
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Energiedissipatie van overspanningsafleiders in een systeem met kruiselings verbonden
kabels

Diederen, H.S.W.

Award date:
1980

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/051b1361-d776-4e70-ad30-df61349c0c48


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

Vakgroep Technieken van de Energievoorziening

Energiedissipatie van overspannings
afleiders in een systeem met kruiselings
verbonden kabels

H.S.W. Diederen
EO.80.A.33

Afstudeerwerk verricht o.l.v.:

ire W.F.J. Kersten

Verantwoordelijk docent:

Prof.ir. G.A.L. van Hoek

augustus 1980

T E C H N I S C H E HOG ESC H 0 0 LEI N D H 0 V E N



INHOUDSOPGAVE.

1. Inleiding

2. Parameters van het transmissiesysteem

2.1. Bet ondergrondse kabelsysteem

2.2. De bovengrondse l~n

3. Golfvoortplanting in het transmissiesysteem

3.1. Een systeem met n-geleiders

3.2. De componentgolven in het kabelsysteem

3.3. De componentgolven in de bovengrondse l~n

4. De Fouriertransformatie van de golfvoortplanting

4.1. De basisvergel~kingen

4.2. Keuze van de beschr~ving van de golfvoort

planting

5. De representatie van de overspanningsafleiders

6. Numerieke behandeling van het transmissiesysteem

bIz.

3

7

8

17

19

19
21

32

37

37

41

45

50

7. Berekeningen aan een transmissiesysteem met

kruiselings verbonden kabels 61

7.1. Konfuraties en gegevens van het transmissie-

systeem 62

7.2. De invloed van de parameters op de energie-

dissipaties van de overspanningsafleiders 67

8. Conclusie 104

7. Literatuurl~st 107



1. INLEIDING.
=============

Voor de transmissie van elektrische energie worden

vanwege de geringe milieu-bezwaren en de grotere

toegankelijkheid tot dicht bevolkte centra steeds

meer hoogspanningskabels gebruikt.

Vanwege de hoge investeringskosten van een toe te

passen kabeltransmissiesysteem, zal getracht worden

de transportkapaciteit zo goed mogelijk te benutten.

Om tijdens normaal bedrijf het beschikbare isolatie

niveau zo goed mogelijk te kunnen benutten, wordt er

naar gestreefd de overspanningen, die in het kabel

circuit optreden, zo laag mogelijk te houden.

Tot op heden staan voor spanningen hoger dan 130 kV

slechts eenaderige lood-aluminiummantelkabels ter

beschikking.

Ret magnetisch veld van de binnengeleiderstromen

induceert in de langsrichting van de mantels (van de

eenaderige kabels) hoge spanningen die groter wordem

naarmate de kabel langer wordt.

Om veiligheidsredenen moeten de mantels geaard worden.

Voor korte kabels is eenzijdige aarding voldoende,

maar bij langere kabels moet tweezijdige aarding wor

den toegepast.

Bij tweezijdige aarding worden de gelnduceerde

spanningen in de mantels via aarde kortgesloten, er

kunnen nu mantelstromen gaan vloeien.

De op deze wijze ontstane mantelverliezen kunnen een

veelvoud zijn van de geleiderverliezen.

Deze verliezen in de mantels kunnen sterk verkleind

worden door de mantels in driegelijke stukken te ver

delen en de mantelsecties van de driefasen in het

begin en einde te aarden en op de twee andere plaat

sen de mantels kruiselings te verbinden zoals in figuur

1. is weergegeven.
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Figuur 1. I1Crossbonded kabel l1
•

Een zo'n kabelcircuit met kruiselings verbonden mantels

(ook wel met crossbonded kabel aangeduid), noemt men

een majorsectie.

Door de mantels kruiselings te verbinden treedt er een

cyclische verwisseling van de fasen Ope
Voor symmetrische fasestromen worden in alle mantelstuk

ken in amplitude gelijke spanningen gelnduceerd.

Vanwege de serieschakeling is de vectorieele som nage

noeg nul en zullen er ondanks de tweezijdige aarding van

die mantels nagenoeg geen mantelstromen vloeien.
Derhalve zijn ook de mantelverliezen beperkt.

Dit verslag beschrijft een theoretisch onderzoek naar
diverse parameters welke van invloed kunnen zijn op de

overspanningen en de energiedissipaties van de overspan
ningsafleiders in een kabelsysteem met kruiselings verbon
den mantels.

Er is reeds eerder een onderzoek aan deze materie verricht

door A.J. Schouten (1) en H. Th. Lopez (2).
Hun onderzoek heeft zich door de grote rekenkosten beperkt
tot:
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* het inschakelen van de eerste pool van de driefase-schakelaar

* geen weerstand in de aarding van de manteluiteinden.

* geen weerstand tussen het sterpunt van de overspannings

afleiders en aarde.

* een drietal lengten van de met het kabelsysteem verbonden

hoogsppnningslijn.

* distorsie-vrije golfvoortplanting.

Uit deze voorgaande studies is gebleken dat door het in

schakelen van het kabelcircuit vanuit een oneindig sterke bron,

met inwendige impedantie van a Ohm , of door het optreden

van aardfouten of ontladingen de grootste overspanningen

en de grootste energiedissipaties in de afleiders ontstaan.

In dit onderzoek zal vooral aan deze situatie uitvoeriger

aandacht worden besteed.

Ret oude rekenprogramma,dat door A.J. Schouten en R.Th.

Lopez is ontw~kkeld en toegepast, kostte te veel tijd.

Daarom behoorde het mede tot mijn afstudeeropdracht een

efficienter rekenprogramma te ontwikkelen.

Met dit programma is het nu mogelijk berekeningen aan een

transmissiesysteem uit te voeren dat bestaat uit een

serie schakeling van een of meerdere majorsecties en

hiermee weer in serie een hoogspanningslijn.

Verder is in het kabelcircuit een aardingsweerstand R

en een weerstand Rc tussen het knooppunt van de afleiders

en aarde aangebracht. (Zie fig. 1.)

Men kan dit ·transmissiesysteem vanuit een oneindig sterke

bron (impedantie all) 1, 2 of 3-fasig inschakelen.

Nu volgt er een beknopte weergave van wat er achtereen

volgens in diverse hoofdstukken zal worden behandeld.

In hoofdstuk 2 wordt de mathematische representatie van

een transmissiesysteem gegeven en worden de admittantie

en impedantiematrices van de ondergrondse kabel en de

bovengrondse lijn opgesteld.

In hoofdstuk 3 wordt de golfvoortplanting nader uitgewerkt,

hetgeen leidt tot erg ingewikkelde oplossingen. am een

eenvoudiger stel golfvergelijkingen voor de kabel en.lijn

te verkrijgen, worden ,de fasespanningen en stromen voor de

-5-



kabel respectievelijk de lijn getransformeerd in component

spanningen en stromen. Er ontstaan nu in het geval van

de kabel een stelsel vergelijkingen die zes onafhankelijke

golven beschrijven, in het geval voor de lijn zijn dit

vergelijkingen voor drie onafhankelijke golven.

Hierna worden in hoofdstuk 4 de vergelijkingen die tot nog

toe voor het frequentiedomein gelden getransformeerd naar

het tijddomein.

De geleider-mantelgolven en de mantel-mantelgolven van de
Kabel kunnen we met frequentie onafhankelijke vergelijkingen

beschrijven.

Voor de homopolaire mantel-aardegolf moeten we echter

de frequentie afhankelijke vergelijkingen.hanteren.

De golven in de lijn worden met de frequentie onafhankelijke
vergelijkingen beschreven.

In hoofdstuk 5 wordt de representatie van overspannings
afleiders behandeld.

In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet op welke wlJze de onder

zochte transmissiesystemen zijn weergegeven opdat de ver

werking met een digitale computer zo snel mogelijk is.

Hoofdstuk 7 bevat de resultaten van de berekeningen terwijl

in hoofdstuk 8 een nabeschouwing wordt gegeven •
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2. PARAMETERS VAN RET TRANSMISSIESYSTEEM.
======================================

In de energietechniek worden twee systemen gebruikt voor

het transport van elektrische energie, nl. de bovengrond

se lijnen en de ondergrondse kabel.

Beide systemen kunnen we met de volgende differentiaal

vergelijking beschrijven:

fl. I)

(C) ~ ~ (x,t) + (6) 1!()(,t)
~t

('1..2 )

Waarbij v (x,t) en i (x,t) vectoren zijn die de n-span

ningen en de n-stromen weergeven op een bepaald moment

en op een bepaalde plaats. Voor de spanningen fungeert de

aarde als referentie. In figuur 2.1. is schematisch een

transmissiesysteem weergegeven.

Verder zijn (L), (0), (R) en (G) vierkante n bij n matrices,

die achtereenvolgens de inductiecoefficienten, kapaciteiten,

weerstanden en geleidingscoefficienten bevatten.

Figuur 2.1. transmissiesysteem.
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We kunnen de vergelijkingen (2.1) en (2.2) met behulp

van de Fouriertransformatie ook in het frequentie-do

mein beschrijven.

d V
dx - (Z) I

(Y) V (2.4~

. Hier zlJn V en I spannings- respectievelijk stroomvectoren

in het frequentiedomein.

(Z) is de impedantiematrix met (Z) = (R) + jw (L) en (Y)

de admittantiematrix met (Y) = (G) + jw (0).
In de volgende paragrafen worden de matrices (Z) en (Y)

voor respectievelijk kabel- en lijnverbindingen behandeld.

2.1 HET ONDERGRONDSE KABELSYSTEEM.
==============================

Bij het bepalen van de admittantie- en de impedantiematrix

gaan we uit van de volgende aannamen:

i De kabels bestaan uit een centrale geleider met hier

concentrisch omheen een mantel~ de assen van deze

gel eiders lopen parallel met de aarde.

ii Het systeem is homogeen in de langsrichting.

iii De verbinding bestaat uit 3 eenfase kabels, die sYIDIDe

trisch ten opzichte van elkaar z~n gesitueerd.

In figuur 2.2 is de dwarsdoorsnede van-een eenfase kabel

,schematisch weergegeven.

-8-



mantel
is 0 I a t i e-----I-

hoofd
isolatie

centrale
geleider

mantel

Figuur 2.2. dwarsdoorsnede van een eenfase kabel.

Uit de we~en van Maxwell voIgt dat in een elektromagnetisch

veld geldt dat:

p

p ladingsdichtheid

~ geleidingscoefficient

~ permittiviteit.

De oplossing van deze vergelijking is pet)
r:' Emet (= iT •

De tijdsconstante 7'-j.,s voor een goeq.e geleider erg klein;
een ladingsophoping verdwijnt dan erg snel, namelijk in

minder dan 10-~ seconden. Voor de aarde is Taanmerkelijk

groter maar nog altijd klein; ~10-8 seconden. In de aarde

verdwijnt de ladingsconcentratie in ongeveer 10-6seconden.

Uit het bovenstaande en uit berekeningen van A.J. Schouten

(1) kunnen we constateren dat de elektrostatische koppe

ling tussen de eenfase kabels te verwaarlozen is.

De rekenstap die bij de berekening gebruikt wordt mag

dus niet kleiner zijn dan 10-6 seconden, opdat aan de

aanname dat aIle ladingen oppervlakte ladingen zijn,

blijft voldaan.



l.1.1. DE ADMITTANTIE-MATRIX VAN RET KABELSYSTEEM.

==============~============================

De admittantie-matrix bestaat uit diagonale submatrices,

dit zijn de admittantie-matrices van elke eenfase kabel

apart, en uit niet-diagonale submatrices. Laatstgenoemde

matrices bevatten de mutuele admittanties tussen de 3

kabels.

De aarde heeft, zoals net is aangetoond, een afschermende

werking voor elektrostatische velden.

In de admittantie-matrix zijn dus alle niet diagonale
submatrices gelijk aan nul.

(Y1 )
(Y) = (0)

(0. )

(0 )

(Y2)

(0 )

(0 )

(0 )

(Y3)

(Y)1, 2, 3 zijn de diagonale submatrices van elke kabel.

Y1 -Y1
(Y1) =

-Y1 Y1+Y2

Y1 = G1 + JlIA) 2ii<!,
In!1

r;

Y2 G2 + Jw -2/1 C2.
In t:-

:.t.
ti

G1 en G2 zijn geleidingscoefficienten.

£J en £~ zlJn de permittiviteiten van respectievelijk

de isolatie tussen centrale geleider en de

mantel en de buitenisolatie.
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Voor -elke kabel kunnen we een vervangingsschema tekenen

(zie figuur 2.3) m.b.t. de admittanties •

1,

.
it...,

'u; Il
it

I~
.

"1 Il
~~

mantel

centrale
geleider

aarde

Figuur 2.3 Vervangingsschema van een kabel m.b.t. de

admittantie.

Dit schema geldt voor elke kabel~ (Y1) = (Y2) = (Y3)

De admittantie matrix voor het kabelsysteem is nu:

Y1 -Y1 0 0 0 0

-Y1 Y1+Y2 0 0 0 0

(Y) = 0 0 Y1 -Y1 0 0

0 0 -Y1 Y1+Y2 0 0

0 0 0 0 Y1 ,-Y1
0 0 0 0 -Y1 Y1+Y2
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2. 1.2 DE IMPEDANTIE-MATRIX VAN RET KABELSYSTEEM.
==========================================

De impedantie-matrix bestaat uit diagonale submatrices,

dit zijn de impedantiematrices van elke eenfase kabel

apart, en de niet-diagonale submatrices, deze matrices

bevatten de mutuele impedanties tussen de geleiders

van twee eenfase kabels.

De coefficienten van de diagonale submatrix van elke

kabel zijn samengesteld uit zeven componentimpedanties, deze zijn

i Z1, de zelf-impedantie van de centrale geleider

ii Z2, de impedantie t.g.v. het in de ti~d varieren van

het magnetisch veld in de binnenste isolatie

111 Z3, de zelfimpedantie van de binnenkant van de mantel;

dit is de impedantie die berekend wordt
uit de spanningsdaling aan de binnenkant per een

heid van stroom, die terugkeert via de centrale
geleider.

iV Z4, de mutuele impedantie van de mantel;

dit is de impedantie die berekend wordt uit de

spanningsdaling aan de buitenkant of binnenkant

van de mantel, gedeeld door de stroom, die door

de centrale- respectievelijk buitengeleider loopt.
De buitengeleider is hier de aarde.

