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Inleiding

Schakelhandelingen in de transmissie- en distributie
netten worden voor een groot deel uitgevoerd m.b.v.
vermogensschakelaars. Naast het in- en uitschakelen
van de stromen t~ens ongestoorde bedrijfsvoering, wordt
er van deze schakelaars geeist dat ze de veel grotere
kortsluitstromen probleemloos kunnen onderbreken, zonder
daarb~ schade toe te brengen aan het net of aan zichzelf.
Een andere in de praktijk vaak voorkomende taak van vermogens
schakelaars is het onderbreken van kleine inductieve stromen,
b.v. het- afschakelen van onbelaste transformatoren of motoren.
Hoewel deze taak vanwege de kleine amplitude van de stroom in
eerste instantie eenvoudig l~t, kunnen er toch problemen
optreden.
Een relatief kleine strQom wordt niet in zijn natuurlijke nul
doorgang onderbroken, maar wordt al eerder naar nul gedwongen.
(fig.1). Dit verschijnsel noemt men stroombreking (current
chopping).

L..-- -'--~ -=-----+) tf!

fig.1 Stroombreking; I c =breekwaarde v.d. stroom

Is deze kleine stroom inductief, dan is er op het moment van
van stroombreking elektromagnetische energie in de spoel aan
wezig: Wm = +LI~ • Deze energie veroorzaakt vervolgens een
oscilatie in de kring gevormd door de spoel en de capaciteiten
parallel aan de spoel. De energie slingert'heen en weer tussen
inductiviteiten en capaciteiten , dus geldt (mits er geen
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verliezen zijn) : iLI~ + iCU2(O) = iCu;ax
spanning op de condensator op het moment

Daaruit voIgt: U
max

=VU2(O) 'i- -~I~ ~

We zien dat de spanning over de capaciteit zeer hoog kan
worden als de capaciteit klein is, denk b.v. san de parasi
taire capaciteiten van een transformator.
Hieruit blijkt dat het onderbreken ven kleine inductieve stro
men gevaarl~e overspanningen kan veroorzaken.

Er bestaan diverse typen vermogensschakelaars, o.a. de olie
gevulde-schakelaar, de olie-arme-schakelaar, de luchtschake
laar, de luchtdrukschakelaar, de vacuUmschakelaar en de SF6-

, schakelaar. Aan de olie- en luchtschakelaars is al veel onder
zoek m.b.t. het onderbreken van kleine inductieve stromen ver
richt. De SF6-schakelaar is pas de laatste jaren sterk in de
belangstelling gekomen en de karakteristieke eigenschappen van
dit type schakelaar zijn nog lang niet volledig onderzocht en
verklaard. In het eerste deel van dit verslag wordt er aan
dacht besteed aan het onderbreken van kleine inductieve stromen
m.b.v. een 'enfase, SF6-schakelaar-model.
Vrijwel aIle experimenten die tot nu toe op dit gebied z~ ge
daan, vonden plaats in een eenfase-circuit.
Door de schakelaar aan een zijde te aarden, is het dan mogelijk
de spanning over en de stroom door de schakelaar met relatief
eenvoudige middelen te meten.
Vanze1fsprekend is het zeer wenselijk tevens onderzoek in een
driefasen-circuit te kunnen verrichten.
Tijdens dit afstudeerwerk is er een begin gemaakt met een serie
experiMenten in een driefasen-circuit, waarbij er naar gestreefd
is een in de praktijk voorkomend circuit zo goed mogel~ te
realiseren. Deze experimenten en de daarvoor benodigde speciale
meetapparatuur zijn beschreven in het 2e deel van dit verslag.



-.

-6-

DEEL I

Ret onderbreken van kleine induktieve
stromen met een SF6-puffer-schakelaar
model,III
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Theorieen m.b.t. Stroombreking

1.1 Stroombreking

Men spreekt van stroombreking wanneer de boogontlading, die
tussen de scheidende elektroden van de schakelaar staat, voor
t~dig, d.w.z. voor de natuurl~e nuldoorgang van de stroom,
wordt gedoofd. Vaak bl~t de stroombreking op te treden na een
aangroeiende hoogfrequente oscillatie.
In fig. 1.1 is een uitschakelcyclus waarb~ stroombreking op
treedt gestyleerd weergegeven.

fig. 1.1

Uitschakelcyclue
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contactafstand

resp. in de

schakelaar, resp. de inductiviteit
de schakelaar, resp. de inductiviteit

bij fig. 1.1:
stroom door de schakelaar
Spanning over de schakelaar
Spanning over de inductieve belasting
Eerste bluspoging; mislukt wegens te korte
Invloed van boogverkorting
Instabiliteitsoscillatie in de boogstroom
boogspanning leidt tot stroombreking
Grootte van de breekstroom
Netspanning
Bluspiek over de
Herstelpiek over

1•
2.

3.
4.
5.
6,7

8.
9.
10,11
12,13

Tekst

De belangr~ste oorzaken van het breken van de stroom zijn:
-instabiliteit van het systeem "boog + circuit" t.g.v.

de negatieve U(I)-karakteristiek
-te forse blussing van de boog
-stroombrekingt.g.v. oscillaties in het hoofdcircuit, b.v.

na een herontsteking in een andere fase (virtuele stroom
. breking)
-de overgang van boog- naar glimontlading
-stroombreking t.g.v. elektrode-effecten

De eerst genoemde oorzaak zal in § 1.2 e.v. worden besroken;
de anderen zijn o.a. beschreven door Van den Heuvel [1J.

1.2 Stroombreking t.g.v. de negatieve U(I)-karakteristiek
De verschillende theorieen met betrekking tot stroombreking
ten gevolge van de negatieve U(I)-karakteristiek kunnen
worden onderverdeeld in twee groepen.
-De statische stabiliteitstheorieen gaan er van uit dat de
gasontlading tussen de contacten kan worden voorgesteld
als een zuivere, stroomafhankelijke, weerstand. De ontlading
kan zich oneindig snel aanpassen aan elke va-randering van
de stroom door de boog. De verandering in de boogspanning
wordt dan gegeven door de stationaire boogkarakteristiek.

-De dynamische stabiliteitstheorieen gaan er van uit dat in
het model voor de boogontlading de tijdconstante van het
blusmedium een belangrijke grootheid is. De boogontlading



streeft er naar de stationaire boogkarakteristiek te volgen,
maar ken dit niet oneindig snel.
De t~dconstante van het blusmedium bepaalt men door de .
responsie van een stationaire boog (werkpunt Ua,Ia ) op een ~v.

negatieve sprong AI in de stroom I a te bekijken. De boog-
Uaspanning zal eerst dalen met de waarde AI.Ra (met Ra= ~) en

a
vervolgens exponentieel met t~dconstante e naar het nieuwe
werkpunt (Ub,Ib) gaan, zie fig.1.2 en 1".3 •

:r4~. ~I

rr-- ----

fig.1.2 stapresponsie

Uj

I<-----i----:"::---------....,. I
IJ III

fig.1.3

R -«R > 0v a

Deze t~dconstante is in werkelijkheid geen constante. H~

varieert met de momentane waarde van de stroom en is verder
ook van een groot aantal factoren afhankelijk, met name de
geometrie van de schakelaar en de samenstelling van het blus
medium. Voor SF6 vindt men t~constanten die kleiner z~ dan
1 psec. De exacte .aarde is echter zeer moeil~k te bepalen.

1.2.1 Statische stabiliteitstheorieen

De statische boogkarakteristiek van een boogontlading wordt
gegeven door UbI~ = K , waarin Ub en I b de spanning over
resp. de stroom door de boog zijn en~ en K constanten, die
o.a. afhankelijk van de boog, het blusmedium, de konstructie
van de boogkamer en de elektrode-materialen zijn.

In 1900 stelde Kaufman het stabiliteitscriterium op voor
een gelijkstroomboog in serie met een weerstand Rv (fig.1.4)
en toonde aan dat het systeem stabiel is als:

Uamet R = -I
a a

Uiteraard is deze theorie zeer beperkt en geeft dan ook
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geen verklaring voor de optredende instabiliteitsocillatie.

fig.1.4 Vervangingscircuit van Kaufman

'Baltensperger[2]liet zien dat er een instabiliteits
oscillatie met toenemende amplitude kan ontstaan t.g.v.
de negatieve.U(I)-karakteristiek. ~ gebruikte daartoe
het schema van fig.1.5 •

/.J

fig.1.5 Vervangingscircui~van Baltensperger

Als we aannemen dat de zelfinducties Ls (bron) en Lt (be
lasting) zo groot z~ dat ze geen invloed hebben op de
hoogfrequente oscillaties en de boog voorstellen door een
weerstand ~Ra ontstaa~ het circuit van fig.1.6, geldig
Toor hoogfrequente verschijnselen.

fig.1.6

Het systeem wordt instabiel op het
De optredende oscillatiefrequentie

1f = -
i 27fVLlte"\

Ook deze theorie is een vr~ onnauwkeurige benadering.
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1.2.2 Dynamische stabiliteitstheorie van Rizk

Rizk [3J heeft, na een eerste aanzet door Mayr [4], een
dynamische stabiliteitstheorie uitgewerkt voor het gedrag
van bogen die aan kleine verstoringen onderhevig zijn.

eft
Voor een boog die voldoet aan ur :I K yond Rizk een ver-
vangingsschema volgens fig ,.~.

--c::=J'----
fig 1.7 Ri • -k~ ; La .-!/:;r-A"

Deze Wtransienteboogimpedantien gesubsti~eerd in het cir-
cuit van Baltensperger (fig 1.5) levert, m.b.v. het criterium
van Hurwitz, de volgende eis voor stabiliteit op:

a at dU
an:l s en Rd - -(~I~_".,.:I ~ Raas+0 t 0. J./"'-c

op de grensvan stabiliteit

met
Ra LnR

d
~ - el.

Voor de oscillatiefrequentie
geldt dan: /., tfi1

(Ni • -g-
B~ zijn berekeningen heeft Rizk de weerstand R t.o.v. Ra en Rd
verwaarloosd. Van der Elst r 5] toont echter aan dat deze be
nadering niet onder alle omstandigheden toegestaan is.

1.2.3 Uitgebreide stabiliteitstheorie

Voor de bepaling van het stabiliteitscriterium gaat van der
Elst uit van het schema van fig 1.8.
De responsie van dit s~steem op een kleine verstorin~AU

berekent men door de differentiaal vergel~1ngen voor stroom
en spanning op te lossen. De transiente verschijnselen kunnen
worden bepaald door de oplossingen van de karakteristieke
vergel~ing te zoeken.



-12-

L
'-------l------ryr'Y7-------

fig 1.8 AU: oneindig kleine verstoring in de boog
Re : weerstand t.g.v. anode en kathode effecten

C: capaciteit parallel aan de boog
L: inductiviteit van het circuit van capaciteit

en boog

De karakteristieke vergelijking voor bovenstaand circuit is:

p3Lce + p2(LC + 9ReC + 8RaC) + pee + ReC -«RaC) + 1 =0 (1.1)

Het criterium van Hurwitz toegepast op deze vergelijking geeft
ale eis voor stabiliteit:

2 L e Q(-I Re L e
Ra + Ra ( e - «C + Re --;;- ) - -;;r ( e + IT" + Re ) < 0

L e «-I Re L e
Met: b1• e - ~C + Re"""j;(" en: boa 7" ( e + c + Re )

word t de oplossing: \[2' \ [2
-b1 -yo1 + 4bo <2Ra .< -b1 +Vb1 + 4bo

Daar steeds Ra> 0 is het beschouwde circuit stabiel ala:

V2 I
-. 0 < Ra <: -ib1 + i b1 + 4b0

De stabiliteitsgrens wordt bereikt Toor:

V2 i
R • R • -ib1 + i b1 + 4boa ainst

De daarbij optredende oscillatiefrequentie is :

( 1.2 )
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Als men in deze berekening de weerstand Re nul stelt,.vindt
men de oplossing die Rizk heeft berekend:

e L 1 Vi<
R • d:"C - ~ en f inst =- "VT L:jainst C' c;;7

1.2.4 Toepasbaarheid van de dynamische stabiliteitstheorieen

Als b1 klein is t.o.v. bo wordt de invloed van de weerstand
Re belangr~. Ter illustratie z~ in ;fig 1.9 Ra,inst (8)
en f inst (8) weergegeven, waarb~ beide zowel met behulp van
de theorie van Rizk als met behulp van de uitgebreide s~bi

liteitstheorie werden berekend. Daarb~, z~ aan de elementen
van het circuit (fig 1.8) de volgende waarden toegekend:

mag in dit gebied de oplossing van Rizk worden

finst~

Als !!<~ 9
0< «0

gebruikt. ~

2) 9« Va<. Lo"'

Nu geeft de uitgebreide stabiliteitstheorie als oplossing:
~ Re 1 \ rr-'

Ra , inst~ 0( f inst~ WVr:c
Dit is de oplossing die Baltensperger heeft gevonden.

L. 1pH ; o=- 5 ,n]' ; Re=- 10-11; en bovendien D(:I 1.

Uit deze grafieken blij)tt dat de verwaarlozing van Re biJ.
relatief kleine waarden van e grote af~ingen in Ra inst
en f inat kan veroorzaken. Als e <V Q( Lo' zou Rizk' s th~orie
zelfa negatieve waarden voor Ra,inst opleveren, hetgeen in
atr~ met de fysische realiseerbaarheid van Ra is. Met de
uitgebreide stabiliteitstheorie vinden we in dit gebied weI
positieve waarden voor R in t.a, s
We dienen na te gaan wanneer de verschillende stabiliteits-
theorieen toepasbaar z~. Daartoe onderscheiden we drie
gebieden:

1) e» Yc( LO »

Dan geldt: l-c» ~ . Dit ingevuld in de oplossing van de
uitgebreide stabiliteitstheorie geeft:

R in ~~+~.R. +~a, st c(v 0{ a,1nstRizk Q(

1~
We
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3) e~ VaLC'
In dit gebied zijn de criteria van Rizk en van Baltensperger

geen goede benaderingen. Men dient gebruik te maken van de
uitgebreide stabiliteitstheorie.

Op grond van het voorafgaande kan nu gekonkludeerd worden:

- De in ~ 1.2.3 afgeleide theorie omvat de door Baltensperger
afgeleide statische stabiliteitstheorie (9a O) en het stabi
liteitscriterium van Rizk (ReaO ; e;.-(.tLC) •

- Het moment van stroombreking en de daarb~ optredende oacil
latiefrequentie worden onder bepaalde condities mede bepaald
door de weerstand Re ' m.n. als het blusmedium SF~ is.

- De maximaal mogelijke oscillatiefrequentie wordt bepaald door
de L en C direkt parallel aan de·boog ( zie vergel~ing 1.3 ) •

Men dient zich terdege te realiseren dat de bovengenoemde
theorieen gebaseerd z~ op "boog + circuit" - modellen die
zeker niet volledig z~, waardoor deze theorieen slechta be
naderingen bl~en. Een verdere verfijning van het model is
gewenst. Hieraan wordt in het hogestromen-laboratorium van
de THE verder gewerkt.
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Experimenten in een eenfasecircait

Ten einde de beschreven theorieen aan de praktijk te kunnen
toetsen, zijn er een aantal experimenten in een eenfasecircuit
verricht. Deze experimenten worden in dit hoofdstuk beschreven.

2.1 De meetopstelling

Een schema van de meetopstelling is gegeven in f.ig.2.1.
Het circuit en de daarin gebruikte SF6-puffer-schakelaar
zijn door M.Hendriks [6] uitvoerig beschreven. De besturing
van de schakelaars en de triggering van de meetapparatuur
vond plaats m.b.v. een micro-processor, waardoor de bestu
ring zeer nauwkeurig en reproduceerbaar kon worden uitgevoerd.
De processor zal in deel II van dit verslag uitvoeriger wprden
behandeld.
In fig.2.2 is het vervangingsschema van het circuit getekend.

