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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

1.1 Het optreden van overspanningen in bovengrondse hoogspanningslijnen

als gevolg van atmosferische ontladingen

De overspanningen ten gevolge van direkte blikseminslagen in

hoogspanningslijnen alsmede door mogelijke terugslagen naar de

fasedraden bij inslag in een mast of bliksemdraad bepalen mede

de isolatienivo's voor de lijnen en de stations. De keuze van de

isolatienivo's is veelal gebaseerd op een globale berekening van

de hoogste overspanningen en het hanteren van een veiligheidsmarge

tussen deze hoogste overspanning en de houdspanning van de isolatie_

Deze veiligheidsmarge is noodzakelijk aangezien aan de houdspanning

en aan de overàpanriing geen exacte waarden kunnen worden toegekend.

Beide grootheden'hebben een statistisch karakter.

Door verbeterde rekentechnieken en uitvoerige experimenten is de

kennis van de mogelijke overspanningen alsmede hun kans van optreden

en het gedrag van de isolatie aanzienlijk toegenomen. Dit biedt de

mogelijkheid de isolatie te dimensioneren op statistische basis,

uitgaande van een zeker risico van falen. Uiteraard dienen hierin

mede de beschermingsmiddelen, zoals overspanningsafleiders, te

worden betrokken.

Om in te haken op deze ontwikkeling is een meer uitvoerige studie

naar de beschikbare informatie betreffende overspanningen ten

gevolge van bliksemontladingen op hoogspanningslijnen wenselijk.

Deze overspanningen worden bernvloed door:

Ie bliksemstroomkenmerken:

- bliksemstroomamplïtude

- bliksemstroomgolfvorm, waarbij vorm en steilheid van het

front een grote rol spelen

- plaats van inslag; mast, overspanning, bliksemdraad of

fasegeleider

2e lijngrootheden

- masthoogte

- mastverspreidingsweerstand

- mastgolfimpedantie
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- afstand tussen de masten

- zelf- en mutuele golfimpedanties van bliksemdraden en

fasegeleiders

- demping; meestal een exponentiële afname van de amplitude

3e niet-lineariteiten ten gevolge van met de tijd veranderende en

spannings- of stroomafhankelijke fenomenen zoals:

- corona effekten op zelf- en mutuele impedanties

- spannings- en tijdsafhankelijk overslagmechanisme

- demping en vervorming ten gevolge van corona

- stroomafhankelijke mastverspreidingsweerstanden

Voor de berekening van de kans op bepaalde overspanningen in een

hoogspanningslijn ten gevolge van blikseminslag zijn verder de

volgende grootheden van belang:

4e aantal blikseminslagen in een hoogspanningslijn;

dit wordt bepaald door:

- aardinslagdichtheid

- bliksemaantrekkingsgebied van de hoogspanningslijn

- aantal voorkomende meervoudige ontladingen

5e kansverdeling van enke~ en meervoudige blikBemstroomeigenschappen

- kansverdeling van de stroomamplitude

- kansverdeling van de golfvormgrootheden, zoals fronttijd en

frontsteilheid.
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1.2 Soorten bliksemontladingen en hun invloed op overspanningen

Een bliksemflits of -inslag is een atmosferische ontlading

bestaande uit één of meerdere ontladingen (enkelvoudige bliksem

ontlading of meervoudige bliksemontlading).

Afhankelijk van de polariteit van de lading op de wolken en de

voortplantingsrichting van de voorontlading (leader) zijn vier

soorten bliksemontladingen naar aarde te onderscheiden, hetgeen in

figuur 1.1 is ge1llustreerd.

1 negatieve neerwaartse ontladingen

2 negatieve opwaartse ontladingen

3 positieve nee~waartse ontladingen

4 positieve opwaartse ontladingen

la
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\ - - ---- --
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Figuur 1.1: Vier soorten bliksemontladingen naar aarde. gebaseerd

op de lading van de wolken en de voortplantingsrichting

v' van leader 1 zoals weergegeven in de bovenste beelden.

De onderste beelden geven de situatie aan waarbij de

voorontlading door een hoofdontlading (return stroke r)

wordt opgevolgd.

Neerwaartse bliksemontladingen komen het meest voor bij bliksems lagen

naar aarde of lage objecten (lager dan 60 meter). Positieve neer

waartse ontladingen zijn zeldzaam.
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Opwaartse ontladingen komen voorname~k voor bij inslagen in zeer

hoge bouwwerken (bv. TV-torens) en installaties op bergtoppen.

Hoge bouwwerken beïnvloeden name~k het elektrostatisch veld in

hun ·omgeving. Indien een geladen wolk in de buurt van een hoog

bouwwerk komt, zal het veld rondom dit bouwwerk verhoogd worden,

zodat opwaartse voorontladingen geïnitieerd kunnen worden. Hoge

bouwwerken verhogen het aantal opwaartse ontladingen. Van deze

ontladingen is het merendeel negatief.

Berger [lJ~ heeft veel aan bliksemontladingen gemeten op de Monte

San Salvatore in Lugano. Daarbij kwamen de negatieve opwaartse

ontladingen 5,4 keer meer voor dan de positieve opwaartse en 6,5
keer meer dan de negatieve neerwaartse ontladingen.

Uit de analyse van vele meetgegevens over de gehele wereld komen

Anderson en Eriksson [2] tot de volgende conclusies:

- Indien de hoogte van bouwwerken (zoals bijvoorbeeld de masten

van hoogspannings~nen) beneden 60 meter b~ft.,. komen de

opwaartse ontladingen slechts ten hoogste l~~ voor.

Het aandeel van positieve ontladingen varieert in verschillende

delen van de wereld en is ook afhanke~k van het jaargetijde.

Deze waarden variëren tussen minder dan 5% en meer dan 20%.

Het aandeel van positieve ontladingen neemt toe met de hoogte

van het bouwwerk, en/of het nivo boven de zeespiegel.

- Er bestaat een indikatie dat het relatieve aandeel positieve

ontladingen toeneemt in het gebied van de lage stromen en in

het gebied van de hoge stromen.

De vier genoemde soorten bliksemontladingen naar aarde verschillen

onderling niet alleen in polariteit, voortplantingsrichting en

aantal, maar ook in amplitude en golfvorm •.

Bekend is dat bij inslag in hoogspanningslijnen de negatieve

neerwaartse ontladingen het meest voorkomen. De vraag is in hoe

verre de andere bliksemontladingen een rol spelen bij het ontstaan

van overspanningen in hoogspannings~nen. Daartoe is in tabel 1.1

een sumier overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van de

~

literatuurverwijzing, zie ~st op pa~ 102.
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verschillende bliksemontladingen naar aarde. Deze waarden zijn

verkregen uit metingen'van bliksemontladingen welke door Berger

C1J)r3Jin de periode van 1963 tot en met 1973 op de Monte San

Sa1vatore zijn verricht. Van de positieve neerwaartse ontladingen

heeft Berger geen mediane waarden kunnen geven van de stroom

eigenschappen, omdat deze ontlading slechts sporadisch voorkomt.

Verder waren de hiervan aanwezige meetresultaten vaak moeilijk van

de positieve opwaartse ontladingen te onderscheiden.

I I jidt ji2dt t front

soort ontlading kA kA/jUsec C A2s psec

1 negatief neerwaarts

eerste 30 12 5,2. 4
5,55,5.10

opvolgend 12 40 1,4 6.103 1,1

2 meervoudig

negatief opwaarts 10 26 23 3 12,3.10

3 positief neerwaarts - - - - -
4 positief opwaarts 36 2 84 5 396,6.10

\ Tabel 1.1: Overzicht van de mediane waarden van enkele typische

bliksemstroomeigenschappen volgens Berger.

In vergelijking met de negatieve neerwaartse ontladingen hebben de

meervoudige negatieve opwaartse ontladingen een grotere frontsteil

heid (26 kA/psec) dan de eerste ontlading (12 kA/psec), maar een

kleinere dan de opvolgende ontladingen (40 kA/psec). Echter de

gemiddelde stroomamplitude van de meervoudige negatieve opwaartse

ontladingen (10 kA) is 3-maa1 kleiner dan de amplitude van de

eerste negatieve neerwaartse ontlading.

De positieve opwaartse ontladingen kenmerken zich door een krachtige

opwaartse voorontlading van enkele honderden tot enkele duizenden

ampères • Na enige tot ongeveer 25 mi1iseconde volgt er een inten

sieve stroomimpuls met de volgende kenmerken. Een mediane stroom

sterkte van 36 kA welke niet veel hoger is als die van de negatieve

neerwaarste ontladingen (30 kA). Echter de steilheid van de
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positieve opwaarste bliksemstroom (2 kA/psec) is een orde van

grootte kleiner dan bij de negatieve neerwaartse eerste (12 kA/~sec~

resp opvolgende (40 kA/psec) ontladingen.

In vergelijking met de overspanningen in een hoogspanningslijn

ten gevolge van de negatieve neerwaartse bliksemontladingen

veroorzaken de negatieve opwaartse ontladingen lagere of gelijke

overspanningen. Overspanningen ten gevolge van de positieve

opwaartse ontladingen zijn een ordegrootte kleiner.

Daar verder het aantal opwaartse bliksemontladingen ten hoogste

l~~ bedraagt, is het geoorloofd om bij blikseminslagen in hoogspan

ningslijnen alleen.uit te gaan van negatieve neerwaartse ontladingen.

De volgende twee hoofdstukken zullen worden gewijd aan de huidige

stand van zaken omtrent de kennis van de parameters van bliksem

ontladingen. Daarbij zal speciale aandacht worden besteed aan die

parameters welke van belang zijn voor de berekening van terugslag.

Het tweede hoofdstuk behandelt het aantal bliksemontladingen, de

waarschijnlijkheid van het aantal voorkomende inslagen in een

hoogspanningslijn , de invloed van de hoogte van de bouwwerken

en het aantal voorkomende meervoudige bliksemontladingen.

Het derde hoofdstuk gaat verder in op verschillende amplitude

verdelingen en de kenmerken van de golfvorm van de bliksemstroom.
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HOOFDSTUK 2: AANTAL BLIKSEMONTLADINGEN

2.1 Akoestische en optische observatie

Sinds vele jaren wordt de onweersaktiviteit in een bepaald gebied gegeven

door het aantalonweersdagen T (thunderday, keraunic level); dit is

het aantal dagen per jaar dat in een station donder wordt gehoord.

Gewoonlijk wordt het onweersnivo op een kaart (isobront map) aangegeven

met lijnen van ge~Ke jaarlijkse onweersdagen (iso-keraunic level).

Voor Nederland is dit vastgelegd in NEN 1014.

Algemeen kan gesteld worden dat de hoogste onweersaktiviteit te vinden

is in de buurt van de evenaar, terwijl deze het laagst is b~ de polen.

De onweersaktiviteiten in hetzelfde gebied z~n afhankelijk van het

seizoen; maximaal in de zomer en minimaal in'de winter.

Echter de laatste jaren wordt steeds meer onderkend dat de onweersdag

als basis voor de vergelijking van bliksemaktiviteiten in verschillende

delen van de wereld zeer beperkt is.

Dit bleek vooral uit de visuele observaties, waarbij de bliksemflitsen

in de buurt van een waarnemingsstation fotografisch worden geregi

streerd. Bij deze registratiemethode is het mogelijk om de bliksem

flitsen onder te verdelen in flitsen die contact maken met de aarde

of met een geaard object (ground flashes or earth flashes) en die

'dat niet doen (cloud flashes).

Er is slechts in een beperkt aantal gebieden onderzoek verricht

naar het onderscheid in aantal flitsen naar aarde en tussen de

wolken. Algemeen kan gesteld worden dat in gematigde klimaten het

aantal bliksemflitsen naar aarde een-derde deel van het totaal

aantal flitsen uitmaakt; in tropische klimaten is dit ongeveer

een-zesde [4J.

Uit experimenten met visuele observaties is echter gebleken dat een

relatief groot aantal bliksemflitsen niet betrouwbaar kunnen worden

geclassificeerd. Beperkte gevoeligheid van het optisch systeem van de

camera, het triggernivo en de gezichtsproblemen veroorzaakt door dag

licht (gebrek aan contrast), neerslag, wolken,gebouwen en andere

obstrukties zijn hier debet aan. Daarom zijn andere methodes ontwikkeld,

waarbij de flits geregistreerd wordt met behulp van bliksemtellers.
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2.2 Meting van het aantal bliksemflitsen met behulp van tellers

De laatste jaren zijn verschillende apparaten ontwikkeld om het

aantal bliksemflitsen te tellen welke zich in een bepaald gebied

voordoen. Deze tellers zijn gebaseerd op de amplitude van de veld

veranderingen die de bliksemontladingen in de omgeving van zo'n

teller veroorzaken.

De meest gebruikte teller is de CIGRE 500 Hz teller, welke in 1972

door Pentrice [5J bij de CIGRE werd geintroduceerd. De bedoeling van

de vader van dit ontwerp (Pierce 1956) was dat het selectief zou

reageren op aardflitsen. Er wordt echter een aanzienlijk aantal

wolkflitsen meegeteld, zodat een correctiefactor Yg op de registratie

toegepast moet worden, welke gebaseerd is op de verhouding tussen

wolkflitsdichtheid Nc en aardflitsdichtheid Ng.

Indien de responsiekarakteristiek van de teller voldoende betrouwbaar

bekend is, kan de grootheid Ng uit de tellerregistraties in een

bepaald gebied als volgt bepaald worden:

_ Yg • K
Ng - 1"( • R2

g

Yg = 1/[1+(N IN ).(R IR )1c g c g

waarin:

Ng = aardflitsdichtheid of aardinslagdichtheid; het aantal

bliksemflitsen naar aarde per km2 per jaar,

K = totaal aantal door de teller geregistreerde flitsen,

Rg = straal van het effectief gebied van de teller voor

aardflitsen,

Y = correctiefactor voor wolkflitsen, welke gegeven wordtg
door de verhouding van het aantal geobserveerde aard-

flitsen waarop de teller reageert en het totaal aantal

door de teller geregistreerde flitsen,

R = straal van het effectief gebied van de teller voor
c

wolkflitsen,

N IN = verhouding tussen wolk- en aardflitsen.c g
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De CIGRE 500 Hz tellers zijn nog behept met enkele problemen.

Het blijkt dat het effectief gebied van de teller niet overal hetzelfde

is, maar in zekere mate afhangt van plaatselijke klimatologische

omstandigheden. Daar de CIGRE 500 Hz tellers ook een aanzienlijk aantal

wolkflitsen registreren, is het noodzakelijk dat de verhouding N INc g
bekend is daar waar de tellers worden toegepast.

In 1973 hebben R.B. Anderson e.a. [ 2 ] de CIGRE teller zodanig

gemodificeerd dat deze hoofdzakelijk op aardflitsen reageert. Deze

z.g.n. CIGRE 10 kHz teller heeft echter een kleiner effectief gebied.

De CIGRE adviseert de 10 kHz teller voor kalibratie van de 500 Hz

teller en voor gebruik in gebieden met hoge bliksemdichtheden.

In tabel 2.1 .. zijn de eigenschappen van beide CIGRE tellers weergegeven.

500 Hz 10 kHz
parameter eenheid. teller teller

bandbreedte kHz 0,125-2 2,5-40

frequentie voor maximale responsie kHz 0,5 10

effectieve straal voor aardflitsen R km 36 (37) 20 (20)
g

effectieve straa~ voor woJ.kflitsen R km 19 4
c

correctiefactor Yg' bij N IN = 1,5 - 0,71(0,83) 0,94 (0,95)c g

Tabel 2.1: Enkele gegevens van de CIGRE tellers [4 J.
De waarden tussen haakjes zijn afkomstig van Anderson

en Eriksson [2].

De verhouding N IN speelt een grote rol bij de CIGRE tellers.c g
basis van observaties in verschillende gebieden van de wereld zijn

eerder pogingen gedaan om een relatie tussen de verhouding N IN
c g

In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van verschillende empirische

benaderingen voor N IN • Het blijkt dat N IN binnen een klimatologischec g c g
zone sterk uiteenlopende waarden kan aannemen.

Verder is gebleken dat de verhouding N IN afhanke~K is van hetc g
onweersnivo T en van de geografische breedtegraad À.
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zone verhouding referentie
N INc g

gematigd 1,5 Pierce (1955)

subtropisch 3 Mackerras (1976)

subtropisch 4 Horner (1965)

tropisch 9 Aiya en Sonde (1963)

tropisch 6 Horner (1965)

droog 4 Viermaster (1972)

Tabel 2.2: Verhouding tussen wo1k- en aardflitsen.

Op basis van gegevens uit 13 landen hebben Prentice en Mackerras

in 1977 de volgende empirische relaties afgeleid:

N IN =c g

N IN =c g

1,0 + 0,063 T (1~ T ~84)

4,11 + 2,11 cos 3À (Oo~À ~60o)

Achter iedere vergelijking is het gebied aangegeven waarvoor de

relaties gelden. De uiteindelijke benadering voor N IN wordt uitc g
het gemiddelde van beide relaties voor een bepaalde T en A
verkregen.
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2.3 Relatie tussen het aantal blikseminslagen en het onweersnivo

Door de jaren heen zijn op basis van meetgegevens uit een aantal

gebieden van de wereld voorstellen gedaan omtrent de relatie tussen

N en T , met de bedoeling deze relatie ook in andere gebieden te
g

kunnen toepassen. Bij de vaststelling van de empirische relatie wordt

meestal uitgegaan van de volgende vorm:

N = aTb (2.5)
g

Pentrice[ 4J heeft een overzicht gegeven van de verschillende

empirische relaties tussen aardinslagdichtheid en jaarlijkse

onweersdagen (tabel 2.3).

aardinslagdichtheid

T= T= T=
jaar gebied 20 30 60 referentie

1950 wereld(tropisch klimaat) 0,13T 2,6 3,9 7,8 Brooks

1950 wereld(gematigd klimaat) 0,19T 3,8 5,7 11 Brooks

1951 U. S.A. (noord) O,llT 2,2 3,3 6,6 Horn,Ramsey

1951 U.S.A.(zuid) 0,17T 3,4 5,1 10 Horn,Ramsey

1954 Rhodesië 0,14T 2,8 4,2 8,4 Anderson, Jenner

1964 Zweden 0,004T2 1,6 3,6 14 Müller-Hillebrand

1966 Wereld(gematigd klimaat) 0,15T 3,0 4,5 9,0 Golde

1968 U.S.A. O,lT 2,0 3,0 6,0 Anderson

1968 Indië O,lT 2,0 3,0 6,0 Aiya

1969 U.S.A. 0,15T 3,0 4,5 9,0 Brown,Whitehead

1972 U.S.S.R. 0,036Tl ,3 1,8 3,0 7,4 Kolokolov,Pavlova

1974 q.B. 0,0026Tl ,9 0,8 1,7 6,2 Stringfellow

Tabel 2.3: Empirische relaties tussen aardinslagdichtheid Ng en

jaarlijkse onweersdagen T.

