveiliging voor aanwezigzijn.

Zoals Bekkers (litt. 1) heaft aangegeven, kan het meetsysteem door dubbele

aarding in het ingangscircuit een parasitair induktief karakter krijgen (fig. 3).

Het elektrische vervangingsschema is in figuur 4 getekend.

C

E
R

fig. 3

{cf~Elu
7

fig. 4

C=C
l

+C
2

Cl=hoogspanningscapaciteit

C2=parasitaire aardcapaciteit

L =induktiviteit van het ingangscircuit

kabel-aarde-hoogspanningsbron-capaciteit

kabel

*' 0,1
E =CE

E =de te meten spanning

De overdrachtsfunctie is
U jwCR

=-"""'2:----'-'
E'" l-w CL+jwCR

•

Door de compacte constructie is in gesloten schakelmateriaal de induktiviteit

van het ingangscircuit erg klein. In bijlage 1 is aangetoond dat de

schakeling voor het grootste frequentiegebied het differentierende gedrag

bahoudt indien t<Q<M, met Q=~W .
2.2 Differentierende stroommeting

De stroomtransformator bestaat uit twee induktief gekoppelde ketens. In een

eerste benadering kunnen we deee kringen als voIgt beschrijven (fig. 5)
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Voor het secundaire circuit geldt nu

~=belastingsweerstand

R
2
=secundaire circuitweerstand

L
2
=secundaire circuitinduktiviteit

R =R2+~

met
jwM

l+jw't'.
~

Bij sinusoidale excitatie kan deze uitdrukking in de komplexe schrijfwijze

genoteerd worden. Stel R2«~ en V2=I2R. Uitdrukking (3) gaat dan over in :

L
2

jWMIICM~ I
'7.

fig. 6

Het elektrische vervangingsschema is in figuur 6 getekend. Deze configuratie

hee'ft de karakteristiek van een hoogdoorlaatfil ter. Voor w1;'.» 1 integreert
~

U
2

1= jwM •
1

een differentierend karakter

U2 MR

1
1
= L

2
schakeling

de schakeling zelf :

Indien w~.«l heeft de
~

Dit heeft voordelen

-L
2

kan klein blijvenj Er is geen ijzer in de spoel nodig, met aIle voordelen

vandien.

-R kan relatief groot zijn -De spoel h'Jeft niet kortgesloten te worden

-R kan een afsluitweerstend van een coaxiale

kabel zijn

-als R voldoende klein is, kunnen er meerdere

meetinstrumenten aangesloten worden

-de secundaire spanning is afhankelijk van de

afgeleide van de prirnaire stroom

-de hogere frequenties worden relatief sterk

doorgegeven. Dit heeft dezelfde voordelen als

bij de spanningsmeting.
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Bij hogere frequenties gaan de parasitaire capaciteiten van de secundaire

spoe1 een ro1 spe1en. Uitdrukking (4) moet dan vervangen worden door

uitdrukking (5) en het schema van figuur 6 door die van figuur 7.

U = jwMR
I 2

(r+R-w LCR)+jw(L+rRC)
(5)

L

jwMI
M=wederzijdse induktiviteit

L=secundaire induktiviteit

C=capaciteit van de secundaire spoe1

~weerstand van de secundaire spoe1

R=afsluitweerstand

Meesta1 is r~<R. Uitdrukking (5) is dan te schrijven a1s:

fig. 7

UjwM

1=1 2LC· L
-w +Jwii

De uitdrukkingen (2) en (6) zijn verwant. In bij1age 1 zijn voor deze

uitdrukkingen de inv10ed van de variatie van R,L en C onderzocht.

De beste situatie doet zich voor a1s t<Q(~; met Q=R\!i?(voor de stroommeting).

Het circuit behoudt dan voor het grootste frequentiegebied een differenti~rend

karakter.

2.3 Integratie van het meetsignaa1

In de voorgaande paragrafen zijn voor de spannings- en stroommeting de

volgende uitdrukkingen gevonden (1) en (4);

U jwZ'v
E = 1+jw't

v
resp.

jwM
l+jwr.

1.
•

Indien wr«1 moeten de signa1en weer geintegreerd worden. Een idea1e integrator

heeft de overdrachtsfunctie : H(jW)=j~ • Deze overdrachtsfunctie is zowe1

passief a1s actief te benaderen.

2.3.1 ~~_E~~~~~~~_~~!~~~~!~~

De passieve integrator is een 1aagdoor1aatfi1ter (fig. 8).

R

V~C
i T~

fig. 8

v
u

met T=RC

Het netwerk integreert het ingangssignaa1 indien wT»1. Voor een frequentie
-3van 50 Hz betekent dit : T» 3,2.10 sec. De ingangsimpedantie is dan Z. =R.

1.n

Door de eis wT~1 wordt de ingangsspanning verzwakt. In de meeste geva11en

za1 het signaa1 dan ook versterkt moeten worden. Met een actieve integrator
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kan het versterken en integreren gecombineerd worden. Dit is beter voor

de signaal/ruis verhouding van het eindsignaal, wat vooral bij lagere

frequenties problemen kan opleveren.

2.3.2 ~=_~~!~~~=_~~!=~:~!~:

De actieve integrator ziet er als voIgt uit (fig. 9):

C

v.
1.

R

v
u

v
u -A

Vi = 1+ (!+l) jwRCA

fig. 9

A is de versterkingsfactor van de gebruikte versterker. Indien A _ tt10

V
u -1

wordt de integrator ideaal : ~ = jwRC • In het vervolg wordt A~ooaangenomen.

i
De drift van de operationele versterker wordt in figuur 9 meegeintegreerd.

Dit is ongewenst en wordt tegengekoppeld door een parallelweerstand

aan de condensator C. Zo ontstaat de tamme integrator.

Door de tegenkoppeling ontstaat de schakeling van figuur 10

integrator.

de tamme

v.
1. v

u

T-R C-2

figa 10

De schakeling integreert indien wT»l. Deze schakeling heeft dezelfde

overdrachtsfunctie als de passieve integrator. De versterking is echter
R

2
een factor ~ hoger. Als R

2
> Rl is het 3 dB-punt naar een lagere

1
frequentie verschoven. Bij lagere frequenties zal hierdoor de integratie

beter worden met dezelfde ingangsimpedantie R
l

• Bij hogere frequenties

is er geen onderscheid (fig. 11).

R
2

R .-- -_._', actief
1 : ",

I "
"

1

IHI(log)

t
.-.. w (log)

:rig. 11
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De tamme integrator voldoet niet aan de eisen van de ideale integrator

a) amplitudeverloop IH(jw)j=~

b) faseverloop arg(H( jw» 7r
= -2

ad a)

De amplitudefout geeft de minste problemen. De tamme integrator heeft

voor de amplitude de overdrachtsfunctie

R2 1
I H(jw)l = - RIo V(wt)2 +1'

Met T=O,l en Rl=OtlR2 geeft de tamme integrator een fout van 0,05 % biJ

w=2~50. Dit is acceptabel.

ad b)

De fasefout ge~ft me~r problemen. Zelfs indien aan de eis wT»l voldaan is.

De overdrachtsfunctie voor de fase van de tamme integrator is :

arg(Hjw» = - arctan(wT) •

. Indien T=O,l geeft deze bij f= 50 Hz een fout van 2 %. Als T=l geeft deze

een fout van 0,2 % (bij 50 Hz). Zo'n grate tijdconstant~ belnvloedt de

uitgangsspanning echter nadelig; R
2

kan niet te groat worden gekozen,

daar dit de terugkoppeling te veel benadeelt.

Om de fout van 2% te corrigeren dient een fasearaaier te worden toegevoegd.

Bij deze kleine correctiehoeken zijn de correcties echter sterk frequentie

afhankelijk, dus onbruikbaar.

Een frequentie onafhankelijke fasedraaiing is met de schakeling volgens

figuur 12 gerealiseerd.