~ c~

r---'l"L~sn-I--;':"R==I'}--n~~~,,'----t-~~

/Vu

fig 2.2 vervangingsschema van het circuit

Hierin is:
B de SF6-puffer-schakelaar
R de weerstand parallel aan de schakelaar
L de inductiviteit parallel aan de schakelaar
C de capaciteit parallel aan de schakelaar

Lp ,Cp de parasitaire zelfinductie en capaciteit direct
parallel aan de schakelaar

Lit de geconcentreerde zelfinductie van de toevoer
draden
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R" de weerstand van de toevoerdraden
Ls de vervangings-zelfinductie van de voedende trans

format or
Cs de vervangingscapaciteit van de voedende transfor-

mator
Lt de vervangings-zelfinductie van de belasting
Ct de vervangingscapaciteit van de belasting
U de bronspanning

Voor de waarden van deze grootheden yond M.Hendriks C61

van de condensator C,
geleiders waarmee deze is

CsC tzodat Ctt = = 784pFCs+C t

L = 67mHs ,..
Lt = 5,6H (I=8A)
Cs =- 950pF
Ct = 4500pF
R" (O,1..n.

U = 10kVeff
Doordat het circuit enigszins veranderd is, werd de waarde
van L" iets hoger: De parallel-oscillatie-frequentie f 2 i$

nu 500kHz ; met C" = 784pF wordt Lit = 129JlH.
Lp en Cp z~ zeer moeilijk te bepalen. De grootte-orde is:
Lp ~ 4uH en Cp ~ 185pF.
R en C worden b~ de experimenten gevarieerd. Bovendien is
L" b~ "n experiment vergroot.
L is de parasitaire inductiviteit
parallel aan de schakelaar, en de
aangesloten.
L werd m.b.v. resonantie-metingen bepaald en bleek steeds

2.2 De experimenten en de resultaten

Het doel van de experimenten is het bestuderen van het gedrag

van f inst ' Ra,inst en I c b~ variatie van een aantal circuit
grootheden. Een overzicht van de experimenten is gegeven in
tabe12.1.
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C [nF] L"[uPi! variatie van RL!

30 129 o - 1033
14,5 129 o - 1033

5, 1 129 o - 1885

5" 1 640 o - 1885

tabel 2.1
Overzieht van de
experimenten

AIle experimenten zijn uitgevoerd met een openingstijd van
de kontakten van de schakelaar van ea. 8,4 msec; d.w.z.
de kontakten openen steeds 1,6 msec na een stroomnuldoor
gang.
De topwaarde van de stroom bedraagt telkens 8A.
Indien mogelijk zijn in een osciIIagram de volgende groot
heden bepaald (zie ook fig 2.3):

- de instabiIiteitsoscillatiefrequentie :

- de stabiliteitsgrensstroom :

- de breekwaarde van de stroom :

- de instabiliteits-boogweerstand :

- de boogstroom-exponent : 0( volgens 0(=

I

Ratinst=
In(tT1/Uc )

InC I e/I1)

t

fig. 2.3
de gemeten
grootheden

I
~lilt.ft

!

r,

De resultaten van de experimenten zijn verwerkt in de
tabeIIen 2.2 tIm 2.5 •
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Tabel 2.2 c= 30 nF L"= 129 uH

R(.!l) nr. N ~
~ainst~) Ic(A) Io(A) fi(kHz) ppm.

gem. s.d. $em. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d.

° 33 15 1,68 0,80 58 10 1,04 0,13 0,99 0,14 325 34 A
105 32 5 1,33 0,60 328 46 0,70 0,12 0,59 0,08 90 17 A
105 32 11 1 ,15 0,42 304 46 0,62 0,11 0,54 0,11 88 - D
465 34 14 0,69 0,18 323 158 0,24 0,02 0,26 0,08 513 14 B,D
465 34 8 0,69 0,11 468 90 0,21 0,02 0,19 0,02 1500 - A

1033 31 7 1,88 - 584 I 104 0,65 0,11 0,38 0,05 - - D
1033 31 8 1,46 0,19 642 205 0,64 0,12 0,43 0,09 462 39 B

Tabel 2.3 c~ 14,5 nF L"~ 129 uH

R (ft-) nr N 0<. Rainst (-11-) Ic(A) I o(A) fi(kHz) Opm.
gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d.

° 30 24 2,08 1 ,15 112 25 1 ,13 0,21 1,03 0,21 274 52 A
105 29 9 2,95 0,76 292 88 0,96 0,17 0,88 0,12 142 29 B,C
105 29 6 1,78 0,54 368 31 0,64 0,07 0,56 0,06 155 54 A
465 28 10 1,64 0,39 878 105 0,45 0,04 0,38 0,03 401 41 B,C
465 28 7 1,03 0,43 858 138 0,44 0,05 0,41 0,05 - - D

_1033 27 12 1,10 0,41 858 126 0,34 0,08 0,30 0,08 505 33 A
1033 27 7 0,73 0,19 614 109 0,26 0,02 0,22 0,02 1278 111 A
1033 27 6 0,83 0,35 866 196 0,40 0,04 0,34 0,04 491 19 B

Tabel 2.4 0=5,1 rtF L"= 129 uH

R(..Cl) Dr. N 0<
Rainst~) Ic(A) Io(A) f i (kHz) Opm.

gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d.,
~9° 22~ 2,41 1,58 253 60 0,98 0,18 0,97 0,18 322 41 B,D

"'""--

25
20 49 h6 4,07 1,77 719 170 0,98 0,10 0,93 OjG9 272 36 B,D
50 48 9 3,01 0,64 402 64 0,78 0,10 0,72 0,09 260 23 B

105 26 8 2,40 1,27 480 75 0,73 0,07 0,65 0,16 228 15 A
105 26 3 - - 493 65 - - 0,69 0,01 - - D
200 47 n1 2,02 0,35 718 73 0,56 0,06 0,·53 0,07 193 19 B,D
465 46 9 1,48 0,36 1185 216 0,47 0,09 0,42 0,10 424 49 B,D

1033 45 h2 1,58 0,95 1048 141 0,48 0,05 0,40 0,04 459 42 B
1885 44 h1 1,66 0,43 1102 263 0,49 0,07 0,45 0,07 503 29 B,D



Tabel 2.5 c= 5,1 nF
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L"= 640 uH

R(J1.) nr. N 0< Rainst (J2..) Ic(A) Io(A) fi(kHz) Opm.

gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d. gem. s.d.

° 37 14 0,77 0,65 94 17 0,46 0,09 0,44 0,09 999 200 B

20 36 14 1,03 0,63 181 38 0,40 0,07 0,38 0,07 696 104 A,D

50 38 20 0,46 0,18 roo 32 0,37 0, 11 0,37 0,11 - - D

105 39 14 0,39 0,09 85 33 0,33 0,09 0,33 0,09 - - D

200 40 10 - - 319 49 1°,74 0,14 0,67 0,09 229 15 B

465 41 13 - - 511 143 0,65 0,06 0,57 0,05 227 9 B

1033 42 13 - - 431 <14 0,76 0,09 0,64 0,07 242 17 B

1885 43 19 2,04- 0,43 598 163 0,73 0,12 0,65 0,10 235 6 B

Daarin wordt, per eerie metingen, het gemiddelde en de stand
aardaf~ing van bovengenoemde grootheden gegeven. Verder
worden in deze tabellen de waarden van R,L" en C, het serie
nummer van de metingen en het aantal metingen N vermeldt.
De laatste kolom geeft een indicatie voor het soort boog en
stroombreking. Hierbij is de indeling overeenkomst 19 III aange

houden. Dit houdt in:
-A: rustige boog; aangroeiende instabiliteitsoscillatie
-B: onrustige boog; onregelmatige instabiliteitsoscillatie
-C: door boogverkorting veroorzaakte breking
-D: abrupte breking

2.3 Bespreking van de reeultaten

Voor hoge frequenties (>10kHz) kan het circuit (fig. 2.2)
worden vervangen <!~~:r::_~~~__~gll_ema van fig. 2.4.

L. R,;

e"Z'--. ......_...q'3~----u ...----...

fig. 2.4 Vervangingseohema
voor hoge frequenties

- oc. RaR... -~
~ I I'd.
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Het berekenen van de instabiliteitsgrens en de instabili
teitsoscillatiefrequentie van dit vervangingscircuit is zeer
bewerkl~ omdat de karakteristieke vergel~ing van dit cir
cuit een 1e_graads-vergel~ingis. Om de berekeningen te
vereenvoudigen zou tenminste ~~n van de takken verwaarloosd
moeten worden ten opzichte : van de andere. Om te kunnen be
palen of er in bepaalde frequentie- gebieden e~n of meer takken
verwaarloosd mogen worden, z~n in figuren 2.5 tIm 2.8 de abso
lute waarden van de impedanties van de takken uitgezet als
functie van de frequentie. Daarb~ is gebruikt:

IZpl =Iw Lp
1

0p = 185 pF t Lp 4pH
-~

=

IZ"I-I4>L" - ~ 6" I 0" = 180 pF , L" = 129 resp. 640 p.R

IZ 1=VR2
+ (£JL -

1 2'
L= 1JlH ' R en ° variabeliJC)

Aangezien het karakter van de boogontlading schijnbaar induc
tief is, kan er aIleen een instabiliteitsoscillatie optreden,
als de impedantie parallel aan de boog overwegend capacitief
is. Gebruik makend van dit gegeven en van de figuren 2.5 tIm
2.8 kan men een aantal situaties onderscheiden.

A) R.O; L-.129pH; fi~300kHz (series 22t/m25, 30 en 33)
----------

fig. 2.9
,v;:'

f i .-.1fT een:

De impedanties Izi ,(z"1 enlZpl zijn aIle overwegend capacitief.
De impedanties IZ"I en Izpl z~ echter groot t.o.v. de impedan

verwaarloosd
aan het schema

tie Iz/. Ze mogen daarom in eerste benadering
worden. Het vervangingsschema wordt dan gel~

dat Rizk voor z~ berekeningen gebruikte.
(fig 2.9). Voor deze
situatie geldt dus
het criterium van
Rizk, zodat:

e I.
Rai .;;C - B
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B) 0<R~105.n.; L"=129pH; f.~300kHz (series 26,29,32,48 en 49)
. ~-------------------------------------

Ook nu z~ /Z/ ,/Z"'en/Zpl overwegend capacitief.
IZ"/en/Zpl zijn weer groot t.o.v. lz/ en de takken Lnc" en LpCp
mogen worden weggelaten. In het vervangingsschema van fig.2.6
staat nu echter de weerstand R in serie met de LC-tak en het
criterium van Rizk is dus niet meer geldig. De uitgebreide
stabiliteitstheorie is weI toepasbaar, zodat geldt:

[ V 2 '} V' IRa;= ~ -b1 + b1 + 4bo en.....~.= 1 ~~__rl~__~~
.... ~ 2ii elL + e(Rai+R?!

me t : b Ji (L + .: + R)
00( 9 ~

en:

Ql_gl2QQdbi~~!lg~_i_f~=2QQ!tl!i-~~~!~~-gl~11~~~~~2-~E-~§1

2fl_~~gQQ~1_~~=§~~_i_f~gg2~-i~~~!~~-~Q-!L!-~11

In deze situaties is de oscillatiefrequentie vrijwel gel~

aan de resonantiefrequentie van de L"C"-tak en de serie
resonantie van deze tak l~kt het verschijnsel te bepalen.
Met de bestaande theorien is dit niet verklaarbaar. Het
inductieve karakter van de boog zou de frequentie aanzien
l~ moeten doen dalen (L"= 129pH ; 8R~ 250 pH). BI~baar

doet een ander effect hier z~ invloed gelden.

~1_§~E~~~E_!!!L9:~_~E~~!!!~!~=!~2~~~, waarbij een tak

overwegend capacitief is en de andere overwegend inductief,
zijn situaties waarbij er parallelresonanties kunnen ontstaan.
In de figuren 2.5 tim 2.7 zijn er zulke snijpunten van IZ I en

IZ"/bij de frequentie 1,1 MHz. In figuur 2.8 ligt dit snij~unt
b~ 500 kHz. Dit zou wellicht kunnen verklaren waarom er in
de series 14,27 en 34 naast de frequentie , bepaald door het
berekende instabiliteits-gedrag, ook hogere frequenties voor
komen (resp. 0,7MHz ,1,3 MHz en 1,5 MHz).

E) Bij de resterende metingen zijn de impedanties IZ/ en IZit}
-------------
van dezelfde grootte-orde • De impedantie IZpl is veel groter
en speelt aIleen in de buurt van s~punten een role Het



vervangingsschema wordt
nu gegeven in fig.2.10.
De karakteristieke
vergel~ing van dit
circuit is 5e-graads
en kan numeriek worden
opgelost. Hieraan zal
in de toekomst worden
gewerkt.
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fig. 2.10

De op deze ~ze verkregen benaderingen zullen worden gebruikt

b~ de beschouwingen van f inst ' Ra,inst' en I c •

2.3.1 De oscillatiefrequentie

In de voorafgaande paragraaf is afgeleid dat voor de situatie
A (R = 0 ; L" = 129~ ; fi~ 300kHz) geldt: fi=2~·~ • Uit de
metingen van de series 22 tim 25,30 en 33 kunnen we, door f i en
~ in deze formule in te vullen, de t~konstante e bepalen:

9gemidd.= 0,75 ~sec , standaard afwijking = 0,22)lsec.

Deze waarde van de t~konstante wordt gebruikt b~ de berekening
van de oscillatiefrequentie in situatie B (met behulp van de
uitgebreide instabiliteitstheorie).
In de figuren 2.11 tim 2.14 z~ de berekende frequenties als
functie van de weerstand ~, alsmede de resonantiefrequentie
van de L"C"-tak weergegeven. De gevonden meetwaarden zijn door
middel van kruisjes aangegeven.
Uit de gevonden resultaten wordt het volgende geconcludeerd:

- b~ de experimenten waarb~ L"= 129 pH wordt de oBcillatie
frequentie, voor weerstanden kleiner dan 200~, inderdaad
bepaald door instabiliteit van het systeem "boog + RLC-tak".
Met het toenemen van de weerstand wordt de invloed van de
L"C"-tak groter, waardoor in dit geval de oscillatiefrequen
tie groter dan de berekende waarde wordt.

- als de weerstand nog meer toeneemt, gaat de frequentie naar
de resonantiefrequentie van de L"C"-tak toe.
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Het versch~nsel l~t nu voor een groot deel doo~'deze tak
te worden bepaald.

- de oscillatiefrequenties die b~ de experimenten met L"=
640 pH en kleine waarden van R optreden zijn veel hoger dan
de berekende waarden. Ze zijn met behulp van de voorafgaande
theorie niet te verklaren en ontstaan waarsch~ijk ten ge
volge van een ander soort boogontlading. Als de kontaktaf
stand in de onderbreker klein is, treedt er een stabiele
boog op met waarschijnl~ een kleinere t~constante. Daarb~

treden hogere oscillatiefrequenties op, ("Mode-A" oscillaties)
(1 , 6].
B~ grotere weerstand benadert de oscillatiefrequentie b~ deze
experimenten weer de resonantiefrequentie van de L"C"-tak.

- Voor deze experimenten is de invloed van de impedantie ge
vormd door L en C verwaarloosbaar, met uitzond&ring vanp p
de gebieden waar IZ"'~ /Zp' (zie ~ 2.3 situatie D).

2.3.2 De instabiliteits-boogweerstand Ra,inst

In tabel 2.6 z~n de gemeten Ra,inst' de met behulp van de uit
gebreide stabiliteitstheorie berekende Ra,inst en de statische
instabiliteits-boog-weerstand ~ weergegeven. Naar aanleiding
van deze tabel zijo de volgende opmerkingen te maken:
- B~ kleine waarden van R w~t de gemeten Ra,inst sterk af van

de berekende waarden. De theorie lijkt hier niet toereikend.
Opvallend is weI, dat de gemeten waarde in veel gevallen
ongeveer vier maal de berekende waarde is (Jries 33, 30, 29,
22 tim 25, 26 en 47).

- B~ grote waarden van R wordt de met behulp van de uitgebreide
stabiliteitstheorie berekende Ra,inst ongeveer gel~ aan~,

immers :' R2 pt-/ '~1 R
bo~ 0{ en b1~R~ zodat Ra ,inst=t[-b1+ f1+4bo %~ •

In enkele gevallen is de gemeten R . t nu ongeveer gelijk
a,~ns

aan de berekende waarde (series 31, 21 en 44 en minder: 45
en 43).