Geen van de relaties springt er als meest betrouwbaar uit. Bij T=20

varieert Ng van 0,8 tot 3,8 , terwijl bij T=30 Ng tussen 1,7 en 5,7

ligt, hetgeen een grote variatie betekent.
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Met behulp van tellers zijn de laatste jaren vele bliksemflitsen

geregistreerd. De voornaamste resultaten zullen hieronder worden

besproken.

Popolansky [ 2 ] heeft in 1971 vele honderden observaties verzameld

welke verkregen waren met behulp van de CIGRE 500 Hz tellers in vijf

verschillende gebieden; dat zijn Europa,Japan, Centraal-Afrika,

Australie en Noord-Noorwegen. Op basis van deze gegevens kwam

Popolansky tot de volgende relatie:

K = 14,71 T 1,67 (2,6)

met

.K = aantal registraties per jaar van de teller,

T = aantal onweersdagen per jaar.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat K ook een aantal wolkflitsen

bevat vanwege de beperkte selectiviteit van de 500 Hz teller.

Conversie van het aantal registraties K naar aardinslagdichtheid N
g

vereist een kennis van de eigenschappen van de afzonderlijke tellers,

dwz. responsiegebied en selectiviteit voor aardflitsen.

Eriksson heeft over een periode van 3 jaren de meetgegevens verzameld

van ongeveer 350 CIGRE 10 kHz tellers welke in Zuid-Afrika staan

opgesteld. In dit gebied is een variatie in T van 3 tot 110 onweers

dagen waargenomen. Uit de direkte metingen,zoals weergegeven in

figuur 2.l,heeft Eriksson een voorlopige relatie tussen N en T
g

afgeleid.

Ng = 0,023 T 1,3

De relatie van Popolansky (2.6) heeft een hogere waarde voor de

exponent b dan de relatie van Eriksson (2.7). Dit verschil zou

toegeschreven kunnen worden aan het feit dat de 500 Hz teller op een

groter gedeelte van de wolkflitsen reageert dan de 10· kHz teller.

Volgens relatie (2.3) neemt het relatieve aandeel van de wolkflitsen

toe met het aantalonweersdagen.
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Figuur 2.1: Relatie tussen aardinslagdichtheid en onweersnivo

gebaseerd op registraties van tellers in Zuid-Afrika.

Aangezien de CIGRE 10 kHz tellers het minst gevoelig zijn voor

wolkflitsen en deze tellers in de buurt van de meetplaata geijkt

zijn, kan relatie (2.7) op dit moment als meest betrouwbaar beschouwd

worden. Zoals uit figuur 2.1 blijkt is deze relatie gebaseerd op data

met een aanzienlijke strooiing.

Als voorlopige handleiding voor praktische toepassingen stellen

Eriksson en Anderson de waarden uit tabel 2.4 voor. Daarbij moet

echter rekening gehouden worden met de aangegeven spreiding.

Volgens waarnemingen van de KNMI bedraagt het onweersnivo in

Nederland 24 onweersdagenper jaar. De aardinslagdichtheid wordt

door haar begroot tussen 1,3 en 2,7. Formule (2.7) geeft voor

T=24 een waarde voor Ng van 1,43. Deze ligt binnen de door de

KNMI gegeven range.
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N km-2 . -1jaar
T

g
berekend met waargenomen
relatie (2.7) spreiding

5 0,2 0,1 - 0,5
10 0,5 0,15 - 1
20 1,1 0,3 - 3
30 1,9 0,6 - 5
40 2,8 ' 0,8 - 8
50 3,7 1,2 - 10
60 4,7 1,8 - 12
80 6,9 3 - 17

100 9,2 4 - 20

Tabel 2.4: Voorstel van Anderson en Eriksson omtrent N (T).
g

In figuur 2.2 is relatie (2.7) grafisch weergegeven. Ter verge~king

z~n daarin ook de meest recente empirische relaties tussen N en Tg
uit verschillende gebieden van de wereld opgenomen. Uit figuur 2.2

blijkt dat vergel~king (2.7) geen slechte benadering is voor N (T).g

Ngf 20

10

5

A: 0,036.Tl ,3 Sovje'b-UIii 1972
2 B: 0,04.Tl ,35 v.s. 1972

c: 0,0026.Tl ,9 G.B. 1974

1 D': O,l.T Australië 1977

E: 0,023.Tl ,3 Z.A.(2.7) 1979

F: 0,00625.Tl ,55 Italië(6] 1980
0,5

0, 2 +---...,....--r--__-T""...,.......,..~

10 20 ;0 100-'"
T

Figuur 2.2: Verschillende benaderingen van N (T).
g
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2.~ Aantal blikseminslagen in een lijn

Het aantal neerwaartse blikseminslagen in bouwwerken of masten Nm
neemt toe met de hoogte van het bouwwerk. Dit effect kan in rekening

worden gebracht door de aanname van een cirkelvormige aantrekkings

zone met een straal Ra-

Deze straal is afhankelijk van de hoogte Hm van het bouwwe~_ Volgens

Anderson en Eriksson kan deze afhankelijkheid beschreven worden door:

6
0,61

Ra = 1 ,3. Hm

waarbij Ra en Hm uitgedrukt zijn in meters.

Een vaak toegepaste ruwe benadering is:

(2.10)

In werkelijkheid is de straal Ra ook afhankelijk van de amplitude van

de bliksemstroom. Echter hieromtrent zijn te weinig gegevens beschik

baar om een uitspraak te doen over de relatie tussen Ra en de

stroomamplitude. Aangezien echter de amplitudeverdelingen aan masten

gemeten zijn, is de stroomafhankelijkheid van de aantrekkingszone hier

in feite in verdisconteerd. Vandaar dat men spreekt van een

effectieve aantrekkingszone met een effectieve straal Ra.

Het aantal blikseminslagen in een hoogspanningslijn is afhankelijk van

de aardinslagdichtheid Ng, de effectieve vangbreedte van de lijn W en

de lengte van de lijn L. Indien we uitgaan van een lijn van 100 km

lengte, kunnen we de volgende algemene relatie voor het aantal

blikseminslagen in een lijn Nl schrijven:

inslagen/100 km/jaar

met vangbreedte W in meters.

Voor het vangebied zijn in het verleden door een aantal onderzoekers

verschillende betrekkingen afgeleid.
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Whitehead [4 J geeft voor W de volgende uitdrukking:

meter

waarbij:

S = horizontale afstand tussen aarddraden of tussen geleiders,

Kh= constante variërend van 2 tot 4,

Hs = gemiddelde hoogte van de aarddraden of geleiders.

De gemiddelde hoogte van een draad wordt uitgedrukt als:

H = H - 2/3.gs

met:

H = hoogte van de draad bij de maat in meters,

g = doorhang van de draad in het midden van een

overspanning (zeeg).

Om theorie en praktijk beter in overeenstemming te brengen heeft

J.G. Anderson de formule voor het vangebied later gemodificeerd tot:

Volgens Anderson en Eriksson geldt voor de vangbreedte:

W = S + 2.Ra

Invullen van relatie (2.9) levert:

W = S + 32,6.H 0,61
s

Relatie (2.10) leidt tot:

W = S + 4.Hs

(2.16)

Hetgeen overeenkomt met relatie (2.12) van Whitehead indien Kh=4.

Op basis van een geometrisch model vond Golde in 1945:

2
W - 3, 6. rt •Hm 3 H (1 _ 3, 2. H,., )

- L +. s· Ls s
waarin Ls de gemiddelde lengte van een overspanning is.
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Hagenguth modificeerde deze relatie in 1958 als volgt:
2 '

t.1 _ ( 2 7t + 1 ). Hm 4 H (1 Hm)
'/I - Ls +. s· - Ls

In,relatie (2.11) is Nl lineair afhankelijk van Ng , maar er wordt ook

nog vaak gebruik gemaakt van relaties waarin Nl een lineaire f.unktie

is van T.

Op basis van metingen aan amerikaanse lijnen met een gemiddelde hoogte

van ongeveer 30 meter kwam een AIEE-commissie in 1950 tot de volgende

formule [7 ]:

inslagen/lOC km/jaar

Uit russische veldexperimenten verkreeg Burgsdorf [8 J in 1958 een

formule, waarbij rekening gehouden werd met de gemiddelde hoogte

van de blikaemdraden:

Nl = 2,7.Hs.T/30 inslagen/100 km/jaar

In tabel 2.5 is een overzicht gegeven van de afwijkingen in de

verschillende voorspellingen van het aantal blikseminslagen in

hoogspanningslijnen. Daarbij zijn de volgende waarden als voorbeeld

genomen:

masthoogte Hm = 40 m,

gemiddelde hoogte van de bliksemdraden Hs = 33 m,

aantal bliksemdraden 2,

afstand tussen de bliksemdraden S = 20 m,

aantalonweersdagen per jaar T = 30 dagen/jaar,

aardinslagdichtheid Ng = 3 inslagen/100 km/jaar,

lengte van beschouwde hoogspanningslijn L = 100 km,

lengte overspanning Ls = 300 m.

De relatie tussen het aantal inslagen in een lijn en de aardinslag

dichtheid kan door zeer ingewikkelde vergelijkingen weergegeven

worden. De meer gecompliceerde vergelijkingen zijn gebaseerd op

elektrogeometrische modellen van bliksemontladingen.Het verrassende

is dat zelfs de eenvoudigste relatie nog steeds gebruikt wordt.

Dit is vooral toe te schrijven aan de onzekerheden bij de keuze van

Ng ende onzekerhedèn die een rol spelen bij de bepaling van de

parameters in de meer gecompliceerde vergelijkingen.
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Referentie 'vi Nl W Nl

(2.14) Whitehead S + 4H;,09 Ng.W/10 201 62

(2.16) Eriksson S + 32,6 HO,61 Ng.W/10 295 89s

(2.17) Eriksson S + 4Hs NJl.W/10 152 46
2

(2.18) Golde 3,67tHm + 3Hs (1- 3'i Hm ) Ng.W/10 129 39
La a

(2.19) Hagenguth (21l,+1)Hi
4Hs (1- ~) Ng.W/10 153 46La +

(2.20) AIEE-methode 6Z.T/30 62

(2.21) Burgsdorf 2,7HsX/30 89

Tabel 2.5: Overzicht van de verschillende benaderingen van het

aantal blikseminslagen in een hoogspanningslijn;

Nl in inslagen/100 km/jaar, W in meters.

De waarden van Nl in tabel 2.5 schommelen rond 60 inslagen bij Ng=3.

In figuur 2.~ zijn de meest recente relaties (2.14), (2.16) en (2.17)

als funktie van H getekend indien s=o meter (een bliksemdraad).s
Relatie (2.14) is verkregen uit observaties van lijnen met een hoogte

in de buurt van 40 meter, terwijl relaties (2.16) en (2.17) hoofdzakelijk

gebaseerd zijn op observaties van zeer hoge objecten tot 400 meter.

Daar de meeste hoogspanningslijnen lager dan 80 meter zijn, geeft

relatie (2.14) de meest betrouwbare benadering van de effectieve

vangbreedte. Voor lijnen hoger dan 80 meter kan relatie (2.16)

gebruikt worden.

'vi
[mJ
600

400

200

A: S+4.H 1,09
s

B: S+32,6.H 0,61
s

c: S+ 4.Hs

(2.14)

(2.16)

(2.17)

o 50 100 150 200 Hs [m]

Figuur 2.3:Vanggebied als funktie van de gemiddelde hoogte Hs.
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2.5 Meervoudige ontladingen

Het aantal ontladingen in é~n flits of inslag varieert sterk over

de verschillende gebieden van de wereld. In tabel 2.p wordt een

indicatie gegeven van het aantal voorkomende meervoudige

bliksemontladingen.

aantal ontladingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of meerper flits n

kans op 45 14 9 8 8 4 3 3 2 4
n ontladingen (%)

kans op aantal
ontladingen 100 55 41 32 24 16 12 9 6 4
groter dan (n-l)

Tabel 2.6: Kans op meervoudige bliksemontladingen.

Van het aantal inslagen bestaat 45% uit een enkele ontlading.

Het'gemiddeld aantal ontladingen per inslag is 3.

In tabel 2.7 wordt een indruk gegeven van de verdeling van de

tijdsduur van meervoudige ontladingen.

parameter cumulatieve kansverdeling ( kans dat
aangegeven waarde overschreden wordt)

95 % 50 % 5 %
- -
tijdsduur van een 64 ms 200 ms 620 mameervoudige ontlading

interval tussen 6ms 35 ma 200 mstwee ontladingen

Tabel 2. Kansverdeling van de tijdsduur van meervoudige

ontladingen.

In hoeverre meervoudige ontladingen in rekening moeten worden

gebracht, hangt mede af van de relatieve intensiteit t.o.v. de

eerste ontlading. Hierop zal in een volgend hoofdstuk nader

worden ingegaan.
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2.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de huidige kennis

omtrent het aantal blikseminslagen in een hoogspannings~n.

Het aantal blikseminslagen Nl in een lijn kan benaderd worden met:

-1Nl = W.Ng.IO inslagen/100 km/jaar

De effectieve vangbreedte kan daarbij gelijk gesteld worden aan:

W= S + 4.H 1,09 meter
s

De aardinslagdichtheid Ng kan met behulp van bliksemtellers

bepaald worden, indien deze tellers goed gakalibreerd zijn in het

gebied waar ze worden gebruik~;·d.w.z. kalibratie van het

effectieve meetgebied en de bepaling van de verhouding N /N •c g

Indien geen registraties van tellers voorhanden zijn, kan de

aardinslagdichtheid bepaald worden uit het aantalonweersdagen

per jaar volgens:

De relatie tussen Ng en T is statistisch van karakter.

Om realistischere en statistisch significante vergelijkingen te

kunnen maken, zijn nog vele metingen in een groot aantal gebieden
~

over een voldoende lange periode (tenminste 11 jaar) noodzakelijk.

Relatie (2.7) zal worden aangenomen voor praktische toepassingen

totdat meer gegevens beschikbaar komen.

Met een netwerk van tellers kunnen betrouwbaardere kaarten van

bliksemintensiteit opgebouwd worden dan de nu bestaande

onweerskaarten.

Indien meer tellerregistraties voor handen zijn, lijkt het

aanbevelenswaardig om alle bliksemgegevens in vergelijkbare

geografische of klimatologische gebieden te verdelen.

~ i.v.m. periodieke variatie zonneactiviteit
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Verfijningen naar klimaat , type onweer, hoeveelheid en soort neerslag

en ~oogte zijn nog niet mogelijk met de huidige beperkte ~egevens.

Ook de breedtegraad kan alleen maar een grove indikatie zijn van

de bliksemintensiteit,aangezie~er grote klimatologische

verschillen tussen gebieden op dezelfde breedtegraad kunnen

bestaan.

Popolansky heeft op basis van een groot aantal gegevens een

relatie tussen het aantal tellerregistraties K en het aantal

onweersdagen T voorgesteld. Het lijkt mij zinvol om de data van

Popolansky te herbestuderen en hieruit een relatie tussen de

inslagdichtheid naar aarde en het aantalonweersdagen te

bepalen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat van elke afzonder~ke

teller de correctiefactor Yg en het effectief meetgebied bekend

zijn.

Wann~bliksemtellersook in staat zouden zijn om de tijdsduur van

het onweer te registreren, zou de mogelijkheid bestaan om de

bliksemaktiviteit als funktie van het aantalonweersuren te

definiëren. Dit leidt ongetwijfeld tot een betere benadering.
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HOOFDSTUK 3: BLIKSEMSTROOMGROOTHEDEN

3.1 Log-normale waarschljnlijkheidsverdeling

Het is gebruikelijk om de kansverdeling van de bliksemstroom te benaderen

met een log-normale verdeling. Er is echter geen fysische reden aan te

geven waarom de kansverdeling van de stroomamplitude volgens een log

normale verdeling zou moeten verlopen. In de prakt~k is wel gebleken dat

deze verdeling tot nu toe de beste benadering is. Zoals later in dit

hoofdstuk zal blijken, zijn nog vele metingen nodig om tot een betrouwbare

statistische verdeling van de bliksemstroom te komen. Daarom moet enige

voorzichtigheid betracht worden bij de ponering van een bepaalde verdeling.

Eenlog-normale verdeling van variabele X betekent dat de logaritme

van X normaal verdeeld is met parameter p en a.
Stel dat variabele Y normaal verdeeld is, dan kan Y getransformeerd

worden in de genormeerde waarde volgens:

z = ( Y - p.) I ei

IJ. = !Y/n

n = aantal waarnemingen

V = (2: ( Y - IJ. )
2In )t

De kan~dichtheid is:

f(z) = 1
./2 Tt \

2exp (-iz }

De cumulatieve verdeling is:

J
~

F (y) = (j 1 exp (-tz2 ) dz <3 .2 )
J2 n I

-
Indien nu variabele X gedefinieerd wordt door X = lOY, is de kansverdeling

van X gelijk aan:

P (I) = P(X~I) = P(lOY~I) = P(Y~logI) =
x

j og I -,u
1 v 2l21t' exp ( -tz ) dz

Voor de mediane stroom Ï geldt dan: log Ï =p

en voor de spreiding: ~ - ~logI - u
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De cumulatieve log-normale kansverdeling verder uitgeschreven levert:

<3.6)

j
:LOg

= VlogI
l
r/2ff'

-C-:I

P(I)

Uit:

= J
I

P(I) p(I) dI

-0-:>
volgt'.voor de kansdichtheidsfunktie :

p(I) =

voor I>O

voor I~O

In het verdere verloop van dit verslag zullen we deze log-normale

verdeling gebruiken voor de verdeling van de stroomamplitude.
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3.2 Waarschijnlijkheidsverdeling van de bliksemstroomamplitude

Een aantal onderzoekers heeft gedurende de laatste decennia

op basis van een beperkt aantal metingen voorstellen gedaan

omtrent de mediane waarde en de spreiding van de log-normale

verdeling van de bliksemstroomamplitude.