V Z5, de zelfimpedantie van de buitenkant van de mantel,

dit is het quotient van de spanningsval aan de

buitenkant van de mantel t.g.v. de stroom, die

door de aarde terug loopt, en deze stroom.

Vi Z6, de impedantie ten gevolge van het in de tijd

varierende magnetisch veld in de buitenste isolatie.

vii Z7, de zelfimpedantie van het aard-retourpad.
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De benaderde formules (3) per lengteeenheid voor Z1, Z2,

Z3, Z4, Z5, Z6 en Z7 zijn achtereenvolgens:

Z1 =

Z2 = . fA)"po
J 2 iT

In Ii
r;

Z3= fz"'l ,olh(r1I'l.. A )
21' r.t

ft

I

sin J. (WIt 4)

Cofh ("'1 6 ) .+ __(;_1__

21F~{'1.+'3)

1\ "'to e _

1i(Ii.+ti)

Z5 =

Z4:

Z6 = jW,,{Jo
,.,7r

.
I. ~ .3I:

weerstand van de centrale geleider.

weerstand van de mantel.

weerstand van de aarde.

m·( :: VLw;Uo'
el

f, Soortelijke

PI Soortelijke

P3 Soortelijke

A = "',3-'i
K = 1, 781 (constante van Euler).

h liggingsdiepte van de kabel in nn

r1, r2,r3,r4 dimensies van de kabel in m

(Zie figuur 2.2.)

-1)-



We kunnen van de submatrix van elke kabel een vervangings

schema tekenen. (Zie figuur 2.4)

centrale geleider

Z
mantel

aarde

Figuur 2.4. Vervangingsschema voor een kabel,

met betrekking tot de impedantie.

De diagonale submatrix is nu:

Z5 + Z6 + Z7 - 2Z4

1

- Z1 + Z2 + Z3 +
(Z ) =

A~ Z5 + Z6 + Z7 - Z4

Z5 + Z6 + Z7 - Z4

Z5 + Z6 + Z7

Verder geldt natuurlijk dat alle drie de diagonale sub

matrices identiek zijn dus (ZAA) = (Z~a)' =. (Zcc)

De niet-diagonale impedantie submatrices geven de koppe

lingen tussen de kabels weer.

De konfiguratie van de drie eenfase kabels, waar we in dit

onderzoek van uitgegaan zijn, is zoals in figuur 2.5. is
weergegeven.

Figuur 2.5. Konfiguratie van drie eenfase kabels.
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Uit deze figuur blijkt dat de onderlinge hartafstanden

tussen de "A-geleiders", de "B-~Gleiders" en de "C-gelei

ders", allen aan elkaar gelijk zijn.

Verder is de 80m van de diepte van de A-kabel en de B-ka

bel (lA + lB) gelijk aan(lB + lC)en praktisch gelijk aan

(lA + lCJ·
Daardoor zijn alle elementen van de submatrices aan

elkaar gelijk. Deze elementen zijn gelijk aan Z 12; deze

wordt berekend met behulp van de flux, die gekoppeld is

met de kring, die bestaat uit een A-geleider en de aard

retour en de kring gevormd door een B-geleider en de aard

retour.

z- _ m~

.3

S de hartafstand tussen de A-geleiders en de B-geleiders.

~ de magnetische permeabiliteit van de aarde

~ de constante van Euler.

L de som van de diepte van A en de B-kabel.

Een zo'n submatrix ziet er dus als volgt uit:

Z12 )
Z12

De totale impedantiematrix kunnen we nu samenstellen:

(ZAA)

(Z):= (ZBA)

(ZCA)

(ZAC)

(ZBC)

(ZCC)

-15-



stel Z Z1 + Z2 + Z3 + z5 + Z6 + Z7 - 2Z4--a

Zb Z5 + Z6 + Z7 - Z4--

Z == Z5 + Z6 + Z7-c

Za Zb Z12 Z12 Z12 Z12

Zb Z Z12 Z12 Z12 Z12c

Z12 Z12 Z Zb Z12 Z12a
Dus (Z)

Z12 Z12 Zb Z Z12 Z12c

Z12 Z12 Z12 Z12 Z Zba

Z12 Z12 Z12 Z12 Zb Zc
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2.2 DE BOVENGRONDSE LIJN.
=====================

Bij de bepaling van de admittantie en de impedantie-

matrix gaan we uit van de volgende aannamen:

1 de lijnverbinding bestaat uit drie fasegeleiders,

die allen onderling en met de aarde parallel lopen.

11 de verbinding is in de langsrichting homogeen.

iii de verbinding is een symmetrisch enkel circuit;

verkregen door regelmatig transpon~ren van de ge
leiders.

2.2.1 DE ADMITTANTIEMATRIX.

=====================

Door de symmetrie van de drie geleiders zijn de mutuele

admittanties tussen de fasen natuurlijk gelijk aan elkaar.

Hetzelfde geldt voor de zelf-admittantie. Derhalve

heeft de admittantiematrix de volgende samenstelling.

Met Y11: zelf- admittantie geleider.

Y12 : mutuele admittantie.

2.2 .. 2 DE IMPEDANTIE MATRIX.
=====================

Evenals bij de admittantie-matrix zlJn door de symmetrie

alle mutuele impedanties aan elkaar gelijk. Idem de zelf

impedantie. De impedantie-matrix heeft de samenstelling

-17-



Z11 Z12 Z12

(Z) Z12 Z11 Z12

Z12 Z12 Z11

met Zl~ zelf-impedantie geleider

Z12 = mutuele impedantie.

De formules voor Y11' Y12 , Z11 en Z12 zijn erg ingewik
keld. Voor deze formules en hun geldigheidsgebied wil
ik verwijzen naar het afstudeerverslag van W. Birkholzer (4).
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3. GOLFVOORTPLANTING IN RET TRANSMISSIESYSTEEM.
============================================

Nadat in het vorige hoofdstuk de impedantie.en admittantie

matrices zijn opgesteld, wordt nu de methode behandeld om

de vergelijkingen die de verschijnselen in een systeem

met n-geleiders beschrijven, zo te bewerken dat eenvoudige

betrekkingen ontstaan. Deze betrekkingen worden dan toege

spitst voor een kabel- en een lijnsysteem.

3.1 EEN SYSTEEM MET N-GELEIDERS.

=========================~==

We kunnen de formules (2.3) en (2.4) ook als voIgt schrij-
ven:

(3. I)

( .3.2)

De oplossingen van deze differentiaal vergelijkingen luiden:

de "beginwaarden 11 van respec

stromen van de n-geleiders.

(3.3) in het linkerdeel van

Y :: e X'P (- (r,,) X) . fJ- -
I = e X 'P { - ( K,' ) )() · 'B..

De elementen van de matrices (r11 )

voortplantingscoefficienten van de
golven.

De vectoren A en B bevatten- -
tievelijk de spanningen en

Wanneer we nu vergelijking

(3.1) invullen, dan is

(3.3)

( 3. 'I)

en (OJ) zijn de

spanning- en stroom-

dt )2 1;It.!' =(b'v en' (- (tv) X). !/d.rv) Y=(Z){l) ~

dus (Z) ( y) ::- (r,,) 1 ( "3. 5 )

-19-



analoog geldt dat

(y) ( 2.) - ( 0;) t (3.6)-
Wanneer de n bij n matrices (Z) en (y) symmetrisch

zijn geIdt:
i

(y) ("L) = ( (2.)(j)) (3.7)

dus (dL') :: ( d'v) { (~.8)

Er bestaat natuurIijk ook een relatie tussen de span

ningen en stromen. Deze relatie wordt gekarakteriseerd

door de zogenaamde karakteristieke impedantie (zc)

v = (Zc) I- ( 3.9)

Deze relatie kunnen we ook afleiden door substitutie van

de 1e afgeleide van (3.3) of (3.4) in respectieveIijk (2.3)
en (2.4).
Uit (3.4) voIgt: i r =_(Vl) I

dx - V' -

Substitutie in (2.4) geeft

(at )J 7: (y) Y Y
l

..v :: (y)-'lCY} ( 'l.. )) I
Zodat (1.( )= (!:J) -, [ ( y) l '1.) 1'12.

De formule (3.9) geldt ook voor de aan het begin binnen

dringende spanningen en stromen, m.a.w.

Aangezien

en

geldt de relatie

Yo = (Zc) Jo
Yo -= YX= 0 = e)t p ( - (yu) X). aIx: 0 :: ~
!o = ! ~'I:' U -= ex p (. (~.) ~ ) • g I'I:~ ::' !

~ = (Zc) § [3.,,)

Derhalve Iuidt de algemene oplossing (3.3)

V= eX'P{-(d''')~)'Y1)

1 ~ e~'P l- lal) X). l Zc. )-1 Yo

-20-
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met (0v):: { (Z) ( ':1)1 'Iz.

(4',' ):: { (y) l Z)1'Iz.
, 'It

(Z~)= (y)-'{(y)(Z)j
De matrices ltv) ,('(i) en (Ze.) zijn veelal

volledig gevuldeOn bij n matrices en daarom zijn de

vergelijkingen (3.12) en (3.13) moeilijk te hanteren.

Om de formules beter hanteerbaar te maken kunnen we

de spanningen en stromen transformeren naar component

spanningen en stromen. Dit zijn lineaire combinaties van

respectievelijk fasespanningen en fasestromen. Op deze

transformatie zal in de volgende paragraaf worden inge

gaan.

3.2 DE COMPONENTGOLVEN IN RET KABELSYSTEEM.
=======================================

De transformatie van de spanningen en stromen van het

kabelsysteem naar componentspanningen en-stromen waar

bij de transformatie~matricesfrequentie onafhankelijk

zijn, is aIleen mogelijk wanneer we Z4 (Zooi e §2.2.2)
in de impedantiematrix kunnen verwaarlozen.

We kunnen dan de spanningen (stromen) van drie eenfase

kabels ontbinden in drie geleider-mantelgolven, twee

mantel-mantelgolven en een homopolaire mantel-aardegolf.

Wanneer we namelijk Zit verwaarlozen ontkoppelen we de

geleider-mantelgolven van de andere golven.

Om aan te tonen dat deze verwaarlozing nagenoeg geen

nadelige gevolgen heeft zijn in de volgende tabel ZA'

Z'A en ZB en Z'B als functie van de frequentie weerge
geven met:

ZA = Z1 + Z2 + Z3 + Z5 + Z6 + Z7 - 2Z4

ZB = Z5 + Z6 + Z7 Z4

Z' - Z1 + Z2 + Z3 + Z5 + Z6 + Z7A-

Z'B= Z ::= Z5 + Z6 + Z7·c
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tabel 3.1.

JlHz) ZR (~/",,)
Z) (St/m ) Z&(5l/~) Z' (R/rn)
" 8

Re 1 M Re T"", Re T"", ~e I ........
50 -3 -4 5,27.10-) -4 -5 -4 -4 -46,88.10 6,71.10 _ 6,69.10 4,94.10 6,16.10 2,78.10 6,15.10

100 -4 -3 -4 -4 -5 -3 -4 1 ,19.10-:31,25.10 1,29.10 5,83.10 1 ,29.10 9,87.10 1,19.10 3,28.10

200 -4 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -32,34.10 2,46.10 6,92.10 2,47.10 1 ,98.10 2,29.10 4,26.10 2,28.10

500 -4 -3 -3 -3 4,9 .10-4 -3 -4 -35,49.10 5,89.10 1 ,01.10 5,87.10 5,43.10 7,23.10 5,42.10

1.103 -3 -2 -3 -2 -4 -2 -3 -21,07.10 1,13.10 1,52.10 1,13.10 9,9 .10 1,04.10 1,22.10 1,04.10

2.103 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -22,10.10 2,17.10 2,55.10 2,16.10 1,99.10 2,00.10 2,21.10 1 ,99.10

5.103 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -25,25.10 5,13.10 5,64.10 5,11.10 5,01.10 4,71.10 5,20.10 4,70.10

1.104 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
I 1,06.10 9,80.10 1 ,08.10 9,77.10 1 ,01.10 8,97.10 1 ,02.10 8,96.10

t\)

-2 -2 -2 -2 -1 -2 -1t\)
2.104 -2

I 2,12.10 1,86.10 2,12.10 1,86.10 2,03.10 1 ,70.10 2,03.10 1,70.10

4.104 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -14,16.10 3,54.10 4,15.10 3,54.10 4,03.10 3,23.10 4,02.10 3,23.10

6.104 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -16,18.10 5,15.10 6,17.10 5,15.10 6,02.10 4,69.10 6,01.10 4,69.10

8.104 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -18,19.10 6,72.10 8,18.10 6,72.10 8,00.10 6,10.10 8,00.10 6,10.10



Uit deze tabel blijkt dat voor hogere frequenties de

invloed van 2 11 sterk afneemt.

Dit is ook fysisch in te zien, want bij hogere frequen

ties treedt het "skin-effect" op in de lYIocntel, d. w. z.

de buitenkant en de binnenkant van de mantel worden van

elkaar ontkoppeld.

Voor frequenties boven de 2 kHz is ZA ongeveer gelijk aan

ZI A en ZB aan Z'B.
Bij transiente verschijnselen zlJn voornamelijk de hogere

frequenties overheersend. We maken dus geen al te grote

fout wanneer we Z 1.1 verwaarlozen.
De (Z) matrix wordt nu:

Z' Z' Z12 Z12 Z12 Z12A B

Z' Z' : Z12 Z12 Z12 Z12B B

Z12 Z12 Z' Z' Z12 Z12
(z)

A B
=

Z12 Z12 Z· Z' Z12 Z12B A

Z12 Z12 Z12 Z12 Z· Z'A B

Z12 Z12 Z12 Z12 Z' Z'B B

De impedantie-matrix en de eerder in paragraaf 2.1.1 op

gestelde admittantie-matrix hebben nu een zodanige vorm dat

de spanningen en stromen te transformeren zijn naar onaf

hankelijke component spanningen en stromen.

Door goed gekozen transformatie-matrices ls) en (Q) kunnen

we de fasespanningen en fasestromen V en 1 uitdrukken

in component spanningen en stromen V' en I' en wel

V = (S) V'

I = (Q) I I

Hier zijn (~ en (Q) vierkante 6 bij 6 matrices.