De theorieen geven in de meeste gevallen geen goede oplossing.
Er zal nader onderzoek noodzakelijk zijn.
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serie Ra,inst Ra,inst R/o(
gemeten berekend

33 58 13,5 0
32 328 98 80
32 304 113 91
34 323 110 614
34 468 110 614
31 584 562 550
31 642 124 101

30 112 23,5 0
29 292 53 35
29 368 88 59
28 818 315 285
28 858 501 451
21 858 986 939
21 614 1485 1415
21 866 1306 1204

22/25 253 60 0
49 719 40 5
48 402 65 11
26 480 105 44
26 493 - -
41 118 113 100

·46 1185 413 314
45 1048 146 653
44 1102 1224 1135

serie Ra , inst Ra,inst R/o<.
gemeten berekend

37 94 190 0
36 181 161 20
38 100 421 108

39 85 645 269
40 319 - -
41 511 - -
42 431 - -
43 598 996 924

.
Tabel 2.6 instabiliteits-boogweerstand

berekend m.b.v. de uitgebreide instabiliteitstheorie
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2.3.3 De instabiliteitsgrenswaarde van de stroom Ie

Aangezien de boogontlading een seh~nbaar induetief karakter
heeft, moet de impedantie, parallel aan de boog, een overwegend
eapaeitief karakter hebben, wil er een instabiliteitsoscillatie
kunnen optreden. Men mag aannemen dat de instabiliteit eerder
zal optreden naarmate het eapacitieve karakter van de parallel
impedantie sterker wordt. B~ de verrichte experimenten wordt,
b~ kleine waarden van R, het versehijnsel voornaamlijk bepaald
door de RLc-tak. Neemt de weerstand in deze tak toe, dan wordt
het eapaeitieve karakter van de impedantie minder en de insta
biliteit zal minder makkel~ optreden. De waarde van de 50 Hz
stroom, waarb~ de instabiliteit begint (Ie)' zal dus lager zijn.
Dit effect is in de meetresu1taten terug te vinden (fig 2.15).
B~ grote weerstanden R wordt de invloed van de L"C..-tak merk
baar. Het capacitieve karakter van deze tak zal de instabili
teitsgrensstrcom doen toenemen. Ook dit effect is in de meet
resultaten ziehtbaar (fig. 2.15).

Ook met betrekking tot de instabiliteitsgrensstroom is het ge
wenst nader onderzoek te verriehten. Met name kwantitatieve
besehouwingen dienen plaats te vinden.
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Hoofdstuk III Conclusies

1) In veel situaties geeft de uitgebreide stabiliteitstheorie,
waarin de invloed van de weerstand in serie met de boag wardt
meegenomen, een betere benadering dan de theorie van Rizk.

2) Door de impedanties van de circuits, parallel aan de boog
ontlading, nauwkeurig te bestuderen, is het vaak mogelijk de
interpretatie van het totale systeem aanzienlijk te vereenvou
digen. Er zijn situaties te onderscheiden waarin:

- "n of meer impedanties kunnen worden verwaarloosd
ten opzichte van de andere.

- serieresonantie van een circuit-deel het versc~sel

aanzienlijk beinvloedt.
- parallelresonantie van een circuit-deel het versch~n

sel aanzienlijk beInvloedt.

3) Een aantal experimentele resultaten kunnen met behulp van
bovenbeschreven vereenvoudigingen verklaard worden.
Er zijn ook experimentele resultaten die hiermee (nog) niet
kunnen worden verklaard. Het is dan oak zeer gewenst, nader
onderzoek te verrichten.
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DEEL II

Het onderbreken van kleine inductieve stromen
in een ongeaard driefasencircuit

Dit deel van het verslag is tot stand gekomen in samenwerking
met Dhr. A.G.A. Verhoeven. ' - 4"--'
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Het onderbreken van kleine inductieve stromen

in een driefasencircuit

1 • 1 Inleiding

In het eerste deel van dit verslag is het onderbreken van
~leine inductieve stromen in een eenfasecircuit besproken.
Het daarb~ optredende versc~sel stroombreking en de hier
door veroorzaakte overspanningen zijp daar uitvoerig behandeld.
Met het doel na te gaan in hoeverre deze eenfaseexperimenten
representatief zijn voor een praktisch circuit, zijn er een aan
tal experimenten in een driefasencircuit verricht. Voorafgaand
san de beschrijving van deze experimenten voIgt nu eerst een
theoretische beschouwing van het onderbreken van kleine in
ductieve stromen in een driefasencircuit.

Hoewel het principe van stroombreking hetzelfde is, zijn de
gevolgen ervan in driefasencircuit geheel anders dan in de
eenfase-situatie. De onderlinge koppeling van de fasen bein
vloedt de versc~selen in sterke mate en maakt de theoretische
beschouwing gecompliceerder. Om een overzicht van de mogelijke
situaties te krijgen onderscheidt men m.b.t. het circuit de
volgende mogelijkheden:

A) De sterpunten van voedende en belastende zijde z~

geaard en er is geen inductieve en geen capacitieve
koppeling tussen de fasen van de belasting.
In deze situatie geldt de theorie, die is afgeleid
voor het eenfasecircuit, voor elke fase afzonderlijk.

B) De 8terpunten van voedende en belastende zi.ide zjjn

geaard en er is inductieve en eventueel ook capacitieve
koppeling tussen de fasen van de belasting.
In dit geval kan er na het onderbreken van de eerste en
tweede fase toch nog een netfrequente spanning in deze
fasen optreden. Dit effect moet in de berekeningen worden
verwerkt, met name b~ de bepaling van de spanningen die
er aan de belastingsz~de na het onderbreken optreden
( zie (7J) •
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C) Ret sterpunt van de be1asting is niet geaard. De fasen
van de be1asting kunnen a1 of niet inductief gekoppe1d
zijn.
Aangezien het circuit waarin de experimenten zijn verricht
onder deze moge1~heid valt, za1 deze situatie verder
worden uitgediept.

1.2 Driefasencircuit met ongeaarde be1asting.

B~ de nu vo1gende beschouwing wordt er uitgegaan van het ver
eenvoudigde schema van fig 1.1. Een driefasenvoeding

L
c

Ie L

..."..

__--1"\..11------ ----"I'""--..rT.rT1--..l

u~ Elf

Io----+/ll l------ .-;__J rr-r ....~

fir 8,
fig 1.1

driefasencircuit

met geaard sterpunt,voedt via een vermogensschake1aar Been
k1eine inductieve be1asting, gevormd door drie magnetisch
niet gekoppe1de spoe1en L, in serie met weerstanden R.
De spoe1en zijn in ster geschake1d; het sterpunt is niet geaard.
Elke fase heeft een capaciteit C t.o.v. aarde. De capacitieve
koppe1ing tussen de fasen is verwerkt in deze.capaciteiten C.
Ret circuit en de be1asting z~ symmetrisch.
De praktische betekenis van dit circuit alsmede enke1e ver
fijningen ervan komen in hoofdstuk 2 ter sprake.

Uitgaande van de ges10ten toestand vande schake1aar en een
stationaire situatie, wordt de uitschake1cyc1us nu stap voor
stap besproken:

!2_~!_!!~~~!~!!£~!!!!!!!_!!_~!~!2~!~1de toestand is stationair.

De spanningen over de inductiviteiten zijn ge1~ aan de fase
spanningen,dus:
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"1\ Uf
ua(t) - Ufcos(t.) t + ~) ~(t) • IZ/

cos(tJt +~-~)
~

I\.

+1'+"/)
Uf +S"'-- ~ +~iT)uS(t) =- Uf'cos (r.J t is(t) =- ;zr cos("t
~

" + '!' + 'tf)
Uf'

+ ¥-' - l' + j')~(t) • Ufcos('-1t iT(t) -7fT COS(Llt

met !z/-VW 2L2 + R2' en If =- arctan ~L

gl_~_!!~~S!~!!~~!!!!!~_E!S!~!_!!_~E!~!~~Op het moment dat

de kontakten Tan een onderbreker scheiden, ontstaat er ogen
blikkelijk een boogontlading tussen deze kontakten, waardoor
de stroom in stand wordt gehouden. De spanningen op de klem
men Tan de belasting z1jn nu geljJk aan het verschil van de fasesp-an

ningen en boogspanningen. Als de stroom van een fase z1jn na
tuurlijke nuldoorgang nadert, zal de boogontlading doven en de
stroom dUB onderbreken. Omdat de kontaktaf'stand nog zeer klein
is, lukt dit niet; de boog herontsteek en de stroom vloeit
weer tot z1jn volgende nuldoorgang. Dit zelfde kan zich nog
enige malen in de andere fasen herhalen, telkens 600 later,
totdat de kontaktafstand groot genoeg is.

~L!!!-!!!_!2~!!!!!!L!2!~2!~~!_!!!!~_~!EE!~_E!~!!!!'de koeling
van het boogmedium groot genoeg is om ee. thermische heront-
steking te voorkomen en de dielektrische doorslagvastheid
anel genoeg toeneemt om de wederkerende spanning te weerstaan,
kan de stroom Tan de fase die het eerst in de "buurt van zijn
nuldoorgang komt def'initief onderbroken worden. De stroom
door de schakelaar in deze fase wordt nul.
Het schema wordt nu gegeven door fig 1.2.

/'v
BR.

'* Ie.
-

Ust

~~is,,. Ie.
-

IV
Ur 'Br Ie.

fig 1.2 circuit na het onderbreken van de 1!. fase
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Het onderbreken van de eerste tase heett twee belangrijke
gevolgen:
!2_~Q_~=S!g~!SlDe belasting wordt nu door twee fasen van

een driefasen-systeem gevoed. Dat betekent dat het niet
geaarde sterpunt van de belasting een potentiaal t.o.v.

A A

aarde krijgt. Als ~(t) • Ufcos~t wordt ust(t) --iUfcosmt •
Daar cos, .... 0 is ~ (t) ongeveer maximaal op het moment
van onderbreken. Het sterpunt springt op dat moment dus

"van potentiaal nul op potentiaal -iUf (fig 1.3) •
,1'

~ l/~f
l-. /. t/Li"
~q r

~
i~

•fig. 1.3 sterpuntsspanning na onderbreken 1- fase
1 \ b 2 2\

Daar in het gebruikte circu~t voor 50Hz geldt:~»~L +R
staat deze sterpuntsspanning ook over de capaciteit C in de
fase R •

~2_2!:!!!!~!!:6!~~!6l Op het moment dat de stroom onderbroken
wordt, staat er over de capaciteit een spanning,U(O) ,
immers cosfP''''' 0 • De capaciteit bevat due een elektrosta
tische energie: iCUf(O) • Treedt er stroombreking op, dan
bevat de inductiviteit elektromagnetisehe energie iLI~ •
Aangezien deze elementen zieh in een gesloten kring be
vinden, zal er een oscillati~ optreden. Nemen we aan dat
deze oscillatie zo hoogtrequent ie, dat de bronnen ale
kortsluitingen mogen worden beschouwd, dan ontstaat het
hoogfrequent vervangingsschema van fig 1.4 •

-=F=C;

fig 1.4 hoogf'requent-vervangingsschema na onderbreken 1!. fase



Hieruit voIgt:
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Voor dit circuit geldt de differentiaaIvergeIijking:
~

~j. + ~L~~ + ~fidt = 0
6

W2 R2\
de osciIIatiefrequentie: f. ~ - ~ ~

o JLC 4L':::

de dempingsco~fficient: «= - ~

Bij verwaarlozing van R t.o.v. (,c)L geldt ook :

+ ,. i~,max

Hieruit voIgt voor de maximale spanning over de capaciteit:

V2 3L 2'
UC,max= U (0) + ~Io

met U(O) de spanning over de capaciteit op het moment van
onderbreking en 1

0
de breekwaarde van de stroom.

Superpositie van a) en b) geeft de totale spanning over de
capaciteit: een gedempte osciIIatie om de 50Hz-spanning van
het sterpunt.(fig 1.5).

u
u m

u
o

-----.--+--+--f--+--4--.J--,,£-~----t

fig 1.5 spanning over C in de eerst-blussende fase

u :I klemspanning = fase-spanning -. boogspanning
~ = bluspiek ' i :I stroom
U o :I U(O) 1

0
• breekwaarde v.d.stroom

Ust:l sterpuntsspanning
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iL_!!J~!!_2~<!!!:~;:!~!~_!~_~!_!!!:!~!_!~!!wordt de belasting
door twee fasen van een driefasensysteem gevoed.
Dit betekent: A

~s(t)-~(t) Uf
is ( t ) • ~ iT ( t) • 2Z :a i VY iZ'sin(u t +")

De volgende nuldoorgang komt dus niet 600 maar 900 na het
onderbreken van de eerate fase (fig 1.6) •

t

~- --At7
IT' \ t

\ :
\ I J' %"I. .,~. e"" "$I ~I ,-

" ...

/

{
t I

I

~

fig 1.6 Spanningen en stromen voor en na het onderbreken
van de eerste fase.

Indien b~ deze nuldoorgang de stroom in ~~n Tan beide polen
onderbroken wordt~ is de stroomkring geopend en moet de
laatste onderbr.ke~ ook blussen. Voorheen werd aangenomen
dat de boogontladingen Tan de laatste twee fasen exact
gelijkt~ig werden gedoofd. T~dens de experimenten is echter
gebleken dat dit niet hoeft te gelden als er stroombreking
optreedt. Er kan een t~dTerschll. zijn tussen het onderbreken
Tan de stroom in de tweede en de laatste fase.
Beide mogelijkheden worden in de paragrafen 1.2.1 en 1.2.2
besproken, waarb~ vooral de geTolgen voor de oTerspanningen
aandacht krijgen. Allereerst Tolgt nu een algemeaa beschou
wing.lia het onderbreken Tan de laatste fase is de belasting
loagekoppeld Tan het net. Als we de weerstanden, die zeer
klein zijn t.o.v. de impedanties van de spoelen, in eerste
benadering Terwaarlozen, ontstaat het schema Tan fig 1.7
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L.

+ -
.---- ~---...,/)'7~"7~~----4~{.t,'1

ti

= -1"7
'2 +

fig 1.7 vervangingsschema na onderbreking van aIle fasen

Voor dit circuit eldt:

(R« w.L)

Ris: 0( = - n-
1

fo~ 21TVLC'
De dempingscoefficient

De berekeningen van deze formule z~ b~evoegd als appendix.
Voor de volledigheid z~ hier vermeld dat het sterpunt ook een
capaciteit t.o.v. aarde heeft, maar deze is in het door ons
gebruikte circuit verwaarloosbaar. (zie o/j'4n,f,'x)

De praktische betekenis van deze formule is als voIgt: na
het onderbreken van de stroom in de laatste fase ontstaan er
in het belastingeircuit oscillaties. De spanningen over de
capaciteiten z~ oscillaties, in de prakt~ enigszins gedempt
door de weerstanden. Deze oscilleren niet om de nulpotentiaal
( zoals b~ eenfase onderbreking, of driefasen onderbreking
met geaarde belasting ) , maar om een niveau dat gelijk is
aan een derde deel van de som van de spanningen over de
capaaiteiten op het moment van onderbreking van de laatste
fase. De amplitude van de oseillatie wordt bepaald door a)
het versohil tussen de spanning op dat tijdstip en de niveau
spanning, en door b) de breekwaarde van de stroom. De amplitude
kan dus voor elke fase versehillend z~. De oscillatie
frequentie is b~ symmetrische belasting in elke fase gelijk en
bedraagt:
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Figuur 1.8 geeft een voorbeeld van het beschreven versc~sel.

I -1 --
r I,. w--- -- ..."....t--.. r T1.

fig. 1.8
spanningen over
de capaciteiten
tijdens de uit
schakeIcycIus.

--~.,i1/r:/
~r I17se54;,v;

:

•
, .ili-- I ...,.~. -
I -- :--.#' T
I' I

It I
I

~ .,'.1 --< IA--. ~- I •

'.11. , I I I

Uit het voorafgaande bIijkt dat het niveau , waaromheen de
osciIIaties plaats vinden, bepaald wordt door de momentane
waarden van de condensator-spanningen (. klemspanningen t.o.v.
aarde) op het moment van onderbreking van de stroom in de
Iaatste fase. Om deze sPanningen te kunnen berekenen moet er
onderscheid gemaakt worden tussen het weI of niet gel~tijdig

onderbreken van de stromen in de Iaatste twee fasen.