We zullen hieronder ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen

op dit gebied.

In 1972 heeft PopolatJ.l~ky[ 9] als eerste een uitgebreid overzicht

gemaakt van de metingen aan bliksemQntladingen over de gehele

wereld. Hij maakte gebruik van 624 metingen van onderzoekers in

Zwitserland (Monte San Salvatore), Tsjecho-Slowakije, Polen, Zwe

den, Noorwegen, Groot-Brittanië, Australië en de U.S.A.

De blikseminslagen in niet hoge objecten zijn meestal neerwaartse

ontladingen.

Uit metingen van de bliksemstromén was gebleken dat de parameters

van neerwaartse bliksemontladingen, geregistreerd op de Monte

San Salvatore, dezelfde waren als de parameters van de ont

ladingen in bovengrondse transmissie~nen en andere lage objecten.

Van de metingen op de Monte San Salvatore en die aan zeer hoge

objecten (enkele honderden meters hoog) heeftPopolansky alleen

de neerwaartse bliksemontladingen in zijn samenvattende bliksem

stroomverdeling meegenomen.

Als benadering van de bliksemstroom kansverdeling voor boven

grondse transmissielijnen kwamPopolansky tot een log-normale

verdeling met de volgende parameters:

Ï = 25 kA

Ü logI = 0,39

Bij nadere studie door Eriksson in 1978 (10] bleek dat de gegevens die

Popolansky gebruikt heeft voor zijn log-normale verdeling voor

meer dan 50% afkomstig waren van schoorstenen met onbekende hoogte.

De meetresultaten van deze objecten zouden zowel opwaartse

als neerwaartse ontladingen kunnen bevatteno Maar ook het aantal

positieve ontladingen was hierbij niet bekend, zodat deze meet

resultaten onbruikbaar waren.

Verder bestond de door. hem gehanteerde gegevens van metingen
op de Monte San Salvatore uit zowel positieve als negatieve
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neerwaartse bliksemontladingen. Echter Berger [ 1 ] heeft

recentelijk (1978) aangetoond dat alle positieve registraties

van dit station in feite als opwaartse ontladingen beschouwd

moeten worden, zodat ook deze meetwaarden geëlimineerd moeten

worden.

In 1978 heeft daarom de CIGRE Werkgroep 33-01 voorgesteld om

de bliksemstroomverdeling van Popolansky te modificeren.

Daarbij werd alleen uitgegaan van de metingen van negatieve

neerwaartse bliksemontladingen en van metingen aan masten met

een hoogte lager dan 60 meter.

Deze laatste limiethoogte werd aangenomen, omdat volgens

Eriksson [ 2 J dan het aandeel van de opwaartse bliksemont

ladingen kleiner dan lOO~ blijft. Verwacht werd dat de resulterende

stroomverdeling voldoende representatief is voor praktische

toepassingen.

Uit de overgebleven 266 meetgegevens werd een log-normale

verdeling verkregen met de volgende parameters:

I = 31 kA

VlogI =0,30

In 1980 hebben Eriksaon enPcpolansky het aantal gegevens omtrent

de bliksemstroomamplitude uitgebreid tot 338 en komen tot de

volgende log-normale benadering:

I = 30 kA

Ü logI = 0,32

Volgens Hileman [ 8] zou de toepassing van de log-normale

verdeling verbeterd kunnen worden als er twee verdelingen werden

gegeven; een voor stromen boven 20kA en een andere voor stromen

beneden 20kA. Dit zou een betere benadering van de bliksemstroom

verdeling geven. Verder wordt aldus onderscheid gemaakt tussen de

stromen welke significant zijn voor de afschermfout (shielding

failure) en welke significant zijn voor de terugslag (backflash).
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Een voorstel hieromtrent is gedaan door Anderson en Eriksson

De cumulatieve kansverdeling is in twee delen opgesplitst,

waarbij het knikpunt rond 20kA ligt (tabel 3.1).

afschermstromen terugslagstromen

I- P(I>Io) I o P(I>Io)
0

4kA 98 % 20 kA 80 %

20 kA 80 % 90 kA 5%

Tabel 3.1: Geknikte log-normale stroomverdeling volgens

Anderson en Eriksson.

Deze geknikte log-normale benadering kan beschreven worden

met de parameters I = 60 kA en ulogI =0,54 voor bliksem

stromen kleiner dan 20kA en met L= 34kA en GlogI = 0,26

voor stromen boven 20kAo

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van verschillende log

normale verdelingen van bliksemstroomamplitudes welke gedurende

de laatste twintig jaar zijn voorgesteld. Bij de geknikte verdeling

en zijn de knikpunten extra vermeld.

Opvallend daarbij is dat ondanks de grote verschillen in

mediane stroomsterkten, variërend van 15 kA tot en met 34 kA, .

de kansverdelingen bij bliksemstromen, groter dan 90 kA goed met

elkaar overeenkomen. Alleen de log-normale verdelingen van J.G.

Anderson en H.A. Sargent vormen hierop een uitzondering.

In het verdere verloop van dit verslag zullen we een verdeling

van de bliksemstroom aannemen overeenkomstig de meest recente

log-normale verdeling gegeven door:

= 30 kA

0,32

I

VlogI =
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~
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QJ al oM s:: 0 0 ('\J 0 ~oM

s:: e al~ ::s ...;t ('\J. 0'\ ..... ('\J al ~

al 0 "Cl al P- 1\ !I " 1\ A M :R
M oM 0 S::oM ~ QJ ~

al "Cl M al > OM H H H H H ~ M
a$ QJ~ ~ QJ s:: ......, ......, ......, ....., ....., oM QJ
on e ll) ll)"Cl ~ P-4 P-4 P-4 P-4 P-4 ..... >

kA V1Of/:I kA % % % % %
J.M. CJ.a.Y'ton

[8JF.S. Young 1964 15 0,43 91,1 38,6 3,4 1,7 0,4
(AIEE-verdeling) 1964

J.G. Anderson 46,5 0,31 99,9 88,3 5,4 1 0~92 [8]

0,18 46,5

M.A. Sargent 1972 13 0,32 94,4 28 0,45 0,13 0,01 (1:Y

F. Popo:+ansky 1972 25 0,39 97,9 59,9 7,7 4,1 1 [9]

K. Berger 1975 30 0,30 99,8 72,1 5,3 2,1 0,26 [3]

A.J. Eriksson 1978 31 0,30 99,9 73,6 6,2 2,6 0,35 [2]
R.B. Anderson

1980 3°· 0,32 99,7 70,9 6,8 3 0,5 [10]

1980 60 0,54

34 0,26 20 98 80 5 2,1 0,15 [10]

Tabel 3.2: Overzicht van verschillende benaderingen van de

amplitude van de bliksemstroom door middel van

een log-normale verdeling.
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3.3 De golfvorm van de bliksemstroom

Het is gebruikelijk om de bliksemstroom met een dubbel-exponentiële

golf te beschrijven. Meestal is dit een 1.2/50 psec of een 2/40 psec

golf. In berekeningen wordt ook vaak gebruik gemaakt van een ramp

funktie pf een dubbele rampfunktie. Daarbij wordt het golffront

vastgelegd door de fronttijd of time-to-crest.

Echter uit recentelijk uitgevoerde analyses van bliksemstroomvormen

is gebleken dat het front van de neerwaartse negatieve bliksemstroom

een concave vorm heeft. We zullen hierop nader ingaan.

De eerste uitgebreide analyse van de golfvormparameters werd door

Anderson, Berger en Kröninger [3] in 1975 uitgevoerd op de bliksem

stromen welke geregistreerd waren op de Monte San Salvatore.

Het verloop van het front werd gedefinieerd door de maximale steil

heid en de fronttijd; dit is de tijd tussen het 2: kA punt en de eerste

piek van de stroom.

De volgende gemidde~de waarden werden vastgesteld:

eerste ontladingen I =30 kA
•I = 12 kA/psec

Tf ='5,5 pseè

opvolgende ontladingen I = 12 kA

I = 40 kA/psec

Tf = 1,1 psec

Anderson en Eriksson hebben de data van Berger gedigitaliseerd en

met behulp van een computer verwerkt [10]. Daarbij werden een aantal

frontparameters toegevoegd om de golfvorm zo goed mogelijk te

kunnen beschrijven. Zoals figuur 3.1 laat zien, is de 90 procent

waarde op het front als uitgangspunt genomen voor de definitie van

de frontparameters ( 90 % van de eerste piek ).

Deze zijn als volgt gedefinieerd:

T-10: Het tijdinterval tussen de 10 procent en 90 procent stroom

waarden. (De equivalente fronttijd Tf is in dit geval gelijk

aan T-10/0,8).
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Het tijdinterval tussen de 30 procent en 90 procent stroom

waarden.(De equivalente fronttijd Tf is in dit geval gelijk

aan T-30/0,6.)

TAN-10: De steilheid van de stroom bij 10 procent stroomwaarde.

( Deze parameter is opgenomen om een indruk te verkrijgen

van de initiële stroomsteilheden, of de steilheden van de

lijnspanningen, welke de overspanningsafleiders te verduren

krijgen.)

S-lO:

S-30:

De gemiddelde stroomsteilheid tussen de 10 procent en 90

procent stroomwaarden.

De gemiddelde stroomsteilheid tussen de 30 procent en 90

procent stroomwaarden.

TAN-G: De maximale stroomsteilheid op het front. ( Dit is in feite

dezelfde parameter als die in een voorgaande studie [3]

is geintroduceerd.)

Verder werd het nodig bevonden om speciaal voor de eerste ontladingen

onderscheid te maken tussen de eerste piek van de stroom (PEAK-1) en

de tweede topwaarde (PEAK), welke ongeveer 5 ~ 10 psec later komt.

Op deze bas.is zijn de gegevens van Berger geanalyseerd en de resul

terende cumulatieve verdelingen bepaald, zoals weergegeven in

tabel 3.3 en figuur 3.2 •

Uit tabel 3.3 blijkt dat de eerste negatieve neerwaartse ontladingen

een relatief grote mediane fronttijd hebben. Bij gebruik van het

10%-90% kriterium volgt uit tabel 3.3 voor de mediane front tijd

5,58 psec en bij toepassing van het 3~~-9~~ kriterium 3,83psec.

Opvallend is verder dat het golffront sterk concaaf is.

De opvolgende negatieve neerwaartse ontladingen hebben een steiler

mèdiaan front; 0,76 psec op basis van het 1~~-90% kriterium en

0,58 psec bij het 3~~-9~~ kriterium. Het front is minder concaaf.
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Tabe~ 3.3
Summary of front shape parameters

Approximation by log- Percent 0 f cases
Parameter N Units norma1 distribution exceeding tabu1ated

va1ue

11 °108 Positive 95% 507- 5Z
test

First st roke

T - la 80 liS 4,5 0,25 No 1,8 4,5 11,3

T'- 30 80 liS 2,3 0,24 Yes 0,9 2,3 5,8

TAN - la 75 kA/us 2,6 0,40 No 0,6 2,6 11,8

S - la 75 kA/lis 5,0 0,28 Yes 1,7 5,0 14,1

S - 30 73 kA/lis 7,2 0,27 Yes 2,6 7,2 20,0

TAN G 75 kA/lis 24,3 0,26 Yes 9, I 24,3 65,0

pEAK-1 75 kA 27,7 0,20 Yes 12,9 27,7 59,5

pEAK 80 kA 31,1 0,21 No 14, I 31,1 68,5

RATIO (1'- I ) lP - - 0,9 0,10 - - - -

Subsequent
strokes

T - la 114 liS 0,6 0,40 No 0,\ 0,6 2,8

T - 30 114 liS 0,4 0,44 No 0, I 0,4 1,8

TAN - la 108 kA/lis 18,9 0,61 Yes 1,9 18,9 187,4

S - la 114 kA/lis 15,4 0,41 Yes 3,3 15,4 72 ,0

S - 30 114 kA/lis 20, I 0,42 Yes 4,1 20, I 98,5

TAN G 113 kA/lis 39,9 0,37 Yes 9,9 39,9 161,5
\PEAK-I 114 kA 11,8 0,23 Yes 4,9 11 , B 28,6 I

PEAK 114 kA 12,3 0,23 Yes 5,2 12,3 29,2

RATIO (1'-1) lP - - 0,9 0,09

Note: In each case, the above log-normal distributicns are expressed in

teems ot the base 10.
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waarnemer jaar fronttijd N gemiddeld

Fischer en 1972 eerste 436 3,7 ps
Uman opvolgende _480 3,0 p.s

Lin en
1973

eerste _708 3,4 - 4,0 p..s
Uman opvolgende 1191 ~,2 - 2,9 ps

Tiller e.• a. 1976 eerste 182 2,7 -3,7p.s
opvolgende 314 2.1 - 2,6 }lS

Weideman en 1978 eerste 172 4,0 - 4,1 ps
Krider opvolgende 164 0,6 -0~9}lS

Eriksson eerste 116 2,7 - 3,5 p.s
opvolgende 60 1,9 - 2,2 ps

Clayton en 1964 eerste 4Young ps

Anderson J .-G. eerste 1,75 p.s

Eriksson en 1979 eerste 80 3,83 p.s
Anderson opvolgende 114 0,58 p.s
300;6-90% krit

Eriksson en 1979 eerste 80 5,58 p.s
Anderson opvolgende 114 0,67 p.s
100;6-90% kri t

Berger
1975

eerste 89 5,5 p.s
opvolgende 118 1,1 ftlS

Tabel 3.4: Overzicht van gemeten fronttijden.
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In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de fronttijden die door

verschillende onderzoekers zijn gevonden. De eerste ~f onderzoekers

hebben de fronttijden bepaald uit registraties van uitgestraalde

elektromagnetische veldveranderingen. Ter vergelijking zijn ook de

fronttijden volgens Clayton-Young en J.G., Anderson opgenomen [8].
De fronttijd van de analyse van Anderson en Eriksson, op basis van

het 3~~-90% kriterium, komt goed overeen met de front tijden verkregen

uit de metingen van de elektromagnetische veldveranderingen. Dit

geldt vooral voor de eerste negatieve ontlading.

Een indruk van de halfwaardetijd van de rug is in onderstaande tabel

weergegeven. Deze waarden zijn vooral belangrijk voor het testen van

overspanningsafleiders, zeker wanneer het gaat om het gedrag van de

afleider bij meervoudige bliksemontladingen.

percentage dat de aangegeven waarde overschrijdt

95 % 50 % 5 %

negatieve eerste 30 psec 75 psec 200 p.sec
ontladingen

negatieve opvolgende 6,5 psec 32 psec 140 psec
ontladingen

Tabel 3.5: Halfwaardetijd van de rug volgens Anderson en Eriksson [2].



36

3.4 Correlatie tussen verschillende parameters van de bliksemstroom

De correlaties tussen de verschillende frontparameters z~n met

behulp van enkelvoudige regressie analyse bepaald. Daarb~ werd een

lineaire regressie van de logaritme van de variabelen aangenomen;

d.w.z. een relatie van de vorm:

b
Y = a.x (of ln y = ln a + b.ln x )

De stroompiek werd als onafhankelijke variabele aangenomen. Voor

zowel de eerste als de opvolgende bliksemontladingen zijn de

correlaties tussen de frontparameters onderzocht, samen met de

relatie tussen eerste en opvolgende piekwaarden. Dit is in

tabel 3.6 weergegeven.

PEAK T-1O TAN-1O 8-10 8-30 TANG

PEAK-l (eerste) 0,47 (0,12) 0,30 (0,19) 0,43

PEAK (eerste) 1 0,45 (0,06) (0,20) (0,17) 0,38

PEAK (opvolgende) (0,03) (0,00) (0,05) 0,31 0,23 0,53

Tabel 3.6: Correlatiecoëfficiënten van enkele parameters van de

bliksems~room. De haakjes wijzen op die coëfficiënten

welke beneden de kritische waarden liggen v.w.b. de

5 % betrouwbaarheidsdrempel.

De stroomamplituden van de opvolgende bliksemontladingen blijken

statistisch onafhankelijk te zijn van die van de eerste. Echter de

gemiddelde waarde van de amplitude van de opvolgende ontladingen

ligt op ongeveer 40 % van die van de eerste ontlading.

Enige correlatie is te zien tussen de maximale steilheid TANG en

de amplitude van de opvolgende ontlading. Dit in contrast met de

vroegere analyse van Berger [3] waar geen correlatie tussen deze

twee parameters werd gevonden. Dit verschil moet gezocht worden

in het feit dat Berger zijn analyse met de hand heeft uitgevoerd.
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Volgens Anderson en Eriksson [101 lijkt

tussen de maximale steilheid S = TANGm
de eerste als de opvolgende ontlading

b
S = a.Im

het redelijk om de relatie

en de amplitude I voor zowel

als volgt weer te geven:

Voor praktische toepassingen wordt verondersteld dat voor de para~

meters S een logaritmische verdeling mag worden aangenomen, rond
m

een mediane waarde welke berekend wordt voor een gegeven waarde van

de piek-stroom.