We kunnen deze relaties substitueren in de vergelijkingen

(3.1) en (3.2) en deze worden dan:
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~ v) - (sf' (z.)(y) (5) ~)
dxt - -

«E It: (Q}-'{y)(Z) (Q)K.
dx,2 -

(3. 14)

De transformatie matrices (8) en (Q) zijn zodanig

ontworpen dat de matrices
(8)-1(Z) (y) (8) en (Q)-1((Z) (y) )t lQ) gelijll aan elkaar

zijn en dat er aIleen termen ongelijk aan nul in de

diagonaal van de matrices staan. Hier wordt aan voldaan

als (8) respectievelijk lQ) bestaan uit de eigen vectoren
van {Z)l~ respectievelijk ((Z)(y})t.
De eigen waarden van deze matrices ZlJn identiek en vormen
de diagonaal termen van de matrix (8) -1 (Z) (y) (8) en
(Q) -1 ((Z) (y) ) t (Q).

We kunnen de eigenwaarden en de eigenvectoren bepalen

door de volgende vergelijkingen op te lossen:

det ((Z)(y)-"A(r)) = 0

det (((Z)(y»t-i\(r») = 0

met (r) = ide"t i ele,i~ rncl~It'3C-

De 6 eigenwaarden zijn nu:

=

(Z'A - Z'B)Y1

(Z1+Z2+Z3)Y1

i\ 2 = A4 = (Z' B - Z12)y 2-

= (Z5+Z6+Z7-Z12)y 2.

A6 = (Z5 + Z6 + Z7 + 2Z12)Y2.

De matrices (8), (8)-1, (Q) en (Q)-1 hebben de volgende samen
stellingen:
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1 2/3 0 -1/3 0 1/3

0 2/3 0 -1/3 0 1/3

(8)
0 -1/3 1 2/3 0 1/3

=
0 -1/3 0 2/3 0 1/3

0 -1/3 0 -1/3 1 1/3

0 -1/3 0 -1/3 0 1/3

1 -1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 -1

(8)-1
0 0 1 -1 0 0

0 0 0 1 0 -1

0 0 0 0 1 -1

0 1 0 1 0 1

1 0 0 0 0 0

-1 1 0 0 0 1

(Q)
0 0 1 0 0 0

0 0 -1 1 0 1

0 0 0 0 1 0

0 -1 0 -1 -1 1

1 0 0 0 0 0

2/3 2/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3

(Q)-1 0 0 1 0 0 0

-1/3 -1/3 2/3 2/3 -1/3 -1/3

0 0 0 0 1 0

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
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De matrices (s)-1 (z)(y)(S) en (Q)-1((z)(y»t(Q)
zijn nu:

A1 0 0 0 0 0

0 "2 0 0 0 0

0 0 i\3 0 0 0

0 0 0 i\4 0 0

0 0 0 0 i\5 0

0 0 0 0 0 i\6

De voortplantingsmatrix van de component-spanningen
is nu gelijk aan die van de component-stromen want
(s)-1 (z) (y) (S) is gelijk aan (Q)-1C(Z) (y»t (Q) •
Met de vergelijkingen (3.5) en (3.6) volgt dat de
voortplantingsmatrix gelijk is aan

~ 0 0 0 0 0

0 fr2 0 0 0 0

(~); ( 'K~) =(~)i) 0 0 ~ 0 0 0--
f\-0 0 0 0 0

0 0 0 0 (i5 0

0 0 0 0 0 .~
Na transformatie wordt vergelijking (3.9) gelijk aan:

VI = (s) -1 (Zc) (Q) I'

Dit kunnen we nu schrijven als:

VI = (Zo') II

met (z 0') = (s )-1 (Zc.) (Q)
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Z' 0 0 0 0 0
1

0 2Z' 0 Z' 0 0
2 2

0 0 Z' 0 0 0

(7.; ) 1

0 Z' 0 2Z' 0 02 2

0 0 0 0 Z' 01

0 0 0 0 0 3Z'.3

VZ1 Z 'met Z.; = + Z2 + 3

Y1

-V Z

iZ' + Z6 + Z7 - Z122 - 5
Y2

=V Z5 +
iZ' Z6 + z7 + 2Z123

Y2

In de grafieken 3.1 tim 3.3 ZlJn de voortplantingseigen

schappen van de drie onderscheidbare golfvoortplantingen

weergegeven.

De indices 1 duiden op de drie geleider-mantelgolven,

2 op de 2 mantel-mantelgolven en 3 op de homopolaire
mantel-aardegolf.-

In grafiek 3.1 is de karakteristieke impedantie als

functie van de freguentie gegeven. Uit deze grafiek

valt af te lezen dat Z, en Z2 bij frequenties boven
2kHz nagenoeg konstant zijn.

De voortplantingscoefficienten ~. (i = 1, 2, 3) uit de
l

voortplantingsmatrix kunnen we splitsen in~. en j~.
l l

waarbij «i is de demping per lengteeenheid en ~i gelijk
is W Ivt (met c.) hoeksnelheid en 'lit.. de golfsnelheid) ~

In grafiek 3.2 is de demping van de geleider-mantelgolf (1),

de mantel-mantelgolf (2) en de homopolaire mantel-aarde

golf (3) als functie van de frequentie weergegeven.
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Tenslotte is in grafiek 3.3 de golfsnelheid van golf

1, 2 en 3 als functie van de frequentie weergegeven.

De snelheden van de geleidermantelgolf en de mantel

mantelgolf zijn nagenoeg konstant.
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3.3 DE COMPONENTGOLVEN IN DE BOVENGROND8E LIJN.

==================~========================

Analoog als bij de kabel gaan we ook hier de fasespan

ningen en stromen transformeren in componentspanningen en

stromen.•

v == (8/.) V'I

I (8
1
)1 11

De transformatiematrix (81) is een drie bij drie matrix

die voor de spanningen en stromen gelijk is want
(z)(y) == (y)(z).

met

(~) ==

Y,f1 Y,2 Y/2

Cy) :: Y./2 Y,1 Y /2

Y f2 Y,2 Y(1
- ....... - ~, .. -

De matrix ,(31 ) wordt uit (Z)(Y) bepaa1d zoa1s in para

graaf 3.1 is aangeg~yen.

1 1

~ J 1/31~
0 -1

(5() == 1 -2 en (8-t )-1 -1 0

-2 1 1 1

De karakteristieke impedantie van de lijn is:

z11 0 0

0 Z11 0

0 0 Z'
.(0
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met

en

-- VCZt, -'Zt2)/ ('jt l - Y12) i

V(lt., +22~2.)/ (Je. -l- 2 Yt~)

Er zijn volgens bovenstaande matrices twee luchtgolven te

onderscheiden, die zich tussen de geleiders verplaatsen

en een homopolaire golf die zich verplaatst tussen de

gezamelijke geleiders en de aarde.

De golven planten zich voort met de golfsnelheden ~ respectie

velijk ~ , welke als voIgt gedefinieerd zijn;

~V(It, - Z'I) (yt, -'Ita)'
W

~:

r"", "Ie Itl +2Ztt ) (fje•.f.2.ljh)
De demping voor de golven isa~respectievelijk

1'1
als voIgt gedefinieerd zijn:

In de figuren 3.4, 3.5 en 3.6 z~n de golfimpedanties Zi1
en Zio en de dempingen ()(.fl en 0<./0 weergegeven als functie

van de frequentie.
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4. DE FOURIERTRANSFORMATIE VAN DE GOLFVOORTPLANTING.
=================================================

In hoofdstuk 3 is de componententransformatie van de kabel

en van de lijn gegeven.

Door die transformatie hebben we het complexe golfvoort
plantingsgedrag vereenvaudigd totdat van een lineaire,

frequentie onafhankelijke combinatie van onafhankelijke

deelgolven. We kunnen elke golf apart berekenen •.

In dit hoofdstuk worden de vergelijkingen van het fre

quentie-domein getransformeerd in het tijddomein.

4.1 DE BASISVERGELIJKINGEN.
=======================

Een golf plant zich voort over twee geleiders, bijvoor-'

beeld over de centrale geleider en de mantel.

We kunnen dit schematisch weergeven met de figuur 4.1

.. )

Figuur 4.1 transmissiesysteem.

We stellen de golfimpedantie van het beschouwde transmis

siesysteem gelijk aan Z en de voortplantingscoefficient gelijk

aan d'.

Met : Z == en '(==Vzry,'

z· is de impedantie van het systeem.
y. is de admittantie van het systeem.
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De differentiaal vergelijkingen voor dit systeem zijn:

dV -Z'I (4.1 )dx

dI -Y'V (4.2)dx

De oplossing kan geschreven worden als

VI( ~ V~ CO~h (~d) .,. Z. 1m sinh (~d)

2 I k : Vho\ ~i t"\ h ( ~ d) + 2 1"" Co s '" (~0I)

Hierin is d de lengte van het systeem.

We voeren nu twee nieuwe grootheden;

F (forward) en B (backward) in.

(4.4)

Z1 stelt hierin een reele grootheid (weerstand) voor.

We kunnen nu met (4.5) en (4.6) de uitdrukkingen (4.3)

en (4.4) schrijven als:

F = A1 FK + A2 B (4.7)m m
BK A1 B + A2 FK (4.8)m

I
met A1 (IA») =

co:." (~ol) of i (1: + ~)sin h ( t d )
(4.9)

z, z

A2(~)
1 (~ - ~1) ~i",h (lId) . R, (4.10)"2 z1 z

A1 (w) en A2 (fJ) hebben het karakter van overdrachtsfuncties.

Transformatie van (4.7) en (4.8) van het frequentie-domein

naar het tijddomein geeft de vergelijkingen:
co _

fm (f;) -=Ja, (-r) . !l (f - -r) rJ 1:" .~f Q1. (r) 6m (f - r) cIr

hI (l) =-£';,(7"). 1:.....(t-7') dr ~l:'('r) Iii It - r) de

-38-
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Hierin zijn 'm(t), {K(t), bN(t), bK(t), a 1 (t) en a 2(t)
de Fouriergetransformeerden van respectievelijk

Fm(r,,)), Fk(t;», Bm(tJ), Bk('lJ), A1 (r.J) en A2(W).

De functies a1 (t) en a 2(t) worden weegfuncties geno~md.

Zij kennen een gewicht toe aan de "forward" en de "back

ward" grootheden van eerdere tijdstippen in de momentane

grootheden {Mof bJc. . De integralen vertonen sterke over

eenkomst met de welbekende convolutie integraal.

De "forward" en de "backward" grootheden varieeren veel

langzamer met de tijd als de weegfuncties.

We kunnen de vergelijkingen (4.11) en (4.12), wanneer we

aannemen dat tussen .hT en (n+1)T de "forward" en "backward"

grootheden konstant blijven, ook schrijven als

DO (,,#-, )T 00 (n.f.')T

(I'nli)~~co {(t-tlT) [ Q,(i)dT + ~ b..... {t-",,) f (/a.{T)J"r
fiT "1:-00 nr (4.13)

00 ~+~T ~ ~~~T

~ (f):- ,,~.JJ,rJi-" T) fQt ('r) c/1' + ~_flt (i -nT) J Q2 fr) d '£
nT ,,- " T ( 4 •14)

Daar de "backward" en "forward"grootheden slechts waarden

hebben voor nT f:: t kan de sommatie beperkt blijven van

n = 0 naar n = 00..

De integralen van a1 (7) en a2(r) naal'" T kunnen we beter

in het frequentie domein berekenen.

De overgang van het tijddomein naar het frequentiedomein

staat uitvoerig beschreven in het stageverslag van N.J.

Hoeijmakers(5)voor deze bewerking wordt daar-naar vexwezen.,
Het resultaat is

j "+.)T DO T
C. (FlT) = 0. (r) cJ T"" =1: f Re (R,Iwl) 5i~ (~z ) CD~(L.)~T) d W

II ~

PI T 0 2: (4. 'S)
(,. ... )T ~ r)

C2 (", T) =.r~ (7:) dr =J: rfe (1Iz.(cv») Slh~~ z ,~(wII\T)d w
tiT " 0 2:' (LJ.I 6)

De formules (4.13) en (4.14) kunnen we dus schrijven als
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00

1m (aT) = 1:;" (a7) C, (0) + /;, 1* ( (a-!t)T) c, (IT) +
00

.!. b,.,(aT)4(o) .,. ~ b ((rJ--i)T)Ci (~T) (4.17)
Z. 1=' In

00

loA (CIT) = i iJ,.,,(aT) C,(o) + l, 6"" ((Q-~)T) C, (~T) +
r -t. (aT) C.z(o) -I r 11f ((a-·A)T)ez (J7) (4.18)

met «= n. l-A ~, /'

. '. .:'

In de praktijk wordt, om een redelijke nauwkeurigheid

te krijgen, altijd gewerkt met een tijdstdp T die

maximaal enkele malen kleiner is dan de looptijden van

. de golven. Hierdoor zal lJm voor t <- T gelijk aan nul zijn.

Dan is echter ook C1(0) = O.

Wordt verder gebruik gemaakt van de definltie van ( en b ,
dan kunnen (4.17) en (4.18) uitgeschreven worden en wel:

Met deze formules kunnen we nu het lopende golfgedrag

beschrijven in een transmissiesysteem, met frequentie

afh. voortplantingseigenschappen.

Wanneer de voortplantingseigenschappen frequentie onaf

hankelijk zijn spreken we van distorsievrije voortplan
tinge

De karakteristiek impedantie is dan reeel en we kunnen

Z1 gelijk kiezen aan de karakteristieke impedantie 2..
De.grootheden A1 (W), form. (4.9) en A2(~)' form. (4.10),

worden nu: A2(W) 0, d'J:j J-ya _d _ J~OI
en A1 (L.J) =.e ::' e e

.dO _j~ d
: t . e

Hieruit volgt nu dat C2(~T) en C1(~T) er als volgt uit
zien:

'2(~T)

C1(4T)

C1(,tT)

o voor
-OLde

o

alle 4T
voor 4 T bT

voor ~ T +bT
-~.o-



met bT de looptijd van de golf.

Substitutie van deze waarden voor C1 (kT) en C2(kT) in

(4.19) en (4.20) geeft:

)
. ] -dd

V.... laT) t 'Z. i~ lOlT) : [U.4, {( Q .6) T f 1. {~ (( Q -h) T) e

Deze vergelijkingen zullen worden toegepast indien de

golfvoortplanting door een distorsievrije kan worden

benaderd.

