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Summary

This report describes a differentiating-integrating mea
suring system. used to measure fast transient high voltage
pulses in a ,as insulated switchgear test installation. This
test installation will be used for electromagnetic compati
bility stUdies. for fast voltage measurements and for a
study of breakdown as a result of fast voltage tranSients.
Chapter 1 deals With the principle of differentiating-inte
grating measuring.
In chapter 2 different Possibilities of differentiating sen
sors and existing integrators are given.
The argument for and the calculations on the design of the
measuring system for the GIS setup are described in
chapter 3.
Chapter ~ is a separate chapter. The distance between setup
and registrating eqUipment is qUite large. To ensure a good
signal connection, With adequate bandwith, a study of the
high-frequency properties of coaxial cables is made.
Supporting measurements were necessary to come to a correct
choice of the cable.
All tests of (parts of) the measuring system are described
in chapter 5. With the results of these tests a final choice
of the best sensor and integrator has been made. The report
ends With the conclusions and recommendations in chapter 6.
In the appendices the theory on transmission lines and the
stereographic transformation are clarified.
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Inleiding: De GIS-1nstallat1e

Vergeleken met een open schake11nstallatie 1s een gasge~soleerde

schake11nstallat1e (verder GIS genoemd) voor snelle trans1ente
spanningen een betere transm1Ss1e11jn. Hierdoor zullen 1n GIS bij
door- en overslagen stoorspann1ngen met bedu1dend kortere st1jg
t1jden voorkomen.

B1j de vakgroep EHO wordt een GIS-gedeelte gebouwd om o. a. d1t
probleem nader te bestuderen. Deze GIS-opstel11ng gaat d1enen als
generator van snelle trans1ente spann1ngspulsen, d1e met behulP
van te ontw1kkelen meetmethodes gereg1streerd gaan worden. De
opstel11ng zal verder worden gebru1kt als stoorbron ten behoeve
van het E.M. C. -onderzoek en voor stud1es aan dOorslagverschijnse
len (b. v. ten behoeve van spacer onderzoek). Een schemat1sche
weergave van de 1n het lab opgestelde GIS-opstel11ng staat 1n
f1g. 1. [VG)

Het pr1nc1pe van de GIS-opstel11ng als pulsgenerator 1s alsvolgt.
Met behulp van een hoogspann1ngsbron wordt de b1nnengele1der 1n
sekt1e 1 opgeladen. Als de eerste vonkenbrug (in K2) getr1ggerd
wordt begeeft een lopende golf z1ch naar sekt1e 2. Ook de tweede
vonkenbrug (1n K3) slaat nu door. Deze doorslag zal als gevolg
van een kortere gap-afstand heel snel z1jn, waardoor 1n de laat
ste sekt1e (3 en ~) een lopende golf met een zeer ste1le beg1n
flank ontstaat [VG).

Het afstudeerwerk bestaat u1t het ontwerpen van een meetsysteem
dat het meets1gnaal aan de bron (de b1nnengele1der van de GIS
opstel11ng) d1fferent1eert en het b1j de reg1stratieapparatuur
weer 1ntegreert.

U1t pub11cat1es 1s bekend dat meerdere 1nst1tuten z1ch met het
meten van trans1enten 1n GIS bez1ghouden. [MEP, ONT. EW)

Het~~ 1n de bedoe11ng om met het 1n d1t verslai beschreven
diffe~rend-1nteirerendmeetsysteem st1jgt1jden van ca. 1 ns
te reg 1streren.

~
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1. D1fferent1erend - 1ntegrerende (d/1) meetsystemen

1. 1 In 1e 1d1ng

Hoogspann1ng wordt voornamel1jk gemeten met behulp van capaci
t1eve en resist1eve delers of comb1nat1es h1ervan. Nadelen van
het gebruik van d1t soort spann1ngsdelers z1jn o. a.:

de meetkabel van de deler naar de meet1nstrumenten; deze
vormt samen met de karakter1st1eke afslu1t1ng een moe111jk
1n te passen extra onderdeel van de deler,
de frequent1eafhankel1jkhe1d van het meetsysteem door para
s1ta1re capac1te1ten en 1ndukt1v1te1ten,
de stor1ngsgevoel1ghe1d van het (verzwakte) meets1gnaal.

De hoogspann1ng kan b1jvoorbeeld ook met een opt1sch breedbandig
meetsysteem gemeten worden. Er bestaan pass1eve spann1ngssensoren
(b. v. Pockels cell) waar de verhoud1ng tussen 1ngangs- en uit
gangs-11cht1ntens1te1t een maat 1s voor de te meten spann1ng. Het
11cht wordt gele1d door glasfiber, waardoor het systeem E.M. C.
techn1sch gez1en goed kan funkt10neren. Het frequent1ebere1k 1s
van enkele Hz tot 150-230 MHz, afhankel1jk van de toepass1ng. [HZ)

B1nnen de vakgroep wordt al geru1me t1jd gewerkt aan meetsystemen
waarb1j het te meten hoogspanningss1gnaal b1j de bron ged1ffe
rent1eerd en daarna bij de meet1nstrumenten weer ge,ntegreerd
wordt. Voordelen van zO'n different1erend-1ntegrerend meetsysteem
Zijn o. a. dat:

de karakterist1ek afgesloten kabel een onderdeel van het
meetsysteem vormt (waarbij verondersteld wordt dat de kabel
voor aIle frequent1es karakterist1ek 1s afgesloten),
na het different1eren het s1gnaalniveau evenred1g toeneemt
met de frequent1e, zodat hoogfrequente s1gnalen m1nder ge
voel1g voor verstoringen worden,
capac1t1eve en 1ndukt1eve opnemers (bv. Rogowsk1spoelen)
vanwege een d1fferent1erend karakter rechtstreeks gebru1kt
kunnen worden,
de karakterist1eke afslu1tweerstand in het algemeen zo laag
1s dat het mogel1jk 1s meerdere 1ntegratoren tegelijk op de
afslu1tweerstand aan te slu1ten; b1jvoorbeeld een akt1eve
1ntegrator voor lage en een passieve voor de hogere
frequent1es.

1.2 Het d/1-meetsysteem 1n de GIS-opstel11ng

De h. f. -d/1-sensor voor de 1n het lab gebouwde GIS-1nstallat1e
moet aan de volgende e1sen voldoen:

de verzwakk1ng moet dusdan1g z1jn dat het verzwakt hoogspan
n1ngss1gnaal b1nnen het spann1ngsbere1k van de registrat1e
apparatuur va 1t,
de te reg1streren st1jgt1jd moet zeer kort kunnen z1jn (b1j
voorkeur ca. 1 ns),
de te ontwerpen capac1tieve opnemer moet zo geconstrueerd
z1jn dat er geen doorslag tussen b1nnengele1der of omhul11ng
(be1de van de GIS) en deze opnemer plaatsv1ndt,
de ondergrens van het frequentiedome1n 1s m1nder van belang;
de laagfrequente signalen kunnen met andere d/1 opne
mers worden gemeten.



De opzet van een passief differentierend-integrerend meetsysteem
1s schemat1sch 1n fig 1. 1 geschetst. De opbouw van het dlfferen
tierend en het 1ntegrerend gedeelte wordt verderop besproken.

f1g. 1.1

Cd

Cp

Rd

R1, C1

d/1-meetsysteem, met:

de capac1te1t dIe wordt gevormd door het oppervlak
van de opnemer en het u1te1nde van de blnnengeleI
der van de GIS-opstel11ng,
de parasita1re capacIte1t van het oppervlak van de
opnemer met de (geaarde) omhull1ng.
onderdeel van de d1fierent1ator; deze sluit de co
ax1ale kabel karakter1st1ek af,
vormen samen de (pasS1eVe) 1ntegrator.

Ais Ri »Rd %al de Integrator de differentiator nauwelijks
belasten en kunnen d1fferent1ator en 1ntegrator als twee elkaar
n1et belastende schakel1ngen gedacht worden.

Het 1S de bedoeling om de GIS-opstelling uite1ndel1jk te voeden
met een hoogspannins var1!rend van 10 kV tot 150 kV. Het span
n1ngsniveau van het verzwakte s1gnaal moet om het op een osc1l10
scoop te kunnen reg1streren (globaal) groter %1jn dan 5 mV en
kle1ner dan 5 V. Een ver%wakk1ng van 1 E-5 (-100 dB) 1s derhalve
re!e 1.

1. 3. 1 De differentiator

Het schema en het bOded1agram van het different1erend gedeelte
zien er alsvolgt u1t:

v~3=
'k

l/t~
VI'
1

~
w-

f1l 1.2 schema van de f1g 1. 3 boded1agram van de
<11fferent1ator dlfferentiator

In formulevorm: .
. C--l O~I .

V1/V - JJJ ~ ._~ met
o -1+jw~(Ctit-C~ ~ 7+.fW7p

Zoals de formule en de diagrammen laten z1en
t1ator met d1fferent1eren boven de frequent1e
boven gedraagt de differentiator z1ch als een

7

~ : RdCd
~ : Rd (Cd+Cp)
P

stopt de differen-
f: 1/2JrTn . Hier

cap ac 1t 1ev~ del e r.



1. 3. 2 De 1ntegrator

Het 1ntegrerend gedeelte staat 1n f1g 1.4; het b1jbehorende
bOded1agram 1n f1g 1. 5.