V____.L- .l...- u

fig. 12

V
u

R
2

(1+jwC
2

R
3

)R
4

Vi = R
l

(1+jwC
I

R
2

) (l+jwC
3

R
4

)R
3

van een integrator

voldoet de schakeling aan de eisen

•

Voor een verdere analyse van deze schakeling wordt gesteld
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en de fase door

•

een bepaalde frequentie

geval is voor x =( -1 2 +1) t .
(wT)

•

R(l+jwxT)

xR
l

(I+jwT) 2

R V 1+(xwT)2'
2

Rlx(l+(wT) )
De amplitude wordt gegeven door :

De overdrachtsfunctie wordt dan

10= arg(';) = arctan (wT(X-2~-(wT) 3x )
; ~ 1+ ( wT) ( 2x-l )

De gewenste fase, f =- "'; , ontstaat indien bi j

de noemer 1+(wT)2(2x_l) klein wordt; wat het

Omaat wT~l, wordt dit bereikt voor x~ t.
In tabel 1 wordt de fase van de tamme integrator en de fasegecompenseerde

integrator met elkaar vergeleken als functie van x.

De voorwaarden zijn : wT=30 (f=47,8 Hz) ; T=O,l •

Fase tamme integrator : -88,09 een fout van 2,12'Yo.

Fa-se gecompenseerde integrator x fase fasefout ('Yo)

0,35 -91,62 -1,8

0,5 -89,996 -3
4,4.10

0,6 -89,36 0,7

tabel 1

De fase is sterk afhankelijk van x. Bij hogere frequenties wordt deze

afhankelijkheid minder. Op de amplitude heeft x minder invloed (tabel 2).

De voorwaarden voor deze tabel zijn wT=30; T=O,l ; Rl=O,lR •

Amplitude tamme integrator : 0,3331 een fout van -0,07'Yo.

Amplitude gecompenseerde integrator
x amplitude amplitudefout ('Yo)

0,35

0,5

0,7

0,3345

0,3337

0,33334

+0,35

+0,11
-3+2.10

tabel 2

In de figuren 13 en 14 zijn resp. de amplitude- en fasekarakteristieken

van de verschillende integratoren weergegeven.



met fasecompensatie

-12-

fig. 13
vergelijking tussen de
amplitudekarakteristieken
van de verschillende
integratoren ; T=O,l ; x=f

tarnme

1

10

H(jw) (log)

T~ w'l' (log)

I 10 30

met fasecompensatie

-85

-80fig. 14
vergelijking tussen
de fasekarakteris
tieken van de ver
schillende integra
toren ; T=O,l ; x=t

-30

-20

- 5
-10
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2.4 Metingen in een driefasensysteem

Indien de drie ge1eiders van een driefasensysteem zich binnen e~n

aardscherm bevinden, ka~ er beinv10eding optreden in het meetsignaal

t.g.v. de andere fasen. Voor de berekening van deze inv10ed is het

symmetrische systeem van figuur 15 gekoien. Er doen zich twee koppe1

moge1ijkheden voor

a) indirect via de e1ektroden en

b) direct van een andere fase

fig. 15

•

fig. 16

ad a): indirecte koppe1ing

Het e1ektrische schema van dez~ situatie is in figuur 16 getekend.

De spanningen U ,U en U
t

zijn de uitgangsspanningen van het differen-r s
tierend meetsysteem ; deze spanningen zijn klein, zodat de inv10ed

van de andere fasen gering is. Uit oogpunt van symmetrie zijn de drie

koppe1condensatoren K ge1ijk en hoeven aIleen de overdrachtsfuncties

U U
~ en E

S
uitgerekend te worden.Ste1 daartoe Es=Et=O. Door driehoek~ster

r r
transformatie wordt de schake1ing van fig. 16 beter toeganke1ijk voor

berekeningen (fig. 17). He-t resultaat hiervan is de schake1ing van fig. 18.

fig. 17 fig.. 18

Hier is Z = 1 jW2K~(1+jWRC) • Indien wR(C+3K)«1 (dus ook wRC«l ,

+l+jwR(C+K)

wR(C+K)~<l en 2wKR«1) is er geen inv10ed van de parasitaire capaciteit K

op de spanningsmeting te" verwachten. Terugrekenen 1evert op dat :

U U jwRK
J-_~
U - U =

r r 1+jwR(C+3K)

U Ut 2 2
• Er is geste1d dat WR( C+3K)« 1, zodat Es = E =-w R CK

r r
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Ret stoorsignaa~ is twee maa~ gedifferentieerd en is vee1 k1einer dan

de te meten spanning ; U = jwRCE - w~2CK(E +E
t

) •
r r s

ad b): directe koppe1ing

Het e1ektrische schema van fase R is in figuur 19 getekend. Voor de fasen

S en T zijn deze1fde schema's op te ste11en.

U
r

R

L

= jwR( C-L) •

fig. 19

Over het a1gemeen is w(C+2L)a«1.De uitgangsspanning van fase R wordt dan

U = jwCRE + (E +Et)jwLR •r r s
In een driefasensysteem, met symmetrische be1asting, is de som van twee

fasespanningen ge1ijk aan de inverse van de derde fasespanning.

U
r

E
r

De overdrachtsfunctie voor de fase R wordt dan :

Er ontstaan grote prob1emen indien C=L. De koppe1capaciteit L van een

andere fase moet ve~l k1einer gehouden worden dan de meetcapaciteit C.

~!~~~~~!~~~

Een Rogowskispoe1 is in principe ongevoe1ig voor stromen buiten de spoe1

en kan daarom goed in een driefasensysteem toegepast worden.

In paragraaf 3.2 wordt verder op de Rogowskispoe1 ingegaan.
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Hoofdstuk 3

DE PROEFOPSTELLING

Op grond van de in hoofdstuk 2 behandelde theorie is een proefopstelling

gebouwd rond een 9/15 KV ~enfase hoogspanningskabel.

3.1 De spanningsmeting

•

jde binnendiameter van de

jde relatieve dielektrische

polyetheen

jde lengte van de geisoleerde

laag van het aardscherm

jde buitendiameter van de

C2
jde dielektrische konstante

Nm
2

polyetheenlaag.

c =

Na invullen wordt een waarde C= 47,6 pF gevonden.

t =o

voor vacuum

Cr = 2,26

konstante van

1 = 0,3 m

halfgeleidende

D -3= 15,5.10 m

polyetheenlaag

d -3= 7.H> m

1 i

II~
I:

2 ' !I

3

4

5

cilindercondensator :

6

De gebruikte kabel is een coaxiale kabel. De geleider en het aardscherm

vormen dus een cilindercondensator. De meetcondensator is gerealiseerd

door een gedeelte van het aardscherm te isoleren van de rest.

Het geisoleerde aardscherm wordt bijeengehouden door een deelbare messing

elektrode. Als isolatiemateriaal wordt in de kabel polyetheen gebruikt.

Tussen het isolatiemateriaal en de geleider bevindt zich zwak geleidend

polyetheen en tussen het aardscherm en het isolatiemateriaal een

grafietlaag (fig. 20). Bij lage fre~uenties kunnen deze lagen als

geleidend aangenomen worden. De berekening van de capaciteitswaarde

moet dan ook op de positie van deze lagen gebaseerd worden. Het gevolg

van deze geleidende lagen is een frequentieafhankelijkheid van de

capaciteit. Uit litt. 3 voIgt een uitdrukking voor de capaciteit van een

27rcoc!rl

D
In( d )

8,85.10-12

fig. 20
Verklaring van de cijfers 1. geleider

2. zwakgeleidend polyetheen
3. polyetheenlaag
4. grafietlaag
5. aardscherm
6. isolatiemateriaal (PVC)
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Ten gevo1ge van de opwarming van de ge1eider verandert de capaciteitswaarde.

De uitdrukking van de capaciteit, bij een referentietemperatuur T , is :
o

27r£ t 1
C(T ) = 0 r (7)

o 1n(Q)
d

(s)veranderen :

Door een temperatuursverhoging zu11en de binnen- en buitendiameter

2TrEt (l+LJl)
C(T) = __0'"""""l"lr~~_

1n(~)
d+~d

Vo1gens Saure (litt. 4) is dee in het voor ons van be1ang zijnde
r

temperatuurgebied onafhanke1ijk van de temperatuur.