1.2.1 De Iaatste twee fasen onderbreken geIijktNdig

Aangezien de stroom in de buurt van zijn natuurIijke nuldoor
gang wordt onderbroken en bovendien cos~ ~ 0 , geldt op het
moment van onderbreken van de Iaatste twee fasen het vektor
diagram van fig. 1.9. De fasespanningen aan de voedende z~e

zijn op het moment van onderbreking ongeveer geIijk, maar tegen
gesteld.

De spanningen over de capaciteiten aan de belastingz~e zijn
geIijk aan bovengenoemde spanningen ·~in. de betreffende boog
spanning op het onderbrekingsmoment (t=O) , (fig. 1.10).
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l' +-- L
+- lI. -

~h
~L

I

C, 1~-+- J

- +
I ~d./j

fig 1.10 spanningen en stromen

k---~I

~(o) lis

ulo) ------. [Ir

Dus: uC2 (0):; uSee) - ub2 (0) xV2: UfcoS30o
~ ub2 (0)

uC3 (0) :I Urr(O) + ub3 (0) ~ -V2" UfcoS30o
+ ub3 (0)

De spanning over de capaciteit in de fase die het eerst is
onderbroken wordt bepaald door de oscillatiespanning en de
sterpuntsspanning. De oscillatiespanning is inmiddels enigs
zins uitgedempt en de sterpuntsspanning -~Ufcos~t~ 0 •
In het door ons gebruikte circuit bleek:

IUc1 (0)1 ~ 3Uf V2'

Het niveau waarop de oscillaties plaatsvinden wordt daarmee

maximaal : 1 r. \1 1
UInU:l!lUC1 (0).+ uC2 (0) + uC3 (01 =V2uf +)(uB~-u£~)~ uf 'V2:

We mogen concluderen dat, indien de laatste twee fasen gel~t~ig

onderbreken en coslp ~ 0 t het optredende niveau in de oscillaties
nooit hoger dan de amplitude van de fasespanning kan zjjn.

1.2.2 De laatste twee fasen onderbreken niet exact gelijktijdig

Het Diet exact gel~t~ig onderbreken van de stromen.in de laatste
twee fasen heeft geen gevolgen voor de klemspanningen van de
eerste en de laatste fase op het moment van de laatste onder
breking. Voor de tweede fase verandert de situatie weI.
Deze fase is al iets eerder onderbroken en is inmiddels aan
het oscileren. De spanning over de capaciteit in deze fase
kan daardoor op het moment dat de laatse fase onderbreekt al
aanzienl~ zijn toegenomen. Afhankel~ van het t~dverschil

tussen het onderbreken van de laatste twee fasen en afhankel~
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van de frequentie en amplitude van de oscillatie in de fase die
als tweede is onderbroken, kan uC2 (O) zeer groot zijn, tot enkele
malen de fasespanning. Daardoor kan het niveau van de oscillatie

ook aanzienl~ hoger worden, immers Univ~*UCj(O) •
In fig 1.11 zijn beide situaties gestyleerd weergegeven.

,

"(0)
I

1"". C<) r/tJ 'b: lk)M

I I
I I

r~
I I I

I

~~;O) tm~ ~
../ I / I I

I , I
I I
I

t .. -""t I I
r~l/~)

I
I t~O

r~w
I t~t>

~Mj

""c1 ~'!iclI \
I

I

2e en 3e fase 2e en 3e fase
I ' \

fig 1.11 ~:
gelijktijdig niet geljJktijdig

De, oorzaak van het n1et gelijkt~ig onderbreken van beide fasen
moet gezocht worden in het feit dat als een van beide boogont
ladingen z~ instabiliteitsgrens bereikt, en de stroom dus breekt,
dit niet noodzakelijk ook in de andere fase het geval hoeft te
z~. De boogontlading in die fase kan nog stabiel zijn en daarna
in stand worden gehouden door een stroom naar of van de capaci
teiten in die fase. Doordat de energietoevoer uit de eerste twee
tasen onderbroken is kan, mede door de relatief kleine waarde
van de capaciteiten, de stroom slechts korte tiji lopen alvorens
door nul te gaan. Op het moment dat deze stroom nul wordt;onder
breekt Qek de laatste fase (fig 1.12) •

De betekenis van het beschreven verschijnsel voor praktische
circuits is duidelijk: behalve met de vaak toch al hoge over
spanningen t .g.v. oscillaties in het belastingcircuit ,. dient
men ook rekening te houden met het feit dat deze oscillaties
gesuperponeerd kunnen z~ op een gel~spanningJwaarvande
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fig 1.12 voorbeeld van het n1et gelijkt~1g onderbreken

grootte tot enkele m81en de fasespanning kan bedragen. Het
belastingcircuit dient hierop berekend te zijn of moet er tegen
worden beschermd. In de appendix wordt berekend dat de topwaar
de van de overspanningen:

UCjmax:l U
niv

+V,.{u....:;c--j-(-O)---Un-i-v-}-2-+~{-i-j(-O-)W-:,=~F
1 1

met Univ:a l'+:Uj. (0) ; j = 1, 2 , 3 •

1.3 Virtuele stroombreking

Stroombreking is gedefinieerd als het onderbreken van de stroom
voor het bereiken van z~ natuulijke nuldoorgang.
Tot nu toe is er in dit verslag (m.n.deeII) steeds gesproken
over stroombreking veroorzaakt door boog-instabili~eit (true
current-chopping). In een driefasencircuit kan stroombreking
echter oak op een andere ~ze ontstaan. Een transiente stroom,
gesuperponeerd op de netfrequente stroom kan de totale stroom
door nul doen gaan. Indien de onderbreker, waarvan de kontakten
al aan het scheiden z~, in staat is de stroom b~ deze nuldoor
gang te onderbreken, ervaren de andere delen van het circuit
dit als stroombreking. Men spreekt dan van virtuele stroom
breking (virtual currentchopping) [a]. De transiente stroom
die de oorzaak van dit versc~sel is, kan b~oorbeeld het
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gevolg z~ van een herontsteking in een andere fase. (fig 1.13).
Men dient zich te realiseren dat dit versc~sel principieel
verschillend is van stroombreking t.g.v. booginstabiliteit.
In feite is het een "normale" onderbreking van een stabiele
boog door modulatie van de stroom met een snel transient ver
sc~sel.

Virtuele stroombreking kan b~ relatief hoge waarden van de
stroom optreden, vaak veel.hoger dan het breekniveau van de
schakelaar. Daardoor kunnen de wederkerende spanningen, afhanke
l~ van het circuit, ook relatief hoog en steil z~ en de boog
ontlading zal meestal herontsteken. Dit proces kan escaleren
en uiteindelijk leiden tot een vrijwel gel~t~dige onderbreking
van de stromen in alle fasen (simultane onderbreking).(fig1.13).
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat virtuele stroombreking
in praktische circuits weinig voorkomt. Het versc~sel treedt
alleen op b~ specifieke waarden van de circuit-parameters, het
moment van kontaktscheiding en de spanning waarb~ herontsteking
optreedt.

': ---- oiL

fig. 1.13
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virtuele stroom
breking.
(simul taan)

(tekst z.o.z.)
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tekst b~ fig. 1.13:
t = t k : De kontakten van de vermogenssehakelaar seheiden.
t = t 1: Pool Ba onderbreekt de stroom·b~ de nuldoorgang.
t 2 t 2: Pool Ba herontsteekt; er ontstaat een transiente

oseillatie-stroomCia ) • Deze stroom vloeit gedeeltelijk
door de polen Bb en Be (ib resp. i e ) en dwingt de
totale stroom door nul.

t = t 3: He onderbreekt de stroom b~ de (snelle) nuldoorgang.
Voor het belastingeireuit lijkt dit stroombreking met
breekwaarde io.

Even later onderbreken ook de polen ~ en Ba-
De stippellijn geeft de stromen aan die zouden lopen indien Be
niet in staat was de stroom b~ de snelle nuldoorgang te onder
breken.



fig. 1.14
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1.4 Herontstekingen en spannings-escalatie

Ha het onderbreken van de stroom begint de spanning over de
belasting te oscilleren. Als de momentane doorslag·spanning
van de schakelaar t~ens deze oscillatie wordt overschreden,
herontsteekt de boogontlading. De wederkerende spanning over
de schakelaar is gelijk aan het verschil tussen de netspanning
en de spanning over de belasting. In een driefasencircuit wordt
de spanning van ~~n fase van de belasting ten opzichte van aarde
echter mede bepaald door de optredende verschijnselen in de andere
fasen, dit ten gevolge van de capacitieve en of inductieve kop
pelingen tussen de fasen. Hierdoor kan de wederkerende spanning
extra worden verhoogd, hetgeen het ontstaan van herontstekingen
bevordert.
Indien de schakelaar in staat is de hoogfrequente stroom, die
na de herontsteking optreedt, opnieuw te onderbreken, kan het
versch~sel zich herhalen en ontstaan er een aantal herontste
kingen anal na elkaar. B~ een nadere beschouwing van dit pro
ces, dient men goed onderscheid te maken tussen a) het toenemen
van de dielektrische doorslagvastheid van de onderbreker gedu
rende deze t~ en b) energie-uitwisseling tussen voedende en
belastende oircuit, leidend tot spannings-esoalatie.

~1_~2!~!~!~~!_~22~!!~S!~~~h!!~·

Gedurende de t~ waarin de herontstekingen optreden gaan de
kontakten van de onderbreker nog verder uit elkaar. Bovendien
wordt het hete gas voortdurend gekoeld. Daardoor kan de dielek
trische doorslagvastheid van de onderbreker toenemen. De opvol
gende herontstekingen kunnen daarom b~ steeds hogere momentane
waarde van de spanning ontstaan.
Indien er gedurende dit proces
geen energie-uitwisseling tussen
voeding en belasting plaats vindt,
zal de energie in de oscillatie
kring konstant blijven. Daardoor
blijft ook de amplitude en dus de
steilheid van de osoillatiespan
ning na elke onderbreking con-
stant (fig. 1.14).
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b) Energie-uitwisseling

Gedurende de t~ dat de boogontlading is herontstoken, is er
opnieuw een verbinding tussen de voeding en de belasting. Er
kan dan energie aan het belastingcircuit worden toegevoerd of
ontrokken. Murano [12J toont aan dat het toenemen of afnemen
van de in de oscillatiekring opgeslagen energie, bepaald wordt
door de begin voorwaarden voor spanning en stroom van de oscil
latie op het moment dat de herontsteking optreedt. H~ kwam tot
de volgende conclusies:
- Herhaalde herontstekingen, veroorzaakt door ov~rspanningen

ten gevolge Tan stroombreking v66r de natuurl~e nuldoorgang
Tan de stroom, geven geen aanleiding tot het verhogen van de
energie-inhoud van de oscillatiekring. De ampltude en de steil
heid van de oscillatiespanning nemen na elke onderbreking sf,
of bl~ven ten hoogste gel~. Wel kan de momentane spanning,
waarb~ de herontsteking optreedt, toenemen ten gevolge van een
toenemende dielektrische doorslagvastheid van de onderbreker
(fig. 1.15).

- Herhaalde herontstekingen, veroorzaakt door overspanningen die
geen gevolg van stroombreking zijn of overspanningen die een
gevolg zijn van stroombreking na de natuurl~e nuldoorgang,
geven aanleiding tot een toenemende energie-inhoud van de
oscillatiekring. De amplitude en de steilheid van de oscilla
tie nemen na elke onderbreking toe (fig. 1.15). Dit verschijn
sel noemt men spannings-escalatie •. Het proces duurt niet on
eindig lang, maar stopt ten gevolge van veranderende rand
condities.

Spannings-escalat~e is te herkennen aan de toenemende steil
heid van de oscillatie-spanning naelke onderbreking.

Tekst b~ figuur 1.15 :

De herontstekingen die v66r de natuurl~e stroomnuldoorgang
optreden, veroorzaken geen spannings-escalatie. De steilheid
van de oscillatiespanning neemt na elke onderbreking sf.
De herontstekingen die na de stroomnuldoorgang optreden, ver
oorzaken wel spannings-escalatie. De steilheid van de oscillatie
spanning neemt toe na elke onderbreking. Bovendien is nu ook
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Urr(t)

5,2 kV/em

iT(t)
9,8 A/em

fig. 1.15

de toename van de dielektrisehe doorslagvastheid ziehtbaar.
De herontstekingen vinden plaats b~ toenemende momentane
waarde van de spanning, totdat er geen herontsteking meer
optreedt en de oseillatie zieh volledig kan ontwikkelen.
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Hoofdstuk II De experimenteer-opstelling

2.1 Het Hoofdcircuit

Het ontwerp van de opstelling is gebaseerd op de volgende
prakt~ situatie (fig 2.1): een driefasen, asynchrone hoog
spanningsmotor is via een kabel aangesloten op een vermogens
schakelaar in een hoogspannings-verdeelinrichting.

afYdCMo~ mo~~
C1IIL4~K~~AI)

~
$~YE~NO~NJ

U~4K~H4~

fig 2.1
praktische
situatie

De motor is geblokkeerd en kan daarom niet op toeren komen.
H~ moet dus weer worden afgeschakeld. De voeding tot aan de
verdeelinrichting is b~ benadering "oneindig sterk".

Het beproeven van de vermogensschakelaar moet b~ voorkeur
in een prak~~-opstellingplaats vinden. Indien dit niet
mogelijk is, gebruikt men een synthetisch beproevingscircuit.
Dit circuit dient zoveel mogel~ overeen te komen met de
boven-omschreven situatie. Indien het noodzakelijk is bepaalde
delen van het circuit te simuleren, dient dit met de nodige
voorzichtigheid te gebeuren.
CIGRE-werkgroep 13.02 doet in rapport 13-80 (WG 13.02)2' IWD,
lit.C7], voors~ellen voor een dergelijk synthetisch circuit.

In de volgende paragrafen zullen de verschillende delen van
het circuit en de realisatie daarvan in de gebruikte opstel
ling worden besproken.

2.1.1 De voeding

Voor de Yoeding Van de opstelling is er gebruik gemaak~ van
de driefasen-10k"-aansluiting in het laboratorium. Deze aan
sluiting kan op het gemeente-net van de stad Eindhoven worden
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geschakeld en is daarmae volkomen vergel~baar met voedingen
van praktische circuits. In het genoemde CIGRE-rapport wordt
geeist dat de spanningsdaling tijdens de aanloop van de motor
niet meer dan 10% bedraagt. Uit metingen is gebleken dat hier
aan wordt voldaan (~2%) •
De verbinding die in praktische circuits tussen de hoogspannings
voeding en de vermogensschakelaar zit,wordt gesimuleerd door een
capaciteit van elke fase naar aarde en een zelfinductie in serie
met de aansluiting. In hat CIGRE-rapport worden de volgende
waarden aan bevolen (-bus no.1"):

capaciteit naar aarde: Cb- 0,02 pF
inductiviteit in serie: Lb- 25 pH

Deze waarden werden door ons toegepast. Overigens z~ er een
aantal vergelijkbare metingen met en zonder Lb verricht, waarb~

er geen verschil merkbaar was.
De voeding en het "railsysteem" zijn weergegeven in fig 2.2.

~ _._ .....---_-------,-----r
L,{

fig. 2.2

f.I/_o_ ....---- --+_-+-__r rrc~--
if

qr-~- ......,---P---__--+----t----F

~Cj Lj

UR,ITS'UT: symmetrische driefas:~-voeding; Ugek .=10kV
S: lastscheider
C : capaciteit van de voedende verbinding; 0,02 pF
L~: inductiviteit van de voedende verbinding; 25 JlH

2.1.2 De vermogensschakelaars

Gedurende de experimenten is er gebruik gemaakt van twee
vermogensschakelaars, een persluchtschakelaar en een SF6
schakelaar. Beide schakelaars z~ in serie in het circuit
opgenomen, zodat er naar keuze een van beide als onderbreker
kan worden gebruikt. De andere schakelaar wordt enige
perioden later ook geopend en werkt zodoenae als beveiliging.
De gegevens van de beide schakelaars zijn opgenomen in de
onderstaande tabel.
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perslucht- SF6-schakelaar
schakelaar

fabrikaat BBC BEC
type(jaartal) DB 10K400 ( 1945) HB 24.12.12.L (1980)

ITnom 10 kV 24 kV
I nom 600 A 1250 A
nom. uitschakel- 400 MVA 500 MVA
vermogen
gasdruk: (tank) 14 atm. 6 atm.
inschakeltijd + 50 msec. 65 msec.
uitschakeltijd + 25 msec. 60 msec.