R

~v_" L }

de 1ntegrator

me t 'l/ : C 1R1

boded1agram van
de 1ntegrator

7

f 19 1. 5fli 1.4 schema van de
1ntegrator

In formulevorm: ~,2 =7rt-7~--
jW~Ci

Zoals de formule en de d1agrammen laten z1en beg1nt
pas te 1ntegreren boven de frequent1e f: l/~er'

1. 3. 3 Het differentierend-1ntegrerend (d/1) meetsysteem

mits: R1 »Rd

I'll <w< l-1p

Voor de verzwakk1ng van de totale d/1-schakeI1ng (fli 1. 1) vinden
we dat:

.l'L-~ 7 Ji
H~ ~~am~tt~n f ~ 1. 6.

~
1

f1g1.6 boded1agram van het totale d/1-meetsysteem

Voor het frequent1edomein 1/~ < f < 1/~~ werkt de totale
schakel1ng als een spann1ngSdeler,I De verzwakk1'Wg 1s dan ?rill) ,
De hoogspann1ngscapac1te1t, de bandbreedte en de verzwakk1n1 zljn
onderl1ng afhanke 11jk.

Naast de dlfferentlerende opnemer leveren ook de frequentleafhan
ke11jkhe1d van de karakter1st1eke 1mpedant1e van ~e (lange) coax
kabel tussen opnemer en 1ntegrator en de Integrator zelf voor
hogere frequent1es problemen op. Het 1s daarom zinvol om naast de
opnemer ook aan de kabelkeuze en 1ntegratoropbouw een stud1e te
w1jden. Dat geschledt 1n de vo Igende hoofdstukken.
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2. Studie naar bru1kbare different1atoren en 1ntegratoren

2. 1 De d 1f ferent 1ator

Elk gele1dend plaatje dat aangebracht wordt tussen bUiten- en
b1nnengele1der kan 1n pr1nc1pe d1enst doen als capacit1eve opne
mer. (Deze vormt dan Cd + Cpo ) Voor hogere frequent1es wordt de
paras1ta1re capac1te1t echter bezwaarl1jk. In de spacers van de
GIS-1nstallat1e z1jn als laagfrequente d1fferent1!rende opnemers
d1verse plaatjes van versch11lende grootte 1ngegoten. In het
S. T.Y. -onderzoek 1s o. a. gebru1k gemaakt van 1n de GIS-1nstalla
t1e op de Haasvlakte aanwezlge r1ngen voor het voeden van neon
s1gnaallampjes (Cd = 5,1 pF, Cp: 115 pF). [STY) F1g 2.1 toont
het complete d/1-meetsysteem.

U II ~osciUO1J--10"",---I_m_t_. 5CO~

coax

f 19 2. 1 het complete d/1-meetsysteem

B1j de spanningsmet1ng 1n de GIS-opstelling worden snelle door
slagen, dus hoogfrequente pulsen verwacht. Hier is een grote
bandbreedte (> 300 MHz) dan ook een eerste vereiste. Yillen we
dat de d1fferent1ator ook voor hoge frequent1es d1fferentieert,
dan moet de t 1jdc onstante r hee I k I e in z ij n. Daarom is het
belangr1jk om een capac1tie~e opnemer te construeren d1e een
bepaalde capacite1t met de b1nnengele1der vormt, terwijl de para
s1taire capacite1t naar aarde kle1n (l1efst 0) moet zijn. Kortom,
de opnemer moet eigenl1jk direkt verbonden worden met de coax
kabel zonder paras1ta1re capac1te1ten met de omgeving b1j de
aanSlu1t1ng

ZO'n overgang van de hoogspann1ngscapac1te1t naar coax1ale kabel
met weinig parasrta1re capac1te1t en zelf1nduktie 1s te real1seren
met behulp van een kon1sch tussenstuk met dezelfde karakter1
st1eke 1mpedantie als de coax kabel tussen d1fferent1ator en
integrator. ZO'n kon1sche konstruktie staat 1n de volgende para
graaf. In paragraaf 2. 1. 2 staat een c i 11ndriSche opnemer beschre
Yen, waarvan ook goede resultaten te verwachten z1jn.

2. 1. 1 De kon1sche opnemer

Voor vr1jwel aIle meetapparatuur en coax kabels 1s de karakter1
st1eke resp. de 1ngangs1mpedant1e 50 Ohm. Daaro"m 1s voor de
karakter1st1eke 1mpedant1e van de konus ook 50 Ohm gekozen.

Voor een ver11esvr1je coax kabel wordt de karakter1st1eke 1mpe
dant1e gegeven door:

9



Z : 60~ In r/R met R de blnnenstraal van de bultengelelder
r de bUltenstraal van de blnnengelelder
~ de dlelektrlsche constante van het

Uolatlemedlum

In een konus verandert de straal als funktle van de lengte vol
gens r = 1. tanH I waarbl j 1 de 1engte van de top van de konus
naar het proj ekt lepunt op de konusas en 8 de ha 1ve tophoek
voorstelt, zle flg 2..2..

r = 1. tan B

flg. 2.2 deflnltle van de coordlnaten In een konus

Zoals 1n de append1ces A en B staat beschreven 1s 1n het d1elek
tr 1kum van een coax i ale kabe 1, maar ook tussen de kon1sche b 1n
nen- en bU1tengele1der blj benader1ng sprake van transversale
elektromagnetlsche (TEM-) golven. D1t w1l zeggen dat de vektoren
van de elektr1sche en magnetlsche veldsterktes loodrecht onder
llng en loodrecht op de voortplantlngsricht1ng staan. B1j een
coax kabel spreken we van vlakke TEM-golven; b1j de konische
conf1gurat1e van bolvormige TEM-golven.

De afleid1ng van de formule voor de karakter1stieke 1mpedantle
van een konische konf1guratie 1s met behulp van de stereografl
sche projekt1e ult de formule van de karakter1st1eke 1mpedant1e
voor een coaxiale kabel te verkrijgen. Hierb1j worden de konus
oppervlakken getransformeerd 1n cy11nderoppervlakken. De benodii
de bereken1ngen met behulp van de (conforme) stereograflsche
projekt1e staan beschreven in appendix'B. Deze formule van de
karakter1stieke lmpedantle 1s alsvolgt:

M (tan
Z =\fE;. In tan

BatE: )
6, / 2

Voor de voor de GIS-opsteillng te ontwerpen kon1sche opnemer 1s
gekozen voor kle1ne hoeken (50 en 11, ~), omdat dan:

de overgang van konus naar coax kabel ,ele1delijk en zonder
al te scherpe hoeken verloopt, zodat de veldaanpasslng tus
sen bolvormi,e en vlakke TEM-golven zo ,oed mo,e11jk zal
z1jn (z1e fig 2..3),

fig Z.3

~...............::J~l
56

11,50

veldaanpass1ng tussen konus en kabel

10



,

blj een ,rotere hoek een veel groter~buitenoppervlak nodig
is voor eenzelfde binnenoppervlak ~eze vormt de hoogspan
ningselektrode); dlt laat de bestaande GIS-confl,uratie niet
toe.
de rulmte tussen de blnnen- en bUitenkonus kleln ls.

N. b. 1. Ondanks het fe 1t dat de coax kabe I en de konische opnemer
dezelfde karakterlstleke lmpedantle hebben zal op de overgang
hiertussen een verstorlng optreden (mlsaanpasslng). Metlngen met
de reflektlemeter zoals dle staan beschreven in hoofdstuk 5
illustreren dit. Door de blnnenkonus ax1aal lets te verplaatsen
kan een betere aanpasslng bereikt worden tussen konus en coax
Kabel. [TAS] Het u1telndel1jk ontwerp bezlt deze aXiale bewe
11ngsvrljheid door m1ddel van een banaansteker als verblndlng
tussen b1nnenkonus en connector.

N. b. 2. Blnnen de vak,roep ls al eens een konlsche opnemer ont
worpen. Hlerb lj waren 8 : 24.4,° en R.: 51°. Op de over,ang
kabel-konus trad een verst~r1ng op. [VE~

2. 1. 2. De clllndrlsche opnemer

Omdat de konlsche opnemer groot van omvang ls, 1s ook een kompak
tere (cl11ndrische) opnemer ontworpen. De tekenlngen hlervan
staan In bljlage Z. Deze opnemer zal waarsch1jnlljk voor hoge
frequent1es doo,r de~rotere~p-a-ra-sTtalrec apaclteTteerder-itoppen
met 'd 1ffe'r'entleren'd'iln 'd-eko'i1i sen-e' -op.niiiie'r:'---"He-i-·-Ts"-ec-fiTer- -g'O ed
mOielljk dat de kwa11teit to'c'fl-v'o'Tdoende ls. Dlt zal met behulp
van d1verse met1ngen gecontroleerd worden.

11



2.2. De 1nteBrator

Het pass1eve 1nteBratorBedeeite bestaat u1t de 1ntegrat1eweer
stand R1, de 1nteBrat1ecapac1te1t C1 en de afslu1tweerstand Rd.
Ze moet ook voor hoge frequent1es (tot 300 MHz), ondanks parasi
ta1re capac1te1ten en 1ndukt1es, het 1nteBrerend karakter behou
den. F1guur 2. q toont een schema van een 1ntegrator met daar1n
aanBegeven de mogel1jke paras1ta1re capac1te1ten.

fig.2.Q 1ntegrator met de mogel1jke parasita1re capacite1ten

U1t de 11teratuur z1jn versch11lende methodes bekend om somm1ge
paras1ta1re capacite1ten te reduceren. Hieronder voIgt een opsom
m1ng van enkele bestaande u1tvoer1ngen.