(4.21 )

(4.22)

4.2 KEUZE VAN DE BESCHRIJVING VAN DE GOLFVOORTPLANTING.
===================================================

In hoofdstuk 3 ZlJn de voortplantingseigenschappen van het

kabelsysteem en de lijn bepaald.

Daar de lijn een beperkte invloed heeft op het gedrag

van het kabelsysteem en om rekentijd te be~paren worden

de golfvoortplantingen in de lijn met de op de vorige

pagina voor distorsievrije voortplanting afgeleide ver

gelijkingen beschreven.

Uit de eigenschappen voor de kabel blijkt dat niet

aIleen de golfimpedanties van de geleider-mantelgolf en

de mantel~mantelgolfboven de 2 kHz frequentie onafhan

kelijk zijn, maar dat dit ook geldt voor de voortplan

tingssnelheden. Wanneer we nu een goede keuze maken voor

de demping, kunnen deze golven ook op de voor distorsie

vrije golfvoortplanting geldende wijze beschreven worden.

Uit voorgaande onderzoeken(1},.{2)bleek·dat de overheersende

frequentie 30 kHz is, de demping voor de geleider-mantel

golf en de demping voor de mantel-mantelgolf wordt der

halve op deze frequentie gebaseerd.

Deze twee golven kunnen nu ook met de vergelijkingen voor
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een distorsievrije voortplanting (4.21) en (4.22)

worden beschreven.
~e homopolaire mantel-aardegolf moet echter met frequentie

afhankelijke vergelijkingen beschreven worden, daar de

in hoofdstuk 3 gegeven voortplantingseigenschappen allen

sterk frequentie afhankelijk zijn.

De grootheden C1(kT3) en C2(kT3) en de impedantie Z1
zijn met behulp van het programma "weegfuncties" bepaald.

Ret programma berekent niet C1 (kT
3

) en C2(kT
3

) maar

C1 (kT3 ) en C2(kT3 ) •
T

3
T

3
Deze kunnen echter gemakkelijk omgerekend worden.

De reele impedantie Z1 =3 Z3 = 3 x 33,24 ohm, = 99,72 ohm.
De tijdstap)T

3
,is gelijk gekozen aan 2 x T = 6,34 )Usee

omdat het programma om de 2 T de spanningen en stromen

op de knooppunten berekend. De tijdstap T is gelijk aan

de looptijd van de geleidermantelgolf, deze looptijd is
namelijk het kortste. Er wordt slechts om de 2T berekend

omdat in de tussenliggende tijd niets veranderd, want de

geleidermantelgolf heeft 2T nodig om na reflectie weer
terug te keren.

De grootheden (1(kT
3

) en C2(kT3) zijn in de grafieken

4.1 respectievelijk 4.2 als functie van de tijd gegeven.

In het volgende hoofdstuk wordt de mathematische repre

sentatie van de overspanningsafleiders behandeld. Rier

na zijn alle vergelijkingen om het transmissiesysteem

te beschrijven afgeleid.
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5. DE REPRESENTATIE VAN DE OVERSPANNINGSAFLEIDERS.
===============================================

In het verleden werden overspanningsafleiders gebruikt

om overspanningen van korte duur ontstaan door atmosfe

rische ontladingen te beperken.
Overspanningen door kortsluitingen en,al dan niet fou

tieve,schakelhandelingen vormden toen geen belas-

ting voor de afleiders vanwege het hoge aanspreek

niveau voor deze overspanningen.

Naarmate echter de te transporteren vermogens en

transportafstanden groter werden, nam de bedrijfsspan

ning om ekonomische redenen toe.

Om dezelfde redenen nam het relatieve isolatieniveau

echter af. Nu moest men dus ook rekening gaan houden

met langdurige overspanningen tengevolge van schakel

handelingen. Dit leidde tot het ontwerp van de heden

daagse overspanningsafleiders die aan een groot aantal

eisen moet voldoen. Een van deze eisen is dat de aflei

der bestand moet zijn tegen langdurige overspanningen

en de daarmee samenhangende zware energetische belas
tinge

In het "crossbonded" kabelsysteem worden deze over

spanningsafleiders gebruikt om de mantelsektie-isola
toren en de mantel-isolatie te beschermen. .

Lopez (1) heeft in een vorig onderzoek een theoretisch

model ontwikkeld voor de representatie van de over

spanningsafleider in een digitaal rekenprogramma.

Dit model zal ook in het nieuwe programma toegepast

worden, er vanuit gaande dat de vonkbrugspanning ver
waarloosbaar is als de overspanningsafleider heeft
aangesproken.

Daar er na het aanspreken van de afleider slechts een

kleine 50 Hz komponent in de stroom door de afleider

aanwezig is, is het niet bekend of en wanneer deze

afleider door de boogverlengende werking van de blaas

spoel dooft.Zodoende wordt er in het computerprogramma.
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~anuit gegaan dat na het aanspreken de afleider niet

meer dooft.
De nominale spanning van de afleider wordt op 4,5 kV

gesteld; deze waarde is gebaseerd op de in de mantel
geinduceerde spanning tengevolge van een symmetrische

fout met een kortsluitstroom van 40 kA.
De aanspreekspanning is vastgesteld op 17 kV.
De spanning-stroom karakteristiek van de niet-lineaire
weerstand van de overspanningsafleiders is dezelfde ka

rakteristiek, die Lopez (2) gebruikt heeft.

De beschr~ving is als voIgt:

v = R .• 1 + C. met j = 1 ,2 , ).
J J

gebied 1 : 1 1 = 1 kA, R1 =9 ohm, C1 =0 kV.

gebied 2 : 12 = 5 kA, H2 =1 ,)5 ohm,C 2 =7,65 kV.

gebied ): I) =1010 kA, R) =0,24 ohm,C) =1),20 kV.

v
(kV) )

r
I
I J

I I
I I
I I

1
,

A I .3
I I
I

C) -,- - - . - )
C2 I

I
I

o
---.,.. I ( kA)

Figuur 5.1. Spanning-stroom karakteristiek.

De overspanningsafleiders worden op de kruisverbindings
punten in stergeschakeld zoals in onderstaande figuur
is weergegeven.
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Ra de weerstand van de afleide

i a de stroom door de afleider

Rc aardingsweerstand.

Figuur 5.2. Schakeling van de overspanningsafleiders.

Tijdens de berekeningen aan het "crossbonded" kabelsys

teem moet bepaald worden wanneer de afleiders aanspre

ken en in welk gebied ZlJ dan werken, om vervolgens

in de berekeningen te worden meegenomen.

Daar de convergentie zo snel mogelijk moet zijn, moet

de eerste schati .ing zo nauwkeurig mogelijk zijn.

We kunnen een goede schatting maken indien we de aar

dingsweerstand Rc gelijk aan nul stellen en het gehele

systeem, tussen de twee punten waar de afleider is

aangesloten, vervangen door een bron met een inwendige

impedantie. (Thevenin methode)

Ret vervangingsschema ziet er dan als volgt uit:

E
(>

Figuur 5.~.
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BO spanningsbron (de open mantelspanning)
Zi inwendige impedantie van het kabelsysteem, ge-

zien vanuit de afleiderlocatie
Ra weerstand van de overspanningsafleider
K apanningsval t.g.v. niet lineairiteit
i a elektrische stroom door de afleider

We kunnen i a ala functie van EO bepalen indien
Z. bekend is.
~

.De inwendige impedantie is afhankel~k van: of de
andere afleiders weI dan niet hebben aangesproken en
in welk gebied deze werkzaam z~n. Er is dus een max.

Zi en een min. Zi te bepalen.
Voor beide waarden is het verloop van i a als functie

van EO in figuur 5.3 weergegeven.

Uit de figuur bl~kt dat, b~ niet al te hoge over
spanningen, de afleider direct na het aanspreken in
gebied 2 werkt.
B~ deze beschouwing is er vanuit gegaan dat Rc = 0 en
de spanning over deze weerstand, die ook afhankel~k is
van de stroom door de andere afleiders gel~k aan nul
is.
Wanneer Rc ~ 0 dan wordt het stuk ingewikkelder om
een goede schatting te geven voor het werkgebied,
direkt na het aanspreken van de afleider. Daarom
wordt ervan uitgegaan dat in eerste instantie de af
leider in gebied 2 werkt.
BI~kt dit na kontrole niet juist te z~n dan wordt
automatisch een ander werkgebied gekozen.
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Figuur 5.3
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6. NUMERIEKE BEHAlfDELING VAN HET TRANSMISSIESYSTEEM.
====================================================

Ret te beschouwen transmissiesysteem bestaat uit een

serieschakeling van een of meerdere "crossbonded"

kabels en al dan niet een hoogspanningslijn.

In figuur 6.1 zijn schematisch twee mogelijke vormen

van het transmissiesysteem weergegeven.

Ret eerste systeem bestaat uit €len "majorsektie" en

een lijn, en het tweede bestaat uit twee "majorsekties"

en een lijn in serie.

In hoofdstuk 4 zijn de vergelijkingen bepaald die de

golfvoortplantingen beschrijven. Verder wordt in ditzelfde

hoofdstuk de geleider-mantelgolven en de mantel-mantel-
golven van het kabelsysteem met distorsievrije vergelijkingen

beschreven. De looptijden van de geleider-mantelgolf en van de

mantel-mantelgolf in een stuk kabel van 500 m kunnen met

de in hoofdstuk 3 gegeven golfsnelheden worden berekend.

De looptijd voor de geleider-mantelgolf (T) bedraagt
6 -63, 17.10- sec., die van mantel-mantelgolf 15,85.10

sec. De looptijd van de mantel-mantelgolf is dus gelijk

aan 5T.

De geleider-geleidergolf en de geleider-aardegolf van de

lijn worden ook met distorsievrije vergeli·jkingen weerge

geven, de looptijden voor 8,7 kID bedragen voor deze gol

ven respectievelijk 9T en 11T.

De snelste golf, de geleider-mantelgolf heeft 2T nodig

om na reflectie weer terug te keren naar zijn uit

gangspunt. Tijdens die 2T verandert er dus niets op

een knooppunt. Ret is dus logisch om deze 2T als

rekenstapgrootte voor het berekeningsprogramma te kiezen.

De homopolaire mantel-aardegolf wordt met de frequentie

afhankelijke vergelijkingen (4.19) en (4.20) beschre
ven.

Toepassing van de toestandsvergelijkingen (4.19) en

(4.20) op het eerste kruisverbindingspunt B geeft het volgende

stelsel vergelijkingen voor de mantel-aardekomponentgroot
heden.
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met 022 =
1 + +02(0)

1 - +02(0)

1

De Y'B6(t), i B'6(t), V 'A6(t) enz., zijn komponentspannin
gen en stromen.

Om de vergelijkingen (6.1) en (6.2) op te lossen moeten

de spanningen en stromenY'A6 (t-kT
3
), i'A6(t-kT3 ),

Y'B6(t-kT3 ), i'B6(t-kT3 ), Y'06(t-kT3 ) en i'06(t-kT3 )
bekend zijn voor -k =1,2 N.

De rekenstapgrootte is 2T, dus ook de homopolaire

komponentspanningen en stromen worden om de 2T bere

kend. Op het knooppunt B worden de berekeningen op de

tijdstippen T, 3T, 5T enz. uitgevoerd. Op de knooppunten

A en °wordt echter op de tijdstippen 0, 2T, 4T enz.
gerekend. Dit levert geen probleem op voor de bereke

ning van de homopolaire golf omdat tussen twee reken:

stappen in de spanningen en stromen konstant blijven.

In figuur 6.2 zijn ter verduidelijking de spanningen van

A en ° als functie van de tijd uitgezet.
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t or liT /2T
I

I i.3T3

Figuur 6.2.

1
'Uc 6

Ter vereenvoudiging van de schrijfwijze kunnen we (6.1)

en (6.2) ook weergeven als:

~. (I) +- 3ej21~i~{{) =C21 ;fC,lA"5)'i4'{'.~1j) +Cl(.,fP 6~ (t-413)l
~ 10 ~:, J

(6.3)
~ ) a

1f,,(1) - Yiz 'ZJ»;~(~):: ezi. (c;(A~) ~ (f- liTiJ-4-Cz(l'q ~ (t - 47i~
(6.4)

De andere golven worden met de toestandsvergelijkingen

(4.21) en (4.22) weergegeven.

De toestandsvergelijkingen hebben betrekking op kompo

nent spanningen en stromen, daar de golven dan onaf

hankelijk van elkaar zijn. De fasespanningen en fase

stromen worden getransformeerd in komponentspanningen

en stromen voor de lijn respectievelijk kabel en weI

met de formules:

kabel:
-,

1['{{) = (50) 1!{i)

(J(I) :: (q) -I t" (i)- ...
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De vergelijkingen die in een knooppunt de toestandbe

schrijven zijn allen lineair.
Met een komputerprogramma zijn lineaire vergelijkingen

gemakkelijk op te lossen wanneer deze in matrix vorm

worden gepresenteerd.
Daarom zijn vergelijkingen, bestaande uit toestand

vergelijkingen + randvoorwaardenvergelijkingen, weer

gegeven in matrix vorm.

De geleider-mantelgolven worden met de komponentspan

ningen en stromen v1 (t), v3(t), v5(t), i 1 (t), i 3(t) en

i 5(t) beschreven, de mantel-mantelgolven met v2(t),

v4(t), i 2(t), en i 4(t) en de homopolaire mantel-aarde-
golf met v6(t) en i 6(t). .

De geleider-geleidergolf in de lijn met de komponent

spanningen en stromen v'1(t), v'2(t), i'1(t) en

i'2(t) en de homopolaire golf met V'3(t) en i ' 3
(t).

Om de toestand in elk knooppunt te beschrijven moeten
de randvoorwaarden in elk knooppunt bekend zijn. De rand

voorwaarden voor de knooppunten worden achtereenvolgens

van links naar rechts behandeld.

Daar de vergelijkingen zo uitgebreid zijn, worden deze in
de appendix weergegeven.

- de randvoorwaarden voor knooppunt A.

lJ 5, A

.

Figuur 6.3

1

~ I

s
,

-~-.
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De fasespanningen van de mantels van de drie kabels zijn allen

gelijk aan elkaar. Na transformatie in komponentgrootheden

geeft dit:

De schakelaren 81, 82, 83 zijn onafhankelijk van elkaar
schakelbaar.

Wanneer een van de schakelaars sluit, dan wordt op de

desbetreffende gel eider de bronspanning t.o.v. de aarde

opgedrukt.