2.1.3 De kabel

De kabel tussen de vermogenssch~elaaren de belasting is een
belangr~ element in het circuit. De relatief grote capaciteiten
van de kabel bepalen in belangr~e mate de frequentie en amplitude..
van de oscillaties in het belastingcircuit. In de prakt~ variee~t

de lengte van de kabel sterk (enkele meters tot enkele kilometers),
en daarmee ook de waarde van de kabelcapaciteiten. Het is daarom
moeil~ een typische kabellengte te kiezen. In het CIGRE-rapport
13-80(WG.13.02)2' IWD adviseert men een kabellengte van 100meter.
Het is niet eenvoudig een goede simulatie van een kabel te rea
liseren en het verdient daarom de voorkeur een eehte kabel te
gebruiken.

In de opstelling is een 10kV-kabel gebruikt van het type GPLK
3x16mm2 (gepantserde papier-lood-kabel met drie aders, elk met
een doorsnede van 16mm2) , met een lengte van ± 100m.
Alvorens de kabel in gebruik werd genomen, z~ er m.b.v. een
Sehering-brug(Hartmann & Braun AG, type US7) tgG -metingen
verricht, ten einde de kwaliteit van de kabelisolatie te kunnen
beoordelen. In fig 2.3 is de meetopstelling geschetst; fig 2.4
toont de meetresultaten in relatie tot de eisen. Uit deze
metingen bl~t dat de kabel in goede staat verkeert.

Ter beveiliging van de kabel tegen extreem hoge overspanningen
z~ er aan de belastingz~e overspanningsafleiders opgenomen.
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Nl/

fig. 2.5
kabel
capaciteiten.

fig 2.3 tg'-meting van de kabel
C : te meten capaciteit
UX : variabele spanningsbron. 50Hz (Smit-trato)
G : vibratie-galvanometer, resonantiefreq. 50Hz
Ow : normaalcondensator

Een drieaderige kabel bevat capaciteiten tussen de kernen (c1)
en capaciteiten tussen kern en mantel (C2), fig. 2.5. Vanwege
de ~te invloed van deze capaciteiten op het oscillatie
gedrag is het gewenst
deze capaciteiten
nauwkeurig te bepalen.
Daar de capaciteiten
niet rechtstreeks
kunnen worden gemeten,
is het noodzakelijk de
waarden te berekenen
uit vervangende metingen.
Om een grote nauwkeurigheid te bereiken zijn er een aantal
meet-configuraties gerealiseerd. De vervangingscapaciteit,
de configuratie en de gemeten waarde zijn in onderstaande
tabel gegeven. De metingen z~ uitgevoerd m.b.v. een compo
nenten-meetbrug (Philips ,'Pft 630.2.).

B~ elke meet-configuratie zijn de fasen van de kabel cyclisch
verwisseld. Daarb~ traden er geen meetbare verschillen op,
zodat we mogen concluderen dat de kabelcapaciteiten volledig
symmetrisch z~.
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CONFIGURATIE VERVANGINGSCAPACITEIT MEETWAARDE (~ 2%)

1
@~-

&--: ---i 3 1 7880 pFCv= 2'" C1 + 2'" C2

2_. ©--. Cv= ~ C1
1

~- + 2" C2 7880 pF

l© ; - C2 + 3C 1C = C 12.100 pFv) 2 C2 + C1..

!~f~ Cv == C2 -+ 2C 1 13.400 pF

2-

~ -
Cv= 3C2 24.500 pF

6- ©= (C 1 + C2)(3C1 + C2)
C == 13.000 pFf) , v 2C1 + C2

Uit deze metingen voIgt:

C1 == 2550 pF

C2 = 8200 pF

(eapaciteit tussen de kernen)

(capaciteit tU8sen kern en mantel)

ICma = 1200 pF t

Bij vrijwel alle experimenten was de mantel van de kabel aan
de belastingz~e geaard. ~ de metingen waarbij de kabel
mantel zwevend was~ wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Voor
deze laatste metingen werd de eapaciteit van de zwevende
mantel t.o.v. aarde gemeten:
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2.1.4 De belasting

Aangezien het niet mogelijk was een 10kV~motor in de opstel
ling te plaatsen, zullen we een vervangingscircuit moeten
gebruiken. In het al eerder genoemde CIGRE-rapport adviseert
men als vervanging voor een driefasen-asynchrone motor t~ens

de start, het circuit van fig 2.6 • Dit circuit geldt tevens
voor diezelfde motor met geblokkeerde rotor.

I.e R

fig 2.6 vervangingscircuit Tan geblokkeerde asynchrone motor

De netfrequente impedanties worden voorgesteld door de lineaire
zelfinducties L en de weerstanden R in elke fase. De waarden van
L en R berekent men uit de spanning, aanloopstroom en cos 'I .
De eigenfrequentie en demping van het circuit worden bepaald
door Cp en Rp • Hun waarden worden zo gekozen dat er optimale
overeenkomst met de gesimuleerde motor is.

Men dient zich te realiseren dat het bovenstaande circuit
slechts een simulatie is met de nodige tekortkomingen.
Koppelingen tussen de fasen van de belasting, het ~zer van
de stator en de rotor en geInduceerde spanningen worden in
dit vervangingscircuit verwaarloosd, ter~ dit toch kenmer
kende grootheden z~.

Toch kunnen experimenten met dit circuit wellicht nuttig z~.

Daarom moeten er in de toekomst vergelijkende metingen methet
vervangingscircuit en met een echte motor worden uitgevoerd.
Dit -laatste is dan ook bijzonder aan te bevelen.
In de opstelling is een vervangingscircuit gebruikt voor een
motor met:
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cosr,o = 0, 1 ;

10 a 15 kHz:

10 kV
100 A

: systeemspanning
: aanloopstroom

(t~dens de aanloop)
eigenfrequentie

De waarden van R en L volgen uit:

-v R2 + 1 ••
2L2

i f'l 217"1::0- IN ltV: /1.";)

0,1en : cos'f =,f...2 2 2'::
yn' +tV L

rrf I I 10.000/yjT
~ = Z dus: 100

a

R.

R = 5,S..A
'L=0,1SH

Met Cp = 1100 pF wordt de resonantiefrequentie f o= 11,3 kHz •.
De demping bleek voldoende, zodat Rp =~ werd gekozen.

Na de bouw van het circuit bleek:

R = 6,4..!l-
L :: 0,175 H
C :: 1100 pF

P

zodat: I a = 104 A ., COS" = 0,116 ., f o : 11,5 kHZ •

2.1.5 De opstelling

De voorafgaande paragrafen samenvattend komen we tot de op
stelling waarmee de experimenten z~ verricht (fig 2.7) •

fig 2.7 experimenteer-circuit
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Met: U.,Us'UT: symmetrische driefasen-voeding; 10kV; /tUIK.

spanningsdaling ~ 2%
Cb de capaciteit van de voedende verbindingen

t.o.v aarde; 0,02 pF
B1 : persluchtschakelaar.
B2 : SF6-schakelaar
kabel : GPLK 3x16mm.2 , 10kV
Cp de capaciteit van de belasting t.o.v.

aarde; 1100pF
R : de weerstand van de belasting; 6,4..J:L
L : de inductiviteit van de belasting;

0,175 H; luchtspoel

Tenslotte nog twee opmerkingen:

- de t~constante van de gel~stroomcomponent b~ het inscha
kelen van het circuit bedraagt: t:- f= 27 msec. Aangezien we
~.illen uitschakelen t~dens de "stationaire" toestand moeten
we dit minimaal 125 msec na het inschakelen doen; de gel~

stroomcomponent is dan maximaal 1%.
- in de theorie in hoofdstuk 1 is gebruikt: Ca « 3C waarbij

Ca de capaciteit van het sterpunt van de belasting t.o.v.
aarde is, en ° de totale capaciteit is tussen motorklem
en aarde. Uit metingen is bepaald: Ca- 600pF.
voor.o geldt: C - 02 + 3C1 + 0p = 16.950pF (zie ~2.3)

We z~en dat inderdaad 0s« 30 , en de verwaarlozing van 0a
in de berekeningen in hoofdstuk 1 is dus toegestaan.

Foto 1 (zoz) toont de experimenteer-opstelling zoals die
in het hoge-stromen laboratorium van de THE werd gebruikt.
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2.2 Meetcircuit en meetapparatuur

Gedurende de experimenten z~ de volgende grootheden gemeten:
- de spaDDing van de "motorklemmen" t.o.v. aarde in alle

fasen (~ 2.2.1) •
- de stroom door de onderbreker in twee fasen (~ 2.2.2) •

Een poging tevens de spanning over de kontakten van de schake
laar te meten is in eerste instantie mislukt (appendix 2) •

De meetsignalen worden geregistreerd m.b.v. transiente recorders
(CAMAC), bestuurd door een micro-processor (PDP 11) (~ 2.2.3) •
De programmering van de scheiders, vermogensschakelaar en
meetapparatuur vindt plaats m.b.v. een andere micro-processor
(INTEL 8085) (~ 2.2.4) •

2.Z.1 De spanningsmetingen

Willen we de overapanningen in het belastingcircuit kunnen
registreren, dan zullen de te meten spanningen m.b.v. span
ningedelers in ongevaarl~e signaalspanningen moeten worden
omgezet. Daarbij dient de delerverhouding van de spannings
deler voor alle frequenties (nul tot enkele tientallen MHz)
gel~ te zijn. De fase-verdraai1ng van het secundaire t.o.v.
het primaire signaal moet liefet 00 doch in elk geval voor
aIle frequenties gel~ z~. Met name voor hoge frequenties
en hoge delerverhoudingen is het niet eenvoudig aan de ge
noemde eisen te voldoen.
Zuiver resistieve delers zouden aan de eisen voldoen, maar
helaae heeft zelfs een zorgvuldig geconstrueerde weerstand
deler alt~ parasitaire capaciteiten en zelfinducties.
Het is daarom onmogelijk een zuiver resistieve epanningsdeler
te realieeren. Ook een zuiver capacitieve spanningsdeler
bl~t voor ons doel niet geschikt (zie appendix 2) •
Voor de spanningsmetingen in de opstelling is daarom gekozen
voor gemengd resitieve-capacitieve apanningsdelers (fig 2.8 ,
en fot02).De gegevens zijn vermeld in tabel 1 •

In appendix 2 worden de verschillende typen spanningsdelers
uitvoerig besproken.



1

( ffJtt»

(Tektronix)

f()to.2 j fig 2.8 gemengde RC-deler

type deler Rp Rs Cp Cs deling

gemengd RC 400 M1l 1 M..n. 25~1 pF 9600pF 1:400
gemengd RO_ 600 Mn 1 M.n.. 15,4 pF 9855pF 1: 600
gemengd RC 100 WtD~2 MJ\. 3 pF 15000pF _1: 5000

Tabel 1. gegevens van de gebruikte spanningsdelers.

2.2.2 De stroommetingen

De stroom door de schakelaar wordt in twee fasen gemeten.
Aangezien de potentiaal van deze meetpunten t.o.v. aarde
hoog is , moet de stroommeting galvanisch gescheiden zijn
van de registreer-apparatuur. De meting moet daarom ge
beuren m.b.v. een stroomtransformator of m.b.v. een shunt
gevolgd door optische signaal-overdracht. Beide mogelijk-

heden zijp benut en zullen besproken worden.
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Van de meetinstrumenten wordt geeist dat de nauwkeurigheid
groot is in een brede ~requentieband (nul tot enkele tien
tallen MHz).
a) Voor de ~!~22~!!!eg_!~~~!~_!!~_!h~! en optische signaal

overdracht is gebruik gemaakt van het door Bartels C117
gebouwde meetsysteem. De spanning over de shunt wordt
m.b.v. een zel~de optisch systeem als b~ de spannings-
meting (appendix 2) overgedragen aan de meetappara-
tuur. Een uitgebreide beschr~ing en een testrapport geeft
Bartels [11] .(Foto IS 3 en 4).

b) De andere stroommeting vindt plaats m.b.v. een ~!~22!

trans~ormator van het ~abrikaat Pearson, type 301x. Deze-------------
trans~ormator is geschikt voor sinusvormige signalen van
enkele Hz tot enkele MHz. Vergel~ende metingen met de
onder a) genoemde stroommeting toonde aan dat de trans
formator ook de asymmetrische signalen die in de drie
fasen-experimenten voorkomen vr~ goed weergeeft. Er werd
slechts een kleine nullijnverschuiving (maximaal 7% van
de topwaarde van de stroom) gemeten. Toch verdient het
de voorkeur enige stroommeet-systemen te bouwen met op
tische overdracht van het signaal, daar dit voor asym
metrische signalen veel nauwkeurig~resultatengeeft.
B~ de verwerking van de resultaten van de stroommeting
met de stroomtrans~ormatormoet men de nullijnverschuiving
in aanmerking nemen.

Foto 3.
De weerstanden van
de shunt.
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foto 4. stroomshunt met verw~derde flens.
In de opening is het optisch-systeem zichtbaar

2.2.3 De meetapparatuur (CAMAC)

De metingen z~ geregistreed m.b.v. een PDP-11 microcomputer,C/~/~J,

waarb~ het datatransport geregeld wordtm.b.v. CAMAC (foto 5).
Figuur 2.9 geeft het blokschema
van het systeem en de randappa
ratuur. De analoge meetsignalen
worden door analoog-digitaal om
zetters bemonsterd en omgezet in
digitale niveaus, waarna ze m.b.v
transiente recorders worden opge
slagen in een geheugen.
Met behulp van het CAMAC-"data
handler"-systeem kunnen deze sig
nalen daarna op de oscilloscoop
zichtbaar gemaakt worden of door
de XY-recorder worden geplot.
Eveneens kunnen de data m.b.v.
de PDP-11 micro-computer naar
een diskette worden weggeschre
ven, door de printer worden ge
typt,
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teleprinter

1"---"--1/
teletype V /'
(monitor)

XY-recorder

m
e k ll.