De logaritme kan ge1ineariseerd worden

( D+43D ) D (LID .od D { ---l- ~D Od}In d+43d = 1nCd) + In 1+0 )- 1n(1+cr) ~ InCa) 1+ D (15- --a)
1n(Ci)

Na herschrijving en invu11en in uitdrukking (S) 1evert dit

C(T) ~ {1+~~ - ---1n~ + ---1n~}.C(To) •
1n(cr) 1n(Ci)

4~ =~ =<'L 16T1 en ~ =o(dLlTd mettoT = T-To en do.. de 1ineaire uitzet

-6 1tingscoefficient. Voor koper is de ~ : G( = 17.10 ~K en voor po1yetheencu
-5 1is- de c{ : fA = 10-20.10 -K.pe

De buitene1ektrodentemperatuur hoeft niet ge1ijk te zijn aan de binnen

ge1eidertemperatuur. De warmte wordt in de gel eider geproduceerd dus :

A Td)l1T
1 • Indien 1n(~)=1 en ol1~=d~ heeft het uitzetten van de buiten

e1ektrode geen inv10ed op C(T). Voor de gebruikte kabe1 is echter 1n(~)~1

Een temperatuursverhoging van de buitene1ektrode veroorzaakt dus een

capaciteitsver1aging. De verwarming van de binnene1ektrode veroorzaakt

een capacitei tsverhoging. Over het algemeen za1 ~ ~ - ~~ <0 zijn, de

tota1e capaciteit neemt dus toe bij temperatuursverhoging.

3.1.1 Meetresu1taten van de ci1indercondensator

De hoogspanningscondensator is via een karakteristiek.afges1oten 50J'

coaxia1e meetkabe1 met een spanningsmeter verbonden. De amplitude van de

uitg~ngsspanning is dan IU/=lwRCEI met RC=2,37.10- 9 sec.

Uit een vijfta1 metingen voIgt op deze Manier een gemidde1de capaciteit

van 46,5 pF. De hoogspanning E wordt met een Singer e1ektrostatische

voltmeter gemeten, de 1aagspanning U met een Philips digita1e mu1timeter.

Beide meters hebben een nauwkeurigheid van 1%.

De condensator is ook nog met de Wayne Kerr meetbrug gemeten. De gemeten

waarde is C=4S,76 pF.
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De berekende en gemeten waarden van de capaciteit komen goed overeen.

Bij een bronspanning van 9 KV en een frequentie van 50 Hz is de uitgangs

spanning 6,7 mY.

Door de hoge impedantie van de condensator is de meting ongevoelig voor

mantelstromen aoor de coaxiale kabel.

Hiervoor is afgeleid dat bij een temperatuursverhoging de capaciteit

zou toenemen. Bij metingen is het tegendeel gebleken. Nadat de geleider

ongeveer 15 minuten een stroom van 200 A had gevoerd, was de geleider 

temperatuur bij de kabeleindsluiting 346 K. De bUitenelektrodetemperatuur

waE ongeveer 313 K. De capaciteitswaarde was met 1,8% gedaald.

Een verklaring voor deze verlaging in plaats van verhoging is niet bekend.

3.2 De stroommeting

In de proefopstelling is gebruik gemaakt van een Rogowskispoel. Dit is een

spoel ~n de vorm van een torus. De primaire geleider loopt door de torus.

De gebruikte torus heeft een rechthoekige doorsnede (fig. Zl).

Als kernmateriaal wordt het niet magnetische perspex gebruikt. Uit een

eenvoudige berekening (vgl. Heumann Iitt. 5) voIgt veor de wederkerige

inductiviteit

;de gemiddelde stra~l van de torus

;de breedte van de rechthoekige windingsdoorsnede •

fig~ 21

(9)

vacuum

;de re~atieve permeabiliteit

van perspex

;aantal primaire windingen

;aantal secundaire windingen

;de hoogte van de rechthoekige windingsdoorsnede

NA- 2 ;de permeabiliteit voor

NI N2~---h In(~)
27T" r-a

,A= 4""'.10-
7

A= 1

Nl = 1

N2= 96

h = 0,04 m

r = 0,04 m

2a= 0,03 m

Als we dit in (8) invullen, vinden we : M= 605,5 nH.

N
2

M
Bij e'en ideale koppeling geldt : L2 =rr-- =58,~H.

1

In figuur 22 is het een en ander verduidelijkt.

-2a
r

fig. 22 fig~ 23

R
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Indien voor de afsluitweerstand een karakteristiek afgesloten coaxiale

meetkabel wordt gebruikt, is de meting nogal gevoelig voor mantelstromen

(fig. 23). Door de lage impedantie van de Rogowskispoel loopt een gedeelte

van de mantelstroom door het meetsysteem. Het systeem dient dus aan

~~n zijde geaard te worden. In de proefopstelling worden twee coaxiale

meetkabels gebruikt. Ze zijn bij de spoel geaard.

3.2.1 ~~~!~~~~!!~!=~_~~~_~~_~~~~~~~~~E~=!

De wederkerige inductiviteit en de zelfinductie kunnen op verschillende

manieren gemeten worden :

a)Met de Wayne Kerr meetbrug is een secundaire inductiviteit van 62,~H

gemeten.

b)Door het meten van de resonantiefrequentie van de spoel is een secun

daire inductiviteit gemeten van 60,~H. De parasitaire capaciteit van

de spoel bedra~gt 0,56 nF.

Deze meting is het minst betrouwbaar. De resonantiefrequentie is namelijk

met een oscilloscope gemeten.

c)Gezien de voorgaande metingen kan gesteld worden w~«l. Indien er door

de primaire geleider een stroom loopt, geeft de Rogowskispoel een spanning

lul= ~MII • Uit metingen met de Pearson stroomtransformator in combinatie

met een Keithley digitale multimeter voIgt op deze Manier een wederzijdse

inductiviteit van gemiddeld 600 nH. De bedrijfsfrequentie bedraagt 50 Hz

en de nauwkeurighe~dvan de meting 1,6%.

De gemeten waarde van de wederzijdse inductiviteit komt goed overeen met

de berekende waarde. De gemeten waarden van de secundaire inductiviteit

L
2

N
l

liggen 9% hoger. M (---- ; dit duidt op veel strooiflux direct rond
N

2
de draden. De verbinding met de integrator heeft een inductiviteit van

6,8J"H, een capaciteit van 7,6 pF en een weerstand van 1,42Jl.

In bijlage 1 is aangetoond dat de beste situatie zich voordoet indien

t< RW:, t V2'. Vullen we de gegevens van meting b en de verbinding in,

dan vinden we : 173,2<R< 245A.

In de proefopstelling veroorzaakt een stroom van 100 A,50 Hz een spanning

van 19 mV aan het eind van de meetkabels.

Bij de Rogowskispoel is geen temperatuursinvloed geconstateerd.

3.3 De meetunit

De hoogspanningscondensator en de Rogowskispoel zijn samengebouwd in een

huis. Dit huis de geschikt gemaakt voor gebruik op de proefkabel : een

9/15 KV eenfase hoogspanningskabel (fig. 24). De functie van het

ge1so1eerde aardscherm wordt overgenomen door een messing bus van 390 mrn
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lengte en een uitwendige diameter van 150 mm. Met behulp van twee flenzen

wordt het huis aan de beide uiteinden op het aardscherm geklemd.

Hierdoor ontstaat een goed mechanisch en elektrisch kontakt. Het

geisoleerde gedeelte van het aardscherm wordt bijeengehouden door een

deelbare messing elektrode. Deze elektrode wordt via een isolerende

perspex ring en een flens aan het huis verbonden. Via een inwendige

verbinding en een BNC-plug kan de coaxiale meetkabel aangesloten worden.

De BNC-plug is aan het huis bevestigd en verzorgt op deze Manier de aarding.

De Rogowskispoel is ook met een perspex ring en een flens aan het huis

bevestigd. De spoel is elektrisch geheel geisoleerd t.o.v. het huis.

De spoel kan via een DIN-plug aan de meetkabel aangesloten worden. De

kabel wordt via deze plug aan het huis geaard.

In bijlage 2 is een constructietekening van de gehele unit opgenomen.

1

fig. 24

Doorsnede van de meetunit

1 de geleider van de kabel

2 het aardscherm

3 de meetelektrode

4 de Rogowskispoel

5 hat huis

worden. De spanningsintegrator is
U -3

stroomintegrator zo dat I = 10 •

stroom, U de uitgangsspanning.