Is een schakelaar echter open dan is de stroom door de

bijbehorende centrale geleider van de kabel nul.

Dit kunnen we na transformatie in komponent-spanningen en

stromen als volgt weergeven.

8chakelaar 81 sluit dan is: v'A1(t) + 1/3 v'A6(t) = vcos ((.)t+~)

8chakelaar 81 open: i'A1(t) = 0

8chakelaar 82 sluit dan is: v'A3(t) + 1/3 v'A6(t) = vcos(wt+t-2~ )
3

8chakelaar 82 open: i'A3(t) = o. -8chakelaar 83 sluit dan is: v.A5(t) + 1/3 v.A6(t) vcos(c..>t+~123" )

8chakelaar 83 open: i 'A5( t) o.

De randvoorwaarden voor knooppunt A kurinen we nu bepalen,

als voorbeeld kunnen we de volgende situatie geven:

op t = 0 sluit schakelaar 81, de andere schakelaars 82

en 83 blijven open en de fasehoek ~ =rOe

De randvoorwaarden zijn nu:

v'A1(t) + 1/3 v'A6(t) v cos wt.
i'A3(t) o.
i' A5( t) = o.
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Voor de andere inschakelmogelijkheden en de vergelijkingen,

die er bij horen, verwijs ik naar de appendix.

- de randvoorwaarden voor de knooppunten B, BB, C en CC.

links rechts

figuur 6.4

.

Voor de kruisverbindingspunten gelden de volgende iden
titeiten voor de fasegrootheden:

v11 vr1 i 11 = 1M
v12 = vr4 i 12 = i r4 + i a2

v13 = v
r3 i 13 = i r3

v14 = vr6 i 1 ,+ = i r6 + i 4a
v
15 = vr5 i 15 i r5

v16 = vr2 i16 = 1r2 + i a6

In matrix vorm en in komponentgrootheden:

Vi (t) (s)-1(p)-1(s) v '1(t)-x'
i I (t) ( Q) -1 (p) -1 ( Q) i I let)

_ ( Q ) -1 (p) -1 ' i (t)-r a
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met:

Indien er geen enkele overspanningsa!leider heeft aange

sproken zijn de stromen door de afleidersnul, ze bestaan

niet. Spreekt een overspanningsafleider aan, dan zal de

geleidende verbinding de oorspronkelijke stroomrelaties

ter plaatse van de kruisverbinding beinvloeden.

Ret aantal en de samenstelling van de systeem-beschrijvende

vergelijkingen zal veranderen.

De verandering is afhankelijk van de kombinatie van aflei

ders die aanspreken en in welk gebied deze werkzaam zijn.

In het algemeen kunnen we de vergelijkingen als volgt

weergeven:

a11 a12 a
13 v ' b 11 b 12 b

13 lA2 K12
1/3 a 21 a 22 a

23
v I b 21 b 22 b 23 i A4 K• 4 • 2

a 31
a

32 a
33

v I b
31

b
32

b
33

i A6 K
36

De waarden van de coefficienten a, b en K zijn afhankelijk

van de samenstelling en het aantal van de aangesproken

afleiders en in welk,gebied deze afleiders werken (Zie

hoofdstuk 5). Wanneer een afleider 'niet aanspreekt zijn de

bijbehorende coefficienten nul.

Als verduidelijking van de bovengenoemde vergelijking, wor

den nu twee voorbeelden besproken.

Voorbeela1.

de afleider2werkt in gebied 2.

de afreider~werkt in gebied 1.
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De vergelijkingen worden nu:

2 -1 . 1 v I 1,35 + He He i A2 7,652
1/3

-1 2 1 v ' R 9 + He lA4 04 e

V6
I

De vergelijkingen voor de spanning-stroom door afleider 6

vervallen, zij hebben geen invloed•.

Voorbeeld 2

13,20
o

7,65

Wanneer bekend is welke afleiders aangesproken hebben en

in welk gebied zij werken,kunnen we het kruisverbindingspunt

beschrijven. Voor de totale weergave van de vergelijkingen op

de knooppunten B, BB, e en ee verwijs ik naar de appendix.

- De randvoorwaarden voor knooppunt DD.
DD

links rechts

a 1

~ 3

It LJ

S "
" 6

[ R

---
figuur 6.5'
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De volgende identiteiten gelden voor knooppunt DD:

vDI:11 = vDDr1 = vDD1

~DDI2 = vDfr 2 vDD2

vDDl3 vDnr 3 = vDD3

vDDI/+ vDDr 4- = vDD4-

vDDl5 = vDDr5 vDD5
vDDlo = vDDr6 = vDD6

i DDl1
.

i DD1= l DIJr1

i DDl3 = i DLr3 i DD3
i DDl5 = i DDr5 = i DD5

De fase-spanningen van de mantels zijn allen gelijk aan elkaar.

In komponentgrootheden wil dit zeggen:

De randvoorwaarden zijn nu bekend voor knooppunt DD.

- de randvoorwaarden voor knooppunt D
J)

1

---.-. \

------.(

figuur.6.6
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De fasespanningen van de mantels zijn gelijk aan elkaar,

dit wil zeggen dat vD2 = vD4 = vD6 in komponentgroot

heden geeft dit:

- de randvoorwaarden voor E.

tr,------------.... I

... -oD 2

------------.... \

figuur.6.7

De hoogspanningslijn is aan het einde open.

De fasestromen van lijnen zijn dan natuurlijk allen gelijk

aan nul, in komponentgrootheden voor de lijn geeft dit:

i'1 = i'2 = i'J = O.
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7. BEREKENINGEN AAN EEN TRANSl'1ISSIESYSTEEl'1 l"CET KRUISELINGS

VERBONDEN KABELS.
==~====================================================

Voorgaande studies ( 1) en (2 ) aan het kruiselings ver

bonden kabelsysteem hebben aangetoond dat de grootste

overspanningen en energiedissipaties van de afleiders

optreden bij inschakelen vanuit een oneindig sterke bron

en bij aardfouten en ontladingen van het kabelsysteem.

Ook dit onderzoek zal zich concentreren op het inscha

kelen vanuit een oneindig sterke bron. De procedure

hiervoor is volkomen identiek aan die voor een aard

fout en voor het ontladen van het kabelsysteem (het

aanleggen van een stapspanning).

De bron is een sYIDIDetrische driefasebron waarvan een,

twee of aIle drie de fasen ingeschakeld kunnen worden.

Dit biedt de mogelijkheid om niet aIleen te bekijken

wat er gebeurd na een eenfaseschakeling, maar er kan

ook nagegaan worden wat een meer-fase inschakeling tot

gevolg heeft.

Om de invloed van de hoogspanningslijn op de "cross

bonded" kabel na te gaan is de lengte van deze lijn

gevarieerd.

Ook is nagegaan wat voor invloeden de aardingsweerstand

tussen de manteluiteinden en aarde en de aardingsweer

stand tussen het sterpunt van de afleiders en aarde

op de energie dissipatie van de overspanningsafleiders
hebben.

Een andere interessante kwestie is natuurlijk welke

invloed twee majorsecties op elkaar uitoefenen. Om dit

vast te stellen is een transmissiesysteem bestaande uit

een serieschakeling van twee"majorsecties li en een hoog

spanningslijn, nader onder de loep genomen.

Alvorens de resultaten weer te geven, worden eerst een

aantal gegevens van het systeem gepresenteerd.
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7.1 KONFIGURATIES EN GEGEVENS VAN RET TRANSMISSIESYSTEEM.
=====================================================

In figuur 7.1 A en B zlJn de twee konfiguraties weer

gegeven; figuur 7.1 A geeft een systeem weer dat bestaat

uit een ,"ma jorsectie" met hiermee in serie een lijn,

terwijl in figuur 7.1 Been schematisch overzicht is ge

geven van een systeem dat bestaat uit een serieschakeling

van twee "ma jorsekties" en een lijn.

De gegevens van beide syEtemen worden nu achtereenvolgens

gepresenteerd. Hierbij zijn de gegevens gerangschikt onder

het deelsysteem waarop ze betrekking hebben.

ALGEMEEN.
==========

- de systeemspanning is 150 kV

de sYffiffietrische driefasen kortsluitstroom.is maxi

maal 40 kA.

De oneindig sterke bron

- een sYffiffietrische driefase bron
1\

- de topspanning U = 139 kV (topviaarde hoogste fasespanning)

- de inwendige impedantie is 0 ohm.

- de schakelaars zijn onafhankelijk van elkaar.

de tijd tussen het inschakelen van twee polen, is een

even veelvoud van de rekenstaptijd (T).
(T= 3,17;USeC)

het kabelsysteem

een majorsectie is 1,5 km. lang; de mantels zijn

onderverdeeld in stukken van elk 500 m •

- op beide kruisverbindingspunten zijn afleiders geplaatst.

- de mantels zijn aan de uiteinden met elkaar verbonden

en vervolgens via een aardingsweerstand (R) geaard;
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= 2.39 10'+ dB/m

= 2.05 104 dB/m

de aardverspreidings

verbinding.
de aardingsweerstand bestaat uit

weerstand en de weerstand van de

(R = 108 , 1, 4, 8, 12, 20 ohm)
- het sterpunt van de afleiders is via een aardingsweerstand

(R ) geaard. Deze weerstand is tijdens het onderzoekc
gevarieerd.

, -8 8
(R = 10 , 1, 4, 8, 12, 20 en 10 ohm).c

- de golfimpedanties en looptijden van de geleider-mantel-

golf en,de mantel-mantelgolf z~n :
geleider-mantelgolf: .Z1' = 20 ohm, T = 3,17 fI sec.
mantel-mantelgolf: Za' = 14 o~~, T2= 5 T.

- de demping van de geleider-mantelgolf en de demping van

de mantel-mantelgolf:

de demping van beide golven is gebaseerd op de demping

bij een frequentie van 30 kHz. De dempingen bedragen
dan:

geleider-mantelgolf

mantel-mantelgolf :

- de homopolaire golf is met de formules 6.3 en 6.4

beschreven.

De weegfuncties C1(kT3) en C2(kTJ) en de reele im-
•pedantie Z3 zijn met het programma "weegfuncties" van

M.J. Hoeijmakers (4) berekend.

de hoogspanningslijn:

de lengtes van de hoogspanningslijn die in dit onder

zoek zijn toegepast bedragen;

0-8,7 - 17,4 - 26,1 - 34,8 - 43,5 - 52 ,2 - 60,9 - 69,9 en
78,3 kID.

- de golfimpedantie van de geleider-geleidergolf en de
homopolaire golf zijn:
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geleider-geleidergolf

homopolaire golf
Zi1

zio
240 ohm

500 ohm.

- de looptijden voor de geleider-geleidergolf en de

homopolaire golf zijn voor de gekozen afstanden:

0 km. T 11 = T10 = o sec.

8,7 km. T11 = 9 T T10 = 11 T

17,4 km. T11 18 T T10 22 T

26,1 km. T11 = 27 T TIO = 33 T

34,8 km. T11 = 36 T T10 44 T

43,5 km. T11 = 45 T TIO = 55 T

52,2 km. T11 = 54 T T10 = 66 T

60,9 km. T11 = 63 T T10 = 77 T

69,6 km. 1r11 72 T T10 = 88 T

78,3 km. T11 = 81 T T10 = 99 T

- de dempingen van de geleider-geleidergolf en de homopo

laire golf zijn analoog bepaald als de demping voor de

golven in de kabel.

De overheersende frequentie voor de geleider-geleider

golf is 30 kHz.

voor de homopolaire golf is
-4 /demping bedraagt 37,3.10 dB km.

de geleider-geleidergolfdemping

draagt 1,44.10-5 dB/km.

De overheersende frequentie

3 kHz, de daarbij behorende

bij deze frequentie be-

de overspanningsafleiders

de afleiders zijn in stergeschakeld. Ret sterpunt is

via een aardingsweerstand R met aarde verbonden.c
Deze weerstand R

n
is in dit onderzoek gevarieerd •..

- de mominal bedrijfsspanning is 4,5 kV.

- de aanspreekspanning is 17 kV.

- de niet lineaire karakteristiek van de weerstand wordt

benaderd door drie rechten(zie figuur 5.1 ).
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eRa = 9 - 1.35 - 0.24 ohm)

- de blussende werking van de aktieve vonkbruggen is

uitgeschakeld, daar er nagenoeg geen 50 Hz stroom door

de afleider vloeit; de afleiders doven dus niet.

In de volgende paragraaf worden de resultaten die, uit de

berekeningen voortvloeien besproken.
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7.2 DE INVLOED VAN DE PARAMETERS OP DE ENERGIEDISSIPATIES

VAN DE OVERSPANNINGSAFLEIDERS.
=====================================================

Voor de ui tvoering van de berekeningen is gebruik ge
maakt van een digitale computer, de Burroughs 7700, op

-gesteld in het rekencentrum van de Technische Roge-

school te Eindhoven.
Ret programma is geschreven in een voor deze computer

gemodificeerde vorm van Algol 60.
De gehanteerde maximale beschouwingstijd is 3,17 milli

seconden, overeenkomend met 1000 rekenstaptijden.
Tijdens deze beschouwingstijd worden, met de in de vo

rige hoofdstukken beschreven methoden, berekend:

de spanningen en stromen op de knooppunten.

- de stromen door de afleiders.
de energie, die in de afleiders wordt gedissipeerd.

Deze energie wordt berekend door de sommatie van het

produkt van de spanning over en de stroom door de aflei
der in een tijdsinterval van 2T, verkregen tijdens elke
berekeningsgang.

Verscheidene resultaten zijn in de vorm van grafieken

weergegeven.

Tijdens dit onderzoek is onderzocht wat voor een in

vloed de volgende parameters hebben op de_gedis
sipeerde energieen in de overspanningsafleiders:

- aantal majorsekties in serie (1-2)

- aantal fasen van de bron die worden ingeschakeld
(1-fase, 3-fase tegelijk, 3-fase na elkaar)

verschillende aardingsweerstand (R) in de aarding van
de manteluiteinden (10-8 - 1 - 4 - 8 - 12 - 20 ohm)

- verschillende aardingsweerstanden (R ) tussen het sterpuntc

van de afleiders en aarde (10-8-1-4-8-12-20 en 108 )

-verschillende l~nlengtes (0-8,7-17,4-26,1-34,8-43,5

52,2-60,9-69,9 en 78,3 krn)
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7.2.1 DE RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN.
=========================================

- Eenpolig inschakelen.