Keller [KEL] ontwierp een 1ntegrator waarb1j R1 concentr1sch in
Rd geplaatst 1s (Zie fiB 2.5), zodat C2 en C3 nagenoeg verdw1j
nen. C1 en C5 bl1jven bestaan en z1jn zelfs relat1ef vr1j groot.

Raleigh en Pechacek [RAL] beschr1jven een 1ntegrator zonder af
slu1tweerstand. Z1j prefereren een spann1ngsverhoBing aan het
kabeluite1nde. Bij gebru1k van een voldoende lange kabel tussen
opnemer en 1ntegrator be~nvloeden de reflect1es de korte span
n1ngspulsen n1et. Hun pass1eve 1ntegrator staat 1n f1g. 2. 6. B1j
deze opbouw zal de parac1ta1re capac1te1t C3 zeker n1et weg te
c 1j fer e n z 1j n.

, 1 lem
L-L-I

'''ASSCA""ON'''ASS, ...us

1----------".,-----------1

:c·: I!

i a""tmer
--,,-J
raraur "It

f1g 2.5 1ntegrator volgens
Ke ller-

fiB 2. 6 1nteBrator vo I gens
Ralleigh en Pechacek
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Sh1hab [SHI] ontworpen 1ntegrator 1s opgebouwd uit een
en een condensator (Z1e f1g 2.7). eq. zal heel kle1n

de paras1ta1re capac1te1t van de 1ntegrat1eweerstand
1s relat1ef vr1j groot; ca. 10 pF. Deze beperkt de

De door
weerstand
z 1jn. C3,
naar aarde,
bandbreedte.

Voor het PTT- en STy-projekt 1s b1nnen de vakgroep gekozen voor
1ntegratoren in een mess1ng cil1nder, die geheel coax1aal-symme
tr 1sch opgebouwd z i jn. [SHU] De 50 Ohm af s 1u 1tweerstand wordt
hier gevormd door versch1llende 1n stervorm uitgevoerde weerstan
den. (fig 2.6) De stervorm zorgt ervoor dat de aparte magnet1sche
velden elkaar goeddeels opheffen, zodat de invloed op het 1nte
grerend gedeelte erachter gering zal z1jn.
Hoe de integrator voor het meetsysteem van de GIS-opstell1ng
opgebouwd is en wat de waarden van weerstand, condensator en
t1jdconstante z1jn, staat beschreven in het volgende hoofdstuk.

fig 2. 7 integrator vol
gens Sh1hab

f 1g 2. 6 inteRrator gebrulkt
voor STY en PTT
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3. Ontwerp van het d/l-meetsysteem

3. 1 De differentlerende opnemer

3. 1. 1 De konlsche opnemer

Het spannlngsverloop op de blnnengelelder aan het ultelnde van de
GIS-opsteillng moet gemeten worden. HlerbiJ mag aan de bestaande
conflguratle 20 mln mogelljk gewlj2!id worden. In flg. 3.1 staat
een tekenlng van het elndknooppunt van de GIS-opsteillng. Het
ultelnde van de blnnengelelder van de GIS-pljp en het hler tegen
over geplaatste opnemeroppervlak vormen samen de hoogspannlngs
capacltelt. De afstand tot de blnnengeleider mag niet te klein
21jn In verband met de kans op doorslagen. Een andere els ls dat
de opsteillng gasdlcht moet blljven voor hogere drukken (max 8
atm).
Voor de knooppunten van de GIS-opstelling bestaan afslultdeksels
met daarln een nog klelnere deksel (flens). Deze heeft een dlame
ter van 1~0 Mm. Ha het Verwljderen van de overbodlge steunisola
tor kan In plaats van deze flens een (konlsChe) opnemer aange
bracht worden.

Voor de blnnen- en bUitenkonus ls gekozen voor de hoeken 81 : ~
en e : 11, ~D (zle hst Z). Het oppervlak van het ultelnde van de
blnne~konus ls nog vrij te klezen. Hiervoor ls In eerste lnstan
t le ZOOO mm2 gekoz en (straa I Z5 mm). Met deze straa I en hoeken
kr 1j gt de koni sche opnemer een I engte" van 286 mm en een max lma I e
blnnenstraal van de bultenkonus van 58 Mm. Het geheel past dan In
de bestaande bevestlglngsmogelljkheld. (zle fig 3. Z) De deflnl
tleve tekenlng staat In blJlage 1.

f 1i 3. 1 elndknoopunt van
de GIS-opsteillng

f 1g 3. Z de konlsche opnemer
In elndknooppunt

Met voor het oppervlak van de konlsche opnemer A : ZOOO mmZ en
een afstand tot de blnnengelelder van ZOO mm, vlnden we dat Cd :
0,09 pF (met behulp van de formule C : eoA/d). Met Rd : 50 Ohm
wordt ~d :~, 5 ps. Ld mag groter 21jn, mlts de som van Cd en Cp
klelner blljft dan ca. 5 PF, opdat stljgtljden van 1 ns gemeten
kunnen worden.

Cd 1s te vergroten door:
het oppervlak te vergroten door een r1ng om de b1nnenkonus
aan te brengen,
het oppervlak te vergroten door klelnere hoeken (en een
grot ere lengte) te nemen (z le f 19. Z. 3),
het oppervlak te vergroten door de konus dieper 1n het
knooppunt te brengen,
voor een heel andere ultvoerlng te klezen (Zle par. 3.1. Z),
de afstand tot de blnnengelelder te verklelnen.

De eerste oplosslng 1s wat de konlsche ultvoerlng betreft de best



uitvoerbare. ondanks het felt dat dan weer een parasltalre capa
cltelt wordt lngevoerd. Met behulp van extra rlngen om de blnnen
konus kan het oppervlak van het ultelnde van de blnnengeleider
tot maxlmaal ca. 9500 mm2 vergroot worden. Ais de afstand van de
opnemer tot de blnnengelelder 200 mm bedraagt. dan vlnden we voor
de op deze manier verkregen maxlmale waarde van Cd: Cd : 0.~2 pF.
Dit zou een hele verbeterlng zljn, ware het nlet dat de strooi
capacltelt Cp toeneemt als gevolg van de extra rlng om de blnnen
konus. Tussen het mlnlmale (200 mm2) en maxlmale oppervlak (9500
mm2) van de ontworpen konlsche opnemer kan met verschlilende
tussenrlngen de beste ultvoerlng (qua oppervlak versus para
sltalre effekten) gevonden worden.

Voor de deflnltleve versle ls gekozen voor een ultvoerlng waarblj
de buitenkonus dlrekt en gasdicht in het gat van de flens In de
afslultdeksel past. zonder dat deze naar blnnen ult steekt. De
blnnenkonus wordt met behulp van pertlnax plaatjes ingehangen.
Zowel in de b1nnen- als In de bultenkonus ls rUlmte vrijgehouden
voor extra rlngen dle dlenen om het oppervlak te vergroten. De
tekenlng van de ontworpen konlsche opnemer staat in bljlage 1. Er
is voor een 8asdlchte BHC-connector gekozen (de 22 BHC-50-0-2~).

Deze 1s gegarandeerd tot 12 bar. De bevestlglng van de connector
met de blnnenkonus geschledt met een banaanstekkertje (~ : 2 mm)
In een In de blnnenkonus geboord gat. zodat de blnnenkonus enlge
vrljhe1d heeft In axlale rlchtlng.

De dlmensles van de konus Zljn:

De hoeken: 81 : 5°
8 2 : 11. 5°

Straal aan uitelnde: r1 : 25 mm
r2 : 56 mm

Oppervlakte aan uitelnde: Ai : 2.0 E(3) mm2
A2 : 10. 6 E ( 3 ) mm2

Lengte: I = 266 mm

(tan ~/2 )Z : 60 In tan ;/2 : 50, 1 Ohm

Het oppervlak van de b1nnenkonus kan
vergroot worden door een ring hierom
aan te brengen (f 19 3. 3). Zo kan ook
het oppervlak van de bultenkonus
naar blnnen toe vergroot worden
(voor een homogenere veldverdeI1ng).
Voor zowel de bUiten- als de blnnen
konus zljn hiervoor nauwslu1tende
ringen gemaakt; voor de blnnenrlngen
met de bultendlameters 50. 78 en 109
mm, voor de bul tenringen met de
b innend i ameters 5~, 82 en 11~ mm. In
eerste instant1e Z1jn ze 8emaakt
volgens de schetsen In fig 3. ~ (dlk
te 5 mm). De def1n1tleve u1tvoerlng
heeft afgeronde randen (dlkte 8 mm).
zodat het veld minder verstoord
wordt en de doorslagspanning toe
neemt (fig 3.5).

15

f ii. 3. 3 opnemer
met tussenrlng om
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De versch11lende conf1gurat1es moeten nog getest worden om een
verantwoorde keuze te kunnen doen. Dit geschiedt allereerst met
behulp van de ref lektometer (hst 5.1), daarna 1n kombinatie met
een 1ntegrator.

eerste vers1e

f 1 g 3. 5

of 19 3. 4 tussenr1ngen
I

~._===:::!==~
I 3

tweede versie tussenr1ngen

Van het defin1t1eve ontwerp (z1e verderop) bedraagt de capacite1t
ca. Cd: 0.4 pF als de afstand d= 100 mm bedraagt. Met Rd: 50
Ohm bedraagt 1d : 20 ps.
Vo 0 r de ver zwakking van eenD/ I - del erge Idt dat A:Td /'Ii. Bi j
een verzwakk1ng A= 1. E(-5) (d1t 1s -100 dB) komt 10 mV overeen
met 1 kV 1n werkelijkheid. Dan 1s Tj : 2 }lSi de kantelfrequentie
van de 1ntegratorschakel1ng f1 : 80 kHz.