3.4 De integratoren

De fasegecompenseerde integrator van paragraaf 2.3.2 is als uitgangspunt

genomen. Na de eerste integrator is een regelbare versterker aangebracht.

De spanning- en stroomomzetting kan op een veelvoud van 10 afgeregeld
U -4

zodanig afgeregeld dat i = 10 en de

E en I zijn de te meten spanning en
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De schakeling legt een nogal grote temperatuur afhankelijke drift aan de

dag. Aan de uitgang is daarom een hoogdoorlaatfilter met spanningsvolger

toegevoegd. Het totale blokschema wordt nu (fig. 25)

te meten signaa

fase correctie

dif:f. opnemer

correctie

fig. 25

integrator amplitudecorrectie

Zie voor een exacte beschrijving en karakteristieken van de integratoren

bijlage 3. De integrator voldoet in het frequentiegebied van 10-1000 Hz.

3.5 Beveiliging van de elektronica tegen overspanningen

Een beveiliging is nodig om de laagspanningselektronica tegen optredende

hoogspanningspulsen te beschermen. De beste plaats om de beveiliging aan

te brengen is het begin van de meetkabel.

De volgende p~nten zijn voor een goede beveiliging van belang

1) de begrenzingsspanning

Deze spanning kan op twee manieren gedefinieerd worden : de dynamische en

de statische aanspreekspanning. Bij een hoge spanningsstijging (K~ec

is de aanspreekspanning meestal hoger. De statische aanspreekspanning

is de spanning waarbij het beveiligingselement bij langzame spannings-

_verhoging reageert. Dit is ook de uiteindelijke begrenzingsspanning (fig. 26).

2) aanspreektijd

Dit hangt nauw samen met de dynamische aanspreekspanning.

De aanspreektijd is de tijd, bij konstante spanningsstijging van de voeding,

benodigd om vanaf de statische aanspreekspanning naar de dynamische

aanspreekspanning te stijgen.(fig. 26)

t = t 2-t l = aanspreektijd
V

d
, a
j- --

,'. V
d = dynamische aanspreekspanning,

V
, --------

s ,',. V = statische aanspreekspanning
• f S

V

1 ' , De opgedrukte spanning is een rampfunctie
.,..

~ t
fig.26

3) de maximale toelaatbare stroom, zowel continu, alsook piekstromen.

4) de weerstand in de niet geleidende situatie.

5) de capaciteit in de niet geleidende situatie.

6) de V-I karakteristiek.
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In het laboratorium hebben we de beschikking over verschillende

beveiligingsmiddelen. Deze middelen bezitten de volgende eigenschappen

1) Edelgasgevulde overspanningsafleiders (usag; handelsmerk Siemens)

Dit element heeft een symmetrische U-I karakteristiek. De dynamische

aanspreekspanning is veel hoger dan de statische. Volgens de fabrikant

is de dynamische aanspreekspanning kleiner dan 600 V bij l~ •
-"'" sec

Dit houdt in dat er een grote spanningspiek kan optreden.

Via een glimboogtussenfase wordt de boogspanning van ca. 15 V de

begrensende factor. Het element kan een hoge continue belasting verdragen.

Het doyen geschiedt door de spanning onder de boogspanning te brengen

en/of de stroom onder de ontlaadstroom (± 600 rnA).

2) Transient Absorbing Zener (Transzorb's; handelsmerk General Semiconductor

Industries Inc.)

Dit element is een zener, dit houdt in dat de V-I karakteristiek niet

symmetrisch is. Voor de aanspreektijd wordt 1 psec. geclaimed. De

dynamische annspreekspanning is dus zeer laag. Het element heeft een

vrij hoge capacit&it en de continue belastbaarheid is relatief gering.

Indien er verschillende polariteiten in de spanning kunnen voorkomen,

moet een zelfde beveiliging er antiparallel aan toegevoegd worden.

In deze situatie zijn dioden onontbeerlijk.

Een schakeling volgens figuur 27 combineert de goede eigenschappen van de

beide soorten beveiligingen

-het sne~le reageren van de TAZ-dioden

-de lage boogspanning van de

overspanningsafleiders

-de hoge belastbaarheid van de

overspanningsafleiders.

De schakeling bestaat uit een parallel

schakeling van een overspanningsafleider

en een combinatie van 4 TAZ-dioden en 3

dioden. De TAZ-dioden moeten zodanig

gekozen worden dat de aanspreekwaarde van

de overspanningsafleiders overschreden

wordt. Is dit niet het geval, dan dienen

de TAZ-dioden de gehele beveiliging voor

eigen rekening te nemen ; ze zijn hier niet geschikt voor. In bijlage 4

3ijn enkele resultaten van beproevingen beschreven.

De ingangen van de integratoren worden door deze beveiliging voldoende

beschermd; na de beproefing is er geen defect geconstateerd.
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3.6 Het hoogspanningscircuit

In figuur 28 is het hoagspanningscircuit rond de 9/15 KV eenfase hoog

spanningskabel getekend. De hoogspanning wordt m.b.v. een Balteau

meettransformator ~emaakt. De laagspanningszijde van deze transformator

is met twee variac's aan het elektriciteitsnet verbonden.

Als beveiliging is een aardschakelaar opgenomen en een IMJtdempweerstand.

De geleider van de kabel wordt aan beide zijden met de hoogspanning

verbonden. Het aardscherm wordt aan een zijde geaard. De geleider

fungeert nu tevens als een kortgesloten secundaire Winding, waarin

met een Smit verwarmingstransformator s~room wordt geinduceerd.

De primaire wikkeling is met twee variac's aan het elektriciteitsnet

verbonden.

Met deze schake ling kunnen de spanning en de stroom onafhankelijk van

elkaar geregeld worden.

R

variac's

variac's verwarmings
transformato ......._-------'

mee1:unit

fig. 28
meetkabels naar
de integratoren
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Hoo:fdstuk. 4

MEETRESULTATEN

4.1 Inleiding

Het eigen meetsysteem wordt met een ander meetsysteem vergeleken onder

verschillende condities. Beide meetsystemen bestaan uit twee delen :

een omzettingselement en een registratie-element (fig. 29).

fig. 29

Stel

-het referentie-omzettings-element heeft een overdracht: KI E+K2=Ul
-het re:rerentie-registratie-element heeft een overdracht:Cl U1+C

2
=El

-het meetsysteem-omzettings-element heeft een overdracht:K3E+K
4

=U2
-het meetsysteem-registratie-element heeft een overdracht: C3U2+C4=E2

De. beide meetsystemen hebben dan als totale overdracht :

El=ClKlE+ClK2+C2 voor de referentie ; El uitlezing registratie-element

E2=C3K3E+C3K4+C4 voor het eigen meetsysteem ; E2 uitlezing registratie

element.

richtingscoefficient van een

geldtmeten spanning E gelijk is
C

3
K2K

3
C

3
K

3
C

2
K1 CIKl

+ C3K4 + C4

C
3
K

3In een grafiek van El tegen E2 is a= ~de
1 1

De rechte y=ax+b kan met behulp van de kleinste kwadratenmethode bepaald

worden. Daarbij is niet de exacte waarde van belang, maar de spreiding

van a resp. b. De exacte waarde is immers met het eigen meetsysteem in

te stellen. Voor een bespreking van de kleinste kwadratenmethode : zie

litt. 6. In de voorafgaande inleiding kan natuurlijk voor een spannings

bron E ouk een stroom I gedacht worden. De behandeling van de resultaten

blijft gelijk.
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4 02 Spanningsmeting met de stroom als parameter

Als referentie is een capacitieve spanningsde1er gebruikt in combinatie

met een Keithley digitale universeelmeter. Het meetsysteem registratie

element is ook zo'n meter. De capacitieve deler is een passief element,

dus K2 =00 Bij ean frequentie is er geen reden om aan te nemen dat de

capacitieve deler niet lineair is, dus de relatieve fout£k is nul.
1

De re1atieve onnauwkeurigheid van de Keithley meters is 0,7 %, dusc =0,7%0
c1

Het eigen meetsysteem is afgeregeld bij 9 KV en 70 A.

De stroom is gemeten met een Pearson stroomtransformator en een Philips

digitale universe~lmetero De afrege1ing is echter uitgevoerd met een

Keithley universeelmeter, deze is nauwkeuriger.