De volgende relaties zijn in 1980 door Anderson en Eriksson voorgesteld:

eerste ontlading;

opvolgende ontlading:

S = 3,9 IO,55
m

U'l S = 0,54og m

S =3,8 1°,93
m

VlogSm = 0,70

0.14)

0.15 )
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3.5 Gemiddelde bliksemstroomvorm

De golfvormen van de positieve eerste bliksemontlading,

negatieve eerste ontlading en de negatieve opvolgende ont

lading verschillen onderling sterk. Vooral het verschil in

de fronttijden was aanleiding om de ontlaàingen in drie

categoriën onder te verdelen. De correlaties tussen de ver

schillende parameters bevestigen dat de gol~vormen binnen

een bepaalde categorie goed met elkaar overeenstemmen.

Het ligt dus voor de hand om voor iedere categorie een

typische golfvorm te construeren.

Berger,Anderson en Kröninger [3] hebben de gemiddelde golf

vorm als volgt geconstrueerd.

Van een bepaalde categorie worden alle krommen genormeerd

op een eenheids amplitude.

De tijdschaal van de individuele kromme moet zodanig verschoven

worden dat een bepaald tijdstip overeenstemt met een bepaald

stadium in de fysische ontwikkeling van de bliksemontlading.

Het scherp stijgende front is een geschikt en eenvoudig herken

baar kenmerk van een bliksemgolfvorm • Daarom wordt in [3 J de

50% waarde op het front als referentie gebruikt.

De gemiddelde golfvorm i wordt vervolgens uit de afzo~derlijke

golfvormen ij bepaald volgens:

m

i ( t
k

) = 1 L i. ( t
k

)
m j=l J

waarbij m het aantal beschouwde golfvormen weergeeft die een

bijdrage leveren aan de gemiddelde golfvorm i op het tijdstip .tk •

Figuur 3.3 toont de gemiddelde negatieve eerste bliksemstroom

vorm welke uit 88 opnames is berekend.

Figuur 3.4 bevat de gemiddelde stroomvorm van 76 negatieve

opvolgende bliksemontladingen. Opvallend daarbij is dat deze

ontlading een kortere front tijd en een snel afvallend eerste

gedeelte van de rug heeft.
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Positieve bliksemflitsen bestaan meestal uit een enkele ontlading.

Daar slechts 21 opgenomen curves beschikbaar waren van de Monte

Ban Salvatore konden niet genoeg gemeenschappelijke kenmerken

onderkend worden om een typisch gemiddelde golfvorm van positieve

bliksemontladingen te construeren.

Fig. 3.5 geeft dan ook slechts een selectie van 4 positieve

bliksemstroomvormen.
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Fig. 3.5: Typische stroomvormen van positieve ontladingen.

Positieve bliksemslagen worden gekarakteriseerd door flauwere

fronten en ruggen dan hun negatieve tegenhangers. Men gelooft

dat dit vooral in verband gebracht moet worden met de lange op

waartse leaders van de masten die met de positieve ontladingen

gepaard gaan.

Door de langere fronten en ruggen', gecombineerd met de wat

hogere gemiddelde topwaarden, hebben de positieve ontladingen

een veel grotere energie inhoud dan de negatieve ontladingen.

Om meer inzicht in het gedrag van de positieve bliksemontladingen

te verkrijgen, is nog veel onderzoek nodig.
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Daar de neerwaartse negatieve bliksemontladingen bij trans

missielijnen de grootste rol spelen, hebben Anderson en Eriksson

[/OJ alleen van de negatieve eerste en van de opvolgende

ontladingen getracht een mediané representa~~-vanhe't-front

te geven.

Alle beschikbare gedigitaliseerde stroomimpulsvormen werden

daarbij genormeerd naar hun 9~~ amplitude op het front.

Bij het sommatieproces is dit punt als referentiepunt gebruikt.

De sommatie verloopt verder hetzelfde als hiervoor omschreven.

In figuur 3.6 zijn de mediane stroomimpulsvormen gegeven.

De meeste frontparameters kunnen voldoende door log-normale

verdelingen benaderd worden. Daarom zijn in fig. 3.6 ook de

5 procent en de 95 procent betrouwbaarheidsgrenzen aangegeven,

zodat een indruk van de spreiding in het front wordt verkregen.

De discontinuïteiten-van de 5 procent en de 95 procent betrouw

baarheidsgrenzen in de buurt van het referentiepunt hebben geen

bijzondere betekenis. Deze komen voort uit de techniek van het

sommeren en zijn het gevolg van het feit dat alle impulsvormen

door hetzelfde referentiepunt gaan, zodat de standaarddeviatie

in dit punt geforceerd naar nul gebracht is.
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3.6 Conclusie

- De amplitudeverdeling van de bliksemstroom wordt benaderd met de

meest recente log-normale verdeling gegeven door Anderson en

Eriksson met parameters:

Ï = 30 kA

G'logI = 0,32
0.10)

- De invloed van de hoogte, klimatologische omstandigheden en

geografische locatie worden niet in de kansverdeling van de bliksem

stroom meegenemen, omdat daarvoor te weinig betrouwbare metingen

zijn gedaan.

- De in tabel 3.3 en figuur 3.6 gegeven mediane eerste resp. opvol

gende bliksemstroom zijn verkregen uit analyse van metingen op de

Monte San Salvatore. De vraag b~ft in hoeverre deze mediane

golfvormen representatief zijn voor ontladingen naar aarde of lage

objecten. Anderson en Eriksson komen tot een voorlopige veronder

stelling dat de verschillen tussen eerste en opvolgende ontladingen

minder zullen zijn voor ontladingen naar aarde,dan voor hoge objecten.

- Er zijn nog vele metingen noodzake~k om de kansverdeling van de

stroomamplitude en de golfvormparameters statistisch voldoende

betrouwbaar te kunnen vaststellen.

- Er is geen correlatie gevonden tussen de eerste en opvolgende

bliksemstroomamplituden, echter de gemiddelde amplitude van de

opvolgende ontladingen ligt op ongeveer 40 % van de eerste.

Mediane waarden van 31 kA en 12,3 kA zijn voor de eerste resp.

opvolgende ontladingen gevonden.

De opvolgende ontladingen hebben een steiler front dan de eerste.

Mediane waarden van de maximale steilheden zijn 24,3 kA/usec resp.

37,8 kA/usec voor de eerste resp. opvolgende ontlading~n.

In hoeverre meervoudige bliksemontladingen bij backflash van belang

zijn, zal in een volgend hoofdstuk besproken worden.
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- De maximale steilheid op het front van de stroom neemt minder

dan evenredig met de stroomamplitude toe. Voor de relatie tussen

de maximale steilheid S en amplitude r kunnen de voorstellen vanm
Anderson en Eriksson ·worden gehanteerd:

eerste ontlading: S = 3,9 rO,55
m

ulogS = 0,54
m

0.14)

opvolgende ontlading: Sm = 3,8 rO,93

CTl S = 0,70og m
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HOOFDSTUK 4: llJNGROOTHEDEN

4.1 Golfimpedanties van aarddraden en geleiders

Bij de berekening van de kans op terugslag zullen we uitgaan van een

hoogspanningslijn uitgevoerd met dubbel-circuit vakwerkmasten van het

Donau-type. Deze tijn voorzien van twee bliksemdraden, welke bevestigd

tijn aan de uiteinden van de bovenste traversen. Als voorbeeld is in

b~lage 1 de standaard vakwerkmast van het nederlandse 380 kV-koppelnet

opgenanen.

B~ een blikseminslag in de mast of de aarddraad zullen stroom- en

spanningsgolven in het mast-aarddradensysteem gaan lopen. Tevens

ontstaan op de geleiders spanningen ten gevolge van elektromagnetische

koppeling tussen de geleiders en de aarddraden.

Voor de hoogfrequente verschiJnselen welke optreden bij blikseminslag

kunnen, als gevoJgvan skineffect, de magnetisc."1e velden in de ge

leiders, de aarddraden en de aarde worden verwaarloosd.

Dan tijn voor een willekeurige configuratie van twee aarddraden en

een geleider de volgende stroan-spanningsrelaties van toepassing:

v1 = 211 i 1 + 212 i 2 + 213 i 3

v2 = 221 i 1 + 222 i 2 + 223 i 3

v3 = 231 i 1 + 232 i 2 + 233 i 3

Voor de golfimpectanties gelden de betrekkingen:

2111 b
211 = 60 ln(--) 221 = 212 = 60 ln(~)r 1 a12

2h b
222 = 60 ln(_2_) 231 = 2

13
' = 60 ln(~)r 2 a13

2h b
233 = 60 ln(_3_) 232 = 223 = 60 ln(~)

r 3 a23

(4.1 )

(4.2)

De afleiding van deze relaties is in hoofdstuk 5 gegeven.
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Figuur 4.1: Overzicht van de gebruikte afstanden in vergelijking (4.2).

In figuur 4.1 zijn de afstanden ui t vergelijking (4.2) weergegeven,

waarbij:

1 is aarddraad nummer 1,

2 is aarddraad nummer 2,

3 is de gekozen fasegeleider.
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De straal van geleider 3 is gelijk aan de effectieve geometrische

straal van de bundelgeleider. Deze is gelijk aan:

r
3

= r n1/n (a/(2'r sin('ft:/n)))(n-U/n (4.3)

waarin:

r = straal van een sub-geleider, in meters,

n = aantal sub-geleiders in een bundel,

a = afstand tussen twee aangrenzende sub-geleiders in meters.

(4.4)

De sub-geleiders en de aarddraden tijn samengesteld uit vele draden.

On gecompliceerde berekeningen te vermijden is de grootheid "gemiddelde"

straal ingevoerd. Deze is echte-r verschillend voor het magnetisch veld

en het elektrisch veld. Beide staan echter in relatie met de oppervlakte

van de doorsnede van de geleider, Al' \}2]ge
Indien geen corona aanwezig is, kan voor de straal ten behoeve van

de berekening van de capaciteiten uitgegaan worden van:

~-Belre "(-. 1,15

(4.6)

(4.8)Z.. = 60
11

Bij de berekening van de inductie coëfficiënten wordt gebruik

gemaakt van:

r
m
=~r:ll. 0,93

Voor de eigen golfimpedantie Zii geldt dan:

2h. 2h.
ln(-2). ln(-2)

r r
m. e.

1 1

Op de invloed van corona wordt in paragraaf 4.5 nader ingegaan.

Een nauwkeurige berekening van de golfVoortplantingsgrootheden van de

.onderhavige 380 kV lijn, waarbij in rekening is gebracht het magnetische

veld in de aarddraden en in de aarde, heeft aangetoond dat bij een

frequentie van 100 kHz de benaderde formules (4.2) en (4.8) golfim

pedanties opleveren welke niet meer dan ~/o afwijken van de nauwkeurige

waarden.
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Een overeenkomstige ~jking geldt voor de voortplantingssnelheid.

Een dergelijKe geringe onnauwkeurigheid beïnvloedt de eindresultaten

van deze studie niet.

4.2 Koppeling tussen aarddraden en geleiders

Veronderstel dat aarddraad 1 door een bliksemslag met stroomamplitude

I wordt getroffen. De bliksemstroom zal zich in twee richtingen, elk

met amplitude ~I, over de draad voortplanten.

Voordat reflectie bij de mast optreedt, geldt: il=~I, i 2=0 en i 3=0.

Relatie (4.1) gaat dan over in:

vl = 2il i l

v2 = 22l i 1 (4.9)

v3 = 231 i 1

Indien een koppelfaëtor K.. wordt gedefinieerd als:lJ

_ vi _ 2ij _ ln(bij/aij )
Kij - v

j
- 2

jj
- ln(2h

j
/r

j
)

is relatie (4.9) te schrijven als:

v1 = 211 i 1

v2 = 2
21 /211

v1 = K21 v1

v3 = 2
31

/2
11

v1 = K31 v1

(4.10)

(4.11)

Na reflectie op de mast, of bij inslag in de mast, is ook i 2 ongelijk

aan nul. Daar geleider 3 oneindig lang veronders~ld mag worden (looptijd

veel groter dan fronttijd van bliksemstroom) en de dwarsgeleiding

verwaarloosbaar is (geleiding van isolatoren), geldt ook hier aanname

i 3 = O. Dan luiden de stroom-spanningsrelaties:

v1 = 211 i 1 + 212 i 2

v2 = 221 i 1 + 222 i 2

v3 = 231 i 1 + 232 i 2

(4.12)
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Geleiderspanning v
3

kan worden uitgedrukt in v1 en v2 volgens:

(4.13)

Daar 212221«211222 kan door middel van substitutie van relatie (4.10)

in (4.13) de volgende betrekking verkregen worden:

,

v3 =K31(v1-K12v2)+K32(v2-K21v1) (4.14)

~jn door berekeningen de spanningen op de aarddraden naar tijd en plaats

bekend dan kan met vergelijking (4.14) de spanning .. QP de fasegeleider

worden bepaald, bv. ter plaatse van de isolator. De geleiderspanningis

vereist wil de juiste spanning over de isolator kunnen worden vastgesteld.

Op de invloed van corona op de koppeling wordt in paragraaf 4.5 nader

ingegaan.

4.3 Golfimpedantie van de mast

In de berekeningen van de mastspanningen kan de mast met voldoende

nauwkeurigheid worden gerepresenteerd door een constante golfimpedantie

en een looptijd. Laatstgenoemde grootheid kan worden bepaald uit de hoogte

van het mastlichaam onder aanname van een golfvoortplaatsing met de

lichtsnelheid.

De conventionele dubbel-circuit vakwerkmast kan benaderd worden door een

geïdealiseèrde conus met hoogte h en basisstraal r [13J .

(ohm) (4.15)

De equivalente straal r is gel~k aan de omtrek van de mastvoet gedeeld

door 2"'l!". Deze golfimpedantie is onafhankelijk van de golfvonn.

Voor cilindervonnige mastlichamen is de golfimpedantie tijdsaf'nankelijk l}41 .
Voor gedefinieerde golfvonnen kan deze door een constante waarde worden

benaderd. Ingeval \Tan ramp of dubbel-exponentiële stroomgolven voldoet de

betrekking:
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h r
Zm = 60 ln(r) + 90 h - 60

h = hoogte van de cilinder,

r = equivalente straal van de cilinder (gemiddelde omtrek

gedeeld door 2ïC).

(4.16)

Inplaats van met lopende golven kan de berekening ook worden uitgevoerd

door de mast als een zelfinductie te beschouwen, mits de front tijd van de

stroomgolf tenminste 5x groter is dan de looptijd van de mast. De waarde van

de zelfinductie is uit de golfimpedantie te bepalen door middel van:

L = Z h
m u ( H ) (4.17)

met u = lichtsnelheid.

De golfimpedantie van de traverse kan benaderd worden met een betrekking

op basis van een oneindig- lange horizontale geleider:

met:

2h
tZ = 60 ln(---)

t r t
(Ohm) (4.18)

ht = hoogte van de traverse,

r t = gemiddelde equivalente straal van de traverse.

Door de aanwezigheid van het mastlichaam zal de capaciteit van de

traverse naar aarde vergroot worden. Dientengevolge is de golfimpedantie

kleiner dan de berekende waarde. Om de aanwezigheid van het mastlichaam

te verdisconteren, wordt Zt met 10'~ verlaagd.



4.4 Mastaardingsweerstand
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De netfrequente waarde van de aardverspreidingsweerstand van een mast

is afhankelijk van de vorm en grootte van de aardelektrodes en is recht

evenredig met de specifieke weerstand van de aarde. Deze laatste varieert

van l00.nm of minder voor vochtige aarde tot looo.Q.m voor droge aarde en

reikt zelfs tot 107~m in rotsachtige grond.

Ten gevolge van de grote stroomdichtheid kan de aarde rondom een

aardelektrode geïoniseerd worden en zelfs onderhevig tijn aan partiële

ontladingen. De impulswaarde van de mastaardingsweerstand zal daardoor

lager tijn dan de weerstand bij 50 Hz.In de 5 - 15 n- range is dit reducerend

effect onbelangrijk.

Bij hogere aardingsweerstanden kan deze reductie aanzienlijk tijn, zoals

figuur 4.2 weergeeft. [7]

,0

netfrequente weerstand (fl)

Figuur 4.2: Impulsweerstand in relatie tot de netfrequente

mastaardingsweerstand.

In de nederlandse hoogspanningslijnen is de aardverspreidingsweerstand

over het algemeen zeer laag. Zo is bijvoorbeeld in het 380 kV-net deze

weerstand, ook bij hiervoor ongunstige omstandigheden, maximaal 6Jl.

In de berekeningen van de spanningen op de masttop zullèn we daarom

uitgaan van een constante aardverspreidingsweerstand behorende bij 50 Hz.
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4.5 Invloed van corona

Indien de elektrische veldsterkte op het oppervlak van een geleider de

doorslagveldsterkte van lucht overschrijdt, ontstaan corona ontladingen

aan het oppervlak van deze geleider. Een aantal invloeden spelen hierbij

een rol, zoals luchtdruk, oppervlakteruwheid van de geleider

en polaritei t van de spanning. De corona-aanvangsspanning V
. c

van een geleider is 5.41:

met:

(kV) (4.19)

m· = oppervlaktefactor van de geleider (meestal 0,7 -0,8),

Kd= relatieve luchtdichtheid,

r = straal van de geleider, in m,

h = gemiddelde hoogte van de geleider.

Voor de relatieve luchtdichtheid geldt:

K = 0,386 P
d 273 + e

waarin:

p = druk in mmHg,

e = temperatuur in °C.

Door ionisatie wordt de gaslaag om de geleider min of meer geleidend,

waardoor als het ware een vergroting van de geleiderdiameter optreedt.

Deze nieuwe straal zal zover toenemen tot de veldsterkte aan de rand

onder de corona-aanvangsveldsterkte komt.

Darveniza e.a. [41 verkregen uit de experimentele gegevens van McCann

~~ de volgende relatie voor de effectieve corona straal:

r = r+O,15 ~,8/(3,28 h _ 25)°,1
c

waarin:

(m) (4.20)
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waarin:

h : gemiddelde hoogte van de geleider, in m,

r : straal van de geleider bij afwezigheid van corona, in m,

V : spanning op de draad, in MV.