3. 1. 2 De c111ndr1sche opnemer

De c1lindr1sche opnemer staat 1n fig. 3.6 geschetst. De gede
taileerde tekeningen z1jn te v1nden 1n bijlage 2. De opnemer 1s
zodan1g geconstrueerd dat deze 1n dezelfde open1ng past als de
kon1sche opnemer. Met behulp van nylon drukringen en nauwpassende
alumin1um vulringen kan de ruimte tussen de verschillende b1nnen
gele1deroppervlakken (~: 40. 60 en 80 mm) en omhulling geva
r1eerd worden. Op deze manier kunnen de zelfinduktie en capac1
te1t tussen binnen- en buitengele1der en zo ook de karakter1
st1eke 1mpedant1e gevar1eerd worden. De bedoel1ng 1s dat met
behulp van met1ngen (hst 5) de beste conf1gurat1e verkregen
wordt. d1e waarb1j de karakter1st1eke 1mpedant1e het m1nst in
waarde verandert.

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

r----,
r-----

__ -I

f1g. 3.6 de c111ndr1sche opnemer
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3. 2 Het ontwerp van de integrator

De integrator bestaat u1t een 1ntegratieweerstand R1. een 1nte
gratiecapaciteit C1 en de afslU1tweerstand Rd. Er wordt u1tgegaan
van een coaxiaal-symmetrisch opgebouwde messing c1l1nder. [SHU)
De e1sen aan de integrator voor de GIS-opstell1ng z1jn:
1 Ti = 2 ps , zodat de kante 1frequent i e 60 kHz 1s,
2. bovengrens bandbreedte ca. 300 MHz.
3. Rd = 50 Ohm.

ad 1: In eerste 1nstant1e heeft de integrator een lagere~
zodat het different1erend-1ntegrerend meetsysteem voor lagere
spann1ngen getest kan worden. Met 71 = 2)Js is het u1tgangss1g
naal te laag om op de osc1lloscoop nog te kunnen reg1streren.
ad 2. Zonder parasitaire capac1te1t en zelfindukt1e zou de
integrator zelfs voor hele hoge frequent1es z1jn 1ntegrerend
karakter behouden. Maar deze paras1ta1re capaciteit en 1nduktivi
te 1t z 1j n er we 1, zodat de integrator boven een bepaa 1de frequen
tie een afw1jkend gedrag vertoont. Om een voldoende grote band
breedte te garanderen z1jn componentkeuze en opbouw heel belang
r1jk.

3. 2. 1

3. 2. 1. 1

Componentkeuze

De afslu1tweerstand

De afslu1tweerstand Rd moet even groot zijn als de karakteri
stieke weerstand van de coax kabel. D1t houdt in dat de weer
standswaarde n1et mag verlopen en dat de paras1taire zelf1nduk
tie en capaciteit m1nimaal moeten z1jn. Hieraan wordt zoveel
mogel1jk voldaan door deze in stervorm d1rekt b1j de connector
u1t te voeren, waarb1j de totale weerstandswaarde 50 Ohm is.
Door de stervorm zal de stroom z1ch symmetr1sch over de weerstan
den verdelen, hetgeen de E- en H-velden naar het integrerend deel
toe min1mal1seert. Het ldeale geval bestaat uit een sch1jfweer
stand tussen connector en bus. In de vakgroep wordt nader onder
zoek hiernaar verr1cht. [VLO)

De 50 Ohm afsluitweerstand in de ontworpen integrator wordt
gevormd door 3 in stervorm geplaatste composietweerstanden van
150 Oh~ 2 V (Allen-Bradley). De keuze viel op composietweer
standen in plaats van metaal- of koolf1lmweerstanden omdat d1t
type weerstand breedband1g en geschikt voor het gepulst bedr1jven
is. Om de weerstanden z1jn krimpkousen aangebracht. opdat b1j het
gepulst bedr1jven de weerstanden n1et te snel kapot gaan.
De 2 V weerstanden hebben een typ1sche paras1ta1re capac1te1t van
0,25 pF, zodat de totale paras1ta1re capac1te1t over de afslu1t
weerstand ca. 0,75 pF bedraagt.

3. 2. 1. 2 De 1ntegratiecapac1te1t

De 1ntegratiecapac1te1t C1 mag (ook voor hoge frequent1e) geen
lekgele1d1ng en geen lndukt1vite1t bez1tten. Een keramische door
voercondensator voldoet het meest aan deze e1sen. Gekozen is voor
een klasse 2-type. Deze hebben een keram1sch dielektr1kum met Er
3000, we lkl zeer gesch1kt is voor hoogfrequent gebru1k. Verge
leken met klasse 1 condensatoren met eener < 100, hebben de
klasse 2 condensatoren een grotere temperatuurs- en spannings-
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afhankelljkheld. De klelnere afmetlngen van de klasse 2 condensa
toren zljn gunstlg.

3. 2. 1. 3 De lntegratleweerstand

De lntegratleweerstand Rl moet een zo kleln mogelljke parasltaire
capacltelt over de weerstand zelf en met de behuizlng bezitten.
De parasltalre capacltelt over de lntegratleweerstand ls te re
duceren door deze ult te voeren als meerdere weerstanden In
serle. De parasltalre capacltelt met de behuizlng ls terug te
brengen door de dlameter van de behulzlng groot te klezen. Stel
dat Rl opgebouwd wordt ult 3 composletweerstanden van 2 V. Ais de
behulzlng een dlameter van 60 mm heeft vlnden we voor de verdeel
de parasltalre capacltelt van de weerstand met de omhuillng Cp =
1.8 pF. Stel dat de dlameter 100 mm ls. dan ls Cp = 1.5 pF.
De parasltaire zelflnduktie ls kleln. mede door het gebruik van
een doorvoercondensator. Ais de dlameter 60 mm ls dan Lp = 47 nH.
Met de verdeelde parasltaire capaclteit van de weerstand Ri met
de omhuillng moet daarentegen weI degelljk rekenlng worden gehou
den. I n de vo I gende paragraa f wordt d it nader bestudeerd.

3. 2. 2 De dlmenslonering van de lntegratorcomponenten m. b.v.
Microcap

In deze paragraaf wordt met behulP van het computerprogramma
microcap de componentwaardes bepaald van de weerstanden dle samen
Rl vormen. Microcap ls een computerprogramma waarmee elektrische
schakellngen doorgerekend kunnen worden.
In de bestaande lntegratorultvoerlngen voor het P. T. T. - en
S. T. V. -onderzoek is steeds gekozen voor een grote lntegrat ieweer
stand gevormd door drle weerstanden in serle. Voor laagfrequente
slgnalen ls dit voordellg omdat dan aIleen het produkt RiCl van
belang ls en de lntegrator zo de afsluitweerstand nlet belast.
Voor hoge frequentles gaan de parasitalre capacltelten een grote
rol spelen en wordt het belangrljk om de lntegratleweerstand
klelner te klezen. De parasltalre capaclteit zal het te lntegre
ren slgnaal dan mlnder snel be1nvloeden. (Het produkt RiCp moet
kleln zljn. ) Berekenlngen met mlcrocap 11lustreren dit. Voor de
berekenlngen met mlcrocap zljn eerst de parasltalre capacitelten
afgeschat. De 2 V-weerstanden hebben een parasltalre capacltelt
van ca. 0.25 pF over de weerstand. De parasltalre capacltelt van
de totale lntegratleweerstand met de behulz1ng bedraagt ca. 1.5
1.8 pF.
Deze capacltelt van de 1ntegratleweerstand met de behulzlng wordt
voor het berekenen 1n mlcrocap geslmuleerd door zes capacltelten
van 0.25 pF tussen de 1ntegratleweerstand en aarde. De 1ntegra
tleschakellng waarmee met behulp van mlcrocap gere~end ls staat
1n flg 3.5. De 1ntegratleweerstand Rl bestaat ult de weerstanden
R1. R2 en R3. aIle drle opgebouwd ult twee weerstanden. een
paras1talre capacltelt over de weerstand en twee parasitalre
capacltelten van 0.25 pF naar aarde.
In eerste lnstantie ls ultgegaan van een klelnere lntegratlecon
stante. nl. 1.4).Is In plaats van 2.0 Jols. opdat de verzwakklng van
de d/1 dan mlnder ls. Eerst moet het d/l meetsysteem namelljk met
een lagere spannlng getest worden.
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1ntegrator met 3 weerstanden en aIle parasitaire
capac1te1ten

In f1g 3.6 staan de 1ntegrator en de b1jbehorende boded1agrammen.
zonder en1ge paras1ta1re capac1te1t. waarb1j H1 = 30 kOhm en C1 =
47 pF. D1t 1s de 1deale 1ntegrator. AU 1n deze 1ntegrator de
paras1ta1re capac1te1t over de 1ntegrat1eweerstanden wordt aange
bracht. dan z1en we meteen dat de bandbreedte van de 1ntegrator
afneemt (f 19 3. 7). Door H1 te ver Iagen (en C1 evenred 19 te ve.rho
len) verbetert de bandbreedte (fig 3.8). U1teraard mag H1 niet
onbeperkt kle1n worden gekozen. Immers Hd «H1 moet bl1jven
ge Iden.
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fig 3. 6 Integrator zonder paras1ta1re capac1te1ten
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Integr~tQr met paras1ta1re capac1teit over de
1ntegrat1eweerstand van 3 X 10 kOhm

f 19 3. 7
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fig 3. 8 Integrator met paras1taire capac1te1t over de
1ntegratieweerstand van 3 X 1 kOhm
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In flg 3.9 staan de bodedlagrammen van de lntegrator. waarblj ook
de parasltalre capacltelt naar aarde ls meegenomen.
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f 1g 3. 9 Integrator met aIle parasltalre capacltelten