Ste1 E
2

=E
l

a+bo De gemeten waarden van a en b zijn, met de stroom als

parameter (tabel 3) :

I (A) a s(a) b (KV) s(b) (KV) aantal meetpunten

112 1,0002 0,0039 0,043 0,032 19

75 1,0108 0,003 -0,038 0,028 18

50 1,0059 0,0035 -0,006 0,032 17

25 1,0063 0,0033 0,003 0,031 16

° 1,0056 0,0033 O,Oll 0,029 16

tabel 3

In bijlage 5 is een tabel met aIle meetpunten opgenomen o Twee van deze

tabellen (I=OA en I=ll2A) zijn in de figuren 30 en 31 weergegeven o

s(a) is de spreiding in a ; de maximale absolute onnauwkeurigheid is 3s(a).

s(b) hee~t d~zelfde betekenis voor b o De relatieve onnauwkeurigheid in a

is ongeveer 1%, die in b boven de 200%0 De waarden van a en b 1iggen in

elkaars waarschijnlijkheidsgebied: de spanningsmeting is onafhankelijk

van de stroomo In dit geval mogen we aIle metingen samenvoegen tot een

meting. De uitkomst hiervan is (86 meetp~nten)

a= 1,0057 js(a)= 0,0015 e = 0,45%a
b= 3,9010-

3
KV;s(b)= 0,013 KV Cb= 1000%

Over b is geen uitspraak te doen o De verwachte waarde van a is 1 0 Het

afregelen bij 9KV is blijkbaar geen garantie dat de overzetverhouding

goed is, b speelt hierbij een grote role In de figuren 30 en 31 is dit

~ k = e + c + C kl = 1, 15 % 0
c;. c3 3 a c;. cl

voorname-

E
k

=1,85%0
3

een

De gebruikteKeithleymeter heeft een relatieve fout van 0,7%, dus

Dit is een hoge waarde o In werkelijkheid zal deze waarschijnlijk

stuk k1einer zijno Deze grote relatieve onnauwkeurigheid onstaat

lijk door de ingewikkelde methode noodzakelijk om K
3

te bepaleno

o
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Verge1ijking tussen de differentierende
en integrerende spanningsmeting en een
capacitieve de1er.
Er loopt geen stro0m door de kabe1.

150

100

50

r 0

AU(V)

-50

-100

•

•

5 • •

•

•
•

10

Fig. 30

1% lijn

•

~ U
d

1 (KV)e er

~ U=U -Umeetsysteem de1er

1% 1ijn

;)00 .

250

Eenze1fde meting a1s in fig. 30
Do~r de Kabel loopt een stroom
van 112 A.

200

150

100

•

50 •

I 0
l!..U(v)

-50

-100

.5
••

o
•

1% 1ijn

----+ U
d

1 (KV)e er

5

I:J. U=U -U
meetsysteem de1er

1% lijn

Fig. :31
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4.3 Stroommeting met de spanning a1s parameter

Bij deze meting is a1s referentie de Pearson stroomtransformator gebruikt

in combinatie met een Keithley digita1e universee1meter. De uitgangs

spanning van de integrator is ook met een (andere) Keithley gemeten.

Aan de integratorinste11ingen zijn geen veranderingen aangebracht.

De spanning is gemeten met de capacitieve de1er en een Philips univer

see1meter.

Ste1 I
1

=aI2+b. De gemeten \marden van a en b zijn, met de spanning a1s

parameter (tabe1 4) :

U (KV) a sea) b (A) s(b) (A) aanta1 meetpunten

14,8 0,99756 -5 0,2 6 .10-3 129,5.10

11,8 0,99773 -4 0,187 -3 121,1.10 7,3.10

8,9 0,99775 -5 0,164 -3 126,4.10 4,2.10
-5 0,172 -3 125,9 0,99771 8,4.10 5,5.10
-5 -3 123 0,99768 7,9.10 0,181 5,2.10
-5 0,189 -3 12° 0,99764 9,3.10 6,1.10

tabe1 4

In bij1age 5 is een tabe1 met aIle meetpunten opgenomen. In de figuren

32 en 33 zijn twee van deze tabe11en weergegeven.

De waarden van a en b 1iggen in e1kaars waarschijn1ijkheidsgebied : de

stroommeting is dus onafhanke1ijk van de spanning op de kabe1. De 72

meetpunten mogen a1s e~n meting behande1d worden. Een nieuwe schatting

voor a en b wordt dan

dus

( -5 ~ DI'a= 0,99768 s a)= 4,45.10 'a= 0,013~D

b= 0,183 A s(b.)= 2,92.10-
3

A €b= 4,78%

Uit de spreiding van a b1ijkt dat het afrege1en van de integrator

goed kan ·gebeuren, voorname1ijk door de k1eine waarde van b.
C

3
K

3
a=CT

1 1

bij 70 A

De meetonnauwkeurigheid van de Pearson is niet bekend, dus over de waarde

van K
1

is geen uitspraak te doen. Over C
l

K
l

is een uitspraak te doen door

het met een ander meetsysteem te verge1ijken. A1s referentie is een

E = 0,123%a
e b= 525%

berekend :
-44,1.10

0,021 AA

a= 0,99914

b= 0,012

Goerz stroomtransformator, klasse 0,2, in kombinatie met een a1s

amperemeter geschake1de Marek wattmeter, k1asse 0,5, gebruikto

Ste1 y.=ax.+b j x. is de kombinatie Goerz & Marek
].]. ].

y. is de kombinatie Pearson & Keithley
].

Uit een 17 meetpunten is

Over b is geen uitspraak te doen.
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0,2

• •
•

•
0,.1 ,

Verge1ijking tussen de differentierende
en integrerende stroommeting en een
Pearson stroomtransformator •
Op de kabe1 staat geen spanning•

•

,•

,

Fig. 32

AI=I -Imeetsysteem pearson

1% lijn

-0,2

-0,1

I (A)

i
' pearson
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~I

(A)

•
•

•

Eenze1fde meting a1s iil fig. 32
~'spanning op de kabe1 bedraagt
8,88 KV •

•
•

~ 1=1 -Imeetsysteem pearson

•

•

1% 1ijn

•

•

0,1

0,2

-0,1

i ~ Ipearson(A)

I 0t------.,7r---,y,~-""'!t'i;-----'4ri,...-----m,:------.&r--~0--.--~9~0----:1:-'::0:-:::0:---r1=-10::-----:1'"=-:20
oGI
(A)

-0,
1% lijn

Fig. 33
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Overeenkomstig de behandeling van de meetresultaten bij de spannings

en stroommeting voIgt voor de fout van de Pearson & Keithley kombinatie

e k = 0,823%.
c l 1

Voor de stroommeting voIgt dus een relatieve fout in de aanwijzing van

E k = 0,84%. De gebruikte Keithley meter heeft een relatieve fout van
c3 3

0,7%, dus E k3= 1,54%.

Dit is een hoge waarde. In werkelijkheid zal deze waarschijnlijk een

stuk kleiner zijn. De fout in de stroommeting is weI 0,3% kleiner dan de

spanningsmeting. De grote relatieve onnauwkeurigheid ontstaat door de

ingewikkelde methode om K
3

te bepalen.

4.4 Opmerkingen over het meetsysteem

Belangrijk voor het meetsysteem is de relatieve onnauwkeurigheid van C
3

K
3

•

Dit bepaalt de accuratesse van de spanning- en stroomomzetting.

Uit de berekeningen is gebleken dat voor de spanningsmeting £ k =1,15%
c3 3

en voor de stroommeting E k =0,84%. Het verschil moet voornamelijk
c 3 3

aan het eigen meetsysteem liggen. De referenties hebben ongeveer dezelfde

onnauwkeurigheid. De volgende factoren kunnen bij het verschil een rol

spelen :

l)De temperatuurafhankelijkheid van de hoogspanningscondensator. In de

metingen is de temperatuur van de capaciteit niet als parameter opgenomen.

De invloed kan echter weI zo'n 1,8% zijn.

2)De vreemde kromme van de spanningsmeting. In de figuren 30 en 31 is

duidelijk te zien dat de verschilspanningen een parabolisch verloop

hebben. Een getrokken rechte door de meetpunten heeft een grote spreiding.

De stroommeting vertoont dit effect niet. Er is geen verklaring voor

bekend.