TR-l TR-2 m TR-3 1 ;G A
0 I
r 0 I C

y k

3 6 7 10 11 12 P-3
I' I "

-

meetopstelling

PDP-ll

micro-computer

,

,

I diskettes

c
o
n
t
r
o
1
. 21'

It

3,6 TR-l en TR-2 ; "snellell analoog-digitaal-convertors(incl.
7 geheugen module t.b.v. TR-3 geheugens)

10 TR-3 8-kanaals analoog-digitaal-convertor
11 programeerbare externe klok
12 universele aansluit-mogelijkheid voor externe apparatuur(GII)
13 digitaal-analoog-convertor (2x) t.b.v. de XY-recorder
25 crate-controller
teletype: toetsenbord voor de bediening van het systeem,en monitor

fig. 2.9 Blokschema van het digitale meetsysteem
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of op de monitor zichtbaar worden gemaakt. Het systeem dient
als buffer tussen een computer en ~~n of meer experimenteer
opstellingen. De naam CAMAC is een afkorting van Computer
Application Measurement and Control. CAMAC bestaat uit een
pakket specifikaties waaraan apparaten elektrisch en mechanisch
moeten voldoen.
CAMAC maakt gebruik van standaard rekken, waarin maximaal 25
modules kunnen worden geplaatst. Deze rekken worden in het al
gemeen "crate" genoemd. De funkties van een crate zijn: het ver
zorgen van de voeding van de modules en het verzorgen van de
onderlinge communicatie tussen de modules. Op de posities 24
en 25 van de crate is een uitgebreide module aanwezig, de
"crate-controller", die de overige modules in de crate bestuurd.
Deze "crate-controller" verzorgt de communicatie van de crate
met de rest van het systeem, c.q. de micro-processor.
Op de overige posities bevinden zich de gewone modules ("normal
stations"). Deze bevatten zowel specifieke elektroniea, d.w.z.
elektronica die gericht is op het experiment, als een hoeveel
heid CAMAC-elektronica, die de module met de rest van het systeem
koppelt.
Data-transport, controle-funkties en de voeding van de modules
worden verzorgd door een serie communicatielijnen, de ttdataway".
De "snelle" transiente recorders nr 1 en 2 (Waveformanalyzer
Model 2256) zijn 8-bits analoog-digitaal omzetters, die een golf
vorm kunnen bemonsteren en digitalizeren met een frequentie van
maximaal 20 MHz.
De "sampling-period"-schakelaar selekteert een van de v~f interne
klokfrequenties (van 200 kHz tot 20 MHz) of een externe klok.
Er worden 1K (= 1024) samples van 8 bits (= 256 niveaus) in het
geheugen van de recorder opgeslagen. Een ltpr~trigger"-schakelaar

selekteert het aantal samples dat v66r de STOP-trigger wordt
opgenomen.
De 8-kanaals transiente recorder nr.3 (Waveformanalyzer Model
2264) is een 8-bits analoog-digitaalomzetter, die signalen uit
maximaal 8 verschillende bronnen door middel van een program
meerbare multiplexer gelljkt~dig kan verwerken. De maximale
sample-frequentie is 4 MHz b~ gebruik van 1 kanaal, afnemend

tot 500 kHz b~ gebruik van 8 kanalen. De digitale data worden
via een intern circuit naar de geheugen-unit getransporteerd,
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waarin )2 k 8-bit-samples kunnen worden opgeslagen. Met een
"post-trigger"-schakelaar wordt het aantal samples bepaald,
dat na de STOP-trigger wordt opgenomen.
De externe klok (Model 8501) is programmeerbaar. Met behulp
van de PDP-11 micro -computer worden drie frequenties: F1 , F2
en F) opgegeven, evenals het aantal samples N2 dat met frequentie
F2 wordt opgenomen.
D~ t~dbasis start met frequentie F1; een (externe) triggerpuls
op ingang nr.1 schakelt de frequentie over naar F2• Na N2 samples
wordt de frequentie overgeschakeld naar F) en na N) samples
wordt een STOP-trigger gegenereerd, welke de klok stopt.
Daarnaast bestaat er de mogel~heid met deze klok de maximale
frequentie van de2 snelle transiente recorders te verdubbelen
tot 40 MHz, door deze parallel te schakelen.
M.b.v. digitaal-analoog-converters kunnen de opgeslagen data
in een analoog signaal worden omgezet en naar de XY-recorder.
worden gestuurd.
De inhoud van de geheugens van de transiente recorders kan recht
streeks zichtbaar gemaakt worden op een oscilloscoop.

2.2.4 Het programmeerapparaat

Het programmeerapparaat is opgebouwd rond een INTEL-8085 micro
processor, zie blokschema (fig. 2.10). Het apparaat biedt de
mogelijkheid om, met onderling nauwkeurig te bepalen t~verschil

len, schakelcommando's te geven of meetapparatuur te triggeren.
~

Omdat t~ens de experimenten sterke elektrische~agnetische

velden kunnen optreden, terw~l er tevens een grote nauwkeurig
heid en bedr~szekerheid is vereist, is het programmeerapparaat
in een kooi van Faraday geplaatst, ter ve~ing van storingen.
Het programma dat de verschillende opdrachten bevat, wordt
(extern) in een EPROM~~ngelezen. Met behulp van een toetsen
bard kan het programma van het EPROM naar het werkgeheugen
(RAM) worden gestuurd (zie blokschema). Daarna kunnen de pro
gramma's aventueel gecontroleerd en veranderd worden, waarna
deze met hetzelfde toetsenbord kunnen worden gestart.

~EPROM = Erasable Programmable Read Only Memory.
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r 1.
.I

I .l --- ,. t .J. -- .s-

~Uitgangen

00- -- - -- - 0
( ( (- - - - - - - - -- - (

@ @ ~ ~ - - - - - - - - - - -0 «>

~
~pto-couplers

~ handbediende
schakelaars

+- LED-indicatoren

------~casette-interfac

telet e-interfa

50Hz,12V
s~chr.

toetsenbord

Fig. 2.10 Blokschema van het programmeerapparaat INTEL-8085

CPU : centrale. processor unit
RAM : random access memory
EPROM: eraseable programmable read only memory
LED : licht-emiterende diode

<i) opto-coupler \
,= licht
gevoelige
transistor
en LED.
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Het programmeerapparaat is uitgevoerd met 22 aparte uit-
gangen. Dit z~ de uitgangen 21 - 0 tim 7, 22 - 0 tim 7
en 23 - 0 tim 5. Deze uitgangen zijn met behulp van OPTO
couplers gescheiden van de processor-unit van de Intel
8085-microprocessor. Elke uitgang is aan de achterzijde
van het programmeerapparaat met BNG-connectors uitgevoerd.
De status van de uitgang (hoog = +25 V of laag = 0 V) wordt
met behulp van LED-indikatie in het frontpaneel aangegeven.
Tevens bevindt zich onder elke LED een 3-standen schakelaar,
waarmee de desbetreffende uitgang: hoog, laag of gel~ aan
de status van de desbetreffende uitgang van de processor,
kan worden geschakeld. Om te k~en synchroniseren met het
50 Hz-net is een nuldoorgangdetektor via een opto-coupler
verbonden met een interrupt- ingang (RST 6.5) van de micro
processor. De fasespanning kan, na spanningsdeling of trans
formatie tot ongeveer 12 V, op de ingang worden aangesloten.
De minimale stapgrootte is ingesteld op 8 ~sec, maar kan des
gewenst via een programma-Mjziging verlaagd worden tot 326 nsec.
De t~dsduur tussen de diverse commando's kan worden geprogram
meerd met een stapgrootte van 8 psec, 1 msec of 1 sec of veel
vouden hiervan. Het programmeerapparaat is zeer gevoelig voor
storingen; vooral de cPU-Unit moet een zeer constante, storings
vr~e voedingsspanning hebben. Daartoe is de microprocessor op
gesteld in een kooi van Faraday, denmeetkooi lt • AIle stuurkabels
naar de opstelling z~, met hun bUitenmantel, verbonden met de
wand van de kooi. De microprocessor is eveneens aan de kooi
geaard.
B~ de experimenten werden de volgende uitgangen gebruikt:
21-1 Inschakelen 10kV-voedingsspanning (scheider)
21-2 Uitschakelen II

21-3 Claxon (waarschuwing voor geluids-overlast)
21-4 Inschakelen luchtdrukschakelaar
21-5 Uitschakelen »

21-6 Inschakelen SF6-schakelaar
21-7 Uitschakelen U

23-1 Triggering Transiente Recorder nr. 1 en 2
23-2 Triggering Transiente Recorder nr. 3
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~~2.5 Het meetcircuit

Het uiteindel~ toegepaste meetcircuit is in fig. 2.11 geschetst.
Een deel van het hoofdcircuit is eveneens weergegeven (zie ook
fig.2.7).

/
<§)

811 ~
1 ':: ClN/lie

CI9I1I1~ I'
(J) tI~

R

':'

/

8s-
;l

(J)
cANtle

(,/.'
:1

- ~"'O/I'Jl-
/

~ @
cAh,fc ~1Iti«

(J I

I --bJi."'''''''. tiT
L__ :r;
fi~

- J(~6eI OIIt~-=--

1 Spanningedeler 1:400
2 Spanningsdeler 1:600
2 Spanningedeler 1:5000
4 Pearson stroomtransformator
2 Shunt met optisch systeem

fig.2.11 Het meetcircuit.
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Hoofdstuk III De Experimenten

3.1 De door CIGRE WG 13.02 voorgestelde beproevingen

Een van de doelstellingen van de experimenten is na te gaan

of de in het CIGRE-rapport 13-80 (WG 13.02)2~ IWD aanbevolen

beproevingen kunnen worden uitgevoerd. Volgens dit rapport

zouden de volgende grootheden moeten worden gemeten:

- u p = de maximale overspanning t.o.v. aarde

- uLF = de maximale waarde van de oscillatiespanning t.o.v. aarde

- u s = de maximale spanningsverandering b~ herontsteking

- 10 = de breekwaarde van de stroom

en weI in aIle fasen. Aan de hand van een serie metingen,

waarb~ het uitschakelt~dstip telkens 9 elektrische graden wordt

verschoven, dient de maximale waarde, gemiddelde waarde en

standaard-deviatie van elk van deze grootheden te worden bepaald.

Dit de in het hoge-stromen laboratorium van de THE verrichte

experimenten bl~kt, dat aan het gevraagde zonder grote problemen

kan worden voldaan. Figuur 3.1 toont een voorbeeld van een meting,

die in het beschreven circuit is uitgevoerd. De genoemde groot

heden z~n daarin aangegeven. Aangezien de triggering van de ver

mogensschakelaar m.b.v. de micro-processor in stappen van 8ysec

kan worden verschoven, is het ook mogel~k de gevraagde serie

metingen (9°el. verschuivend) uit te voeren. Dergel~e meetseries

zullen in de toekomst in het hoge-stromen laboratorium worden

uitgevoerd. De eerste aandacht ging nu uit naar de optredende

overspanningen.

3.2 Overspanningen

In hoofdstuk I is aangetoond dat de oscillaties in het belasting

circuit, na het onderbreken van de stroom in de laatste fase,

gesuperponeerd z~n op een niveauspanning. Voor het niveau werd
afgeleid: uR(O) + uS(O) + uT(O)

Dniv = 3

Aangezien zowel liniv als uR(O) , us(O) en uT(O) uit de meet

resultaten z~n te bepalen, kan de theorie hiermee gecontroleerd

worden.
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~ig 3.1 Spanning en stroom in de ~-fase

U • de maximale overspanning t.o.v. aardep

uLF= de maximale waarde van de oscillatiespanning t.o.v. aarde

Us = de maximale spanningsverandering b~ herontsteking

I O = de breekwaarde van de stroom
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rrR(o) US(O) UT(O) "E U(O) URniv USniv UTniv Univ At
If. 3 I

(kV) I
gemidd.

(kV) (kV) (kV) (kV) (kV) (kV) (kV) ~sec. )

34 15,2 2,6 -6,0 I 3,9 4,1 3,9 4,5 4,2 14

135 20,0 2,5 I -6,5 5,3 6,0 5,2 4,9 5,3 15
I

36 29,3 2,6 -5,4 I 8,8 9,5 8,5 9,0 9,0 35

37 35,2 13,1 -3,8 14,8 15,2 14,4 14,2 14,6 30

38 29,3 9,2 -2,7 11,9 13,0 11,8 11,7 12,2 26

40 30,0 5,9 -2,2 11,2 11,8 11,7 11 , 1 11,5 26

41 18,9 6,5 -7,6 5,9 6,6 6,2 5,9 6,2 12

42 24,8 11,7 -5,9 10,2 11 , 1 10,7 10,3 10,7 22

43 41,1 18,9 -3,8 18,7 19,2 19,2 18,4 18,9 43

44 20,7 5,2 -4,3 7,2 7,8 7,2 7,0 7,3 22

N : metingnummer
Ui(O): spanning over de capaciteit op het moment van onderbreken

van de laatste fase
Uiniv: niveaa waarop de oscillatie is gesuperponeerd
At : tijdverschil tussen onderbreken van 2e en 3e fase

Onnauwkeurigheid t.g.v. 1 niveau : UR : 0,37 kV
Us : 0,65 kV
UT : 0,54 kV

"Tabel 3.1 Meetresultaten m.b.t. niveauspanning

~abel 3.1 geeft een overzicht van de daartoe verrichte experi
menten. We zien dat Univ inderdaad gei~ is aan ~(ua(O) + uS(O) +
~(O)J·. De afwijking is kleiner dan de meetonnauwkeurigheid (~3.5).

Verder bl~t dat er inderdaad niveau's hoger dan Uf~ kunnen
optreden; de maximaal gemeten waarde is 18,7 kV • 2,3Uf~ •
Door het optreden van een hoog niveau wordt de absolute top
waarde van de overspanning ook aanzienl~ hoger; de topwaarde
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van de overspanning bedroeg maximaal 52 kV, dus een over
umax

spanningsfaktor U '1'2\ = 6,4
f

In appendix 1 wordt voor de maximale overspanning afgeleid:

Voor de laatst blussende fase stellen we i(O) = I o ' met I o
de breekwaarde van de stroom. U c in deze fase is dan te

max
berekenen. Tabel 3.2 geeft de resultaten. Ook uit deze resul-

taten blijkt dat de theorie en daarb~ gebruikte verwaarlozingen

juist zijn. De oscillogrammen van 5, metingen z~n als b~lage

toegevoegd (bIz ./03)

meting I o (A) Uc (kV) Uc (kV)
T max,T max,T

berekend t';emeten

34 8,5 33 35

35 9 37 35

36 10 44 45

37 9 49 48

38 9,5 46 43

40 9 43 42

41 10 41 45

42 9 44 45

43 8,5 54 52

44 8 36 35

Tabel 3.2
Maximale
overspanning

3.3 De oscillatiefreguentie en de demping

~1_~~_~~E~~_21~~~~g~~_f~~~

(Kabelcapaciteit tussen aders onderling)

nF (Kabelcapaciteit tussen kern en
mantel + C )

P

Na het onderbreken van de stroom in de eerste fase wordt het

hoogfrequent vervangingsschema van de belasting gegeven door

fig 3.2 (zie ook § 1.2)

Daarin is: C1 = 2,55 nF

C2 = 8,2+1,1

L =0,175H

R = 6,4 J1. (zie echter § 3.3.c)
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C: L fi

e, L c*" i.*" R*

cI L

-.
c*", C2 +.2C1
L~= 3/2 L ; R~"'3/2 R

1
='3f

fig 3.2 Hoogfrequent vervangingsechema

R\'2
4L,2 = 2590 HzDus: fosc

gemeten waarde: 2595 Hz

£1_Y~~~~~!g~_~g~~E£E~!!g6_!~_~~~~_f~~~g

De fasen oscilleren nu afzonderlijk, due:

C = C2 + 3C 1 '" 16,95 nF

L '" 0,175 H
R '" 6,4.11-

1 \~
Dus: fosc = '3f Vrn - w = 2920 Hz

gemeten waarde: 2900 Hz

is: eX,. - h, dUB de
oscillatie afneemt

. 1: 2L
~8: ::I R

De dempingscoefficient van de oscillatie
tijdkonetante waarmee de amplitude van de

-tfr
in uc(t} = Doe ;cos(~t +f}

T~dens de experimenten is gebleken dat de weerstand van de
belastende spoelen sterk frequentie-afhankelijk is, waarsch~n

lijk .g.v. skin-effect. De weerstand is als functie van de
frequentie gemeten (fig 3.3)
B~ de oscillatiefrequentie (2900Hz) is R= 24-n. per spoelblok.
Het belastende circuit bestaat uit een serieschakeling van
twee spoelblokken en een frequentie-onafhankelijke weerstand
van 2,6~. Dus: R= 2x24+2,6 = 48,6Jlen

~ -_ 2.0g175 _ 7 2... 4 , 6 - ! msec

gemeten waarde: 7 msec + 1 msec
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Overigens heeft deze weerstandverhoging nauwel~s invloed op
de oscillatiefrequentie «0 ,01% afw~ing).

3.4 Breekwaarde van de stroom en instabiliteitsoscillatie

De breekwaarde van de stroom en de frequentie van de instabili
teitsoscillatie zijn in aIle fasen bepaald.
Tabel 3.3 toont de meet resultaten.
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1e fase
meting Io(A) fi(kHz)

3 13 108
4 13 104
5 15 108
6 15 108
1 13 -
8 15 94
9 13 -

gemid. 14 104
st.deY. 1, 1 6

2efase 3efase Zeen 3efase ~

meting Io(A) Io(A) fi(kHz)

34 9 8,5 87

35 10 9 81
36 11 10 88

31 10 9 88

38 10,5 9,5 86

39 10 8,5 88
40 10 9 86
41 11 10 86
42 9,5 9 81
43 10 a,5 89
44 9 8 86

gemid. 10 9 81
st.deY. 0,1 0,6 1,0

tabel 3.3 breekwaarde van de stroom en instabiIiteitsoscill.freq.