De parasltaire capacitelt met de behulzlng ls te verklelnen door
de dlameter van de buls te vergroten. De capacltelt neemt echter
evenredlg met de logarltme van de dlameter af. zodat de dlameter
veel groter moet worden voor een klelne veranderlng.
Een andere methode om deze parasitalre capaclteit met de behui
zlng te reduceren bestaat ult een metalen bulsje over de weer
standen en deze te verbinden met de lntegratiecapaciteit. De
parasltalre capacitelt met de behulzlng wordt gereduceerd. maar
er ontstaat een grot ere verdeelde capaclteit over Rl. parallel
aan R1.
Met behulp van microcap ls een ruwe benaderlng gemaakt. (zle flg
3.10) Hierult blljkt dat dit alternatlef geen oplosslng bledt.
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flg 3.10 Simulatle van de lntegrator met een buiSje om de inte
gratleweerstand In verblndlng met de lntegratlecapacl
teit

3.2.3 De lntegratleweerstand verdeeld ultgevoerd

Tot nu toe zljn de weerstanden R1. R2 en R3 dle samen Ri vormen.
steeds even groot gekozen. Het ls mogelijk dat het beter ls om R1
< R2 < R3 of R1 > R2 > R3 te klezen. Daarom ls me~t behulp van
mlcrocap een aantal berekeningen ultgevoerd. waarblj de weer
standswaarden van R1. R2 en R3 steeds varleren. De som van deze
weerstanden en de lntegratlecapacltelt blljven hlerbij steeds
he t zelfde. R1 : 3 k0hm, C1 : 500 pF.
Ult de dlverse berekenlngen blijkt dat het effekt van R1 > R2 >
R3 hetzelfde ls als het effekt van R1 < R2 < R3. Verdere bereke
nlngen tonen aan dat als R2 < R1 en R2 > R3 dlt geen verbeterlng
met zlch mee brengt. R2 > R1 en R2 > R3 levert het beste re
sUltaat.
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3. 3 De gebrulkte meetapparatuur

De verblndlng tussen het dlfferentlerend-lntegrerend meetsysteem
en de blnnen de vakgroep beschlkbare meetapparatuur moet zodanlg
Zljn dat daarblj geen lnformatle verloren gaat. In deze paragraaf
wordt de koppellng tussen meetsysteem en reglstratleapparatuur
nader bellcht. De motlvatie van de keuze van de te gebruiken
kabel tussen opnemer en meetapparatuur staan In het volgende
hoofdstuk.
De vakgroep beschlkt over dlverse hoogfrequente meetapparaten,
waaronder de Tektronlx 76~~ dual beam oscliloscope. Deze ls goed
geschlkt voor slngle shot toepasslngen. Het meetslgnaal kan dan
met behulp van een kamera vastgelegd worden. Een andere mogelljk
held ls het gebrulk van de programmeerbare dlgltlzer 7912 AD.
De tektronlx 76~~ ls te gebruiken met een tijdbasis unlt met een
bandbreedte van maxlmaal ~oo MHz, afhankelljk van de lngangsunlt.
De vakgroep beschlkt over de volgende lngaqgSunlts:

7A29 ampllfler: Zln : 50 Ohm, 22 pF
bandbreedte 375-~00 MHz, stljgtljd 1,0-0,9 ns
reflektlecoefflclent < 0,05

7A26 ampllfler: Zln : 1 MOhm, 20 pF
bandbreedte 160 MHz, stljgtljd 2, Z ns

H. B. 1. De kortste stijgtljd (t) en bandbreedte (B) van een
systeem hang en samen vo 1gens t : 0, 35/B. [VG] /\ I 0'· 1; ,'7;?

H. B. 2. Een bandbreedte van 160 MHz houdt nlet In dat de ampli
fler frequentles boven 160 MHz nlet doorlaat, maar dat dlt met
een bepaalde verzwakking als funktle van de frequentle geschledt.

De lntegratorultgang kan rechtstreeks met de 1 MOhm-lngang ver
bonden worden zonder de lntegrator te zwaar te belasten. De
bandbreedte zal dan maxlmaal 160 MHz zijn, daar de oscliloscoop
dan de zwakste schakel ls. Blj gebrulk van de lngangsunit 7A29
verbetert de bandbreedte van de reglstratleapparatuur, maar zal
diens lngangslmpedantie de lntegrator gaan belasten. De lntegra
tlecapacltelt en afslultweerstand van 50 Ohm vormen dan samen een
hoogdoorlaatfllter. Dlt ls voor hoge frequentles nlet nadellg,
maar voor lagere frequentles gaat de lage afslultweerstand de
lntegratlecapacitelt belasten. Berekenlngen met mlcrocap il
l ustreren d it. In fig 3. 11 staan de boded iagrammen van het d/ i
meetsysteem dat nlet belast ls, In f18 3.12 hetzelfde meetsy
steem, maar nu belast met een afslultweerstand van 50 Ohm. De
,evolgen van deze weerstand zljn overduldelljk.
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f 1 g 3. 11 boded lagra,mmen van het onbe 1aste d/l-meetsysteem
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fl8 3.12 boded1agrammen van het d/1-meetsysteem met 50 Ohm belast

Het fe1t dat de meetapparatuur trager 1s dan het d1fferent1erend
1ntegrerend meetsysteem 1s op te lossen met behulp van:

een akt1eve 1ntegrator voor frequent1es tot ca. 10 MHz 1n
komb1nat1e met een pass1eve 1ntegrator voor de hogere frequenties
en de sommat1e h1ervan rechtstreeks op de 50 Ohm-1ngangsunit,

een buffer tussen de pass1eve 1ntegrator en de 50 Ohm
1ngangsun1t, de meest gangbare buffers hebben een bandbreedte van
100 MHz, maar dan kan net 20 goed de 1 MOhm-1ngangsun1 t gebru1kt
worden.
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4. De coax kabe I

4.1 Inle1d1ng

U1t met1ngen van s1gnalen met subnanosekonden st1jgflanken bl1jkt
dat b1j gebru1k van coax kabels langer dan 5 meter de meets1gna
len z1chtbaar vervormd worden. Deze langere coax kabels z1jn
echter nodig om de afstand tussen de meetopstel11ng en meetappa
ratuur te overbruggen, daar de meetapparatuur 1n een aparte
meetkoo1 op en1ge afstand van de opstel11ng centraal komt te
staan.
Met1ngen hebben aangetoond dat voor versch11lende type kabels (RG
56 en RG 214) s1gnaalvervorm1ng optreedt al$ funkt1e van ~ de
lengte. (WEN, VET] Voor het GIS-project z1jn lange kabels nodig
(ca. 30 m). Daarom moet het hoogfrequente gedrag van coax kabels
als funkt1e van de kabellengte bekend z1jn. H1ervoor z1jn diverse
kabels onderzocht en 1s van andere kabels de gegevens opgevraagd
b1j de fabr1kanten. Het 1s de bedoel1ng dat met deze gegevens
samen met de theor1e 1n append1x A een verantwoorde kabelkeuze
wordt ,emaakt.

4.2 Met1ng van de staprespons1e van de RG 56 en RG 214

4.2.1 Demp1ng als gevolg van het skineffekt

Voor de 1n het lab gebruikte kabels RG 56 en RG 214 (zie b1jlage
3), be1de met een karakter1st1eke 1mpedantie van 50 Ohm, is de
staprespons1e als funktie van de kabellengte bestudeerd. De
st1jgt1jd van deze puIs aan het eind van de kabel 1s een maat
voor de frequent1eafhankel1jkhe1d van de betreffende kabel. In
append1x A wordt de theor1e h1erachter u1tgediept.
Op de 1ngang van de kabel wordt een pulsgenerator aangesloten d1e
een zeer korte st1jgt1jd heeft «1 ns). Deze pulsgenerator be
staat u1t een opgeladen open coax kabel en een snelle schakelaar.
Ais oplaadkabel wordt een coax kabel van 2 m lengte van het type
RG 56 gebru1kt. (Bij gebruik van een kabel RG 214 van 2,5 m is de
st1jgt1jd hetzelfde.) Deze 'voorraad'-kabel wordt v1a een weer
stand opgeladen en met de snelle schakelaar verbonden met het te
testen systeem, hier de coax kabel d1e op de 50 Ohm-1ngangsunit
van de osc11loscoop afgesloten 1s. De schakelaar moet snel scha
kelen %onder te denderen. Hiervoor 1s een kwikrelais gekozen.
[ZEE]
Het hele systeem heeft dezelfde karakteristieke 1mpedant1e van 50
Ohm. Na het schakelen ontstaan twee tegengesteld ger1chte lopende
golven met halve ampl1tude d1e be1de u1te1ndel1jk reflekt1evr1j
,ed1ss1peerd worden 1n de 50 Ohm-weerstand van de OSC11loscoop1n
gang.
Een funkt1egenerator stuurt het kw1krela1s repeterend aan (50-100
Hz ). De tota I e meetopste 111ng staat 1n f 19 4. 1. Fig 4. 2 toont de
puIs als het rela1s rechtstreeks op de osc11loscoop 1s aangeslo
ten. De pu Is vertoont een overshoot. De st 1j,t 1jd wordt bepaa Id
door het rela1s, maar gedeeltel1jk ook door de t1jdkonstantes van
de 50 Ohm-osc11loscoop1ngang en de oplaadkabel.
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de tetsten~
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f 19. 4. 1 testopsteillng met
de pulsgenerator