3)De spanningsintegrator heeft een grotere versterking. Bij kleine

amplituden is hierdoor de signaal/ruis verhouding slechter dan bij de

stroomintegrator. De stroomintegrator is nog meer in het voordeel door

een grotere ingangsspanning bij nominale belasting. Ter vergelijking,

de ingangsspanning van de spanningsintegrator is 6,7 mV bij 9KV

de ingangsspanning van de stroomintegrator is 19 mV bij 100 A.
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Hoofdstuk 5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het is mogelijk gebleken om met een differentierend en integrerend

meetsysteem een gecombineerde spanning -en stroommeting te verrichten.

Met eenvoudige middelen is een meting met een nauwkeurigheid van rond

de 1,5% te realiseren. Hierbij moeten weI enkele kanttekeningen bij

gemaakt worden :

l)De onnauwkeurigheid in de spanningsmeting is 1,85% en in de stroom

meting 1,54%. Deze grote fout ontstaat voornamelijk door de gebruikte,

noodzakelijke, ijkmethode. Nameting met betere apparatuur kan in een

kleinere fout resulteren.

2)De hoogspanningscondensator, bestaande uit een kabelgedeelte, is

temperatuurgevoelig. Bij maxirnale kabelbelasting verandert de capaciteit

1,8%. Bij nauwkeurige metingen is een gascondensator noodzakelijk.

3)De fasefout, ontstaan door de actieve integrator, is effectief op te

lossen. Correctie is niet noodzakelijk bij een verschilmeting.

4)De schakeling voldoet in een frequentiegebied van 10-1000 Hz.

Boven dit gebied is de integrator, en in mindere mate de differentierende

netwerken, niet meer betrouwbaar.

Voor gebruik in 50 Hz systemen is dit gebied toereikend.

5)Het is mogelijk de elektronische integrator te beveiligen tegen

overspanningen o

6)In een driefasensysteern is het meetsysteem toepasbaar. De spannings

meting zal geen problemen opleveren indien de koppelcapaciteiten met de

andere fasen enkele grootte-orden kleiner zijn dan de meetcapaciteit.

De stroommeting geeft geen problemen.

7)Er is tussen de spanning -en stroommeting geen wederzijdse bernvloeding

geconstateerd. Voorwaarde is dat de meetkabel van de stroommeting slechts

aan een zijde geaard is ; "de stroommeting is gevoelig voor aardstromen.
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Bij1age 1

AMPLITUDEKARAKTERISTIEK SPANNING- EN STROOMOPNEMERS

In paragraaf 2.1 en 2.2 is afge1eid dat voor de karakteristiek van de

spanning- en stroomopnemers resp. de vo1gende uitdrukkingen gevonden

worden (fig. 34 en 35) :

U jwCR *'
C1

- =
l_w2CL+jwCR

met E =C
1

+C
2

E
F!

U jwM
r«RT =

1_w2LC+jW~
en •

De amp1itudekarakteristiek van deze

uitdrukkingen wordt gegeven door

fig. 34

L

jwMI
R Iu

-:"

fig. 35

I~ 1= ~V;===::::::W=M==::::;:;
4222 2(L)2'l+w L C -2w LC+w R

Door variatie van R,L en C kan het ~edrag van de meetmethode a1s functie

van d~ frequentie bepaa1d worden. Ste1 daartoe :
.* vr;R = xR JLtt _..L *' ~ C-R -IE - w" Qstr- Lit

L = yL 0
J(

.It
..c = zC =.11. i,yZ'

Q It \If
~

str=Q t x -
It 1 Q' -!. !:. s r y

w ----
0- V{C*' sp R C.lt

C Q*#f L=NM
(a~ 1)

s y
:It

a=~ Qsp=X- z M=yMr •

De met een ster gemerkte symbo1en stellen een genormeerde waarde voor.

Q~ en Q hebben betrekking op de spanningsmeting ; Q*t en' Q t hebben
sp sp s r s r

betrekking op de stroommeting. Door variatie van x, y en z kan het gedrag

van de schake ling bepa~ld worden.

Indien we het geste1de in de uitdrukkingen voor de spanning- resp. de

stroomopnemer invu1len ontstaat

met

In de factor a komt de inv10ed van de parasitaire aardcapaciteit naar yoren.
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I¥I •~ = A ='Ir A~
A1I:.*

met en •

*Indien het gedrag van A bekend is als functie van de frequentie, kan

op eenvoudige wijze het gedrag van de opnemers berekend worden.

Het is echter onmogelijk een optimale waarde voor Q te berekenen.

Volgend Labuhn en Weinhardt (litt. 2) is de optimale waarde tussen

Q=~ en Q=t, afhankelijk van de gestelde eis.

eis 1 :

;~~;-;;n optimaal recht ampli tudeverloop moet JL 4+..J( ~2-~ minimaa~l
worden, dus Q=~

eis 2 :-------
Voor het aperiodieke grensgeval moet G(Jl) =1+J1.

4+Ji!' (~2-' reele nulpunten

hebben. Dit grensgeval treedt op indien o=i, waarbij de zogenaamde

kritische demping optreedto

eis 3 :

;~~;-;:n optimaal recht fasever100p moet Q= ;~gelden. Zie vo~r de

af1eiding litt. 2.

Om de werkwijze te i1lustreren, wordt er een voorbeeld uitgewerkt voor

de berekenirig van A a1s functie van de frequentie aan de hand van de

vo1gende hand1eiding ,

a. Bereken waarden van AM a1s

vQor Q de waarden : ~, 0,5,

b. Kies Q=Wals genormeerde

functie van J1 en Q. Kies bi jvoorbee1d

0,1, 1 en 1'0 •
it

waarde Q •

c. Varieer nu x, y en z zodanig dat er waarden van Q ontstaan welke in a.

gebruikt zijn. Voor de spanning- en stroommeting zullen andere waarden

voor x, y en z gevonden worden.

d. Kies eenJ1 uit de tabel van stap a. en bereken de amplitude A

voor de spanningsmeting lEI a
*A z

=Q
sp

en

voor de stroommeting

w
~o

w
Bereken de hoekfrequentie

e. Er zijn nu genormeerde al¥l resp • l-¥t 7f\ tegenI Mw
o

ontstaan.In d~ figuren 36 tot en met 41 zijn deze weergegeven.
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Amplitudekarakteristiek van de spannings

meting, waarbij de L als parameter optreedt.
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Amplitudekarakteristiek van de
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Amplitudekarakteristiek

van de stroommeting, waarbij

de R als parameter optreedt.
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Amplitudekarakteristiek van de

stroommeting, waarpij de L als

parameter optreedt.l~IM~W*o 0
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Amplitudekarakteristiek van de stroomrneting,
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Bijlage 2

6

5

fig. 42

Constructietekening van de meetunit.

De unit is rotatiesymmetrisch

en op schaal 1 : V2' getekend;

uitzondering hierop zijn de lengte

van het huis en de elektrode.

5

Verklaring van de cijfers :

1. de geleider van de kabel

2. het isolatiemateriaal van de kabel

(polyetheen)

3. het aardscherm van de kabel

4. de buitenisolatie van de kabel

5. een deelbare messing bus

6. twee stelschroeven om de messing

bus op het aardscherm resp. de

elektrode te klemmen

7. de deelbare messing elektrode;

op dit gedeelte is het aardscherm

nog geheel intact; lengte 250 mm

8. Perspex ring; deze is met 6 schroeven

aan het huis bevestigd

9. Perspex kernmateriaal voor de

Rogowskispoel; de draad is hierom

heen gewonden; de spoel is met 6

schroeven aan het huis bevestigd

10. het huis, deze bestaat uit 3 gede~lten

van resp. 100 mm, 79mm en 185 mm

lengte. De totale lengte wordt

390 mm.

6
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Bijlage 3

OPBOUW INTEGRATOREN EN HUN KARAKTERISTIEKEN

Het principe van de integratieschakeling is in paragraaf 2.3 beschreven.