McCann heeft tijn experimenten uitgevoerd met spanningen tot 1,7 MV.

Echter volgens Brown o.~ leidt betrekking (4.20) tot te grote corona

stralen bij extrapolatie naar hogere spanningen. Op basis van de meet

gegevens van Wagner en Lloyd vindt hij een relatie, tussen de effectieve

straal en de negatieve spanning, welke in figuur 4.3 is weergegeven voor

verschillende waarden van de gemiddelde hoogte. Uit deze figuur is de

volgende betrekking afgeleid:

r : r + 0,27 ~,25 h-o,28
c

( m ) (4.21)

J.... "0 'ti
'00

1...

,.
,...

I. -E 1.
a

10
iJl
;j

·rl
'0'0

<tln:: ••<tl MERGINO
P TO McCAIlfN'S0
M 10 OATA
0

0
1.

'.
Effective (Negative) Corona VoHaf;l'~: MV

Figuur 4.3: Effectieve corona straal volgens Brown.

Door vergroting' van de effectieve corona straal wordt de capaciteit

van de geleider vergroot. De zelfinductie wordt niet beïnvloed, zodat

voor de eigen golfimpedantie geldt:

Z .. : 60
II

2h.
lln(--)

r m.
l

2h.
ln(-l-)

r
c

(4.22)
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waarin:

h. = de gemiddelde hoogte van de geleider, in m,
l

r = straal van de geleider volgens betrekking (4.6),
mi

r = corona straal uit relatie (4.21).
c

De mutuële golfimpedantie wordt niet beïnvloed door corona, zodat de

koppelfactor volgens betrekking (4.10) overgaat in:

ln(b .. la .. )
K .. = Jl Jl
Jl f n (2h./r )

l m.
l

ln(2h./r )
l C

(4.23)

In figuur 4.4 is een voorbeeld gegeven van de invloed van spanning v1
op de eigen golfimpedantie van aarddraad 1 en de koppeling tussen

aarddraad 1 en geleider 3. Voor de berekening zijn daarbij de geanetrische

waarden volgens bijlage 1 genanen.

Z11
550 K31

(a.) 500 .35

450 .30

400 .25

350 .20
0 1 2 3 4 53 6 0 1 2 3 4 5 6

V1 V1

(MV) (MV)

Figuur 4.4: Golfimpedantie 211 en koppelfactor K31 van een 380 kV-lijn.
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4.6 Demping en vervorming

TIjdens hun verplaatsing worden elektromagnetische golven in amplitude

gereduceerd (demping). Dit als gevolg van energieverliezen in de weer

stand van de geleiders en de aarde en door corona.

De versclûjnselen die aanleiding geven tot terugslag spelen zich in

enkelel'" seconden af. De demping t.g.v. de corona verliezen is dan te

verwaarlozen evenals de vervorming welke een gevolg is van de afname

van de voortplantingssnelheid door de straalvergroting van de geleider.

Ook de vervorming veroorzaakt door de niet-ideale geleidbaarheid van

de aarde kan in deze studie buiten beschouwing worden' gelaten.

De demping t.g.v. de weerstand kan door een exponentiële factor

-0( 1 (4.24)e

in rekening worden gebracht. Hierin is 1 de lengte waarover de voort

planting plaats vindt en

Ra =~ (4.25)
g

met R = weerstand van geleidercircuit

Zg= golfimpedantie van geleidercircuit

Deze benadering van de demping is toegestaan daar R <( w L.



HOOFDSTUK 5: REKENMODEL

In dit hoofdstuk zal het rekenmodel worden beschreven waannee de

spanningen over de isolatoren worden berekend, welke ontstaan· bij blik

seminslag in een mast of in een aarddraad. Deze spanningen worden

later gebruikt voor de berekening van de kans op terugslag.

5.1 Golfvoortplantingsgedrag

Voor het berekenen van het transiënte verloop van de spanningen kan

volstaan worden met een beschouwing van het systeem van aarddraden

en masten. De fasegeleiders. kunnen als stroanloos worden beschouwd.

De spanningen op de fasegeleiders kunnen later door middel van de in

paragraaf 4.2 berekende koppeling tussen aarddraden en geleiders wor

den bepaald als de spanningen op de aarddraden bekend zijn.

Voor de beschouwing van het golfvoortplantingsgedrag over de twee aard

draden hanteren we de telegraafvergelijkingen in vectoriële vonn.

2 2d yex,t)
[L] CC]

d yex,t)
=

dx
2 dt2

d
2

lex,t)
CC] [L]

d
2

lex,t)

dx
2 =

dt2

e5.1)

e5.2)

met:

v =
i =

Bovenstaande vergel~kingen gelden b~ verwaarlozing van de weerstanden en

de dwarsgeleiding.
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Gaan we uit van een ideaal geleidende aarde dan voldoen de inductie-·

coëfficiënten aan de relaties:

2h.
lln(--)r.

l

(5.3)
IUO b ..

L.. = 2 1"(- ln(.2L)
lJ aij

Voor de capaciteitenmatrix geldt:

met:

[e] = [A] -1

(5.4)

Voor de verklaring van de dimensionele grootheden wordt verwezen

naar figuur 4.1.

Uit de sterke overeenkanst tussen de [LJ matrix en de [A] matrix volgt:

fA] = E 1 [L]
o IUO

[e] = [A] -1 = E.
O

IU
O

[L] -1

zodat

[LJ [e] = [e] [L] = E0 IUo [E]
waarin [E] de eenheidsdiagonaal matrix is.

1
Nu is EO IUo =-2

u

met u = lichtsnelheid, 3 x 108 mis.

Substitutie van (5.5) en (5.6) in (5.1) en (5.2) geeft:
2 2

d ~(x,t) 1 d ~(x,t)

dx2 = ~ dt2

(5.5)

(5.6)

(5.7)

=
1
2

u
(5.8 )
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Voor alle spanningen en stromen voldoet een oplossing in de vorm

v. (x,t)
l

i. (x, t)
l

= F. (x-ut)
l

= G. (x-ut)
l

+ f. (x+ut)
l

+ g. (x+ut)
l

(5.9)

(5.10)

F. en G. tijn golven die zich met de lichtsnelheid in de positieve
l l

x - richting voortplanten. f. en g. bewegen zich in de negatieve
l l

X - richting.

De stroom- en spanningsgolven, welke zich in dezelfde richting voort

bewegen, tijn onderling gekoppeld via de differentiaalvergelijkingen welke

ten grondslag liggen aan de telegraafvergelijkingen, zoals:

d v(x,t) d i(x,t)
~ = - [L] -dt (5.11 )

Het is gebruikelijk de stroom-spanningsrelaties te karakteriseren

door golfimpedanties volgens

~(x, t) = [Z] i(x, t)

voor de positieve x-richting, en

~(x,t) = - [Z] l(x,t)

voor de negatieve x-richting, met

(5.12,1

[Z] = u [L]

Voor een systeem van 2 aarddraden en een geleider leidt dit tot de

betrekkin"9 (4.1) met bijbehorende formules (4.2). Indien enkel de twee

aarddraden worden beschouwd is

[Z] = (5.13)
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Hebben de draden gelijke afmetingen en gelijke hoogte dan is

met 2h
211 = 60 ln(__I)

r 1

b
212 = 60 ln(-.JL)

~2

De algemene oplossing voor een stelsel van twee aarddraden is derhalve

VI = F1(x-ut) + f 1 (x+ut)

v2 = F2(x-ut) + f 2(x+ut)

i 1 = G1(x-ut) + gl(x+Ut)

i 2 = G2(x-ut) + g2(x+ut)

met als verband

(5.14)

(5.15)

\ \

In tegenstelling tot een systeem met een geleider wordt hier de relatie

tussen een stroomgolf en een spanningsgolf niet door een eenduidige

golfimpedantie gekarakteriseerd. Dit is een gevolg van de elektro

magnetische koppeling tussen de aarddraden. Dit effect bemoeilijkt de

berekening van de stroam- en sparningsgolven aanmerkelijk.

Evenals bij de methode der symmetrische componenten kan met vrucht een

ander stroom- en spanningsstelsel worden ingevoerd.

Stel F = F - F
2g 1

Gg = G1 - G2

Fh = F1 + F2

Gh = G1 + G2

vg = VI - v2

vh = VI + v2

f = f - f 2g 1

gg = gl - g2

fh = f 1 + f 2

i g = i 1 - i 2

i h = i 1 + i 2
(5.16)
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Substitutie in (5.14) en (5.15) geeft:

v = F (x-ut) + f (x+ut)
g g g

vh = Fh(x-ut) + fh(x+Ut)
(5.17)

i = G (x-ut) + g (x+ut)
g g g

i h = Gh(x-ut) + ~(x+ut)

met als verband

F = (211-212 ) G f g = -(211-212 ) ggg g (5.18)
F - (211+212 ) % f h = -(211+212 ) ~h -

De index g staat hier voor geleider-geleider golfvoortplanting, termjl

h staat voor homopolaire golfvoortplanting.

We definiëren twee nieuwe golfimpedanties

geleider-geleider golfimpedantie

homopolaire golfimpedantie

2g = 211 - 212

~ = 211 + 212

(5.19)

Substitutie van (5.18) en (5.19) in (5.17) geeft:

v = F (x-ut) + f (x+ut)g g g
_1 1 (5.20)

i = F (x-ut) --- f (x+Ut)g 2 g 2 gg g

en

v. - Fh(x-ut) + fh(x+ut)h -

1 1 (5.2:1.)
i - Fh(x-ut) --- fh(x+ut)h - Zh ~

Door de invoering van som en verschil golven en derhalve ook som en

verschil spanningen en stromen ~jn de oplossingen van de golfvergel~kingen

teruggebracht tot die van twee, niet gekoppelde, enkel geleider systemen.

Het golfvoortplantingsgedrag is ontbonden in een golfvoortplanting tussen

de beide aarddraden en een golfvoortplanting met beide aarddraden samen

als een geleider en de aarde als retourgeleider.

Dit principe van ontbinding kan ook b~ een niet-ideaal geleidende aarde

en met verdiscontering van de inwendige impedantie van de geleiders

worden toegepast.
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Dan treden evenwel frequentie afhankel~ke voortplantingssnelheden en

golfimpedanties op.

5.2 Toestandsbeschrijving

Een handige methode an de uit stroan- en spanningsgolven opgebouwde

spanningen en stranen op een willekeurig punt te berekenen vormt de

methode van Bergeron [17] .

Voor de eenvoud gaan we uit van een eenfasig geleidersysteem als

weergegeven in figuur 5.1

x = 1•
v , i

x = 0
o---------------~o

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

Figuur 5.1: Systeem met een geleider

Overeenkanstig (5.20) en (5.21) is de oplossing van de Telegraaf

vergelijking:

v(x,t)

i(x,t)

= F(x-ut)

= _1_ ( F(x-ut)
Z (

Q

-~x f( t) +~xe + x+U e

-lXX +OIX )
e - f(x+Ut) e )

(5.22)

waarb~ tevens de in paragraaf 4.6 behandelde exponentiële demping in

rekening is gebracht. Zo is de golfimpedantie .

Optellen en aftrekken geeft:

v(x,t) + Zo i(x,t)

v(x,t) - Zo i(x,t)

-<XX= 2 F(x-ut) e

+<Xx= 2 f(x+Ut) e

(5.23)

(5.24)

B~ een verplaatsing van X in de positieve x-richting met snelheid u

geldt:

x = constante + ut

waarbij de constante de positie op t = 0 is.

De funktie F(x-ut) blijft dan constant in waarde, zodat de volgende relatie

tussen de stranen en spanningen aan begin en einde ontstaat:



met r
v(l,t) + Zo i(l,t)

= looptijd = 1.u

60

= ~ v(O,t-[) + Zo i(O,t-r) ~ -«1
e (5.25)

De betrekking v + Z i wordt de toestandsvergelijking van een in de

positieve x-richting voortbewegende golf genoemd. Bij verplaatsing met

de voortplantingssneTheid ondergaat deze enkel een exponentiële demping.

Een overeenkqmstige beschouwing kan voor de in de negatieve x-richting

lopende golf worden gehouden met vergelijking (5.24). Dit levert een

toestandsvergelijking voor de negatieve voortplantingsrichting op:

( ) -1X1
v(O,t) - Zo i(O,t) = ( v(l,t-l) - Zo i(l,t-!) ) e (5.26)

Voor het systeem van de twee aarddraden tijn zowel de geleider-geleider

golfvoortplanting als de hanopolaire golfvoortplanting elk met twee

toestandsvergelijkingen ,overeenkanstig (5.25) en (5.26), te beschrijven.

EeD Qploss;ir).g naar strocm en spanning wordt eerst verkregen irldien de
,!

toestandsvergelijkingen worden aangevuld met de randvoorwaarden op

begin en eindpunt van de verbinding.

Aangezien de randvoorwaarden relaties geven tussen geleiderspanningen

en -stranen is het van voordeel de toestandsvergel~kine6n ook naar

geleidersparningen en stranen te transformeren d.m.v. de relaties (5.16)

Zm

111111111.1111111111

R

Figuur 5.2: Vervangingsschema van de mast.
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Evenals aan het systeem van aarddraden worden ook aan de masten en

bovenste traversen golfimpedanties en looptijden toegekend. Ook de

daarin optredende golven kunnen door de toestandsvergelijkingen van

een eenfasig systeem worden beschreven.

5.3 Modelconfiguratie

Het te beschouwen systeem van aarddraden en masten is beperkt tot

4 masten als weergegeven in figuur 5.3.

c

Figuur 5.3: Modelconfiguratie

Blikseminslag wordt verondersteld in het tracé D - B. De hoogste

mastspanningen zullen optreden in B en D. De tracés rechts van C en

links van E worden als oneindig lang verondersteld. In het rekenmodel

is daartoe aan de aarddraden een golfimpedantie 2h toegekend. Aldus

worden reflecties aan de buiten C en E gelegen masten niet in be

schouwing genanen. Dit en de beperking tot 4 masten is geoorloofd daar

de spanningen in B en D in enkele /usec de maximale waarde bereiken.

Bovendien neemt de invloed van verder weg gelegen masten zeer sterk af.

Figuur 5.4 geeft een meer gedetailleerde weergave van het systeem met

vermelding van de rekengroothede~nummering en tekenafspraken.

De toestandsvergelijkingen (5.25) en (5.26) gaan uit van een vaste waarde

voor de golfimpedantie . Zodra echter de spanning op een willekeurig

punt van een aarddraad boven de corona-aanvangsspanning kant zal de

eigen golfimpedantie kleiner worden . Dit verschijnsel is reeds behandeld

in paragraaf 4.5. Verder verschilt de spanning van plaats tot plaats

langs de geleider termjl de toestandsvergel~kingen voor het gehele

lijnstuk tussen twee masten (of mast en inslagpunt) dezelfde golfimpe

dantie hanteren.
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Figuur 5.4: Systeem van twee aarddraden en vier masten schematisch weergegeven.
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Een oplossing zou kunnen worden gevonden in een onderverdeling van de

aarddraden tussen twee masten in vele stukken met ieder hun eigen

toestandsvergelijkingen en golfimpedanties. Laatstgenoemden worden dan

via een iteratieprocedure aangepast aan de momentane sparming van het

lijnstukje • Een dergelijke procedure zou tot vele vergelijkingen en lange

rekentijden gebben geleid.

Van een onderverdeling in deelstukken is daarom afgezien. Gekozen is

voor een methode waarbij de golfirnpedanties worden aangepast op basis

van het gemiddelde van de knooppuntspanningen.

Voor tracé B - D:

(5.27)

Voor tracé B -C en D- E :

(5.28)

Berekeningen hebben aangetoond dat de veranderingen in de golfirnpedanties

per rekenstap kleiner zijn dan 1 % • De hierbij optredende discontinuïteiten

zijn verwaarloosbaar.

Voor elk van de in figuur 5.4 van een letter (A t/m M) voorziene knoop

punten zijn stelsels vergelijkingen bestaande uit toestandsvergelijkingen

en randvoorwaarden opgesteld.

Ter illustratie is in (5.29) het stelsel vergelijkingen voor knooppunt

B weergegeven. De sparmingen en stromen aan de rechterzijde van deze

vergelijkingen zijn in de voorgaande rekenstappen bepaald en zijn derhalve

bekenden voor de berekening op het tijdstip t. Uitgaande van de begin

toestand op t=O en een rekenstapgrootte ~ t worden succesffievelijk alle

knooppuntsparmingen en stromen berekend op de tijdstippen 6. t, 2 t:. t ,

3 t:. t •.•• n 6. t. Na elke rekenstap vindt een toetsing plaats voor de

aanpassing van de golfirnpedanties Zg en ~.



VB (t)-vB (t)-Z (iB (t)-iB (t))
1 2 g 1 4

vB (t)-vB (t)-z (iB (t)-iB (t))
1 2 g 2 5

vB (t)+vB (t)-Zh(iB (t)+iB (t))
1 2 1 4

vB (t)+vB (t)-Zh(iB (t)+iB (t))
1 2 2 5

vB (t)-Zt i B (t) = (VF(t-~)+Zt
1 3

vB (t)-Zt i B (t) = (VF(t-tt)+Zt
2 6

i B (t)+iB (t)+iB (t) = 0
123

i B (t)+iB (t)+iB (t) = 0
456

Stelsel vergelijkingen voor knooppunt B
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De rekenstapgrootte is bepaald op basis van de volgende eisen:

-De rekenstap moet klein zijn t.o.v. de front tijd van de opgedrukte

bliksemstroan

(fronttijd is ~ 1/usec)

-De looptijd van elk lijnstuk dient een enkel of veelvoud te zijn van

de rekenstap

Voor de 38o-kV-lijn uit bijlage 1 zijn in tabel 5.1 de ver:Jchillende looptijden

gegeven. Voor de berekeningen is een rekenstap van 0,05 /usec gekozen.

lengte looptijd

m /usec

mastlichaam 44,3 0,148

traverse 16,2 0,054

overspanning tussen twee masten 390 1,3

Tabel 5.1: Looptijden van de 380 kV-lijn.