Om de invloed van de lengte van een hoogspannings

lijn op de energiedissipaties in de afleiders na

te gaan, zijn berekeningen uitgevoerd met tien

verschillende lijnlengtes. Dit is gebeurd voor een

en voor twee "majorsckties" in serie. Ret inschake

len vond plaats door de fase U te verbinden met ge

leider 1 en weI op het moment dat deze fase de maxi

mUID spanning, 139 kV topwaarde,bezit.
In figuur 7.4 zijn voor het geval van een Ilmajorsektie"

de energieen, die in de afleiders B2 , B4 , B6 , C2 , C4
en C6 na 500T zijn gedissipeerd, uitgezet tegen de

lengte van de hoogspanningslijn.
Uit deze figuur blijkt dat met toenemende lengte

van de lijn de gedissipeerde energie in de afleiders

afneemt en waarschijnlijk een limietwaarde nadert. Bij

een lijnlengte van 8,7 kID treedt in de afleider C6
een hogere energiedissipatie op dan wanneer geen lijn

aanwezig is. Dit hangt vermoedelijk sarnen met het feit

dat afleider C4 weI werkzaam is indien er geen lijn

aanwezig is en deze afleider niet is aangesproken bij de

8,7 kID lange lijn.
De som van de door de afleiders gedissipeerde ener

gieen neemt bij toenemende lijnlengte gestadig af,
en vertoont geen locale verhoging bij een lijn van

8,7 kID.
Verder valt op te merken dat afleider B4 in het geheel

niet aanspreekt. Ook bij voorheen verrichte onderzoe

ken is dit verschijnsel geconstateerd.

Bij het arriveren van de eerste spanningsgolf op de

mantelonderbreking van de ingeschakelde fase treden

,hoge mantelspanningen op aan beide zijden van deze onder

brekingsplaats en derhalve over de afleiders B2 en B6 •
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Uit symmetrie overwegingen is afleider B4 spannings

loos. Eerst na het arriveren van gereflecteerde golven

ontstaan over B4 overspanningen, die echter, vanwege de werking

van een aantal afleiders, niet tot aanspreken leiden.

Om een beeld te geven van het verloop in de tijd van de

gedissipeerde energie in de afleiders, zijn in de figu-

ren 7.5 en 7.6 de energieen van B2 en C2 voor zes

lijnlengtes uitgezet tegen de tijd.

Bij grote lijnlengtes is hier duidelijk waar te nemen wan

neer de energie, die in de lijn is opgeslagen, ~eer gedeel

telijk teruggekeert.

Een goed voorbeeld hiervan is in figuur 7.5 de energie

dissipatie van afleider B2 bij een lijnlengte van

78,3 kID. In deze afgebeelde energiedissipatie is duide

lijk te zien dat de geleider-mantelgolf, die via A-B-C

D-E-D-C weer in B terugkeert, er (1+1+1+81+81+1+1)T

is 167 over doet.

Verder valt duidelijk te constateren dat de grootste

energiedissipaties direkt na het inschakelen optreden.

In vergelijking met de eerder verrichte onderzoeken

hebben de gedissipeerde energieen een geringere stijging

met de tijd en een lagere eindwaarde.

Dit is het gevolg van:

- het anders gekozen verloop van de bronspanning. Voorheen

is een stapvormige spanning met constante amplitude

toegepast, terwijl de nu gebruikte spanning een

cosinusvormig verloop heeft.

de grotere demping voor de geleider-mantelgolven,

de mantel-mantelgolven en tevens voor de golven in

de lijn.

de toepassing van een frequentie-afhankelijke demping

in de homopolaire mantel-aardegolf.
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Ondanks het feit dat bij de toepassing van een langere

lijn de energie-inhoud van het gehele systeem toeneemt,

neemt de in de afleiders gedissipeerde energie juist af.

Dit moet ondermeer toegeschreven worden aan de langere tijd

die vereist is om het systeem op spanning te brengen

en de ~aarmee samenhangende grotere verliezen in de

geleiders. Ret duurt enige tijd voordat, ter plaatse

van de kruisverbindingen, de aanwezigheid van een lijn

wordt opgemerkt. Tot dat moment is het verloop van

stroom en spanning onafhankelijk van de lengte van de

lijn. Dit geldt uiteraard ook voor de gedissipeerde

energie, zoals waarneembaar is de figuren 7.5 en 7.6.
In geval van een "ma jorsektie 1t komt het systeem tot

rust in een tijd van circa SOT. (zie lengte a k.m.. )

Aanvullende energiedissipaties treden op, nadat de aan
het einde van de lijn gereflecteerde golven bij de

kabel arriveren. Deze golven hebben echter aanmer-

kelijk aan steilheid ingeboet in vergelijking met

de oorspronkelijke stapvormige spanningssprong.

De verschijnselen die dan optreden in de kabels zul-

len een veel tammer verloop hebben • De daar-

mee gepaard gaande afleidersstromen zullen dan ook

klein van amplitude zijn. Vanwege de niet-lineai~e.

karakteristiek van de afleider is de energiedissi

patie in het gebied van de kleine stromen « 1 k.A)

zeer gering, zoals blijkt uit onderstaande figuur.
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Figuur 7.7. Energiedissipatie in de afleider
per t~ds-eenheid van 2T als functie
van de stroom.
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In figuur 7.8 respectievelijk figuur 7.9 zijn de

energieen die in de afleiders B2 , B4 , B6 , C2 , C4 , C6
respectievelijk BB2 , BB4 , BB6 , CC 2 , CC4 , CC6 na 500T

zijn gedissipeerd, uitgezet tegen de lengte van de

hoogspanningslijn, maar nu voor een systeem met twee

"majorsekties Jl in serie. Ret verloop van de energieen

voor twee Jlmajorsekties" is identiek aan het verloop

van een "majorsektie".

Ook hier nemen de energieen af met het toenemen van

de lijnlengte.

In de figuren 7.10, 7.11, 7.12 en 7.13 zijn de in de

afleiders B2 ,C2)BB2 en CC 2 gedissipeerde energieen

uitgezet tegen de tijd. Ret verloop van de energieen

is in twee "majorsekties Jl identiek aan dat van de

gedissipeerde energieen in een sektie.

Voor een en voor twee "majorsekties" in serie lS

in figuur 7.14 de som van de energieen van de tot

een "majorsektie Jl behorende afleiders weergegeven

als funktie van de lijnlengte.

Tevens is in deze figuur de totale som van de in de

afleiders gedissipeerde energieen bij toepassing

van twee Jlmajorsekties" opgenomen.

De gedissipeerde energieen in de eerste, nabij de

bron gelegen" sektie zijn echter beduidend groter

dan ingeval van slechts een sektie. Daarentegen

wordt in de laatste van de twee sekties veel minder

energie in de afleiders gedissipeerd.

Een merkwaardig verschijnsel doet zich voor bij toe

passing van twee majorsekties" met een lijnlengte

van 8,7 kID. Zowel in de som van de energieen in de

tweede sektie, alswel in de totale som treedt nabij

8,7 kID. een verhoging van energieen Ope Dit effekt

is niet waarneembaar in de somenergie voor een

"majorsektie". Een verklaring hiervoor valt niet

te geven, daartoe zullen bij een voortgezette studie

meerdere korte lijnlengten moeten worden beschouwd.
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Een mogelijke oorzaak zou een gelijke eigen frequentie

van kabel en lijn kunnen zijn.

Sommatie van de energiedissipaties naar kruisverbin

ding geeft figuur 7.15. Ret hierboven vermelde effekt

bij 8,7 kID. treedt in mindere mate op in de verder

van de lijn verwijderde kruisverbindingen.

De grootste energieen worden gedissipeerd in de af

leiders welke het dichtst bij het inschakelpunt, en

derhalve bij de bron, zijn gelegen. Voor de afleiders

in de kruisverbindingen die verder van de lijn aflig

gen nemen de energieen geleidelijk af. Deze tendens

zal zich voortzetten bij toepassing van meer dan twee

"ma jorsekties 11 in serie. De verwachting is zelfs dat

eventuele overspanningsafleiders in de derde en vol

gende "majorsekties ll in het geheel niet meer aanspre

ken. Bij toepassing van 5 of meer "ma jorsekties" kun

nen dan de overspanningsafleiders op de middelste(n)

sektie(s) achterwege worden gelaten.

De toepassing van meerdere "ma jorsekties" heeft even

weI grotere energiedissipaties van de afleiders in

de buitenste "majorsekties" tot gevolg. In hoeverre

de energieen toenemen bij meer dan twee "ma jorsekties"

zal nader moeten worden onderzocht. Indien voor

een kabelsysteem van een bepaalde lengte een keuze

kan worden gemaakt tussen de toepassing van een,

danwel twee "majorsekties", gaat een lichte voorkeur

uit naar twee "majorsekties". Dit indien niet de

kosten, maar de gedissipeerde energieen van de af

leiders als criterium worden gehanteerd.

De som van de gedissipeerde energieen in de aflei

ders B (B2 + B4 + B6 ) is door het aanbrengen van de

tweede "majorsektie" met circa 45% toegenomen. Voor

de afleiders ter plaatse C geldt een verhoging

met bijna 100%. Wordt echter een "ma jorsektie ll van

dubbele lengte gekozen, dan zullen op beide kruis

verbindingspunten de energiedissipaties in de af

leiders nagenoeg verdubbelen •
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Immers de energie-inhoud van het systeem is verdubbeld.

De grotere demping als gevolg van de grotere lengte

der kabels kan echter enige reductie geven.

Als volgende parameter is onderzocht de aardings

weerstanden van de kabeluiteinden (R) respectievelijk

van de sterpunten van de afleiders(Rc )

Riertoe zijn berekeningen uitgevoerd waarbij de bron

eenfasig is ingeschakeld bij verschillende aardings

weerstanden R en R , en met een vaste lijnlengte vanc
34,8 kID.

De berekeningen zlJn voor het transmissiesysteem met

een en met twee "majorsekties" in serie uitgevoerd.

In figuur 7.16 zijn voor een "majorsektie l1 de in

de afleiders B2 , B4 , B6 , C2 , C4 , en C6 gedissipeerde

energieen (na 500T) uitgezet tegen de aardingsweer

stand (R := R ).
c

In figuur 7.17 zijn de energieen, die in de afleiders

B2 , B4 , B6 , C2 , C4 en C6 worden gedissipeerd, uit

gezet tegen de aardingsweerstand ingeval van twee

IIma jorsekties".

Uit beide figuren blijkt dat de gedissipeerde energie

en in de afleiders afnemen bij grotere weerstands
waarden.

Ret lijkt erop dat deze energieen een limietwaarde

naderen.

De tabellen 7.1 en 7.2 geven een overzicht van de

door de afleiders gedissipeerde energieen weer voor

respectievelijk een en twee "majorsekties ll
•

I~figuur 7.17 zijn de energieen die in de afleiders
I

van de knooppunten BB en CC worden gedissipeerd,

niet weergegeven omdat, zoals uit tabel 7.2 blijkt,

deze slechts voor lage weerstanden aanspreken.

Bij een toename van de waarden der weerstanden R en

Rc zullen de afleiders in CC niet aanspreken.
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aan Rc • Voor beide

wat het effekt is

en R erg grootc

de energie die bij toename van

afleiders wordt gedissipeerd, ver~

aardingsweerstanden.

Bij een verdere vergroting tot 8 ohm zullen de

afleiders in BB en ook afleider 04 niet meer aan

spreken.

Vergroting van aardingsweerstanden heeft een ver

lagende werking op de overspanningen bij de

kruisverbindingen en derhalve ook op de gedissi

peerde energieen.

Tot nog toe was R steeds gelijk

transmissiesystemen is nagegaan

wanneer R gelijk is aan 4 ohm

wordt.

Uit de tabellen 7.1 en 7.2 blijkt dat voor R = Rc
4 ohm en voor R = 4 ohm en R = 108 ohm , de inc
de afleiders gedissipeerde energieen ongeveer gelijk

blijven.

Ret is zelfs zo, dat de som van alle in de afleiders

gedissipeerde energieen gelijk blijft. In figuur

7.18 is verder nog de in de aardingsweerstand Rc ge
dissipeerde energie als funktie van R uitgezet.c
Voor een, zowel als voor twee lI ma jorsekties ll neemt

de dissipatie in de aardingsweerstand toe bij toe
name van Re .
Een gedeelte van

Rc niet door

dwijnt dus in de

Ret feit dat de weerstanden R energie opnemen, terc
wijl ingeval van R 108 ohm de gedissipeerdec
energie van de afleiders ongewijzigd blijft, duidt

erop dat de eerst genoemde energie door de andere

aardingsweerstanden en/of in de vorm van verliezen

in kabel en lijn wordt opgenomen.

Uit dit alles kan worden geconcludeerd dat aarding

van de sterpunten van de afleiders achterwege kan
blijven.
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bel 7.1 De totale gedissipeerde energieen in de afleiders na 500T in

een systeem met 1 "majorsektie".