De spanning- en stroomintegratoren zijn identiek opgebouwd. AIleen de

versterkingsfactor is bij de spanningsintegrator \Vat hoger: voor een

integrator geldt : IH(jw)1 = ~ ; de tijdconstante van de spannings

integrator is T ~ 2,4.10-
5
sec. en van de stroomintegrator T t ~6.10-4 sec.

sp s r
De schema's van de integratoren zijn als voIgt:

Spanningsintegrator

lOOk

U
o

lOOk
E

fig. 43

C

De hoogspanningscapacit~it C kan de waarde 41,3 pF(C(54,2 pF hebben met

Uo -4
behoud van if = 10 •

Stroomintegrator
lOOk lOOk

~ 741

fig. 44
U

Het bereik van de schakeling is : 534 nH<M<602,4 nHmet behoud van ~= 10-
3

•



functie heeft dan

I~0I(T) =I~~(To)
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In de grafieken van de figuren 45 en 46 zijn resp. de amplitude- en fase

karakteristiek uitgezet van de spanningsintegrator. De stroomintegrator

g~eft hetzelfde be~ld. Uit de.grafieken kan geconcludeerd worden dat d~

integratoren van 10-1000 Hz aan de gestelde eisen voldoen. Boven de 1000 Hz

mogen blijkbaar de operationele versterkers niet meer ideaal verondersteld

worden en gaat de lay-out van de schakeling een rol spelen.

De schakelingen hebben ook een temperatuurafhanke-lijkheid. Stel bijv.

R(T)=R (l+«(T-T » en C(T)=C (1+8(T-T ».c:( en~ zijn resp. de temperatuur-o . 0 0 /. 0 ,-

coefficienten van de weerstanden en condensatoren; T is de aktuele

temperatuur ; T e~ referentietemperatuur. De temperatuur T is voor
o

aIle componenten gelijk. AIleen de hoogspanningscondensator hee-ft een andere

temperatuur, o.a. door de verliezenin de hoogspanningskabel. De overdrachts-

een temperatuurafhankelijkheid van :
1+ f3 h (Th-T 0 ).

1+ A (T -T ),-s s 0

T
h

en T
s

zijn resp. de temperaturen van de hoogspanningscondensator en de

andere componenten.~h en~s zijn resp. de temperatuurcoef'ficienten van de

hoogspanningscondensator en de laagspanningscondensator.« heeft geen

invloed. De laagspanningscondensator ondergaat een capaciteitsverhoging

van 2% bij een temperatuurstijging van OOC naar 60oC. De overdrachtsfunctie

zal kleiner worden. Door meting, waarbij de warmte met een fohn werd

t~egevoegd, is echter een verhoging van 1,5% geconstateerd. De verhoging

i.p.v. verlaging zou kunnen ontstaan door een niet uniforme temperatuurs-

verdeling. Voor een stabiele meting dient dus de schakeling op konstante

tempera~uur gehouden te worden. De meting werd uitgevoerd bij een spanning

van 9,2 KV en een stroom van 56 A.

De amplitude en de fase van de integratoren kan worden ingesteld. Hiervoor

is een betrouwbare referentie nodig. Dit geeft geen enkel probleem,

behalve voor de fasereferentie van de stroommeting. De verschillende

referenties geven elk een gering faseverschil t.o.v. elkaar te zien.

Uiteindelijk is gekozen voor een kombinatie van de Goerz stroomtransfor

mator en een shunt. Voor de amplitudereferentie voor de stroommeting is

de kombinatie Pearson stroomtransformator en Keithley universeelmeter

gebruikt. De fase van de spanningsmeter wordt geijkt met de Tektronix

hoogspanningsprobe en de amplitude met de Singer elektrostatische

voltmeter.
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fig. 45

Amplitudekarakteristiek Spanningsintegrator
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BijIage 4

BEVEILIGINGEN TEGEN OVERSPANNINGEN

Op grond van de beargumentatie in paragraaf 3.5 is onderzoek verricht

naar de beveiliging van figuur 47.

figo 48

scoop

beveiliging

250.J1.

stoot- .
spannings~ +- ~

generator

figo 4.7

De edelgasgevulde overspanningsafleider is een uSAG 90V gaspitje.

De TAZ-dioden zijn 4 Transzorb's MTP-22, met een aanspreekspanning van

ongeveer 22V. De snelle dioden zijn IN4I48.

Aan het netwerk van riguur 47 en aan de individuele elementen zijn twee

spanningen toegevoerd :

1. een stootspanning met een maximale spanning van 300V

2. een spanningspuls met steile flank en maximale spanning van 500V.

De resultaten worden hieronder besproken.

ad 1)

De stootspanning wordt geleverd door de Heafely stootspanningsgenerator.

Er is van een willekeurige stoatspanning uitgegaan. De spanning is

tijdens de experimenten konstant gehouden en zichtbaar op de foto's I en 2.

De spanning is via een Tektronix hoogspanningsprobe gemeten (fig. 48).

Allereerst is de invIoed van aIleen een overspanningsafleider onderzocht.

Op foto 3 is hiervan het resultaat te zien. DuideIijk blijkt dat de

overspanningsafleider traag reageert, ongeveer in 1,3~ec. De overspan

ningsafleider ontsteekt statistisch en beinvIoedt voor het ontsteken de

spanningsvorm nietj dit duidt op een kleine capaciteit.

Op foto 4 is de beveiliging met 4 TAZ-dioden in serie te zien. De snelle

reactie is goed zichtbaar. De beginflank van de spanningsvorm is iets

kleiner; dit is de invloed van de hogere capaciteit op de RC-tijd van

het beproevingscircuit.
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foto 1

Stootspanning

tijdbasis : ~sec/div

gevoeligheid : 100 V/div

beveiliging : geen

foto 2

Stootspanning

tijdbasis: 200nsec/
d

"
~v

gevoeligheid: 100 V/d .
~v

beveiliging: geen

foto 3

Stootspanning

tijdbasis: 200 nsec/d "
~v

gevoeligheid: 100 V/d "
l.V

beveiliging: overspan

ningsafleider.

De jitter in het ont

steekmoment ;veroorzaakt

de vervaging van de lijn

bij het inzakken van de

spanning.
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foto 4

Stootspanning

tijdbasis: 200 nsecb_
ulV

gevoeligheid: 100 Vb_
ulV

beveiliging: 4 TAZ

dioden in serie

foto 5

Stootspanning

tijdbasis: .5 ~sec~iv

gevoeligheid: 100 Vb_
ulV

Beveiliging: de schake

ling volgens figuur 47

T dVot slot is de schakeling van figuur 47 beproefd. Door de hele lage dI
spreekt de overspanningsafleider erg laat aan ( ~ l~sec.).

De overspanningsafleider blijft in de glimboogtussenfase; de spanning

daalt niet tot een zeer lage waarde. Dit komt waarschijnlijk door de

geringe stroom door de overspanningsa£leider ten gevolge van de parallel

schakeling met de TAZ-dioden.

ad 2)

De spanningspuls met steile flank wordt gegenereerd door de sehakeling

van figuuF 49. Deze schakeling genereert een puIs met een stijgtijd van

1 nsec., een maximale spanning van tE en een lengte van 2x de looptijd

van kabel A. Deze spanning is gebruikt om de reactiesnelheid van de

TAZ-dioden te testen. Op de foto's 6 en 7 is het resultaat te zien.
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;-El!::::)-6-£8=°l-J'l.'-r-- fC=-(C=J A

seoop

fig. 49

Er is op foto 7 nag weI een piek te zien. De geelaimde reaetietijd van

1 psee., door de fabrikant, wordt doo~ deze waarneming niet bevestigdj

waarsehijnlijk komt dit door de zelfinduetie van het meeteireuit.

De oseillaties ontstaan waarschijnlijk door de hoogspanningsprobe.