3.5 Meetnauwkeurigheid

u.a : 0,31 kV

Us : 0,65 kV
~ : 0,54 kV
~ : 0,68 A of 2,06 A (kanaal 1 of 3)
iT : 0,21 A of 0,69 A (kanaal 2 of 4)

B~ hoge frequenties speelt de frequentie-afhankel~heidvan
de spsDDingsdeIers een grote rol. Deze afhankel~eid is echter
niet yoldoende bekend (10J • We moeten signalen met frequenties
Doven 1 MHz met de nodige zorg besohouwen.

De meetnauwkeurigheid van de signalen wordt voornamel~ bepaald
door de stapgrootte van de digitale recorders (~ 2.2.3) •
Deze zijn:

3.6 Enkele opmerkingen naar aanleiding van de experimenten

1) De in ~ 2.1.2 besohreven SF6-schakelaar Yertoonde in het
gebruikte circuit geen stroombreking. B~ het onderzoek
naar het spanningsniveau in de osciIIaties is dan ook uit-
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sluitend gebruik gemaakt van de persluchtschakelaar. Onder
zoek aan de SF6-schakelaar zal in de toekomst in het hoge
stromen-laboratorium van de T.H.E. worden verricht.

2) In enkele gevallen is spannings-escalatie geconstateerd.
(zie ~ 1.4 en oscillogram 8 in b~lage)

3) In enkele oscillogrammen is geconstateerd, dat een heront
steking in ~~n fase, een steile spanningspuls, gesuperpo
neerd op de oscillatie, in een andere fase veroorzaakt
(oscillogram 35). Dit versc~sel zal nader worden onder
zocht.

4) Na afloop van de oscillaties is er op de capaciteiten van
de belasting DOg een gel~spanning aanwezig. Deze spanning
zal exponentieel naar nul gaan ala de lading via o.a. de
lekweerstand van de kabel en de weerstanden van de spannings
delers weg vloeit.

Gemeten werd:t'= 2 sec. L.
~ Rper fase = 118 M~

Cper fase = 17 nF
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Conclusies

1) Het is mogel~ de in CIGRE-rapport 13-80 (1).02)26 IWD,
Hoofdstuk 3 (..High Voltage Motors"), voorgestelde schake
laarbeproevingen uit te voeren. Het verdient de voorkeur
de beproevingen in een praktisch circuit te verrichten.
Indien het noodzakel~ is delen van het circuit te simu
leren, dient dit met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.
Ten einde de overeenkomsten en verschillen tussen beproe
ving in een synthetisch circuit en in een praktisch circuit
te onderzoeken, is het gewenst vergel~ende experimenten in
beide circuits uit te voeren.

2) Tot nu toe werd aangenomen dat de laatste twee polen van
een vermogensschakelaar, die een ongeaarde inductieve be
lasting afschakelt, gel~t~dig de stroom onderbraken.
Aan de hand van onze experimenten.in ean driefasencircuit,
is gebleken dat dit niet het geval hoeft te zijn als er stroom
breking optreedt. Tussen het onderbreken van de stroom in
de tweede fase en het onderbreken van de stroom in de laatste
fase kan een t~verschil bestaan. In onze experimenten be
droeg dit 14 tot 43 ~sec.

3) Na het onderbreken van de stroom in de laatste fase treden
er in het belastingcircuit oscillaties op, die gesuperpo
neerd zijn op een gel~spanningsniveau.Dit niveau kan in
het door ons gebruikte circuit nooit meer dan de topwaarde
van de fasespanning bedragen wanneer de laatste twee fasen
gel~t~ig onderbreken. B~ ongel~t~dige stroombreking kan
het gel~spanningsniveauechter aanzienl~ hoger worden.
In onze experimenten werd een niveau tot 2,3 x de topwaarde
van de fasespanning geconstateerd. Omdat de wederkerende
spanning om dit niveau oscilleert,kan ook het absolute maxi
mum van deoverspanning veel hoger worden. Een overspannings
faktor 6,4 is als maximum gemeten.
Een hoge niveauspanning vergroot de kans op herontsteking.
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4) Spannings-escalatie is geconstateerd en kan dus optreden
b~ het afschakelen van een ongeaarde kleine inductieve be
lasting met een persluchtschakelaar.

5) Alhoewel proeven in een eenfasecircuit nuttig zijn. voor fun
damenteel onderzoek van de verschijnselen,is het duidel~ dat
een eenfasebeproeving van een driefasen-vermogensschakelaar
niet representatief is voor de praktische situatie van een
driefasen-belasting zonder sterpunts-aarding. Bjj een een
fasebeproeving kan er geen gel~spannings-componentin de
oscillatie van het belastingcircuit optreden, ter~l deze
gel~spanning, met name na het niet gel~t~dig doyen van
de laatste twee fasen, toch een belangr~e b~drage tot de
beproeving van de dielektrische doorslagvastheid van de onder
breker is. Ook virtuele stroombreking en onderlinge belnvloe
ding van de fasen worden b~ de eenfasebeproev1ng ten onrechte
geelimineerd.
Het verdient daarom de voorkeur vermogensschakelaars driefasig
te beproeven.



-86-

Appendix 1 Berekening van de osc1llaties in het belast1ng~

circuit na het onderbreken van de laatste fase.

~. + +-.- LJ t~- - ", ~J
C; rI#c-, ~ l"Cj c

J t"cJ t IIc._ell• .,..,. ..
-.

"

C1=C2=C)=C ; C bevat de capacitieve koppeling tussen fasen
L1=L2=L)=L
de weerstand van de spoelen is verwaarloosbaar (R'~L)

er 1s geen magnet1sche koppeling tussen de fasen
BR onderbreekt het eerst; Bs en BT-ongeveer 900 later
het moment waarop de laatste fase onderbre'ekt is t=O
i 1+12+i)+ia=0
uCa(O)=ua(O) j uC1 (0)=u1(0) ;
uC2 (0)= -us(O) + uBS(O) = u2 (0) ;
uC)(O)= -Urr(O) + UBT(O) = u)(O) .

De dr1e differentiaal-vergel~ingenvoor dit circuit luiden:

De dr1e vergelijkingen optellen geeft:

.3
~Uj(O)

1='
+ 1 /(1 +1 +1 )dt + L d(11+i2+i3) - )u (0)

C 0 1 2 ) dt a

t-) f:i dt ::I a
~ 0 a

(2)



-87-

vgl.(2) wordt dan:

131
stel C + C =- C"

a

di t- r.ar -6
a

/ Ladt = a

CC adus C' - dan wordt (3) :-3C+Ca

(3)

Laplace-transformatie van deze vergelijking geeft:

stellen we ia(O) = 0 , dan geldt:

( 4)

( 5)

J= ';;2-[ 8
2 :w~J

met : 2 1
W 1 = tcr'"

( 6)

(6) terug transformeren: ia(t)

t
due u (t) =~ f i dt + ua(O)

a a 0 a

(8) invullen in (1) geeft:

d2uo
ontstaat: uJo(t) + LC~ - {u (0) + U o ~(1-CoeIJ1t1 = 0 (10)

dt a a

2 = 0
1

( 11)
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i. (0)
Met uj(t) = J C wordt (11):

u j (s){s2LC + Ij - ~~a(O) + uog~f - sLCuj(O) - Lij(O)

C' s
+ uo~.~ = 0

a s-+l4f"
(12)

. .;:J C' s
-u0"'"'" (; '2'"2

a s-+It.f

terug transformeren:
ij(o)

+ u. (O)costl,t + "l C si~t
J ~

uo~2C'cos~t - co~t
Ca 1402 - Wf

Met Univ= ua(O) + g~ Uo ~ordt (15):

U . ( t) = u. -fo . -u. (0) + u1c' IJ 1 2JCO~tJ ~v n~v J 1'1a - IV,

(14-)

(15)

(16)
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dus:

In praktische circuits mogen we dikw~ls aannemen dat Ca«C ,
en daarmee wordt (18):

u.(t) = U. + [u.(O)
J nJ.V J

1 3
met: Univ= 35tui (0)

- Univ] co~ + i j (0)~ sinkJ.,t

; ~= L~' ; Wo
2

= Lb ;,i :=/,.1,3

(19)

In deze uitdrukking zien we drie termen:

- een spanningsniveau, bepaald door de som van de momentane
klemspanningen op het moment van onderbreken van de laatste
fase: Ul(O) , u2 (0) en u3(0) •

- een oscillatie-term, waarvan de amplitude gegeven wordt
door het verschil tussen de genoemde momentane klemspanning
in de betreffende fase en het spanningsniveau: uj(O) - Univ •

- een oscillatie-term, waarvan de amplitude bepaald wordt door
de breekwaarde van de stroom in de betreffende fase: ij(O) ,
en de karakteristieke circuitimpedantie \.IF .

We berekenen nu de maximale overspanning die er in een fase
kan optreden. Daartoe stellen we:

de amplitude van de cosinus-term: A = uJ.(O) - U .c n~v

de amplitude van de sinus-term:
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dus: Acos« = Ac L
Asin c( = ASJ

A
rJ( = arctan AS

c

Ret maximum van uj(t) is dan:

U • = U. + A = U. + \ /[,'u-.-(o-)---U-.-~2--+-t-i -J"-(O-)~l,#~1~2J
Jmax n~v n~v Vi' J n~v) Ve]

Uitgewerkt voor elke rase:

(20)

U
C1max

= Univ + VH2U1 (0) - u2 (0) - U3 (0)} 2

uC2max =Univ +V~[2u2(0) - u1 (0) - u
3
(oy 2

U
C3max

= Univ + ~ (2U3 (0) - u1 (0) - u2(oy 2

Univ = ~~l(O) + u2 (O) + U3 (0)!

"Lf- ~l (0 )\jgJ11-
,t\

+{i2(0)V€f
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Appendix 2 Spanningsdelers

~2_~~_£~E!£!!!~!~_~E~!~g~~~!~!~

Op zichzelf zou een zuiver capacitieve spanningsdeler uitstekend
werken voor alle frequenties met uitzondering van nul. In de
praktijk wordt de deler echter secundair belast door de er op
aangesloten registreerapparatuur (fig." 1).

('1,1

Zelfs indien men tussen de spanningsdeler en b~oorbeeld de
oscilloscoop een impedantie-omzetter met een zeer hoge ingangs
impedantie aanbrengt, is de invloed van deze impedantie niet
verwaarloosbaar.
W.M.C. van den Heuvel ~n W.F.J. Kersten [9] berekenden)dat er
b~ resistieve belasting (Z=R) voor sinusvormige signalen, af
gezien van het transiente gedrag, een frequentie-afhankelijke
amplitudefout 1-F en een hoekfout f optreden, met:

~
I 1 \ 1

F(tJ) ,. 1 2 f (W) = arctan-wt t'= R( 0 +0 )
1 + (Wi') p s

Aangezien de capacitieve spanningsdeler gelijkspanningen niet
correct kan verwerken, z~ er b~ signalen die een gelijkspannings
component bevatten problemen te verwachten. Een voorbeeld van
een signaal bestaande uit een aantal s~usvormige harmonischen
en een gelijkspannings-component z~ herontstekingen.

Indien men een aantal opeenvolgende herontstekingen in eerste
benadering voorstelt door een asymmetrische zaagtand (fig.2),
kan het gedrag van de capacitieve spanningsdeler in deze
situatie berekend worden.
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fig.2 Asymetrische zaagtand

o=

De differentiaalvergelijking voor het deler-circuit (fig.1)
luidt: du (t) dUp(t)

us(t) +t dt = Rep at met t' = R(Cp+Cs )

dus(t)
~2~2S~~~_2E!~ : us(t) +r dt

E~~~2~~~~~_2E!. : Vul de uitdrukking voor up(t) in, in de
differentiaalvergelijking, en stel:

u (t) = ai l COS (i4JtJ + bil sin (il.Jtj + c
S I ~ I ~

dan vinden we:

a = - = - en c=O

Met behulp van: = - R sin(~t

Be
arctan B

s
vinden we:

i W'1: 1 Uo ,. 1 . .
u (t) t = - -:-;:::::::===\---- £ - s~n(f"'t +'1' )

S par. V ' A.". ~
1+(i~C)2 I I 1

tf = arctanIL7't'

Voor de gebruikte deler geldt: R = 109Jl
Cp= 0,448 pF
Cs~ 550 pF (kleinst instelbare

waarde)
dus: 'C' = R(Cp+Cs) ~ 0, 55 sec.

Voor herontstekingen nemen we aan: T <. 1 msec.

We mogen dan stellen: wZ'»1 dus iWt" ~ 1 en f = arctani2t".t:: 0
V1+(iW(;)2'
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Daarmee wordt de particuliere oplossing:

1 U o ~ 1
Us ( t) part. = - A'7 f r sin( iIJ t )

De algemene oplossing is nu:

-tit"
us(t) :: K e 1 U o ~ 1 . (. t)- _.- ~ ,.. s~n ~jJ

A 11 I ~

En: 1 fUo -tit'
us(t) = A '2 e

me t : 't:: R( Cp +Cs ) ;

De door de deler geleverde signaalspanning is geschetst in
figuur 3 •

capacitieve deler. De secundaire
550 pF ( A=1230). In- en uitgangs-
met behulp van een oscilloscoop(foto1).

Om de voorgaande theorie
te controleren zijn er een
aantal experiment en uitge
voerd. Een zaagtandspanning
met een topwaarde van 150V
werd aangesloten op de
primaire aansluiting van de
capaciteit is ingesteld op
spanning z~ geregistreerd
Het berekende effect is

duidel~ zichtbaar.

~berek.= 9,55sec •
tgemet.= 0,33sec.

Het verschil wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt door
het niet ideaal zijn van de
zaagtandspanning.(een goede
zaagtand met een hoge am
plitude was helaas niet
beschikbaar ).

Wo
1

t
_::;:_;;;:;;iiiiiii~~_~~.~

foto 1. tijd: 20msec/div.; A=1230 ;

Us 0,05 V/diV.;Up 80 V/div.
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Aansluitend zijn er experimenten verricht/waarb~ de capacitieve
spanningsdeler werd aangesloten in het eenfasecircuit, beschre
ven in deel I van dit verslag, parallel aan de daar gebruikte
gemengde deler. Van deze laatste deler mag worden aangenomen
dat ~ betrouwbaar is (zie stage rapport van Van der Hoeven
[10]) •

B~ deze experimenten bleek er een tweede nullijnverschuiving op
te treden, met een "tij~constanten veel kleiner dan de hier bere
kende waarde (foto 2). Nadat de deler in een geslotenp-metalen
doos was geplaatst verdweendit effect (foto 3). Daarom moet
worden aangenomen dat dit verschijnsel waarsc~~ door capaci
tieve en of inductieve koppelingen van de deler met zijn omgeving
wordt veroorzaakt.

Men kan het volgende concluderen:

- De zuiver capacitieve spanningsdeler is goed bruikbaar voor
sinusvormige signalen, mits de deler secundair zeer weinig
belast wordt. Men dient de amplitude- en hoekfout te berekenen
(bIz. Jf) en hier rekening mee te houden.

- B~ spanningen die een gel~spannings-componentbevatten, treedt
een nullijn¥erschuiving op volgens een exponentiele functie met
t~dconstante ~= R(Op + Os). Als de duur van de meting klein
is t.o.v. ~ en de gel~spanningscomponentmaximaal van dezelf
de grootte-orde is als het sinusvormige signaal, is de meting
toch betrouwbaar. De nullijnverschuiving is dan verwaarloosbaar
klein. Indien de gelijkspanningscomponent slechts gedurende
korte t~ aanwezig is, treedt er ook bij langere meett~den geen
merkbare nullijnverschuiving Ope

- De capacitieve spanningsdeler is gevoelig voor invloeden van
capacitieve en of inductieve koppelingen met zijn omgeving.
De oorzaak hievan is waarsc~l~ de zeer geringe primaire
capaciteit (~O,5 pF) en de hoogohmige ingang van de buffer
versterker aan de laagspanningsz~de van de deler. Door de deler
goed af te schermen, (b.v. door hem in een geslotenp-metalen
doos te plaatsen) , en zo ver mogelijk van spanning-voerende
delen op te stellen, kunnen deze nadelige invloeden groten
deels worden voorkomen. Daardoor worden echter weI weer



[

2= toto 2.
capacitieve deler niet
afgeschermd.

tijd: 1 msec/div

1: Us gemengde deler 24kV/div
2: Us capacitieve deler 7,5kV/div

tijd: 0,5 msec/div

1: Us gemengde deler 24kV/div
2: Us capacitieve deler 7,5kV/div

foto 3.
capacitieve deler
afgeschermd.
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andere fouten geintroduceerd vanwege de grotere parallelcapa
citeit en serie-inductiviteit.