(slechts eenpolige inschakeling van de bran).

ngte R RO B2 B4 B6 02 04 06 Tot. Elektr.
jn .n. .n.. KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ energie

KJ

0 0 1.02 0 1.47 0.86 0.18 0.54 4.07 4.72

? 0 0 1.06 0 1.15 0.71 0 0.63 3.55 5.74
.4 0 0 0.98 0 1.11 0.65 0 0.54 3.28 6.76

.1 0 0 0.97 0 1.09 0.62 0 0.53 3.21 7.78

.8 0 0 0.95 0 1.05 0.60 0 0.51 3.11 8.80

.5 0 0 0.93 0 1.04 0.59 0 0.50 3.06 9.82

.2 0 0 0.92 0 1.02 0.57 0 0.48 2.98 10.84

.9 0 0 0.90 0 1.01 0.56 0 0.47 2.94 11.86

.6 0 0 0.90 0 1.01 0.56 0 0.47 2.94 12.88

.3 0 0 0.89 0 1.00 0.55 0 0.46 2.90 13.90

.8 0 0 0.95 0 1.05 0.60 0 0.51 3.11 8.80

.8 1 1 0.81 0 0.92 0·51 0 0.44 2.68 8.80

.8 4 4 0.66 0 0.73 0.41 0 0.35 2.15 8.80

.8 8 8 0.59 0 0.61 0.35 0 0.31 1.86 8.80

.8 12 12 0.55 0 0.55 0.32 0 0.28 1.70 8.80

.8 20 20 0.50 0 0.48 0.29 0 0.25 1.52 8.80

.8 4 00 0.63 0 0.63 0.43 0.14 0.35 2.18 8.80
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\. ~~Il1JU.uge 1nSCnaKe11ng.)

lengte R RC B2 B4 B6 C2 C4 C6 BB2 BB4 BB6 CC2 CC4 CC6 Tot. Elektrostatische
lijn .n ..Q. KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ energie
kl'1. KJ

0 0 0 1.61 0.35 1.31 0.93 0.36 1.03 0.47 0 0.45 0.23 0 0.22 6.96 9.44

8,7 0 0 1.43 0.36 1.33 0.92 0.28 1.10 0.56 0 0.54 0.32 0 0.37 7.21 10.46

17,4 0 0 1.40 0.34 1.27 0.$5 0.26 1.08 0.53 0 0.48 0.28 0 0.33 6.82 11.48

26.1 0 0 1.36 0.33 1.26 0.85 0.24 1.05 0·50 0 0.47 0.27 0 0.32 6.65 12.50

34,8 0 0 1.34 0.32 1.25 0.84 0.24 1.04 0.49 0 0.46 0.26 0 0.31 6.55 13.52

43.5 0 0 1.33 0.32 1.25 0.83 0.24 1.03 0.49 0 0.46 0.25 0 0.30 6.51 14.54

52,2 0 0 1.32 0.32 1.25 0.83 0.23 1.02 0.48 0 0.45 0.25 0 0.29 6.44 15.56.
60,9 0 0 1.32 0.31 1.24 0.82 0.23 1.01 0.47 0 0.44 0.24 0 0.28 6.36 16.58

69.6 0 0 1.31 0.31 1.24 0.82 0.23 1.01 0.47 0 0.44 0.24 0 0.28 6.35 17.60

78.3 0 0 1.30 0.31 1.23 0.81 0.23 1.00 0.46 0 0.44 0.24 0 0.27 6.29 18.62

34,8 0 0 1.34 0.32 1.25 0.84 0.24 1.04 0.49 0 0.46 0.26 0 0.31 6.55 13.52

34,8 1 1 1.33 0.16 1.05 0.81 0.34 0.93 0.49 0 0.40 0.13 0 0 5.64 13.52

34,8 4 4 1.25 0.19 0.88 0.67 0.31 0.77 0.42 0 0.35 0 0 0 4.84 13.52

34,8 8 8 1.16 0.22 0.80 0.61 0 0.61 0 0 0 0 0.18 0.23 3.81 13.52

34.8 12 12 1.13 0.22 0.76 0.61 0 0.61 0 0 0 0 0 0 3.33 13.52

34,8 20 20 1.01 0.20 0.68 0.56 0 0.54 0 0 0 0 0 0 2.99 13.52

34,8 4 ~ 1.02 0.23 0.92 0.68 0.23 0.77 0.47 0.21 0.35 0 0 0 4.88 13.52



- Meerpolig inschakelen.

Zowel voor een transmissiesysteem met een en met twee

"majorsekties" in serie is nagegaan, wat de invloed

is van het inschakelen van meerdere fasen.
De toegepaste schakelmomenten zijn in onderstaande

tabel tesamen met de verwijzing naar de figuren

weergegeven. In deze figuren zijn de door de aflei

ders gedissipeerde energieen in het kruisverbindings

punt B als funktie van de tijd weergegeven.

Tabel 7.3

aantal schakelmomenten figuur

"major 81 82 83
sekties ll U-fase V-fase W-fase

msec. msec. msec.

1 ° 0,5 1 7.19

1 ° 1 0,5 7.20

1 ° ° ° 7.21

2 ° b,5 1 7.22

2 ° 1 0,5 7.23

2 ° ° ° 7.24

Ret referentiepunt t = 0, komt overeen met het posi

tieve maximum van de fasespanning U.
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Wanneer we de figuren 7.19, 7.20, 7.22 en 7.23 bekij

ken, zien we duidelijk de momenten waarop de scha

kelaars sluiten.

Na elke schakelhandeling bleken steeds twee aflei

ders de meeste energie te dissiperen.

Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de wlJze

van doorverbinden op de kruisverbindingspunten.

Na het sluiten van een schakelaar (Bijv. 81) bewe

gen verschillende golven zich van punt A naar punt

B. De grootste en met de meeste energie-inhoud is

de geleider-mantelgolf van kabel 1. Deze golf wil,

gekomen bij het kruisverbindingspunt B, zijn weg

voortzetten over de geleider en mantel van kabel 1.

Hierdoor ontstaan er hoge overspanningen over de

afleiders B2 en B6 , die tot overslag leiden.

De dissipatie in de afleider is direkt na het aan

spreken het grootst, dus de afleiders B2 en B6
dissiperen de meeste energie wanneer 81 sluit.

Bij het sluiten van de beide andere schakelaars

krijgen we eenzelfde beeld, alleen cyclische ver

wisseld.

~

l

~I-

•
Figuur 7.26 Kruisverbindingspunt B.
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(KJ)

3,0

2,0

2 "majorsekties"

R = Rc = 4 ohm

S1,S2 en S3 sluiten op t=O sec ( U is max.)

B

1 ,0

Figuur 7.24
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De tijd tussen twee schakelhandelingen is zo groot

dat de overgangsverschijnselen uitgedempt zlJn.

In tabel 7.4 zijn de gedissipeerde energieen in

de afleiders, na 500T, voor de verschillende scha

kelmomenten weergegeven.

Vergelijken we de energieen op punt B voor respec

tievelijk een-, twee- en driepolig schakelen

(Zie figuur 7.19 en tabel 7.5) dan blijkt, dat door

het inschakelen van de tweede pool (82 ) de energie

en in B2 en B4 everrvrel toenemen. In tabel 7.5 zijn

de gedissipeerde energieen op punt B, na 500T, voor

een-, twee- en driepolig schakelen weergegeven.

(schakelvolgorde 81' 82 , 8
3

).

Bij het inschakelen van de derde pool (8
3

) nemen de

energieen in B4 en B6 evenyrel toe. De toename na

het schakelen van 8
3

is twee keer zo groot als de

toename na het schakelen van 82 •

Kijken we op het moment van inschakelen naar de waar

de van de fasespanning (Zie figuur 7.2 7 de punten

*), dan blijken deze spanningen ook een faktor 2 te

verschillen.

Bet verschil in toename is waarschijnlijk te wij

ten aan het verschil van de fasespanningen op het

moment van schakelen.

Tabel. 7.5 De energiedissipaties in de afleiders (Na

500T) met een schakelvolgorde 81, 82, 83.

B2

B4

B6

eenpolig tweepolig driepolig.

KJ KJ KJ

0,66 0,85 0,89
0 0,19 0,60

0,73 0,75 1,17

In figuur 7.20 treedt hetzelfde versch~nsel Ope

De toename van de energiedissipatie na het sluiten

van 83 is nu veel groter geworden dan de toename

na het sluiten van 82.
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.LClUe.l.. (. '+ JJe geQ~SS~peerae energ~een ~n ae aI~e~QerS na /UU~.

aan- lengte RC RC 81 82 83 B2 B4 B6 C2 C4 C6 BB2 BB4 BB6 CC2 CC4 C(
tal
Il ma jor- lijn n fl. illS illS illS KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ KJ K,
sekties ll (kIn) •

1 34,8 4 4 0 0.5 1 0.89 0.60 1.17 0.57 0.24 0.68
1 34 ,8 4 4 0 1 0·5 0.78 0.34 1.10 0.51 0.26 0.61
1 34,8 4 4 0 0 0 1.76 0 1.78 1.44 0.31 1.38
2 34.8 4 4 0 0.5 1 1.56 0.80 1.60 0.92 0.77 1.23 0.57 0.19 0.63 0 0 0

2 34.8 4 4 0 1 0.5 1.54 0.50 1.40 0.81 0.69 1.08 0.59 0 0.60 0 0 0
2 34.8 4 4 0 0 0 2.53 0 2.39 1.63 0.55 1.92 0.93 0 0.87 0.52 0.22 0

I
-->
o
-->



Figuur 7.27

(KV)
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Dit is te verklaren doordat het verschil tussen de

fasespanningen op het moment van schakelen ook is

toegenomen (zie figuur 7.27 de punten .).

In de figuren 7.22 en 7.23 treden dezelfde effekten

op, maar nu bestaat het transmissiesysteem uit twee

"majorsekties" in serie.

Uit bovenstaande kunnen we dus concluderen, dat

de grootte van de fasespanningen op het moment van

inschakelen een maat is voor de in de afleiders ge

dissipeerde energieen, wanneer de tijd tussen twee

schakelhandelingen zo groot is, dat de inschakelver

schijnselen grotendeels zijn uitgedempt.

De grootste dissipatie treedt bij deze wijze van

schakelen waarschijnlijk op wanneer op het moment

van schakelen de fasespanningen maximaal zijn. (Zie

figuur 7.27 de punten .)

In de praktijk komt deze manier van schakelen vaker

voor, bijvoorbeeld bij het aarden van kabels in

een schakelstation met Pantograafschakelaars.

Deze schakelaars zijn betrekkelijk langzaam, waar

door er een voorontsteking op het moment, dat de

fasespanning zijn maximale waarde bereikt,

kan ontstaan.

Dit gebeurt bij alle drie de fasen: alle fasen

sluiten dUB bij maximale fasespanning.

Tenslotte zijn in de figuren 7. ZI en 7. 2..lf grafisch de

gedissipeerde energieen in een systeem met respec

tievelijk een en twee "majorsekties" in serie weerge

geven. De schakelaars sluiten hierbij allen op t = O.

De gedissipeerde energieen zijn nu nog groter dan

wanneer de schakelaars na elkaar sluiten. In de prak

tijk komt deze manier van schakelen uiterst zelden

voor, de afleiders moeten echter bij deze situatie

de energieen kunnen dissiperen om zo de overspanningen

binnen deperken te houden.

-103-



8 CONCLUSIE.

Uit het mathematische model,dat in de voorgaande
hoofdstukken is beschreven, is een computerprogramma

ontwikkeld.
Het nieuwe programma heeft een veel kortere reken

tijd dan het oude programma 2 odat het nu mogeljjk is
berekeningen uit te voeren aan een transmissiesys

teem, dat uit meerdere "majorsekties" in serie be
staat.
Dit onderzoek heeft zich echter beperkt tot transmis
siesystemen met een of twee "majorsekties" in serie.

De resultaten uit de berekeningen kunnen we als

voIgt kort samenvatten:
-de energie,die in elke afleider wordt gedissi
peer~,neemt af met het toenemen van de lijnlengte

en nadert een limietwaarde.
-de som van aIle in.de afleiders gedissipeerde

energieen neemt ook af(naar een limietwaarde~

wanneer de lijn langer wordt.

-de in de: afleider gedissipeerde energie neemt af,
wanneer de aardingsweerstanden groter worden.
Voor grote aardingsweerstanden lijkt de~edissi

peerde energie een limietwaarde te naderen.
-de som van aIle energieen, die in de afleiders

van de kabel worden gedissipeerd, neemt af met
het groter worden van de aardingsweerstanden.

deze som gaat waarschijnlijk naar een limietwaarde.
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- het sterpunt van de afleiders hoeft niet geaard te

worden.

- In vergelijking met eerdere onderzoeken (1) en (2)
hebben de gedissipeerde energieen een geringere

stijging met de tijd en een kleinere eindwaar-

de.

- wanneer een transmissiesysteem uit twee "majorsekties"

bestaat, worden de afleiders in die sektie het

zwaarst belast aan welke zijde geschakeld wordt.

- bij toepassing van 5 of meer "majorsekties" is het

waarschijnlijk mogelijk, dat in de middelsteCn)

sektieCs) de overspanningsafleiders weggelaten

kunnen worden.

- de afleiders dissiperen meer energie, wanneer meer

dere polen na elkaar worden ingeschakeld. De toe

name van de in de afleiders gedissipeerde energie

en is afhankelijk van de fasespanningen op het

moment van schakelen.

Voor het geval dat de schakelaars na elkaar slui

ten, treedt de grootste energiedissipatie in de

afleiders op, wanneer de fasespanning'op het moment

van sluiten hun maximum bereikt hebben.

- de allergrootste dissipatie in de afleiders treedt

op wanneer alle drie de fasen tegelijk gesloten

worden.

Na het beeindigen van dit onderzoek blijven nog

een aantal onbeantwoorde vragen over. Een van deze

vragen is:een verklaring voor het feit dat er een

maximum optreedt in de door de afleiders gedissi

peerde energie bij een lijnlengte van 8,7 kID. Om

een antwoord te vinden zal het transmissiesysteem

met aantal korte lijnen bekeken moeten worden.

Verder zal natuurlijk de invloed van meer dan

2 "ma jorsekties" in serie op de gedissipeerde ener

gieen nagegaan moeten worden.

Zal door het vergroten van het aantal "ma jorsekties'l
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in serie de dissipatie in de buitenste sekties

blijven toenemen? En bij welk aantal sekties zijn

in de middelste(n) sektie(s) geen afleiders meer

nodig, wanneer de lengte van de "ma jorsekties.'.'

constant blijft.

En tenslotte is er nog de vraag, bij welke schakel

volgorde en op welke schakelmomenten de maximale

energiedissipatie in de afleiders optreedt.
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"5 x 500 m

in driehoek

s = 35 em

lOO em

ro = 8 nun

r l = 19 mID

r ..} = 34,5 nun
'-.

r 3 = 3E5,5 mm
r 4 = 42,5 mm

-8
: feu= 1,7.10

2,1 10-7
: fPb= .
: E I; 3,5r
: E ~)= 4r<_
: /;a = 50

ohm m

ohm m



Ohm.m

Ohm.m
km

Bljlage 2.

Gegevensvun de hoogsJJann i ngsl ijn.

Aantal bundelgeleiders

Aantal draden ~)er bundel

Stra'-'.l geleider

Straal bundelgeleiocr

Soortel.ijke weerstand

Soortel.ijke weerstand aarde

Lengte

(Gcc:rtruidcnberg-Breda).