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de waarden van de grootheden

welke zijn toegepast.

aarddraden mast

Z = 481 n* Z = 160 n.g
591.0.*

m

~ = Zt = 250.n.

R = 3,9.a. /km R = 5 resp 50.ag
lb = 43,9.n. /km

0( = 0,004 /kmg
o(h = 0,037 /km

Tabel 5.2: Waarden van de toegepaste grootheden. (*zonder corona)

(
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5.4 Spanning over de isolatie

In figuur 5.5 tijn de spanningen aangegeven die nodig tijn b~ de

berekening van de spanning over de isolatie van de geleiders.

Het rekenmodel uit de voorgaande paragraaf levert de spanningen op

de aarddraden Vi en v2 ' op de masttop Yml en op de mastvoet Ym2 •

De weerstand R is de mastverspreidingsweerstand. v3 ' v4 en v5 tijn

de spanningen op de geleiders, welke ontstaan ten gevolge van de

koppeling tussen de aarddraden en de geleiders.

De afstand tussen de bovenste geleider en aarddraad 1 is het kleinst,

zodat hier de grootste kans op overslag mag worden verwacht. We zullen

eerst de isolatie van deze geleider bekijken.

Volgens relatie (4.14) geldt:

(5.30)

waarb~ de koppelfactoren afhankelijk tijn van de spanningen op de

aarddraden volgens de betrekkingen (4.23) en (4.21) •

v vblv2 -mi vi
+
tVil
++

00
0 v3

vm3 vb3 vb2
+ +
t

Vi3 +v'2+ l+ ++ +00 00
OV

5
OV

4

Figuur 5.5: Spanningen op de mast.
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Het spanningsverschil tussen aarddraad 1 en geleider 3 is derhalve:

v = v - vgap 1 3
(5.31)

De spanning over de isolator wordt echter bepaald door het

spanningsverschil tussen het bevestigingspunt van de isolator aan

de traverse en de geleider. De spanning over de bovenste traverse

is lineair verdeeld, zodat voor het bevestigingspunt van isolator 1

geldt:

(5.32)

waarin:

b1 = bevestiging van bliksemdraad 1 aan de traverse,

b3 = bevestiging van isolator 1 aan de traverse,

beide gerekend vanaf het middelpunt van de traverse (zie bijlage 1).

De spanning over isolator 1 wordt dan:

(5.33)

De spanningen over isolatoren 2 en 3 worden als volgt berekend.

Daar geen spanningsgolven in de onderste traverse lopen ~jn de spanningen

op de bevestigingspunten van isolatoren 2 en 3 gelijk aan de spanning v
m3

op de mast. De spanning is lineair verdeeld over het mastlichaam, zodat:

met:
ht1 = hoogte van bovenste traverse,

ht2 = hoogte van onderste traverse.

De spanning op geleider 4 is gel~k aan:

v4 = K41 (v1-K12v2)+K42(v2-K21v1)

en voor geleider 5 geldt:

v5 = K51(v1-~2v2)+K5Z(v2+K21v1)

De spanningen over isolatoren 2 en 3 ~jn dan:

vi2 = vb2 - v4

vi3 = vb3 - v5

(5.34)

(5.35)

(5.36)

(5.37)

(5.37)
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HOOFDSTUK 6: OVERSlAGKRITERIUM

6.1 Inleiding

In figuur 6.1 is een voorbeeld gegeven van de spanningsvormen die

ontstaan op aarddraad 1 op het inslagpunt (VAl) en op het uiteinde van

traverse 1 (VB1 ), indien de bliksem midspan inslaat. De golfvorm van de

bliksemstroom is gelijk gekozen aan de gemiddelde golfvorm, welke volgt

uit de frontparameters , zoals die in::tabel 3.3 zijn weergegeven voor de

eerste negatieve ontlading. De golfvormen van de spanningen VAl. en VB1
vertonen een sterk oscillerend karakter. Dit wordt veroorzaakt door het

feit dat de loopgolven bij de masten op de mastaardingsweerstanden

reflecteren. Indien de mastafstand 400 meter, de traverselengte 16 meter

en de masthoogte 44 meter zijn, zal de spanningsgolf vanaf het inslagpunt

naar de mastvoet een afstand van 260 meter afleggen. Bij een voortplanting
•

met de lichtsnelheid komt deze afstand overeen met een looptijd van 0,86

/usec. Na vier maal deze afstand doorlopen te hebben, heeft de spannings

golf een volledige periode beschreven. De frequentie van deze oscillerende

golf is ongeveer 300 kHz.

Deze frequentie is een goed gemiddelde, want bij een mastafstand van

500 meter ligt deze frequentie in de buurt van 250 kHz en bij een

mastafstand van 250 meter is dit ongeveer 350 kHz.

De golfvorm wordt dertlalve 'in sterke mate bepaald door het systeem van

masten en aarddraden, en in mindere mate door de golfvorm van de bliksem

stroom.

De spanningsvorm over de isolatie wijkt sterk af van de standaard

1,2/50 /usec golf.
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op de amplitude.
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6.2 Overslagkriterium

Isolatiecoördinatie is meestal gebaseerd op de overslagkarakteristiek

van de isolatie voor een standaard spanningsgolf (1,2/50 /usec).

Uit verschillende testresultaten is gebleken dat de 50 procent

houdspanning V5ry~ van een isolator voor bliksemspanningen recht even

redig is met de lengte van de gap [18J , hetgeen geïllustreerd is in

figuur 6.2. Het maakt verder geen verschil of de isolator wel of niet

in de gap aanwezig is, zodat ook het type van de toegepaste isolator

niet van belang is. De 50 procent houdspanning van een gap met of

zonder isolator kan daarom uitgedrukt worden in een spanning per

lengte eenheid. Voor configuraties zoals weergegeven in figuur 6.2

is deze j voor een negatieve 1,2/50 /usec golt gelijk aan

620 kV/m [19]. Uit figuur 6.3 blijkt dàt deze waarde ook van toepassing

is op een gap tussen twee parallelle draden [20J.

Algemeen kan dus gesteld worden dat voor een gap de 50 procent houd

spanning b~ een negatieve 1,2/50 /usec golf gelijk is aan:

(kV) (6.1)

waarin de gaplengte 19ap uitgedrukt is in meters.

-.------------, -.-------....,...--....., -,.......-------,

6 dim) JO

bi wot" ""'ulator strll'lQS

)SDIII---'--+------1

VSO"llo
IkV11----'--"'----rr--t-----i

V50"Ilo
(kVI f----'---"'--Tf-

} 6 dIm} 10

bi wlth ,nsulator strtnQS

"ega"'. paII"" I
(dry lIId ...t1 -j

JOIJl , f' +-------j

I I/t,
1SD11 f--l--H--'------J

I O

l! _U.. palarrty I
Idr, .no ...t I

1f}/J/J ~~f-M,.;t:::::".==_=--
! I, '

ISDII - 'I -'----

~I i
1llOOr-7\/,..,........_~_....,j

1 6 dImilO

êto I without Insulator strings

ISDII

1t1I11J 1------1-- f

1SD11

Figuur 6.2: V5ry~ van een gap tussen geleider en traverse met en

zonder isolator, voor 1,2/50 /usec impulsen.
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Figuur 6.3: V5ry~ van een gap tussen twee parallelle geleiders voor

standaard bliksemgolven.

De golfvorm van de spanning waaraan de isolatie onderhevig is bij terug

slag wijkt in sterke mate af van de standaard bliksemgolf • Het is daaron

belangrijk on het gedrag te weten van de isolatie blj niet-standaard

golfvormen.

;,

Als overslagkriterium hanteert men vaak deHvolt-time curve van de

isolatie voor standaard spanningsgolven. Deze curves hebbeh echter enkel

tot doel het bepalen van het moment van overslag en de spanning waarblj

overslag is opgetreden. Met deze curve is het niet mogelijk on de

overslagkans van een isolator blj een willekeurige golfvorm te

bepalen.

Uit laboratorium experimenten is gebleken dat de vorm van de impuls

benedeh 80 à 90 procent van de amplitude geen invloed heeft op de

overslagspanning [21J . M.a.w alleen de bovenste 10 à 20 procent van

de impuls is belangrijk.
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Verschillende onderzoekers hebben zich bezig gehouden met de ontwikkeling

van een overslagkriterium voor luchtisolatie bij niet-standaard golf

vormen [22J . Daarbij is steeds van de veronderstelling uitgegaan dat een

minimum spanningsnivo Uo overschreden moet worden om een doorslagproces

te initiëren. Verder wordt verondersteld dat de tijd voordat doorslag

plaatsvindt een funktie is van de grootte en tijdsduur van de aangelegde

spanning boven Uo.
Aan de grootte en tijdsduur van de spanning kurmen verschillende gewichten

toegekend worden door een integraal te definiëren, welke een maat is voor

het zogenaamde vernietigende effect DE (Disruptive Effect), volgens:

S
t

DE =
t o

(6.2)

u(t) = de aangelegde spanning als funktie van de tijd,

t o = het tijdstip waarop u(t) voor het eerst Uo overschrijdt,

K = een empirische constante.

Voor een bepaalde isolatie-configuratie kan nu op basis van experimenten

een waarde voor K en Uo gevonden worden. Echter in de,' praktijk is gebleken

dat het moeilijk is om een goede waarde voor beide constantes te vinden.

Daarom wordt veelal uitgegaan van de methode van gelijke oppervlakten,

waarbij K = 1 verondersteld is, zodat:

S
t

DE =
t o

(6.3)

Uit laboratorium experimenten is verder gebleken dat het mogelijk is

om een relatie vast te leggen tussen de kans op overslag P en het

vernietigende effect DE [21J;

P = f(DE) (6.4)

Met behulp van (6.2) ~esp. (6.3) en (6.4) kan dan op eenvoudige wijze met

een rekenmachine de kans op overslag en het tijdstip waarop overslag

plaatsvindt voor een willekeurige golfvorm bepaald worden.

Helaas is er nog niet voldoende onderzoek gedaan naar ·de grootte van

K en Uo om betrouwbaar gebruik te kunnen maken van deze methode.
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Daar wij steeds te maken hebben met een oscillerende spanning met een

frequentie van de grondharmonische tussen 250 en 500 kHz is voor ons

van belang cm de 50 procent houdspanning van de isolatie bij deze

golfvorm te weten. In [22J zijn metingen verricht naar deze spanning

bij gedempt oscillerende spanningen van ongeveer 200 kHz. De isolator

is daarbij opgehangen in een configuratie welke overeenkant met een

traverse van een st-alen mast.

Uit metingen is gebleken dat niet alleen de eerste maar ook de tweede

halve periode van de spanning een overslag kan veroorzaken. De eerste

halve periode heeft een fronttijd van 1,37 /usec en een halfwaardetijd

van 2,5 /usec. De front tijd van de tweede halve periode is 1,14 /usec

en de halfwaardetijd 2,5 /usec. De verhouding van de amplitude van de

eerste top tot de tweede top bedraagt hierb~ 1,2 àl,3.

Indien de 50 procent houdspanning voor een negatieve 1,2/50 /usec

golf gelijk wordt gesteld aan 1 p.u., geldt voor

de eerste negatieve periode V5ryh = 1,6 p.u. (6.5)

de tweede positieve periode 1 p.u. (6.6)

Deze waarden zullen wij ails overslagkriterium hanteren. De standaard

deviatie is daarbij gelijk aan 3% verondersteld •

Figuur 6.1 laat zien dat de verhouding tussen de eerste negatieve top

en de tweede positieve top van de spanning op de uiteinde van de

traverse 1,7 is. Hier zal de eerste negatieve periode overwegend

de kans op overslag bepalen.

Op het inslagptmt is de verhouding tussen beide spanningstoppen gelijk

aan 1,2 , zodat hier zowel de eerste negatieve als de tweede positieve

periode een overslag tot gevolg kunnen hebben.

Opgemerkt zij dat bovengenoemde verhoudingen toenemen naarmate de bliksem

dichter b~ de mast inslaat.



HOOFDSTUK 7: GEDRAG VAN DE SPANNINGEN OP DE AARDDRADEN

In dit hoofdstuk zal een ~antal resultaten van berekeningen met het

in hoofdstuk 5 gepresenteerde rekenmodel aan een nadere beschouwing

onderworpen worden. Met name de invloeden van de positie van het

inslagpunt, de golfvorm en amplitude van de bliksemstroom op de

spanningen in het mast~aarddradensysteemzullen worden onderzocht.

Op grond van deze bevindingen zal in het volgende hoofdstuk een

methode voor de berekening van de kans op terugslag worden

voorgesteld.

7.1 Invloed van het inslagpunt

Bij het onderzoek naar de invloed van de positie van het inslagpunt

op de aarddraad is uitgegaan van een bliksemstroom met een amplitude

van 120 kA. De vorm van het front is gebaseerd op de gemiddelde

waarden van de frontparameters volgens tabel 3.3, ter~l de half

waarde tijd van de rug gelijk gesteld is aan 50 jusec. Deze golfvorm

is weergegeven in bijlage 2.1 • De bijlagen 2.2 tot en met 2.4 tonen

het verloop van de spanningen op. het inslagpunt, VA' en op het

uiteinde van de traverse, VB, voor de inslagpunten lx=195 m,

1 =105 m en 1 =15m. De mastaardingsweerstand is R = 5 Jt.x x
Opvallend is dat de vorm van VB niet veel afhangt van het inslagpunt.

De oscillerende spanning VA wordt sneller gedempt naarmate het

inslagpunt dichter bij de mast ligt. De vorm van de eerste negatieve

spanningspiek wordt daarbij enigzins spitser vanwege de snellere

reflectie op de mastaardingsweerstand.

Gezien de geringe invloed van het inslagpunt op de spanningsvorm

lijkt het geoorloofd deze als onafhankelijk van het inslagpunt te

veronderstellen.

Voor het vaststellen van de relaties tussen de topwaarden van de

spanningen en de plaats van inslag is in figuur 7.1 de genormeerde

waarde op het inslagpunt A weergegeven als funktie van het inslagpunt.

De topwaarden zijn genormeerd op de topwaarde van de spanning welke

ontstaat bij midspan inslag (1 =195 m) en een stroomamplitude vanx
120 kA; 1 pu = 8,59 MV. Waarneembaar is dat de spanning op de

aarddraad het grootst is bij midspan inslag. Naarmate de inslag

dichter bij de mast plaatsvindt wordt de topwaarde van deze spanning

sterker gereduceerd.
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Ook op de topwaarde van spanning VB, weergegeven in figuur 7.2

met 1 pu = 2,27 MV, is een aanmerke~ke invloed van het inslagpunt

waarneembaar. De amplitude neemt toe naarmate de bliksem dichter

b~ mast Binslaat.

Uit berekeningen is gebleken dat de invloed van de positie van het

inslagpunt met ~f inslagpunten voldoende kan worden gekarakteriseerd.

De afstand tussen twee masten.wordt daarom in vijf ge~ke secties

onderverdeeld, met ieder een ge~ke kans van treffen (20 %). De

inslagpunten z~n op 10, 30, 50, 70 en 90 procent van de totale

mastafstand gekozen.

In tabel 7.1 z~n de spanningen VA en VB voor vijf inslagpunten

weergegeven, waarb~ de amplitude van de bliksemstroom steeds 120 kA

is. In de tabel z~n ook de zgn effectieve weerstanden RA en RB

opgenomen; dit is de verhouding tussen de topwaarde van de spanning

op het desbètreffende punt en de amplitude van de bliksemstroom, en

wordt uitgedrukt in V/A.

inslagpunt RB VB RA VA

m V/A MV pu V/A MV- pu

30 23,94 2,87 1,26 46,90 5,63 0,66

105 21,69 2,60 1,15 66,46 7,98 0,93

195 18,94 2,27 1,00 71,59 8,59 1,00

285 16,63 2,00 0,88 66,46 7,98 0,93

360 13,52 1,62 0,71 46,90 5,63 0,66

Tabel 7.1: De spanningen VA en VB met b~behorende effectieve

weerstanden RA en ~ voor verschillende inslagpunten.

R = 5..n..
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Figuur 7.1: Genormeerde spanning op het inslagpunt A. '
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Figuur 7.2: Genormeerde spanning op de punt van de traverse B.
R = C; n: 1 nu = 2. 2? MV.
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7.2 Invloed van de amplitude van de bliksemstroom

Zoals reeds in hoofdstuk 4 is opgemerkt, wordt de eigen golfimpe

dantie van de aarddraad verkleind door de aanwezigheid van corona

bij de hogere spanningen. Indien de bliksem met een stroomgolf

volgens bijlage 2.1 en een amplitude van 120 kA midspan inslaat,

zal de topwaarde van de spanning op de getroffen aarddraad een

waarde aannemen van 2,3 MV bij de mast en 8,6 MV op de plaats van

inslag, zodat bij deze stroomsterkte een grote intensiteit van

corona verwacht mag worden.

In tabel 7.2 zijn de spanningen VA en VB gegeven voor verschillende

waarde van de amplitude van de bliksemstroom bij midspan inslag.

Uit de" tabel blijkt dat bij een stroomamplitude van 240 kA de

effectieve weerstand ~ ~~kleiner is dan de waarde behorende bij

1 kA. De spanning VB wordt dus ten gevolge van corona met ~~

gereduceerd. De spanning op het inslagpunt wordt bij deze stroom

amplitude met 31% gereduceerd.

Daar corona een spanningsafhankelijk effect is, is in figuur 7.3

RB als funktie van de spanning uitgezet. RB is daarbij genormeerd

op de effectieve weerstand behorende bij een spanning ter grootte

van 2 MV; de 1 pu-waarde is derhalve gelijk aan ~ 2MV = 19,01 V/A.,
Een overeenkomstige normering van ~ is voor de inslagpunten 105 m

en 15 m uitgevoerd met RB 2MV = 21,85 V/A, resp. ~ 2MV = 24,46 V/A., ,
De numerieke waarden zijn opgenomen in tabel 7.3 resp. tabel 7.4 en

eveneens weergegeven in figuur 7.3.