flg.4. Z ultgang van de puls
generator op de 50
Ohm-lngangsunlt

De bedoellng van deze metlng ls om na te gaan hoe de kabels RG 58
en RG 214 als funktle van de kabellengte de stapfunktle overdra
gen. Het verschl1 In stljgtljd ls waarschljnlljk voor het groot
ste gedeelte toe te schrljven aan de frequentieafhankelljkheld
van de demplng als gevolg van het sklneffe~t en ls zo een maat
voor de geschiktheld van de kabel. [WIG, HAH) Ais theorle (zie
appendlx A) en (de In deze paragraaf beschreven) metlngen gro
tendeels met elkaar overeenkomen en de frequentieafhankelljke
demplng lnderdaad voornamelljk toe te schrijVen ls aan het skln
effekt (en nlet bljvoorbeeld aan de dlelektrlsche verllezen) kan
men blj aanschaf van lange kabels voor hoogfrequent metingen
hlermee rekenlng houden door dikkere kabels te klezen.
De te testen coax kabel vormt de verblnding tussen het relals en
de 50 Ohm-lngangsunit van de oscllloscooP. Het resultaat staat In
de grafiek In fig. 4.3, waarin de 10 Yo - 90 Yo - stljgtijd ls
ultgezet als funktle van de lengte van de kabel.
De grafleken maken duidelljk dat voor hoogfrequente slgnalen de
RG 58 slechter ls dan de RG 214. Deze laatste ls voor lengtes tot
ca. 15 m goed te gebru lken. Voor I angere kabe Is moet u 1tgekeken
worden naar andere kabels.
N. b. Blj langere kabels wordt de eindwaarde langzaam bereikt (zle
flg 4.4). Daarom ls ook gekeken naar de tijd tussen de punten
waarblj 30 x resp 70 x van de max1male waarde 1s berelkt. Maar
het resultaat ls, op een schaalfaktor na nagenoeg ldentlek.
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f 1i 4. 3 st1jgt1jd (ns) versus kabel

lengte van RG 58 en RG 214
fig 4.4 respons1e van

23, 4 m RG 58

De vervorm1ng van het s1gnaal 1s dominant toe te schrijven aan de
frequent1eafhankel1jkhe1d van de kabel als gevolg van het skln
effekt. Voor de demping van een coax kabel geldt (zie appendix A)



voor hoge frequentles blj benaderlng dat (zla appendlx A):
AVw'Jc

a(w) =-2VI;
\fe/Lei 11gt vast door de keuze van de karakterlstleke lmpedantle,
zodat de demplng aIleen te be'1nvloeden ls door 1 _.l rl,)\(J:L

. /\.- ;or.. a+"i ytu
Door voor de geleldlng een nlet-ferromagnetlsch goed geleldend
metaal te nemen zalV'JViU kleln zljn. De demplng 1$ verder
slechts te verklelnen door een grotere straal voor de blnnenge
lelder (en dus ook voor de buitengeleider) te nemen. Dlt klopt
met de metlngen. De blnnenader van de RG 214 ls dlkker dan dle
van de RG 58.

8et gebrulk van dlkke coax kabels reduceert het probleem van het
skineffekt blj langere kabels. Een nadeel van dlkke kabels ls dat
ze stug in het gebrulk zljn. Voor het overbruggen van grote
lengtes ls dat nlet erg. maar het levert problemen op blj de
aanslultlng met de opnemers en meetapparatuur. Een korte soepele
kabel tussen de lange stugge kabel en bljvoorbeeld de meetappa
ratuur ls een brulkbaar alternatlef. Ult meetgegevens blljkt dat
bljvoorbeeld de RG 214 nauwelljks vervormt voor kortere lengtes.
Vel moeten dan goede connectoren gebruikt worden.

4. 2. 2 Onregelmatigheden In de struktuur

Door de kabel mechanlsch verkeerd te belasten, te sterk te bulgen
of te verhltten ls het mogelljk dat de blnnengelelder niet meer
concentrlsch ls geplaatst. Ult de formule voor de karakterlstleke
lmpedantie voIgt dat deze karakterlstleke lmpedantle dan daar een
andere waarde kan hebben. Ook fabrlcagefouten en verkeerd gemon
teerde connectoren zijn onregelmatigheden In de struktuur. In
deze paragraaf wordt met behulp van metlngen nagegaan wat de
lnvloed van deze klelne onregelmatigheden ls.
De lengte van een onregelmatlg gebledje ls veel korter dan de
golflengte van het slgnaal (1 GHz heeft In lucht een golflengte
van 30 em), zodat k Ie ine onrege lmat 19heden geen lnv I oed hebben op
het s 1gnaa 1. Onderstaande met lngen bevest lien d 1t nog eens. Hl er
blj ls gebrulk gemaakt van dezelfde meetopstelllng met het puls
relals.

De overdracht van een nog gave 1 m coax kabel RG 214 wordt
vergeleken met de overdracht van eenzelfde kabel dle echter
zodanl, ls seplet dat de mlnlmale dlameter over zljn sehele
lenste ca. 6 mm 1. p. v. 11 mm bedraagt en met de overdracht van
dezelfde seplette kabel waarln om de 4 em haakse bochten Zljn
aangebracht. De stljgtljd blljft hetzelfde. Ook als er een snede
dle de have omtrek beslaat In de kabel ls aangebracht verandert
de stljgtljd nlet.
Ulteraard ls nlet alleen gekeken naar de stljgtljd. Oneffenheden
ulten zlch eerder In reflektles. Een sedeelte van de voorgaande
metlnsen ls ook gedaan met een ander tljdbasls, zodat eventuele
reflektles zlchtbaar worden. Ook hler 2ijn seen veranderlngen
waar te nemen.
Ook bij reflektlemetlnsen met behulp van de reflektometer aan de
vernlelde kabel was er seen verschl1 tussen een normale en de op
bovenstaande wljze vernlelde kabels waar te nemen. Meer gegevens
over metlngen met de reflektometer staan In hoofdstuk 5.

25



f 1, 4. 5 1 m RG 21~ ,aaf (llnks) en dezelfde kabel met haakse
bochten, plat,esla,en en met mantelsnede (rechts)

~. 3 De connectoren

Als connector komen de metalen concentrlsche connectoren het
meeste In aanmerklng. Blj ,ebrulk van deze connectoren ls het
mo,elljk om de kabelmantel 360 ,raden rondom dlcht naar blnnen te
voeren. Ulteraard moet de vlechtmantel rondom overal een ,oed
contact maken.
Wordt er ,een ,ebrulk ,emaakt van bovenstaande connectoren, dan
ls het al snel mo,elljk dat de afschermln, aan het elnd nlet meer
rondom ls. (Men noemt deze manier van elndmonta,e meestal 'pi,
ta 11'. ) frob 1emen d le dan kunnen optreden z 1jn dat:

de blnnen,elelder nu dlrekt toegankelljk ls voor capacl
tleve overspraak,
In de Ius dle ,evormd wordt door de binnengelelder en var
kensstaart blj ho,e frequentles ,emakkelljk een stoorspan
nlng wordt ,e~nduceerd.

- de karakterlstleke lmpedantle mo,elljk even een andere waarde
heeft.

Met metlngen van de stapresponsle aan kabels met meerdere connec
toren achter elkaar ls vast,esteld dat deze connectoren nlet
noemenswaardig van lnvloed zljn op de stij,tljd. Reflektlemetln
,en tonen echter aan dat connectoren een lnduktlef ,edra, verto
nen.

4. ~ de SA 24272

Voor de GIS-opsteilln, zljn kabels nodl, dle ook voor ,rotere
lengtes (ca. 33 m) voor de ,ehele ,ewenste bandbreedte (zeker tot
500 MHz) een la,e dempln, hebben. Met behulp van de kabel,e,evens
van de fabrlkanten ls de frequentleafhankelljke dempln, van ver
sch1l1ende kabels ult,ezet In een ,raflek (flg ~. 6). De ,raflek
bestaat ult een benaderln, van rechte 11jnen. In werkelljkheld
zljn de ,rafleken echter lets ,ekromd.
Voor de verzwakkln, ,eldt dat: A = exp(-«l), met ~ de frequen
tleafhankelljke dempln, per meter en 1 de kabellen,te.
In dB ult,edrukt ,eldt voor de verzwakkln,:

A(dB) = 20 10' A = -20.oc.1. 10' e (dB) = - 6,69 4l. 1 (dB)
Er bestaat dus een I1nealr verband tussen de verzwakkln, In dB en
de kabellen,te. zodat de dempln, voor andere kabel1en,tes eenvou
dl, ls te verkrlj,en.
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flg 4.6 demplng van verschlilende coax kabels per lengte als
funktie van de frequentle

Zoals te z1en ls 1n de graflek voldoen aIleen de RG 220, de SA
2~272 en de NKF Bamboo 1,5 van de opgezochte kabels aan de e1s
van maxlmaal 3 dB verzwakklng blj 500 MHz blj een kabellengte van
33 m. De RG 220 valt af omdat de fabr1kant een m1nlmale afname
van 3 km vere1st. Ook 1s de Zt vanwege de gevlochten mantel te
hoog.