6

4
0.009 m

0.284 m
-82.8xl0

50
10.8

., . ~.J.,..,

~edr.ijfskapaciteit C = 14.114 nF/krnb
Homopolaire-kapaciteit C = 8.297 nF/kmh

Ove-j-ige parameters:

li'rekwentie Hb L Rh
Lhb

Hz.
50 '34.14 0.825 200.86 2.422

200 3'7.65 G.823 337.6e 2.212

BOO 61 ...A U.819 975.85 2.075

1600 89. ~~6 0.816 1863.00 1.998

3200 136.92 U.814 3584.UO 1.918

6400 2:~3.89 O.lll 6782.00 1.839

Rb en Rh in mil1i-ohmjkm

L en L in rniLli-L /kmb h

Deze gegevens zUn overgenomen uit:

Job CARSON.

uitgevoerd door ire Birkh~lzer.

TH-Eindhoven.
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APPENDIX A.

De vergel~kingen in A zjjn afhankel~k van de schakeltoestand.
Door de symmetrie z~n slechts 4 verschillende schakel-

toestanden mogel~k:

- toestand 1

8 1 is gesloten, 8 2 en 8
3

z~n open , dus de ge en de

10e
r~ van de linkermatrix en Bx9 en Bx10 vervallen.

Verder z~n i ~3 (t) ·en i ~5 (t) dan n';l, zodat. ~e 78
en

de ge kolom kunnen vervallen.De i A3 (t) en' f A5 (t) ver-

va11en natuurl~k uit de spanning-stroom vector.

toestand 2

8 1 en 8 2 z~n gesloten, 8
3

is open, nu vervallen de

10e
r~ in de linkermatrix en Bx10.,

Nu i~ i A5 (t) nul en vervalt alleen de ge kolom en

de i A5 (t) •

toestand 3
8~ en 83 zijn gesloten, 8 2 ' is open, nu vervallen de

9 rij en Bx9.,
De stroom i A3 (t) is nul,deze vervalt dus uit de

spanning~stroom vector en verder natuurl~k de 7e

kolom.

- toestand 4
8 1 ,82 en 8 3 zijn gesloten.

Niets verandert nu aan de vergel~kingen.
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1 1 0 0 0 -Z' 0 0 0 0 0 'V~1(t) B x 1 t::1, 1 (1)

!O 0 0 0 0 -2Z2 0 -Z2 0 0 v~3(t) B x 2 <:
I (l)

1

0 0 0 0 0 -Z' 0 0 0 v~5(t) B x 3
fi1 ()Q1 (l)

v~6(t)
J--I0 0 0 0 0 Z' 0 -2Z 2 0 0 B x 4 ~:- 2 ~ ?;'
1-'-

0 0 1 0 0 0 0 0 -Z' 0 i~1(t) B x 5 ~
1 ()Q

(l)

0 0 0 1 0 0' 0 0 0 -3C22-Z3 !i~2(t) B x 6 ~

I 1-'-
~0 0 0 1 -3R 0 -3R 0 -3R 9R li~3(t) B x 7
'd

i~4(t)
~1 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 B x 8 ~
c+

1-0 1 0 1/) 0 0 0 0 0 0 i~5(t) B x 9 >
I

~I
1/3 i~6(t)

~:
I :0 0 1 0 0 0 0 0 0 B x 10 ~
-"

I-"
-"
I



De Bx-waarden zijn gelijk aan:

Bx1 v:S 1(t- T) -« 1de c

Bx2 v:s2(t-k2T) e.-O<c2 d

I(I1))CZ~1) I -0( d
Bx3 = • v:s3(t- T) e c1

-()( d
Bx4 vB4 (t-k2T) e c2

-()( d
Bx5 v I (t- T) e c1

B5
i B1 (t- T)
i B2 (t-k2T)
i I (t- T)B3
i B4 (t-k2T)
i B5 (t- T)

Bx6 = Weegl( B(t),A(t))
Bx7 = 0
Bx8 " cos (wt+ cP )= v
Bx9 " cos (I\) t+f -2fi/3)= v
Bx10 " cos (wt-Hf+2ii/3)= v
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APPENDIX B BB C CC.

De matrix links van het = teken is voor de punten B,BB,C en CC
identiek.De vergel~kingen z~n weergegeven met d~ lstroom-~pan

ning vector van punt Co.
De linkermatrix is afhankel~k van de toestand van de afleiders.
Wanneer een afleider niet heeft aangesproken,de stroom is nul,
dan vervallen de b~behorende kolom,rij en Bx-waarde uit de ver
gelijkingen.
B~v. afleider 2 heeft niet aangesproken,dan vervalt kolom 13,

r~ 13 en Bx13.
De. RZA? en K?? waarden z~n afhankel~k van he~ werkgebied, waar
in de desbetreffende afleider werkt (zie hoofdstuk 5).
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De vergelijkingen zijn nu:

1 0 0 0 0 0 Z' 0 0 0 0 0 0 0 0 I (t)" B x 1 .
1 c1

0 1 0 0 0 0 0 2Z' 0 Z' 0 0 0 0 0 ' (t) B x 22 2 c2

0 0 1 0 0 0 0 0 z' 0 0 0 0 0 0 ' (t) B x 31 c3
0 0 0 1 0 0 0 Z' 0 Z' 0 0 0 0 0 ' (t) B x 42 2 c4

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Z' 0 0 0 0 ' (t) B x 51 c5
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3C22Z3 0 0 0 ' (t) B x 6c6
1 1 0 0 0 0 -Z' 0 0 0 0 0 0 0 0 ., (t) B x 71 c1
o . 0 0 -1 0 0 Z' z' -Z2 2Z' 2Z' 0 0 Z' Z' ., (t) - B x 8- 2 2 2 2 - 2 2 c2 -
0 -1 1 1 0 0 0 0 Z' 0 0 0 0 0 0 ., (t) B x 9- 1 c3

z' I ., (t)0 1 0 -1 0 0 z' -Z2 -2Z2 z' z' 0 -Z2 0 B x 102 2 2 2 c4
I ,..,.

0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -Z1 0 0 0 0 . I (t) B x 11..,.
~

c5
I '0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3C22Z3 C22Z

3
C22Z

3
C22Z' ., (t) B x 12c6

0 2/3 0 -1/3 0 1/3 0 0 0 0 0 0 -RBA2RC -R -RC 'CA2(t B x 13c
0 -1/3 0 2/3 0 1/3 0 0 0 0 0 0 -RC -RBA4Rc -RC 'CA4(t B x 14

/
/

0 -1/3 0 -1/3 0 1/3 0 0 0 0 0 0 -RC -R -RBA6 'CA6(t B x 15c



Voor BB
In de vergel~kingen voor B moeten de coefficienten
A door DD
B door BB

C door CC vervangen worden.
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Voor C (e6n "majors'ektie")

vB1 (t- T) -~ 1d
Ex1 e c

-~ d
Ex2 v:B2(t-k2T) e c2

1(13), (Z~1) I· -« 1d
Bx3 = VI (t- ~) e cE3 -0( d
Bx4 vB4 (t-k2T) e c2

-0( d
Bx5 V I (t- T) e c1B5

i:B1(t- T) .

i B2 (t-k2T)
i I (t- T)B3
i B4 (t-k2T)

i B5 (t- . T)

8x6 = Weegr( B(.t) ,C(t) )

Bx? vD1 (t- T) e-o(c 1d
-~ dBx8

1(12 » (Zi1) I
vI)) (t- T) e :.. 2

-~ dBx9 = vD5 (t- T) e c1
-0( dBx10 i I (t- T) e c2D1
-0( 1dBx11 i D2 (t-k2T) e c

i I (t- T)D3
i D4 (t-k2T)
i D5 Ct- T)

- j

Bx12 : Weegl( D(t) ,C(t) )

Bx13 II: KC2
Bx14 = KC4
:Bx15 :::. KC6

Wanneer twee "majorsekties" in serie geschakeld zjjn,
dan moet D door DD vervangen worden.
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De verGeIijkinGen voor DD Iuiden als voIgt:

~
'"d
'"d
tJj

1 0 0 0 Z' 0 0 0 0 0 0 0 0 vrm1 (t) B x 1 !:2:
t:J1
H

0 0 0 0 0 2Z2 0 z' 0 0 0 0 0 v DD3 (t) B x 2 ?<l
2 t:J

t:J0 1 0 0 0 0 Z· 0 0 0 0 0 0 vDD5 (t) B x 3 •1
0 0 0 0 0 Z' 0 2Z' 0 0 0 0 0 v DD6 (t) B x 42 2
0 0 1 0 0 0 0 0 Z' 0 0 0 0 i DD1 (t) B x 51
0 0 0 1 0 0 0 0 0 3C22Z3 0 0 0 i DD2 (t) B x 6

-1 0 0 0 -Z' 0 0 0 0 0 0 0 0 i DD3 (t) - B x 71 -
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2Z2 -Z2 0 i DD4(t) B x 8

I

i DD5(t)
~ 0 1 0 0 0 0 -Z' 0 0 0 0 0 0 B x 9~ 1-.J
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -Z' -2Z ' 0 i DD6(t) B x 102 2

0 0 1 0 0 0 0 0 -Z' 0 0 0 0 i DDR2 (t) B x 111
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -3C22Z ' i DDR4(t) B x 12

0 0 0 1 0 0 0 0 0 -9R 0 0 9R i DDR6 (t) B x 13
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De Bx-waarden zijn (voor een "majorsektie" in serie)

Bx1
Bx2
Bx3
Bx4
Bx5

=

_0( d
e- .. 01

_..J d
e ""'02

-0( d
e 01
. 0( de- 02

_Ai de Yl 0 1

Bx6
Bx7

=

=
Weegr( C(t),D(t) )

o

Bij , twee "majorsekties" in serie moeten de ooeffioienten

C door CC vervangen worden.
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De vergeIijkingen voor knooppunt D bij aangesloten hoogspanningslijn:

1 0 0 0 Z' 0 0 0 0 0 v:01 (t) B x 11
0 0 0 0 0 2Z' 0 Z' 0 0 v:03(t) B x 22 2
0 1 0 0 ·0 0 Z' 0 0 0 v:05(t) B x 31
0 0 0 0 0 Z' 0 2Z' 0 0 v:06 (t) B x 42 2
0 0 1 0 0 0 0 0 Z' 0 i:01 (t) B x 5·1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 3C22Z3 i:02(t) - B x 6-
1/3 0 -1/3 0 _Zi1 0 0 0 Z1.1 ' 0 i D3 (t) . B x 7

I 3 3-'
f\.)

-ZJ.1 ~ i:b4(t)0 1/3 -1/3 0 0 0 Z11' 0 0 0 B x 8I
3 3

1/3 1/3 1/3 1/3 _Zio 0 ZIO' 0 -Zio 0 i D5(t) B x 9
3 3 3

0 0 0 1 3R 0 3R 0 3R -9R i:06 (t) B x 10

vD2(t) = vD4(t) = vD6(t)

Hieruit voIgt dat:



De konstanten Bx zijn (
, ,

"majorsektie" ) .een .

VC1 (t- T)
_Cl d

Bx1 e 01
-« dBx2 vC2 (t-k2T) e c2

Bx3 = I(I 3 ) , (z' )I. vC3 (t- T) e-alc1 d
r1 -Cf dBx4 vC4 (t-k2T) e c2

- _e/ d
Bx5 vC5 (t- T) e c1

i C1 (t- T)
i C2 (t-k2T)
i C3 (t- T)
i C4 (t-k2T)
i C5 (t- T)

Bx6 = Weegr( C(t) ,D(t) )

Ex? \
1 0 0 VE1 Ct-k3T)! e-C{11 dl

Bx8 = 0 1 0 vib(t-k3T) e-Cf11 dl

Bx9 0 0 1 V" (t-k T) e-~Odl
t1 E3 4

Bx10 = 0

Bij twee "majorsekties" moet C door CC vervangen worden.
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V'I (t) 1/3 -1/3 -tt" "d,t d II ::x>
0 Z.f1' 0 -Z-t.1' v D1 (t-k3T) <D I I f-d

E1 e . I I f-d

- 3 3 c:: I I tx.1

e-cf" ?.f .
<D I I Z• Ii I I dv. I

'( t) 1/3 -1/3 0 Z£1' -Z.£1 I -Z.t1' • v D3 (t-k3T) ()'q I I H
E2 3- 3 3

<D I I ~
r-' I I

v D5(t-k3T) % II tx.1,, •
1-'-

i D1 (t-k3T) l:l
(J\:l
<D

i ' (t-k3T) l:l

D3 c::
i D5(t-k3T)

0
0
Ii

'd

Ie-~o JJI
s=

1
113

l:l

V;3 (i) 1/3 1/3 1/3 Z~O Z.rO
ZiG "

v D1 (t-k4T) c+- .- tx.1-3- -3-
v D3 (t-k4T)I N

->. ~:
I\) l:l
I\) v D5(t-k4T)
I

v D6 (t-k4T)

i D1 (t-k4T)

i D3 (t-k4T)

.iD5 (t-k4T)



N ,
Weegr( A(t) ,B(t) ) = c21 i c1 (kT)) .F~ (t-kT))+C 2 (kT)) .BB(t-kT))

k=l
N I I

Weegl( C(t) ,B(t) ) ~ C21 ~C1 (kT)) .BC(t-lcT))+C 2 (kT)) .FB(t-kT))
k=,

T)=2T

k 2T loopt~d mantel-mantelgolf

k)T loopt~d geleider-geleidergolf van de l~n

k
4

T loopt~d homopolaire golf van de: .ljjn

d lengte kabel

d l lengte l~n
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APPENDIX HULP~~TRICES.

,----------------------

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

(1 1 ) = 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

1 0 0

0 0 0

(1 2 ) = 0 1 0

0 0 0

0 0 1

1 1 0 0 0

0 0 0 -1 0

(1.3) = 0 -1 1 1 0

0 1 0 -1 0

0 0 0 -1 1

-Z' 0 0 0 01
0 -2Z' 0 -Z' 02 2

(Zi1) = 0 0 -Z1 0 0

0 -Z' 0 -2Z2 02
0 0 0 0 ~Z1

z' 0 0 0 0 0 0 01
Z' -Z' Z' -2Z' -2Z' 0 Z' -Z'2 2 2 2 2 2 2(Z' ) = 0 0 Z' 0 0 0 0 0r1 1

-Z' Z' 2Z' -Z' -Z2 -Z' z' 02. 2 2 2 2 2
0 0 0 0 Z' 0 0 01
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