De probe is niet zo gesehikt voor deze snelle stijgtijden (stijgsnelheid

probe 4 nsee.). De spanningsvorm is eehter goed te herkennen. Bij deze

metingen treedt een duidelijk handeffeet ope

foto 6

Spanningspuls

tijdbasis: 10 nsec~tl,
lV

gevoeligheid: 100 V6.
ul.V

beveiliging: geen

---------- --_. __._.-

foto 7

Spanningspuis

tijdbasis: 10 nsee L ,thy
gevoeligheid: 100 Vb

tl
,
l.V

beveiliging: 4 TAZ

dioden in serie
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Bijlage 5

MEETRESULTAT:&"'J

1. Spanningsmeting met de stroom als parameter-------------------------------------------
I=l12A 1= 75A

U (KV) U (KV) o/o-fout U (KV) U (KV) o/oo-foutdeler meets steem deler mee-ts steem

15,45 15,72 1,75 15,5 15,76 1,68
13,27 13,39 0,9 14,06 14,12 1,07
11,22 11,25 0,27 13,53 13,67 1,03
10,77 10,79 0,19 13,22 13,34 0,9
10,44 10,45 0,1 12,2 12,28 0,66
10,05 -10,05 ° 10,96 10,99 0,27
9,87 9,87 ° 9,81 9,82 0,1
9,45 9,45 ° 9 9 °8,47 8,46 -0,12 7,98 7,97 -0,13
7,16 7,14 -0,28 7,74 7,74 °5,8 5,78 -0,34 7,12 7,11 -0,14
5,37 5,35 -0,37 6,83 6,81 -0,23
4,77 4,76 -0,21 5,49 5,49 °4,37 4,37 ° 4,23 4,24 0,24
3,4 3,41 0,3 4,16 4,17 0,24
3,02 3,04 0,67 3,17 3,2 0,95
1,83 1,86 1,64 2,1 2,15 2,38
1,09 1,14 4,59 0,97 1,04 7,22
0,28 0,35 25

1= 50A 1= 25A

U (KV) U
meetsysteem

(KV) o/oo-fout U (KV) U (KV) %-foutdeler deler meetsysteem

15,4 15,63 1,5 15,54 15,76 1,42
14,06 14,2 1 15,07 15,27 1,33
13,12 13,22 0,76 14,04 14,14 0,71
12,02 12,07 0,42 12,97 13,04 0,54
11,04 11,06 0,18 12,04 12,08 0,33
10,06 10,06 ° 11,06 11,08 0,18
9,4 9,39 -0,1 10,03 10,04 0,1
~,11 9,1 -0,11 9,01 9 -0,11
8,11 8,1 _-0,12 7,98 7,97 -0,13
6,86 6,84 -0,29 7 6,98 -0,29
5,98 5,96 -0,33 5,15 5,15 °5,12 5,1 -0,39 4,09 -4,11 0,49
4,38 4,38 ° 3,01 3,04 1
3,21 3,22 0,31 2,03 2,07 1,97
1,93 1,97 2,03 1,02 1,08 5,88
0,91 0,98 7,7 0,08 0,18 125
0,11 0,21 90,9

1= OA 1= OA (vervolg)

U (KV) U (KV) %-fout U (KV) U
meetsysteem

(KV) o/oo-fout
deler meets steem . deler

15,42 15,66 1,56 7,1 7,09 -0,14
14,16 14,3 0,99 6,05 6,05 °13,12 13,22 0,76 4,9 4,92 0,41
12,11 12,16 0,41 4,01 4,04 0,75
10,93 10,96 0,27 2,88 2,91 1,04
10,07 10,09 0,2 2,02 2,07 2,48

9,07 9,07 ° 1,1 1,.17 6,36
8,17 8,16 -0,12 0,12 0,22 83,34
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2. ~!~~~~~!~~~_~~!_~~_~E~~~~~~_~!~_E~~~~~!~~

U=14,8KV U=11,84KV

I (A) I meetsysteem
(A) Yo-fout I (A) I (A) :Yo-foutpearson pearson meetsysteem

113,9 113,81 -0,08 112,9 112,83 -0,06
100,18 100,14 -0,04 100,3 100,26 -0,04

90,1 90,08 -0,02 90,29 90,28 -0,01
80,25 80,25 ° 80,18 80,18 °70,2 70,24 0,06 69,94 69,95 0,01
59,93 60 0,12 60,15 60,21 0,1
50,05 50,13 0,16 50,03 50,36 0,12
39,79 39,9 0,28 39,89 40 0,28
30,1 30,22 0,4 30,12 30,26 0,46
20,04 20,2 0,8 19,89 20,04 0,75
10,78 10,96 1,67 .9,86 10,02 1,62

0,71 0,89 25,35 0,71 0,88 24

U= 8,88KV U= 5,92KV

I (A) I meErtsysteem
(A) Yo-fout I (A) I meets steem (A) Yo-foutpearson pearson

114,93 114,84 -0,08 112,68 112,6 -0,07
100,16 100,09 -0,07 100,2 100,13 -0,07

90,2 90,16 -0,04 90,28 90,24 -0,04
80,23 80,22 -0,01 80,4 80,4 °70,18 70,18 ° 70 70 °60,38 60,42 0,07 60,06 60,09 0,05
50,41 50,46 0,1 50,2 50,27 0,14
40,11 40,18 0,17 40 40,09 0,23
29,83 29,93 0,34 30,15 30,25 0,33
20,76 20,88 0,58 20,08 20,21 0,65
9,96 10,09 1,3 10,2 10,35 1,47
0,71 0,88 24 0,71 ,;Q,87 22,54

U= Z,96KV U= OKV

I (A) I meetsysteem
(A) Yo-fout I (A) I (A) Yo-foutpearson pearson meetsysteem

112,58 112,5 -0,07 lI2,44 lI2,36 -0,07
100,28 100,24 -0,04 100,1 100,06 -0,04

90,24 90,21 -0,03 89,94 89,91 -0,03
80 80 ° 80,04 80,04 °70 70 ° 70,85 70,86 0,01
60,39 60,43 0,07 60,16 60,21 0,08
50,48 50,54 0,12 50,03 50,1 0,14
40,29 40,38 0,22 40,78 40,88 0,24
29,99 30,1 0,37 30,2 30,32 0,4
20,3 20,44 0,69 20,25 20,4 0,74
10,22 10,39 1,66 10,2 10,37 1,67

0,71 0,88 24 0,72 0,89 23,61
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GEBRUIKTE VARIABELEN

a

x.
1

Y

Yi
Z,Zb'Z,. 1nz

versterkingsfactor operationele versterker en amplitude
van de functie bij de amplitudekarakteristieken van de opnemers
halvebreedte van de windingsdoorsnede van de Rogowskispoel
richtingscoefficient van de lijn door de meetpunten

b * konstante van de lijn door de meetpunten
C,C1 ,C2 ,C capaciteiten
C

l
,c

2
,c

3
,C4 konstanten bij de ijking van de schakelingen

D,d diameters van de polyetheenlaag
~D,~d diameterverandering t.g.v. verwarming
E E - h ., oogspann1ng
Er ,E

2
uitlezing van de meter bij de ijking van de schakelingen

f frequentie
G(Jl) functie van./l.
h hoogte van de Rogowskispoel
1,1 ,It,I fasestroom
. s r t11 ,1 2 s room
k aantal meetpunten
Kr ,K2 ,K3 ,K4 konstante bij de ijking van ae schakelingen
K parasitaire kapaciteit in een driefasensysteem
L,Ll ,L2 parasitaire kapaciteit in een driefasensysteem; zelfinducties
1 lengte van de grafietlaag
41 lengteverandering t.g.v. verwarming
M wederzijdse induktiviteit
N,N

l
,N2 aantal windingen

Q, Q* kwaliteitsfactor van de schakeling
R,r weerstanden
r gemiddelde straal van de Rogowskispoel
s(a) spreiding in a
T,T ,T

h
absolute temperatuur

T 0 tijdkonstante van de integrator
t l ,t2 ,t3 ,t ,t tijd
U,U

1
,U

2
a laagspanning

U ,0 ,Ot fasespanning
u~,us dynamische en statische aanspreekspanning van de beveiliging
y.,yS in- en uitgangsspanning van de integratoren
w1 u hoekfrequentie
x variabele bij de fasecorrigerende integrator, de ijking van de

schakelingen en de amplitudekarakteristiek van de opnemers
r-coordinaa~ meetpunt
variabele bij de ijking van de schakelingen en de amplitude
karakteristiek van de opnemers
y-coordinaat meetpunt
impe-danties
variabele bij d~ amplitudekarakteristiek van de opnemers

lineaire uitzettingscoefficient en temperatuur coefficient
van de weerstanden
temperatuurcoefficient van de condensatoren
(re~atieve) dielektrische konstante
relatieve fout in t:I.
(relatieve) permeabiliteit
tijdkonstante van de stroom- en spanningsmeting
genormeerde hoekfrequentie
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