Uit deze figuur blijkt dat de relaties tussen de genormeerde effec.

tieve weerstanden RB en de spanning VB voor de verschillende inslag

punten goed met elkaar overeenkomen bij spanningen boven 1,5 MV,

hetgeen overeenstemt met het spanningsgebied welke van belang is

voor de berekening van de kans op terugslag. Het is derhalve

voldoende om voor slechts één inslagpunt de invloed van de amplitude

van de bliksemstroom op RB te bepalen. Met behulp van de genormeerde

relatie R;<VB) is deze invloed tevens voor andere inslagpunten

vastgelegd.
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uiteinde van traverse inslagpunt midspan

stroom
~ VB. ~. RA VA'

RJE.
amplitude A

kA V/A MV pu V/A MV pu

1 20,39 0,02 1,072 96,22 0,10 1,238

~o 19,51 0,59 1,026 82,20 2,47 1,057

60 19,26 1,16 1,013 76,89 4,61 0,989

80 19,14 1,53 1,007 74,95 6,00 0,964

100 19,03 1,90 1,001 73,23 7,32 0,942

120 18,94 2,27 0,996 71,59 8,.59 0,921

240 18,57 4,46 0,977 66,23 15,89 0,852

Tabel 7.2:De spanningen VA en VB , met de bijbehorende effectieve

weerstanden RA' en ~ voor verschillende waarde van de

amplitude van de bliksemstroom, bij l x = 195 m.

RB 2MV = 19,01 Y/A, RA 4MV = 77.73 V/A., ,

uiteinde van traverse ins la~l:'punt 105 meter

RB VB ~ RA VA
lEstroom RA

amplitude

kA V/A MV pu V/A MV pu

1 22,93 o,O~ 1,049 86,58 0,09 1,228

30 22,37 0,67 1,024 74,84 2,25 1,062

eO 22,03 1,32 1,008 70,25 4,21 0,997

80 22,02 1,76 1,008 68,75 5,50 0,975

100 21,82 2,18 0,999 67,20 6,72 0,953

120 21,69 2,60 0,993 66,46 7,97 0,943

240 21,31 5,12 0,975 61,03 14,65 0,872

Tabel 7.3:De spanningen VA en VB met de bijbehorende effectieve

weerstanden RA en ~ voor verschillende waarde van de

amplitude van de bliksemstroom, bij 1 = 105 m.x
RB 2MV = 21,85 V/A, RA 4MV = 70,49 V/A., ,
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uiteinde van traverse inslagpunt 15 meter

stroom
~ VB ~ RA •

amplitude VA RA

kA V/A MV pu V/A MV pu

1 25,47 0,02 1,041 42,85 0,04 1,148

30 24,97 0,75 1,021 40,28 1,61 1,078
60 24,61 1,48 1,006 38,83 2,33 1,041

80 24,45 1,96 1,000 38,03 3,04 1,019
100 24,28 2,43 0,993 37,39 3,74 1,002
120 24,15 2,90 0,987 37,16 4,46 0,996
240 23,68 5,68 0,968 35,46 8,51 0,950

Tabel 7.4: De spanningen VA en VB met de bijbehorende effectieve

weerstanden RA en RB voor verschillende waarde van de

bliksemstroom, bij 1 =15 m.
x

RB 2MV= 24,46 V/A, RA 4MV = 37,306 V/A., ,

De invloed van de amplitude van de bliksemstroom resp. de invloed

van corona op RA is op overeenkomstige wijze in figuur 7.4 weergegeven.

De effectieve weerstanden zijn hierbij steeds genormeerd op de

waarde van RA behorende bij 4 MV.
I

De relaties tussen RA en VA bij lx = 195 m en lx = 105 m komen goed

met elkaar overeen. R:(VA) bij lx = 15 m wijkt hiervan ten hoogste

5 % af. Deze afwijking heeft geen invloed, omdat de spanning op de

aarddraad bij inslag in de buurt van de mast veel kleiner is dan bij

inslag in het midden van de overspanning tussen twee masten, zodat

laatstgenoemde voornamelijk de overslag tussen aarddraad en geleider

bepaalt.

I I
Indien de relaties RA(VA) en ~(VB) bij inslag in het midden van

de overspanning tussen twee masten bekend zijn, kan voor ieder

willekeurig inslagpunt de invloed van de amplitude van de bliksem

stroom op de spanningen VA en VB voldoende nauwkeurig bepaald

worden.
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3.3 bij I = 30 kA en

= 25,3 kA//usee,
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7.3 Invloed van de golfvorm van de bliksemstroom

Bij de berekening van terugslag wordt vaak gebruik gemaakt van

eenvoudige benaderingen van de golfvorm van de bliksemstroom,

zoals dubbele rampfunkties en dubbel-exponentiele funkties.

Het is derhalve interessant eens na te gaan wat de invloed van

de golfvorm op de topwaarde van de spanning is. Daartoe zijn voor

een aantal golfvormen van de bliksemstroom de effectieve

weerstanden RA en RB berekend. Dit bij midspan inslag en een

amplitude van de bliksemstroom van 120 kA.

In tabel 7.5 zijn de resultaten weergegeven voor de onderstaande

golfvormen: .

1 - dubbele rampfunktie met front tijd 1 fusee en halfwaardetijd

de rug 50 fusee,

2 - dubbele rampfunktie, 2/50 fusee,

3 - dubbele rampfunktie, 3/50 fusee,

4 - dubbel-exponentieel, 1,2/50 fusee,

5 - dubbel-exponentieel, 2/40 fusee,

6 - gemiddelde golfvorm volgens tabel

maximale steilheid op het front S
m

(Sm/I = 0,844 pu//usee),

7 - gemiddelde golfvorm behorende bij I = 120 kA; als uitgangspunt

is figuur 3.6 genomen, waarbij de maximale steilheid op het

front gelijk gekozen is aan die waarde welke volgens relatie

(3.14) bij een stroomamplitude van 120 kA behoort:

Sm= 3,9 (120)°,55 = 54,3 kA/fusee, (0,452 pu//usee),

8 - gemiddelde golfvorm voor de opvolgende ontlading volgens

figuur 3.6 behorende bij de gemiddelde stroomamplitude

I =12,3 kA; de maximale steiheid op het front is daarbij

gelijk aan 3,24 pu//usee.
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stroomvorm RA [V/A] RB [V/A]

- \I 167,8 36,0

2 \ 117,5 19,2

1\ -

3 82,7 12,8

4 161,2 48,9

5 \ 147,4 35,2

6~ 76,6 18,8

7 59,9 11,6

"""\
8 168,6 57,3v---

Tabel 7.5: Effeetieve weerstanden RA en RB bij verschillende

vormen van de bliksemstroom.
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In bijlage 3 zijn de volledige resultaten van de berekeningen van

RA en RB bij verschillende golfvormen van de bliksemstroom opgenomen.

Deze bijlage toont aan dat de vorm van de spanning op de aarddraad

voornamelijk wordt bepaald door de configuratie van het systeem van

aarddraden en masten.

De vorm van de bliksemstroom heeft geen grote invloed op de vorm

van de spanning, maar wel op de amplitude, zoals blijkt uit tabel 7.5.
Voor de verschillende golfvormen van de eerste negatieve ontladings~

stroom (1 t/m 7) varieert RB tussen 11,6 V/A en 48,9 V/A;

dwz een factor 4,2.

RA varieert daarbij tussen 59,9 V/A en 167,8 V/A; dwz een factor 2,8.
Hie~uit blijkt dat de vorm van de bliksemstroom de grootste invloed

heeft op de mastspanning.

Aldus kan worden gesteld dat de keuze van de golfvorm van de

bliksemstroom een zeer grote invloed heeft op de spanningen op de

mast en de aarddraden. Kennis omtrent de vorm van het front van

de bliksemstroom is daarom van groot belang.

Bij de berekening van de kans op terugslag zullen we stroomvorm 7
uit tabel 7.5 als uitgangspunt nemen, omdat terugslag alleen te

verwachten is bij bliksemstromen groter dan 120 kA. Naarmate de

amplitude van de bliksemstroom toeneemt, neemt de steilheid van

het front af. De vorm van de bliksemstroom wordt bij de hogere

stroomwaarden daarom door golfvorm 7 beter benaderd dan door

de gemiddelde golfvorm 6.

Vanwege hun steil front gaan de opvolgende ontladingen gepaard

met een grotere waarde voor RA en ~. Een vergelijking van. de

golfvorm van de spanning VB in bijlage 3.10 met die in bijlage 3.9

toont dat de opvolgende ontlading een aanzienlijk steiler front

en rug heeft. Voor deze golfvorm zal de 50% doorslagspanning

veel hoger zijn dan de 1,6 pu waarde,( 1 pu = U50% voor 1,2/50

/usec golven) welke voor de eerste ontlading van toepassing is.

Daar bo~endien de stroomsterkten van de opvolgende ontladingen

gemiddeld een factor 3 kleiner zijn, zal in de berekening van de

kans op terugslag geen rekening worden gehouden met deze opvolgende

ontladingen.
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HOOFDSTUK 8: BEREKENING VAN DE KANS OP TERUGSLAG

In dit hoofdstuk zal een methode voor de berekening van de kans

op terugslag worden voorgesteld. Alvorens daartoe over te gaan

zal eerst een beschouwing worden gegeven over de invloed van de

spreiding in de overslagspanning van de isolatoren en de aanwezig

heid van de netfrequente spanning op de fasegeleiders.

8.1 Invloed van de spreiding in de overslagspanning

De overslagkarakteristiek van een isolator kan gerepresenteerd

worden door middel van een cumulatieve overslagkans welke normaal

verdeeld is rond een gemiddelde waarde Vo en met een spreiding GV•

De spreiding wor~t bij bliksemoverspanningen gelijk aan 3% veronder

steld. De vraag is nu in hoeverre deze spreiding invloed heeft op

de overslagkans van een isolator bij blikseminslag in mast of

aarddraden. Om een indruk hievan te krijgen is de kans op overslag

berekend bij GV = 3% en GV = 0%.

Indien de amplitude van de bliksemoverspanning V log-normaal ver

deeld is met kansdichtheidsfunktie p (V) en de cumulatieveo
verdelingsfunktie van de isolator overslagspanning P.(V) normaal

1.

verdeeld is, kan de kans op overslag van de isolator P geschreven

worden als:

met:

P = p (V) P.(V) dV
o 1.

V

Pi (V) = f
-00

1 { V- Va 2}
exp -f( (j" ) dV

V
(8.2)

Veronderstellen we een lineaire relatie tussen de bliksemoverspanning

en de bliksemstroom, gekarakteriseerd door een effectieve weerstand

Re, dan kunnen we gebruik maken van de log-normale stroomverdeling

volgens (3.7) zodat:

voor V~O

1 f log(V/(ReI)) 2]
- exp -f( tT ) voor V> 0
V logI



85

Indien Uv = 0 kan relatie (8.1) vereenvoudigd worden tot:

(8.4)

Uit berekeningen is gebleken dat P volgens relatie (8.4) ten

hoogste 2% afwijkt van P uit relatie (8.1) bij een spreiding Uv = 3%.
De geringe invloed van de spreiding in de overslagspanning op de

overslagkans moet worden toegeschreven aan de kleine waarde van

deze spreiding ten opzichte van de spreiding welke de bliksem

stroom bezit ( ÜlogI = 32%).

Mede gezien de onnauwkeurigheid in de afschatting van de 50%

doorslagspanning voor niet-standaard golfvormen heeft het geen

zin aan de overslagkarakteristiek ook nog een spreiding toe te

kennen.

Voor onze berekeningen kunnen we daarom volstaan met relatie (8.4).

8.2 Invloed van de netfrequente spanning

Tijdens een blikseminslag staat over de isolator reeds een spanning,

zijnde de momentane wa~rde van de netfrequente fasespanning.

Afhankelijk van de polariteit en de momentane waarde zal de isolator

bij een lagere of een hogere waarde van de bliksemspanning overslaan,

en derhalve ook met een andere waarschijnlijkheid.

De bliksemontlading is dermate snel dat gedurende de ontlading de

netfrequente spanning constant verondersteld mag worden.

Stel Vo is de overslagspanning van de isolator en U is de momentane

waarde van de fAsespanning volgens:

met systeemspanning U en fasehoekwt.
m

De benodigde bliksemspanning om een overslag te veroorzaken is

dan gelijk aan:

(8.6)
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In tabel 8.1 is voor een aantal waarden van de fase hoek wt de

berekende kans op overslag weergegeven. Daarbij is gebruik gemaakt

van relatie (8.4) en (8.}). Als voorbeeld is verondersteld I = 30 kA,

vl I = 0,32 , R = 10 V/A, U = 420 kV en Vo = 2000 kV.og em·

UIt V P(V)

graden kV %

-80 2338 0,266

-60 2297 0,286

-40 2220 0,33
-20 2117 0,40

° 2000 0,501
20 1883 0,633
40 1780 0,783
60 1703 0,922
80 1662 1,007

Tabel 8.1: Kans op overslag bij verschillende waarden van de

momentane fase spanning.

Indien U = ° is de kans op overslag gelijk aan 0,501 % •
m

Als de halve periode van U in 9 gelijke stukken wordt opgedeeld,

hebben de in tabel 8.1 aangegeven fase hoeken ieder een gelijke

kans van optreden (11,1. %). De totale kans op overslag bij

U = 420 kV is dan 0,57 %, hetgeen een verhoging van 14 % in
m

de overslagkans betekent.
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8.3 Methode voor de berekening van de kans op terugslag

In deze paragraaf zal op grond van de voorgaande bevindingen een

methode van de berekening van de kans op terugslag worden voorgesteld.

In figuur 8.1 is een stroomdiagram van de berekeningsmethode gegeven.

In het eerste gedeelte van de berekening (figuur 8.la) worden de

verschillende effectieve weerstanden op de mast en het inslagpunt

berekend voor n, verschillende inslagpunten. Verder worden de
J

relaties R~(VA) en Ri(VB) berekend bij midspan inslag.

In het tweede gedeelte (figuur 8.lb) wordt de kans op terugslag

berekend bij een bepaalde lengte van de isolatoren.

Voor alle n. inslagpunten wordt afzonderlijk de kans op terugslag
J

berekend. Daartoe wordt eerst de minimale amplitude van bliksemstroom

I min berekend welke ~:;:~é:;~~,~~~~r_",~,e~,.~~~..~~c.~,~~~.~atiepunten (iso
latoren aan de masten' en de gáp tussen de getroffen aarddraad en de

dichtstbij gelegen geleider) tot gevolg heeft. Vervolgens wordt de kans

op overslag van de isolator resp. gap,waarvoor I, geldt, berekend,
m:l.n

waarbij rekening gehouden, wordt met de netfrequente spanning. Dit is

de kans P (j) dat een blikseminslag in inslagpunt j een terugslago
tot gevolg heeft.

De totale kans op terugslag Pt is gelijk aan:

j=n
~j

Pt = L-
j=l

met:

P.(j) is de kans dat bij een blikseminslag inslagpunt j
:l.

getroffen wordt,

Po(j) is de kans dat de isolatie overslaat indien de

bliksem in inslagpunt jinslaat.

Het aantal terugslagen per jaar, Nt' wordt daarna berekend volgens:

Nt = NI P
t

met:

NI = W N 10-1
g

W = S + 4 H 1,09
s

N = 0,023 Tl ,3
g

terugslagen/lOOkm/jaar

inslagen/lOOkm/jaar

meter

inslagen/km2/jaar

(8.8)

(2.11)

(2.14)

(2.7)
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lees lijngegevens

j:=O

j:=j+l

neem lnalagpunt j

bereken de effectieve

weerstanden op de mast

en het inslagpunt

neem

volgend

inslagpunt

alle
inslagpunten ~ ""

bekeken?

j=n ?
j

bereken

R~(VA) en ~(VB)

voor midspan

inslag

Figuur 8.la: Stroomdiagram voor de berekening van de

effectieve weerstanden.
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neem volgend

inslagpunt

®

@

®

kies de lengte van de isolatoren

(c.q. V50%voor de standaard 1,2/50 /usec golf)

I
Pt : =0; Ij: =0 ;

.......,---------------r
k:::=O

j:=j+l
neem i~slagpunt j

I
k:=k+l

neem isolator/gap k

I
bereken de doorslagspanning Vovan de isolator/gap

I neem volgende
bereken de minimale bliksem isolat r/gap
stroomamplitude I(k,j) welke

nog overslag veroorzaakt

I
alle

/
neeisolatoren gaps ~

bekeken?
k = n

k
?

Ija
bepaal minimum stroom
voor inslagpunt j
Iminlj1:·minIIII.j) ••••• Ilnk.j))

bereken- de kans dat de isolatie,
waarvoor I . (j) geldt, overslaat,mJ.n
rekening houdend met de
netfrequente fase spanning;
dit is de kans op overslag P (j)
bij blikseminslag in punt j 0

I
Pt:·Pt+jolj).Pilj)

alle
inslagpunte~__n_e_e ~

bekeken?
j = n.?

Iga
aantal terugslagen per grafiek
per jaar per 100 km ----- volledig? N
Nt· Pt·NI L t

neem
volgende
.isolator
lengte

Figuur 8.lb: Stroomdiagram voor de berekening van de

kans op terugslag.
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Van het stroomdiagram in figuur 8.1 zal hieronder nog een aantal

punten worden toegelicht.

~-Voor het inslagpunt worden de effectieve weerstanden voor zowel de

eerst~ negatieve als voor de tweede positieve periode van de

spanning berekend, dit in verband met het overslagkriterium.

GD-De 50 procent overslagspanning voor de standaard 1,2/50 /usec golven

is lineair afhankelijk van de lengte van de isolator 1. 1 volgensJ.so
relatie (6.1):

~-De overslagspanning van de isolator is voor de eerste negatieve

periode van de spanning volgens (6.5) gelijk aan:

V = 1, 6 .V500! = 1,6. 620 .1. 1 (kV)o /0 J.so

Zoals reeds in hoofdstuk 6 aangetoond, speelt de tweede positieve

periode van de spanning geen rol bij het al of niet overslaan van

de isolator.