De HKF Bamboe 1,5 valt af vanwege de karakterist1eke lmpedant1e
van 75 Ohm, de kabe 1 moet dan v la een tussenstuk (een zgn. min
loss pad) op de 50 Ohm 1ngangsimpedantle van de meetapparatuur
aangesloten worden. Deze tussenstukken hebben slechts een be
perkte bandbreedte en dempen het slgnaal te vee!. (B. v. de HP
11652 A: max 1 Watt, de tot 1,3 GHz, 1ns. loss 5,7 dB).
De keuze valt ulte1nde11jk op de SA 2~272. Hieronder staan de
gegevens van deze kabel opgesomd. Meer gegevens over deze kabel
staan 1n b1j lage ~.

Testspannlng
Gelelderweerstand

b1nnengele1der
bu1tengele1der

B1nnengele1der euAl
Bu1tengelelder Al
lsolatlematerlaal
Mantel
Gew1cht
Kar. lmpedant 1e
Fabr1kaat
Pr1js
Zt

7, 0 kV

0,05 Ohm/l00 m
0, 16 Ohm/l00 m

6, 5 mm
26, 2 mm
schu1m PE
PE
59,1 kg/l00 m
50 Ohm
ZWltsers
ca. f 32, 50 per meter
< 0, 1 0 hm/ 100 m
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5. Testen van het ontworpen meetsysteem

In d1t hoofdstuk staan d1verse met1ngen beschreven waarmee de
versch1llende opnemers en 1ntegratoren afzonder11jk getest z1jn.
Met behulp van deze met1ngen wordt een keuze gemaakt. Met de
beste opnemer en 1ntegrator wordt het hele meetsysteem verder
getest.

5.1. Testen van de d1fferent1erende opnemers

5. 1. 1. Met1ngen met de reflektometer

De karakter1st1eke lmpedant1e van een coax kabel, de overgang
tussen coax kabel en konische opnemer en de afslult1mpedant1e van
1ntegrator en meetapperatuur kunnen met behulp van een reflekto
meter (de hp 1~15 A T1me Doma1n Reflectometer met hp 1~0 A osc1l
loscoop) getest worden. De werk1ng van een reflektometer 1s
alsvolgt. Een spann1ngspuls wordt door het te testen systeem
gestuurd. Deze puIs en het ,ereflekteerde deel h1ervan worden
gereg1streerd. U1t de reflekt1e 1s 1nformat1e over het te testen
systeem te verkr1jgen. De karakter1st1eke impedant1e van de re
flektometer 1s 50 Ohm. Bij geen reflekt1e 1s de geteste trans
m1ss1e11jn karakter1st1ek afgesloten. (Z1e append1x A). B1j een
open transmiss1e11jn wordt alles volledig gereflekteerd. Aan het
open e1nd treedt dan een spanningsverdubbe11ng op. Kle1ne piekjes
dU1den op m1saanpassingen. F1g 5.1 toont de vorm van het ge
reflekteerde signaal voor versch1lllende (complexe) afslu1t1mpe
dant1es.

. I it
1

<.:=1

r tEI :---7,
i!..~lZo

CDI LINE TERMINATED ,.. ~ "1 lo

--lL----

Itl LINE TERMINATED.N i!L " 2 lo

III IHORT CIRCUIT TERMINATION IlL ·0)

IAI Of'EN CIRCUIT TERMINATION IlL" ClCl)

ro-_i;,..E.;..Jij. .

~

f 1, 5. 1 het gereflekteerd s1gnaal op de reflektometer voor
versch1llende (complexe) afsluit1mpedant1es

Om tot een goede keuze te komen zijn de kon1sche en c1l1ndr1sche
opnemer met de verschi llende r ingen getest. Di t gesch1edt all er
eerst met behulp van de reflektometer. Later worden 1n komb1nat1e
met de beste 1ntegrator de d1fferentierende opnemers nogmaals
bekeken.
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5. 1. 2 De kon1sche opnemer

De karakter1st1eke 1mpedant1e aan opnemersZ1jde kr1jgt een andere
waarde als het e1ndoppervlak van de konus vergroot wordt met
behulp van tussenr1ngen. De tussenringen z1jn een capac1t1eve
verstor1ng. De mate van m1saanpass1ng als gevolg h1ervan wordt nu
met behulp van de reflektometer bestudeerd. De konus 1s met de
reflektometer verbonden v1a een halve meter RG 21~.

U1t de resultaten (fl£ 5.2) bl1jkt dat een spleet van ca. 2 mm
(d1ameters van de r1ngen: 50/5~, 78/82 en 109/140 mm) een capaci-'
t1eve verstor1ng veroorzaakt d1e groter 1s dan de 1ndukt1eve
verstor1ng als sevolg van de connector. B1j 50/11~, 50/82 en
78/11~ 1s de verstor1ng als sevolS van de paras1ta1re capac1teit
kle1ner dan de verstor1ns door de connector. De u1tvoer1ns 78/11~

1s de beste keuze, omdat deze het grootste oppervlak voor de
hoosspann1ngscapac1te1t oplevert met een voldoende resultaat wat
deze metins betreft. Stel dat h1erb1j d : ZOO mm, dan wordt voor
de hoogspanningscapac1te1t gevonden dat Cd: 0,21 pF; voor d : 100
mm wordt Cd: o. ~2 pr.

1. 50/11~

2. 50/82

3. 109/11~

" ~. 78/11~

5. 78/82

6. kabel zonder konus
en zonder connector rI

J

~
) .

Test m. b. v. de
reflektometer
van verschillende
tussenringen

f 19 5. 2

Een kle1ne m1saanpass1ng tussen kon1sche opnemer en coax kabel
kan gecorr1geerd worden door de b1nnenkonus ax1aal een kle1ne
afstand te verschu1ven ten opz ichte van de bU1 tenkonus. [TAS]

1. 3 mm naar b1nnen

2. normale s1tuatl~

3. 3 mm naar bu 1ten

f 1S 5. 3 sedee I te van het u1 tsangss l£naa I van de ref lektometer,
waarmee het resultaat van de var1at1e van de afstand
tussen b1nnen- en bu1tengeleider te z1en 1s

Bovenstaande resu Itaten (f 1g 5. 3) van de met 1ng met de ref Iekto
meter ton,en a c1 n dat voor zover ~at. d~t~et de~~.. ~.~~_!.[lj ....unje~.~.~.~
kan worden deze m1saanpass1ns nauwel1jks kle1ner wordt ats de
afstand wo~dt sevar1eerd b1nnen toelaatbare ,renzen. Voor de
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ontworpen konus treedt een hele klelne verbeterlng op als de
blnnenkonus dleper In de bUltenkonus valt. Dan nemen echter ook
de afstand tussen bUlten- en blnnenkonus en daardoor ook de
doorslagspannlng af.

5. 1. 3 De clllndrlsche opnemer

Bovenstaande reflektlemetlng aan de konlsche opnemer ls ook ge
daan voor de clllndrlsche opnemer met het grootste opnemerop
pervlak (oPp C met ~ : 60 mm, zle bljlage 2). Het beste resultaat
wordt verkregen zonder vul- en drukrlngen 1 t/m~, (zie bljlage
2) en als het oppervlak van de bultengelelder nlet verklelnd
wordt met behulp van rlng F.
Vergeleken met de konlsche opnemer zljn wat de metlngen met de
reflektometer betreft aIle mogelljke konflgurat1es met opnemer C
slechter. Met de opn~er~~~~~o~denbetere resultaten ver~

gen danIllJ~:t.QPllem.e.r. C, maar het oppervlak van deze opnemers ls
kleTiier; waardoor -rJ nog klelner wordt dan 20 ps. In flg. 5. ~
staan enlge resultaten.

1. opp B
2. opp C
3. opp C, rlng F
~. opp C, rlng F,

rlngen 1 en 2

2 3 4

fig 5. ~ testen van diverse conf1gurat1es van de cl11ndrlsche
opnemer

Vergelljken we de resultaten van de reflektlemetlngen van de
konische en de cil1ndrlsche opnemer met elkaar, dan zien we dat
de ultelndel1jk gekozen vers1e van de konische opnemer (76/11~)

beter ls dan de cl11ndrische opnemer met oppervlak C. Het ls n1et
duldelljk 1n welke mate een verdere ultspraak gedaan mag worden
met behulP van deze metlngen over de kwallte1t van de verschll
lende opnemers. In par 5.3 worden In komblnatle met de beste
lntegrator de twee opnemers nogmaals vergeleken.

N.B. Met bovenstaande metlng kunnen de verschillende confl
guratles met elkaar vergeleken worden om zo tot een betere keuze
te komen. Er moet weI rekenlng worden gehouden met het'felt dat
met deze met1ng de opnemers vanult de verkeerde rlchtlng bekeken
worden. Nlet van opnemerszljde naar de coax kabel, maar van de
coax kabe I v la een open e 1nd weer terug naar de co'ax kabe 1. De
koppellng tussen opnemer en hoogspann1ngsbron komt op deze manier
nlet goed aan bod.
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5. 2 Testen van de dlverse lntegratoren

De voor de metingen aan de GIS-opsteillng ontworpen lntegratoren
hebben een coaxlaal symmetrische opbouw. Hieronder staat een
opsommlng van de In de ontwikkelfase gebrulkte behuizlngen. Bij
de lntegratoren C en D is voor de 50 Ohm afslultlng een bus met
een andere diameter gekozen, waarop de smalle bus om de lntegra
tleweerstanden nauw slult. F1i-S-:z")toont de opbouw van de lnte
gratoren A en B resp. C en D.

opbouw van de lntegratoren
A en B (a), resp C en D (b)

buitendiameter blnnendiameter (mm) R' C·A 60 58 I I

B 90 88 a
C 28 25
D 22 20

fig 5. 5

Het hoogfrequente gedrag van de lntegratoren ls ,etest door de
stapresponsle ervan te bestuderen. Het 'ramp'-achtlg uitgangsig

i naal is een maat voor de kwaliteit van de betreffende lntegrator.
Ne« Het pulsvormige lngangsslgnaal is wederom verkregen met de op
'o,a)!"c,ool,stelling met het kwikrelais en een coax oplaadkabel (zle ~. 2.1).