In hoofdstuk I is gebleken dat we in de driefasenopstelling
vr~ hoge gelijkspanningscomponenten gedurende lange t~d

kunnen verwachten. De capacitieve spanningsdeler zal dan
ook geen betrouwbare signalen geven en is daarom voor dit
doel niet geschikt.

Foto 4.
De beproefde capacitieve
spanningsdeler.

De gasgevuld~primaire capaciteit bevindt zich aan de
bovenz~e. De gasdruk kan worden afgelezen.
De secundaire capaciteit en de buffer-versterker z~n in
een metalen huis geplaatst (ter afscherming). Daarop
bevinden zich ook de aansluitingen voor de voeding (niet
zichtbaar) en de meetkabel.
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De gemengd resistieve-capacitieve spanningsdeler (fig.4) wordt

fig.4
gemengd resistieve
capacitieve spannings
deler.

hier slechta kort behandeld. Uitgebreide omschr~1ngen en
berekeningen zijn te vinden in [91 en [10] • Belangrijke conclu
sies in deze literatuur zijn:
a) RpCp moet exact gel~ aan RsCs zijn.
b) Een compacte bouw vermindert de 1nvloed van parasitaire

capaciteiten.
c) De meetkabellengte moet zo kort mogelijk worden gehouden.
d) Een grote waarde van Cp vermindert de invloed van parasi

taire capaciteiten.
e) Om beinvloeding van te meten transiente verschijnselen door

de deler zelf te voorkomen, moeten R zo groot mogelijk en
Cp zo klein mogelijk worden gehouden f resp. 10 5 a 106~
per kV en 10 a 50 pF).

f) De bovenz~e van de frequentieband wordt begrenad door reso- '
nanties van de primaire en secundaire deler-circuits. Daarom
moeten Cp en Cs zo klein mogel~ worden gehouden.

g) Conclusie f) impliceert dat de delerverhouding A niet erg
groot kan worden gekozen (A ~ 1000).

21_~!_~E~!Es~~!!!~_!!~_2E~!~~~!_~!~!!!~!~~~~!2h~

B~ de studie van het gadrag van de boogontlading wanst men dik
~ls het verloop van de boogspanning te kennen. Het meten van de
boogspanning in een driafasenopstelling kent twae belangr~e

problemen: a) de schakelaar heeft aan beide z~en een hoge poten
tiaal t.o.v. aerde. Om de spanning over de schakelaar veilig te
imeten moet de spanningsdeler galvanisch gescheiden z~ van de
Imeetapparatuur of moeten we differentieel meten m.b.v. twee exact
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gel~e spanningsdelers naar aarde. Deze laatste mogel~eid

is zeer moeil~ realiseerbaar. b) Direct na het doyen van de
boogontlading komt er over de schakelaar de wederkerende span
ning die vele malen groter is dan de boogspanning. Indien de
spanningsdeler ingesteld is op een gevoeligheid waarbij. de boog
spanning op~imaal wordt gemeten, wordt h~ door de wederkerende
spanning sterk overstuurd. Het systeem dient hier tegen bestand
te zijn.

Voor de experimenten in het driefasencircuit is een gemengd
resistieve-capacitieve spanningsdeler met optische signaal
overdracht gebouwd.(foto 4). Fig.5 toont het principeschema.

l'oto 4
Spanningsdeler
met optische
signaal-overdracht

'Z Ie 001( I'':t S' 4/1 "

D~ secundaire capaciteit en weerstanden, evenals de licht
zender bevinden zich in de metalen cilinder.
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J 'i8
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=UI.-:,J I<s --- - - -

~ froMl<akt

i zelJcleA
I 8:: IItA"'~"1,cA.K~~•• 1f.

fig.5 principeschema

De boogspanning ub over de schakelaarpool B wordt m.b.v. een
gemengd resistieve-capacitieve spanningsdeler omgezet in een
signaal van enkele volts. Deze signaalspanning bevindt zich
echter nog op hoogspannings-potentiaal en is derhalve niet
veilig meetbaar. In de zender, die zich ook op hoogspannings
potentiaal bevindt, wordt het signaal m.b.v. een lichtemitteren
de diode omgezet in een lichtsignaal. Dit lichtsignaal wordt via
een fiberkabel naar de ontvanger gestuurd en daar weer omgezet
in een elektrisch signaal. Dit laatste signaal is dus volledig
galvanisch gescheiden van de opstelling en kan veilig worden
gemeten. De verschillende delen van dit systeem worden kort
besproken.
De spanningsdeler is gemengd resistief-capacitief (zie deel b
van dit appendix). Verder is C =25pF, Cs =10.000pF, R =400MJLp p
en Rs .1MJ.l (=ingangsimpedantie van de zender). De delerverhouding
is dan 1 : 400. Parasitaire inductiviteiten veroorzaken een
afwijking van de delerverhouding b~ zeer hoge frequenties. Om
deze afwijking te compenseren en zodoende de bruikbare bandbreedte
van de deler te vergroten zijn er in seri~ met C en C weer-p s
standen van resp. 20kA en 5~ opgenomen (fig 6).

fig. 6 spanningsdeler
R= 100M , dus Rp• 400M
C= 100pF, dus Cp= 25pF
C1= 10.000pF R2= 50~

R1= 20k..fl. RS= 1M Jl-
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De zender bestaat uit een ingangsverzwakker, waarmee de gevoe
ligheid in stappen kan worden gevarieerd, een versterker en een
lichtgevende diode (LED), die het elektrisch signaal omzet in
een lichtsignaal (techn. gegevens in tabel 1). De zender wordt
uit batter~en gevoed. Het licht komt via een fiberkabel naar
de ontvanger en wordt daar m.b.v. een lichtgevoelige transistor
omgezet in een elektrisch signaal. Dit signaal wordt daarna ver
sterkt. De overdracht vind analoog plaats d.m.v. lichtsterkte
modulatie.

frequentieband (d.c.gekoppeld)
st~gt~ (10% - 90%)
signaalruisverhouding
ingangsgevoel1ghe1d
lineariteit
uitgang
fabrikant

o tot 50 MHz
8 nsec
35 dB

0,5 tot 200 V
5% van de volle schaal

1 Vtt in 50-11.
Develco, Inc. (MTEL)

tabel 1. technische gegevens van het optische systeem

De beschreven spanningsdeler is uitvoerig getest. Daarb~ bleek
onmiddel~ dat de deler zeer gevoelig 1s voor stoorspann1ngen.
Ter illustratie het volgende experiment: de spanningsdeler is
aangesloten op de klemmen van de vermogensschakelaar van het
beschreven driefasencircuit. De 10 kV-voeding wordt ingeschakeld.
Zolang de vermogensschakelaar gesloten bl~t, is er geen spanning
over de deler. Tach meten we aan de uitgang een signaal dat over
een zou komen met een primaire spanning van maar liefst 2 kVr
De oorzaak van deze stoorspanningen z~ parasitaire capaciteiten
tussen de spanningsdeler en zijn omgeving. Om de invloed van deze
parasitaire capaciteiten zoveel mogel~ te verminderen, is er om
de spanningsdeler heen een afscherming aangebracht. Het scherm
werd verbonden met de onderz~de van de deler. De stoorsignalen
werden inderdaad aanzienl~ gereduceerd, in het bovengenoemde
experiment tot 30 V.Het aanbrengen van de afscherming heeft
echter ook nadelige gevolgen. De parasita1re capaciteiten, die
nu tussen delen van de spanningsdeler en de afscherming ontstaan,
beInvloeden de delerverhouding in sterke mate.



-101-

.}", I.,
I

C;I., -11- - -
Rf

- -H- ~-
c. t

J lot CJ( '1 ,
~f' 1

r--Ir -- ./ . f . 'i~~ -11 ___',-"1.
S l::""f

In de situatie met de meeste afscherming ging deze verhouding
van 1 : 400 naar 1 : 700 !
In fig. 7 is de situatie weergegeven. De stroom i 1 door de
bovenste capaciteit vloeit gedeeltelijk weg (i2) naar de af
scherming; zo ook de stroom door de volgende capaciteiten en
door de weerstanden (i~ , i;).

C1 tim C4= parasitaire capaciteiten naar scherm (= naar "nul")
C~= een van de primaire capaciteiten (0 = to')
., P,P

Rp= een van de primaire weerstanden (Rp = 4 Rp~

~d
fig. 7 invloed scherm op delerverhouding

De stroom die de secundaire z~de van de deler bereikt en dus
de uitgangsspanning van de deler, zija nu kleiner, of weI de
delerverhouding is schijnbaar vergroot.
Een tweede nadelig'gevolg van het aanbrengen van een afscherming
is een verslechtering van de frequentie-karakteristiek. Was de
frequentie-karakteristiek van de niet afgeschermde deler recht
tot ongeveer 2 MHz, nu treedt er een dal op b~ 50 Hz.

J
!
!

I
I
I
I
!
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Fig. 8 toont de experimenteel bepaalde frequentie-karakteristiek
van de afgeschermde spanningsdeler.

, 8

Conclusies:

2 3

...1_ "In U .

4

f(Hz)
v .•

- De spanningsdeler voldoet niet aan de gestelde eisen.
Zonder afscherming is de deler zeer gevoelig voor
spanningen in z~ nabijheid. Het aanbrengen van een
afscherming geef:t verbetering maar introduceert nieuwe
af~ingen, m.n. verandering van de delerverhoud1ng,
af~ing in de pr~aire RC-t~d, waardoor RpCp~ RaCs '
en verslechtering van de frequentie-karakter1stiek.

- Gezien het belang van d1t soort met1ngen is het nood
zakelijk een nieuw ontwerp te maken, waarb~ aan storings
gevoe Lighe1d en parasitaire capacite1ten veel aandacht
wordt besteed.
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Bljlage Oscillogrammen

Toelichting bij de oscillogrammen van blz. 104 tim 108:

. In deze oscillogrammen wordt van boven naar beneden weergegeven:
- de klemspanning in de T-fase; 10 kV/div ; 250 psec/div
- de klemspanning in de S-fase; 10 kV/div ; 250 psec/div

deklemspanning in de R-fase; 10 kV/div ; 250 ~sec/div

-"de stroom door de schakelaar in de T-fase; 20 A/div;250psec/div
- de stroom door de schakelaar in de S-fase; 20 A/div;250psec/div

de stroom door de schakelaar in de T-fase, met een snellere
tijdbasis ; 10 A/div ; 100 psec/div

- de stroom door de schakelaar in de S-fase, met een snellere
tijdbasis .; 10 A/div ; 100 psec/div

De S-fase onderbreekt steeds als eerste, reeds voor,het begin
van de registratie. De enigszins uitgedempte oscillatiespanning
is zichtbaar.
De klemspanningen in de R- en T-fase zijn eerst gelijk aan de som
van de betreffende fasespanningen en boogspanningen. Na het
onderbreken van de stroom (eerst in de R-fase en na korte tijd
At in de T-fase) , start de oscillatie in deze fasen, gesuper
poneerd op een gelijkspanningsniveau. Ook de oscillatie in de
S-fase vindt nu om dit niveau plaats.
In hetoscillogram . van blz.105 treedt een herontsteking op,
waarna de stroom opnieuw wordt onderbroken.
De s~romen in de R- en T-fase zijn, ten gevolge van de boog,
onrustig. Even voor de natuurl~Ke nuldoorgang ontstaan er
instabiliteitsoscillaties,waarna de stroom in de R-fase breekt.
Na de vertraging At breekt ook de stroom in de T-fase.

Het tijdverschil At tussen het breken van de stromen in de
R- en T-fase is met name in de onderste twee stroom diagrammen
goed waarneembaar.

Toelichting bij het oscillogram van blz. 109:
Nu zien we van boven naar beneden de klemspanningen in de S- ,
T- en R-fase Calle lOkV/div en 250usec/div). Opvallend in
dit oscillogram is de steile spanningspuls in de T-fase,
samenvallend met een herontsteking in de R-fase. Daarna
herontsteekt de T-fase eveneens. Bier wordt de onderlinge
befnvloeding van de fasen duidelijk gedemonstreerd.
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Stroom en spanning in de T-tase, die in dit geval als
eerste onderbrak. De herontstekingen, na de natuurlijke
nuldoorgang van de stroom, worden na elke onderbreking
steiler: er treedt spannings-escalatie Ope De onder
breking mislukt en de stroom vloeit 1800 verder. ( Na
een mislukte onderbreking in de S- en R-tase werdtde
stroom in deze fase als eerste onderbroken.)



-111-

Literatuur

- '=Ifdynamischen lichtbogens
31(1943), p 588 - 608

4

1 Van den Heuvel W.M.C.
"Current-chopping in SF6"
T.H.-report 80-E-101 Eindhoven 1980

2 Baltensperger P.
"Overvoltages due to the interruption of small inductive
currents"
Cigr~ 13 (1950) report 116

3 Rizk F.A.M.
"Interruption of small inductive currents with air-blast
circuit-breakers"
Dissertatie, Goteborg 1963

Mayr o.
~Theorie des statischen und
Archiv fUr Ele~trotechnik·,

5 Van der Elst L.J ..T.
nOnderbreken van kleine inductieve stromen met een SF6 
puffer - schakelaar model, II"
Afstudeerverslag E.H.80.A.52
'LH. Eindhoven 1980

6 Hendriks 14.

"Het onderbreken van kleine inductieve stromen met een
SF6 - puffer - schakelaar mo~el, I"
Afstudeerverslag E.H.19.A.51
T.H. Eindhoven 1919

1 Berneryd S. , Van den Heuvel W.M.C. , Panek J. , et. ale
-Interruption of small inductive currents"
CIGRE-rapport 13-80 (WG 13.02)21 IWD 1980

8 Panek J. , Fehrle K.G.
ftOvervoltage phenomena associated with virtual current
chopping in three phase circuits""
IEEE Trans. PAS-94 (1975)4 , p 1311-1325



-112-

9 Van den Heuvel W.M.C. J Kersten W.F.J.
"Voltage measurement in current zero investigations *
TH-report 69-E-07
T.H. Eindhoven 1969

10 Van der Hoeven G.Chr.
"Deelonderzoek naar een universele ijkmethode voor
spanningsdelers 11

stageverslag EH.80.S.139
T.H. Eindhoven 1980

11 Bartels J.A.
"Metingen van het onderbreken van kleine inductieve

stromen in het 150kV-net V

Afstudeerverslag EH.75.A.33
T.H. Eindhoven 1975

12 Murano M.
'Voltage escalation in interrupting inductive currents
by vacuum switches"
IEEE Trans. PAS-93 (1974)1 J p 264 - 271

13 Van Bommel P.J.M.
"Een intrcductie in het CAMAC-systeem"
Intern rapport THE nr. NK 284
T.H. Eindhoven 1978

14 Handleiding bij het CAMAC-systeem
Vakgroep EHO-B
nr. Rc Jl


	Voorblad
	Inhoud
	Inleiding
	Deel 1
	Hoofdstuk 1.  Theorieën m.b.t. stroombreking
	Hoofdstuk 2.  Experimenten in een éénfasecircuit
	Hoofdstuk 3.  Conclusies
	Deel 2
	Hoofdstuk 1.  Het ontbreken van kleine inductieve stromen in een driefasecircuit
	Hoofdstuk 2.  De experimenteer-opstelling
	Hoofdstuk 3.  De experimenten
	Hoofdstuk 4.  Conclusies
	Appendix 1
	Appendix 2
	Bijlage Oscillogrammen
	Literatuur