Daar zowel de eerste negatieve als de tweede positieve periode

van de spanning op het inslagpunt een overslag over de gap tussen

de aarddraad en de dichtstbij gelegen geleider 1 tot gevolg. gap
kunnen hebben, worden twee waarden voor de overslagspanning van

de gap gehanteerd.

Voor de eerste negatieve periode van de spann~ng geldt (6.5):

V = 1,6.620.1 (kV)o gap

en voor de tweede positieve periode geldt (6.6):

V = 620.1o gap (kV)

Daar de zeeg van de aarddraad kleiner is dan de zeeg van de geleider

is de afstand tussen de getroffen aarddraad en de dichtstbij gelegen

geleider 1 op het inslagpunt afhankelijk van de positie van hetgap
inslagpunt x t.o.v. de mast. Derhalve wordt voor ieder inslagpunt

de lengte van de gap berekend volgens:
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1gap

waarin:

bl = horizontale afstand tussen aarddraad 1 en de hart~n

van de mast,

b3. = horizontale afstand tussen geleider 3 en de hart~n

van de mast,

hl(x) = hoogte van aarddraad 1 op afstand x van de mast,

h
3

(X) =hoogte van geleider 3 op afstand x van de mast.

met:
2x 2= hl + (-r -1) - 1 ) Zb

s

en:

= h
3

+ ( 2
1

x - 1 ) 2 - 1 ) z.
s g

waarin:

hl = hoogte van aarddraad 1 bij de mast,

h
3 = hoogte van geleider 3 bij de mast,

Zb = zeeg van de aarddraad,

z = zeeg van de geleider,g
1 = afstand tussen twee masten,s
x = afstand tussen inslagpunt. en mast.

QV-De minimale amplitude van de bliksemstroom I(k,j) welke nog

overslag veroorzaakt over isolator/gap k bij inslag in punt j kan

berekend worden uit:

I = VB/RB voor een isolator aan de mast ,

resp.

I = VA/RA voor de gap tussen de getroffen aarddraad en

de dichtstbijgelegen geleider

Daarbij zijn RB en RA aan de spanning VB resp. VA aangepast volgens

de relaties a:(VB) resp. R:(VA).
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Bij een bepaalde overslagspanning V over de isolator resp. gapo
kan niet direkt de bijbehorende spanning VB resp. VA op de getroffen

aarddraad berekend worden, omdat de koppelfactoren afhankelijk zijn

van de te berekenen spanningen op de aarddraden.

De spanningen op de aarddraden worden daarom iteratief bepaald,

waarbij bij elke iteratie de koppelfactoren aan de berekende spanningen

uit de voorgaande iteratie worden aangepast.

De iteratie wordt zolang doorgevoerd, totdat de gewenste nauwkeurig

heid bereikt is.
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8.4 Rekenresultaten

Met behulp van de rekenmethode uit de vorige paragraaf is het

aantal terugslagen per jaar per 100 km berekend voor de 380 kV-lijn

uit bijlage 1 • Daarin zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

- vijf inslagpunten met ieder 2~~ trefkans,

- log-normale verdeling van de amplitude van de bliksemstroom

met I = 30 kA en ÜlogI = 0,32,

- aantalonweersdagen per jaar, T = 24,

- aantal inslagen per km2 per jaar, N = 0,023 Tl ,3 = 1,43 ,

b dt W 2 b 4 -hll,09 -- g237 t- vang ree e = 1 + me er,

aantal inslagen per 100 km per jaar Nl =W Ng 10-1 =34 ,

systeemspanning U = 420 kV,
m

- golfvorm 7 uit tabel 7.5.

In figuur 8.2 is het aantal terugslagen per 100 km per jaar als

funktie van de 50 procent overslagspanning (voor 1,2/50 /usec

golven) van de isolatorketting gegeven voor verschillende

mastaardingsweerstanden; R = 5.12, R = 20J'l., R = 50 Jl • De figuur toont

een grote invloed van de mastaardingsweerstand R op het aantal

terugslagen Nt. Nemen we als voorbeeld V50"~ =2 MV, dan geldtv,oor

R = 5~ Nt = 0,048 , voor R = 20-n. Nt = 0,095 en voor R = 50A

Nt = 0,32 • Kleine mastaardingsweerstanden geven een sterke reductie

in Nt.

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de verschillende

benaderingen van de amplitude van de bliksemstroom door middel van

een log-normale verdeling. Interessant is nu de invloed van de

verschillende verdelingen op Nt. Daartoe is in figuur 8.3 het aantal

terugslagen per jaar per 100 km voor de meest recente verdelingen

van de amplitude van de bliksemstroom gegeven. Dit zijn:

A - Ï = 30 kA, (j = 0,32 (Eriksson en Anderson 1980)logI

B - Ï = 30 kA, ulogI = 0,30 (Berger 1975)

C - I = 34 kA, u10gI = 0,26 (Eriksson en Anderson 1980)
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Bij een zelfde mediane stroom van I = 30 kA is Nt,voor V5~~ = 2 MV,

bij verdeling B een factor 2 kleiner dan bij verdeling A.

Verlaging van ü logI met 6% (van 0,32 naar 0,30) levert een halvering

van het aantal terugslagen op.

Stroomverdeling A en C zijn volgens Eriksson en Anderson gebaseerd op

dezelfde meetgegevens, echter toepassing van verdeling C geeft t.o.v.

verdeling A een vijf maal kleinere waarde voor Nt.

De keuze van de verdeling van de amplitude van de bliksemstroom

heeft een zeer grote invloed op de uiteindelijke grootte van Nt.

Omgekeerd kan men zich afvragen wat· de invloed van de keuze van de

verdeling van de stroomamplitude is op de berekende overslagspanning

van de isolatoren, indien uitgegaan wordt van een zeker risico van

falen.

Daartoe is in tabel 8.1 een overzicht gegeven van de berekende V5~~

voor verschillende stroomverdelingen uitgaande van Nt = 0,04.

verdeling van de bliksemstroomamplitude V5~t6

MV pu

A. I = 30 kA, ~ = 0,32 2,2, 1,0
logI

B I = 30 kA, cr = 0,30 1,6 0,73logI

C I = 34 kA, ~logI = 0,26 1,1 0,50

Tabel 8.1: V50% voor Nt = 0,04, bij verschillende stroomverdelingen.

Uitgaande van een zeker risico van falen varieert de 50 procent

overslagspanning met een factor 2 als gevolf van de keuze van de

stroomverdeling. I

I
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In figuur 8.4 zijn dezelfde krommen voor R=5.Aen R= 50..n.. uit

figuur 8.2 gegeven met daarin voor een beperkt aantal punten een

grove indicatie van de grootte van de amplitude van de bliksemstroom

waarboven terugslag optreedt.

Bij R = 50.J\. liggen deze stroomwaarden tussen 100 kA en 250 kA, terwijl

bij R = 5 Jt. deze tussen 200 kA en 350 kA liggen.

De maximaal gemeten stroomamplitude voor negatieve bliksemontladingen

is 252 kA [9J, zodat voor kleine mastaardingsweerstanden relatie

Nt (V
5

0%) gebaseerd is op extrapolatie van de log-normale stroom

verdeling naar hogere amplitudes.

Gezien de beperkte meetgegevens waarop de stroomverdelingen gebaseerd

zijn, en de grote gevoeligheid van de keuze van een verdeling op Nt'

is het niet mogelijk om een betrouwbare waarde voor Nt als funktie

van V
5

0% te geven.

In het verleden zijn meerdere geavanceerde rekenmodellen voor de

berekening van de kans op terugslag ontwikkeld, echter vanwege de

onnauwkeurige "input" moet een grote voorzichtigheid betracht worden

bij de interpretatie van de rekenresultaten.

Met behulp van een rekenmodel is het echter wel mogelijk om de invloed

van de verschillende parameters ( zoals bijvoorbeeld de mastaardings

weerstand, masthoogte, isolatorlengte) op de grootte van Nt te

berekenen en te vergelijken.
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SAMENVATTING

De overspannin~en ten ~evolge van direkte blikseminslagen in

hoogspanningslijnen worden voornamelijk veroorzaakt door negatieve

neerwaartse bliksemontladingen. Bij terugsla~ speelt alleen de eerste

ontlading een rol.

Het aantal blikseminslagen Nl in een lijn kan benaderd worden met:

insla~enl100 km/jaar

De effectieve van~breedte W kan daarbij gelijk gesteld worden aan:

w =S + 4 • H 1, 09
s meter

/

met
S =horizontale afstand tussen aarddraden,

H = ~emiddelde hoogte van de aarddraden.s

De aardinslagdichtheid N kan uit het aantal onweersda~en per jaar,T,
~

be~root worden volg~ns:

De aardinslagdichtheid kan ook direkt bepaald worden met behulp

van bliksemtellers, indien deze goed gecalibreerd zijn in het gebied

waar ze worden ~ebruikt.

Het is gebruikelijk om de kansverdeling van de amplitude van de

bliksemstroom te benaderen met een lo~-normale verdeling. De meest

recente verdeling, ~ebaseerd op de meest betrouwbare meetresultaten,

heeft de volgende parameters:

I = 30 kA

G"logI = 0,32

De ~olfvorm van de bliksemstroom wijkt in sterke mate

standaard dubbel-exponentiële 1,2/50 jusec golf.

Het front van de neerwaartse negatieve bliksemstroom

convexe vorm.

af van de

heeft een
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De maximale steilheid S op het front neemt af naarmate de stroomm
amplitude I toeneemt, hetgeen benaderd kan worden door:

S = 3,9 IO,55
m

crl S = 0,54og m

(3,14)

In dit verslag is een rekenmodel beschreven, waarmee het aantal

terugslagen per jaar per 100 km lijnlengte berekend kan worden.

Uit berekeningen met dit model is het volgende gebleken:

- De aanwezigheid van corona verlaagt de topwaarde van de spanning

op de aarddraad,.en vergroot de koppeling tussen de aarddraden

en de geleiders.

- De golfvorm van de spanning wordt in sterke mate bepaald door de

configuratie van het systeem van aarddraden en masten, en in

mindere mate door de golfvorm van de bliksemstroom.

Het is een gedempt oscillerende spanning met een frequentie

van ongeveer 300 kHz. De vorm van de spanning wijkt derhalve

af van de standaard 1,2/50 /usec golf.

Voor het overslagkriterium is uitgegaan van de 50% overslagspanning

van de isolatie bij gedempt oscillerende spanningen.

- Naarmate de bliksem dichter bij de mast in de aarddraad inslaat

neemt de topwaarde van de spanning op de mast toe, terwijl de

spanning op het inslagpunt· sterk afneemt. Deze invloed kan met vijf

inslagpunten voldoende worden gekarakteriseerd. Het inslagpunt

heeft een kleine invloed op de vorm van de spanning.

- De vorm van het front van de bliksemstroom heeft een grote

invloed op de amplitude van de spanning over de isolatie.

De huidige kennis omtrent de statistische verdeling van de front

parameters is nog zeer beperkt, vanwege het ontbreken van voldoende

betrouwbare meetresultaten, en derhalve onvoldoende om aan de vorm

van het front een statistische verdeling toe te kennen.

In dit verslag is steeds uitgegaan van een voor de hogere stroom

amplitudes geschikt gekozen vaste stroomvorm.
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Kleine mastaardingsweerstanden geven een sterke reductie in

het aantal terugslagen Nt.

- Niet de keuze van de mediane waarde I maar de spreiding vlogI
van de log-normale stroomverdeling heeft een grote invloed op

de grootte van het aantal terugslagen per 100 km per jaar.

In het gebied van terugslag (I>100 kA) is de log-normale stroom

verdeling nog niet voldoende betrouwbaar vastgelegd.

De onzekerheid over de juistheid van de bliksemstroomverdeling in

het gebied van de zeer hoge stromen, alsmede de twijfel over het wel

of niet optreden van stroomwaarden boven de 250 kA staan een betrouw

bare berekening van het aantal terugslagen in een bepaalde netcon

figuratie in de weg.

Opgemerkt zij dat eerst na 1975 de eerste uitvoerige analyses van de

bliksemstroomparameters hebben plaatsgevonden. Het beperkt aantal

ter beschikking staande, betrouwbare, registraties is een ernstige

belemmering in de bepaling van een verantwoorde statistische verdeling

van de amplitudes .engolfvormparameters. Derhalve zullen nog vele

gegevens met betrouwbare meetsystemen moeten worden geregistreerd.

Met behulp van het rekenmodel kan de invloed van de verschillende

parameters (zoals bijvoorbeeld de mastaardin~sweerstand.~ masthoogte,

isolatorlengte) op de grootte van het aantal terugslagen Nt worden

onderzocht.
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Gegevens van een 380 kV-lijn, uitgevoerd met de standaard dubbel-circuit

vakwerkmast (type S+O). (23]

hm
ls
htl
ht2
hl
h

2
h

3
h4
h

5
ZD

zg

hl
-h 2

hoogte mast

mastafstand (span)

hoogte bovenste traverse

hoogte onderste traverse

hoogte bliksemdraad 1 bij de mast

hoogte bliksemdraad 2 bij de mast

hoogte geleider 3 bij de mast

hoogte geleider 4 bij da mast

hoogte geleider 5 bij de mast

zeeg, maximale doorhang van de bliksemdraad

zeeg, maximale doorhang van de geleider

gemiddelde hoogte ~an bliksemdraad 1

gemiddelde hoogte van bliksemdraad 2

44,3 m

390 m

44,3 m

33 m

44,3 m

44.3 m

38,8 m

27.5 m

27,5 m

11 m

13 m

37 m

37 m

h
3

gemiddelde hoogte van geleider ~

h4 gemiddelde hoogte van geleider 4

h
5

gemiddelde hoogte van geleide~ 5

lt lengte van de traverse

bl bevestiging van bliksemdraad.:L am traverse

b2 bevestiging van bliksemdraad 2 aan traverse

b
3

bevestiging van isolator 3 aan bovenste traverse

b4 bevestiging van isolator 4 aan onderste traverse

b
5

bevestiging van isolator 5 aan onderste traverse

b breedte mastvoet

A doorsnedè·bliksemdraad 241,7/39,4 Al/Stgel

30,1 m

18,8 m

18,8 m

16,2 m

16,2 m

16,2 m

12,2 m

15,7 m

8,7 m

9 m
2281,1 mm

R = 5 ohm

Z = '160 ohm
lil +.

Zt = 250 ohm 2 tJ.1 1
+

Zll = 536 ohm 00
0

3
Z22 = 536 ohm

Z21 = 55 ohm K
21 = 0,102

Z31 = 128 ohm K
31 = 0,239 ++" +"

Z32 = 50 ohm K
32 = 0,094 ~ J.3 +J.2

+ +
+ +

Z41 = 66 ohm K41 = 0,123 00 00
0

5
0

4
Z51 = 63 ohm K

51 = 0,118
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5 6
MICROSECOND

z

a::
......
>

z

a::
......
>

....
In
a::
:c

71.5862

64.42758

57.26896

50.11034

42.95172

35.7931

28.63448

21.47586

14.31724

7.15862

O~-..L._---l..._....L...-_.J......----:---:--r:--~~:-h
4 567

-7.15862 IN MICROSECONDE
ê:i -14.31724

~ -21.47586

z -28.63448
z
~ -35.7931
In -42.95172

-50.11034

-57.26896

-64.42758
-71 . 5862 L_....L...-_....l...._....J...._---l..._---l._..l....Ll__L...-_-'--_........_~

18.94334

17.04901

15.15467

13.26034

I I .366

9.47167

7.577336

5.683002

3.788668

1.894334

o
ê:i -1.894334

~ -3.788668

~ -5.683002

~ -7.577336
In

-9.47167

-I I .366

-13.26034

-15.15467

-17.04901

-18.94334

....
z
~
0..
c.:l
a::
...J
In
Z

a::
x:

z

:c
o
o
0:::....
In
:c
w
In
x:

...J
ce

o
-12

-24

-36

-48

-60

-72
-84

-96

-108

-120

2 3 4 5 6 7
TYD IN MICROSECONDE

B 9
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66.45832

59.81249

53.16666

46.52083

39.87499
a:

33.22916"-
>
z 26.58333

19.9375
.....

13.29166z
::l
0- 6.645832<:l
a:
....J 0V)

2z
-6.645832

0- -13.291660

<:l -19.9375z
z -26.58333
z
a: -33.229160-
V)

-39.87499

-46.52083

-53.16666

-59.81249

-66.45832

21.69182

19.52263

17.35345

15.18427

13.01509

10.84591
a: 8.676726"-
>
z 6. 50î45

4.33 363
.....

2.169182V)

a:
:z:: 0

2 5 60-
0 -2.169182 MICROSECON
<:l -4.338363z
z -6.507545z
a:

-8.6767260-
V)

-10.84591

-13.01509

-15.18427

-17.35345

-19.52263

-21.69182

0
5 6 7 8 92 3 4

-12 TYD IN MICROSECONDEa:
-24.>::

z -36

:E: -48
0
0

-60a::.....
V) -72:z::
~
V) -84x:
....J -96
lIJ

-108

-120
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2 3

o

-84

-96

-1 08 L_....I..-_J---l_--L_---L.-~~_..I._=:=======:J-120

37. 16257 .....--.,..---.,-----.---r---r----.-----r----;---,,--i

33.44631

29.73006

26.0138

22.29754

~ 18.58129
?'
z 14.86503

11.14877

~ 7.432514
~

25 3.716257
Cl:
...J 0
lf)

z -3.716257

~ -7.432514

ö -11.14877z
z -14.86503
z
~ -18.58129

lf) -22.29754

-26.0138

-29.73006

-33.44631

-37.16257

24.
15419

21.738 8

19.323 6

16.907 4

14.49252

12.0771

~ 9.661678
>
z 7.246258

4.830839

:;; 2.415419

~ 0 k--.....L...----l.--.l...--....L...---=--:---:;---j"';,~\;_-1
~ -2.415419 2 3

~ -4.830839

~ -7.246258

~ .-9.661678
lf)

-12.0771

-14.49252

-16.90794

-19.32336
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