F'J 'De stljgtijd van de puIs ls dus klelner dan 1 ns. Vooral het
C~.;r gedrag In de eerste 5 " 10 ns van het ul tgangss 19naa 1 ls een maat
,?,' voor het hoogfrequente gedrag van de lntegrator.

Als eerste is de stapresponsle van integrator A bestudeerd,
waarblj de lntegratleweerstand opgebouwd ls ult 3 composietweer
standen, aIle van 10 kOhm, 2 W, en Ci ult een keramische door
voercondensator van ~7 pF. Zoals de foto in fig 5.6 laat zien
lljkt het ultgangsslgnaal van de lntegrator na enlge tljd weI op
een ramp-funktie. In het begln «5 ns) heeft deze een steiler
verloop. Een verklarlng hlervoor is het hoogfrequente gedrag van
de lntegrator. De parasltaire capacltelt over de lntegratle
weerstand vormt dan samen met de lntegratlecapaclteit een capaci
tleve spannlngsdeler. waarblj de lntegratleweerstand de deler
nauwelijks belast. In hoofdstuk 3 ls al aangetoond dat door het
verlagen van de lntegratleweerstand (blj gelljkblljvende lntegra
tleconstante) de capacltleve dellng pas b1j nog hogere frequen
tles optreedt. Fl, 5.7 toont de stapresponsle van lnte,rator A
met Rl = 560 + 1500 + 560, Cl = 680 pF. Door de weerstandsver la
,In, wordt de lntegrator heter.

fig 5. 6 lnte,rator A
Rl = 3 X 10 kOhm
Cl = ~7 pF

f 19 5. 7 inte,rator A
Rl : 560+1500+560 Ohm
Ci = 680 pF
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Berekenlngen met mlcrocap tontn aan dat ook het verlagen van de
parasltalre capacltelt van de lntegratleweerstand met de om
huillng de bandbreedte vergroot. Deze parasitalre capacltelt
heeft echter een omgekeerd logarltmlsch verband met de straal.
zodat het vergroten van de straal slechts een klelne vermlnderlng
van de parasltalre capaclteit tot gevolg heeft. Daarbij neemt
echter wei de parasitalre lnduktle van het lntegratorclrcult toe.
De gevolgen daarvan Zijn met mlcrocap nlet te berekenen. ;
om-n-at-e- iaan orCfe--ve roe t e r 1ng s "fg nTiTkinr'-rr;-'--Ts-u-n'l nt egrat 0 r
gebouwd met een diameter van 9 em (lnt B). Flg 5.8 laat zlen dat
de responsle van de lntegratoren A en B met dezelfde lntegratle
weerstanden (560. 1500, 560 Ohm) en -capac i te 1t (680 pF) nagenoeg
ldentlek zljn, zodat verbeterlng van de lntegrator nlet In het
verder ver.roten van de dlameter van de omhuillng ls te zoeken.

Flg 5.8 lntegratoren A (llnks) en B (rechts)
Rl : 560+1500+560 Ohm
C 1 : 680 pF

De overgangsfrequentle waarblj als gevolg van de parasltaire
capaclteit over de lntegratleweerstand de lntegrator overgaat In
een capacitleve deler ls op twee manieren te verhogen, te weten:
1 het verlagen van de weerstandswaarde, In comblnatle met,
Z het opbouwen van de lntegratleweerstand uit meerdere

weerstanden In serle

ad 1 Verge lljken we de f 19uren 5. ~ en 5. 5, dan z len we dat het
verlagen van de lntegratieweerstand een verbeterlng van de stap
responsle tot gevolg heeft. De lntegratleweerstand mag echter
nlet te 1aag worden, immers Rd << Rl, moet b 11 jven ge Iden.

ad 2 Voor het nagaan van het effekt van het vermeerderen van het
aantal weerstanden op de kwalltelt van de integrator ls In som
mige lntegratoren het aantal weerstanden gevarieerd. Deze weer
standen vormen samen eenzelfde lntegratleweerstand. Allereerst ls
ul tgegaan van lnt C, met voor Rl steeds ca. 2 kOhm, Cl : 1 nF.
De stapresponsle 1s d1tmaal gemeten met de 50 Ohm-1ngangsun1t van
de osc1lloscoop, omdat deze een grotere bandbreedte heeft (~OO

MHz). Door de afslu1tweerstand van 50 Ohm parallel aan de 1nte
grat1ecapac1te1t Ci zal de 1ntegrator pas voor hogere frequent1es
laan 1ntegreren. D1t 1s voor deze met1ng echter i1et relevant,
omdat hier het hoogfrequente ,edrag van de 1ntegrator bestudeerd
wordt. De 1ntegrat1eweerstand bestaat steeds u1t een ander aantal
weerstanden. De pulsbronspann1ng 1s 20.0 V de.

a. 2 weerstanden 1 k + 1 kOhm 2 W
b. ~70 + 1500 Ohm 1 W
c. 3 weerstanden 3 X 680 Ohm 2 W
d. 3 X 680 Ohm 1 W
e. ~ weerstanden 330 + 680 + 680 + 330 1 W
f. 5 weerstanden 390 + 390 + ~70 + 390 + 390 1 W
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fig 5. 9
. b d f

atapresponsie van integrator C. met voor ii de
weerstandsconfiguraties a tIm f (op ~O Oh~-ingang)

In fig 5.9 staan de resultaten. Bij de integratoren waar de
integratieweerstand uit weinig (of 2 V-) weerstanden.bestaat. dus
waar de parasitaire capaciteit over de integratieweerstand rela
tief groot is. ontstaat een ui ts lingering. Deze is het gevo 19 van
een oscillatiekring bestaande uit een kleine parasitaire zelf
induktie in serie met de afsluitweerstand van de ingangsunit van
de oSCilloscoop parallel aan de integratiecapaciteit. Deze kring
wordt via de parasitaire capaciteit over de integratieweerstand
aangestoten. Bij gebruik van kleinere 1 V. of van nog meer weer
standen in serie reduceert deze parasitaire capaciteit. Hierdoor
kan het aanstoten niet meer in voldoende mate geschieden. De
oscillatiefrequentie is ca. 1 GHz. Bij het gebruik van de 1 MOhm
ingangsunit (fig 5.10) verdwijnt de oscillatie als gevoli van de
grotere weerstand in serie met de parasitaire zelfinduktie
(1 MO hm 1. p. v. 50 0 hm ).

a
fig 5. 10 int e grat 0 r C. a en e (0 p 1 MO hm

) ( I

, ,

Uit de bovenstaande metingen. zowel op de 50 Ohm- als op de 1
MOhm-ingangsunit valt de verbetering op die optreedt als de
integratieweerstand uit een groter aantal weerstanden bestaat. De
integratieweerstand opgebouwd uit 5 weerstanden van 1 V is der
halve een goede keuze.
Bovenstaande metingen zijn ook gedaan voor integrator D. Bij deze
nog dunnere integrator zijn de resultaten beter. (zie fig 5.11)

Volgens berekeningen met microcap is de integrator verder te
verbeteren door de weerstanden die tesamen de integratieweerstand
vormen niet meer gelijk te nemen. maar te varieren. Allereerst is
d it nagegaan met de integratoren A en B. be ide met C i = 680 pF.
Hierbij was geen verschil waar te nemen. Ook is in de integrato
ren C en D de opbouw van de integratieweerstand gevarieerd. De
som van de 5 1 V-weerstanden b Ii j ft ca. 2 kOhm; C i = 1 nF. De
pulsbronspanning is steeds 20,0 V. Ook nu is het moeilijk om de
beste aan te wijzen.
Van integrator D staan in fig 5.11 enige resultaten van een
meting waarbij aIleen de verdeling van de integratieweerstand
gevar i eerd is.
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1. 680 680 390 120 100
2. 100 120 390 680 680
3. 390 390 ~70 390 390
~. 180 ~70 680 ~70 180

Rd Cl

flg 5.11 stapresponsie van lntegrator D met bovenstaande
weerstandsverdellng
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5. 3 Testen van het different 1erend-1ntesrerend meetsysteem 1n de
GIS

Het 1s moe1l1jk om het meetsysteem 1n z1jn tota11te1t te testen.
Doordat het d/1-meetsysteem het s1snaal c1rca 100 dB verzwakt,
moet een s1snaal aanseboden worden 1n de orde van srootte van
honderden Volts. De vorm van d1t s1snaal 1s echter n1et exact
bekend daar het testsisnaal door de seometr1e van het knooppunt
en de niet 1deale 1nvoer van het tests1snaal vervormd wordt
aanseboden en omdat de andere besch1kbare meetsystemen het voor
hose frequent1es af laten weten of een onvoorspelbaar sedras
vertonen. Het d/1-meetssteem 1s daarom op verschillende man1eren
setest, te weten:

op een apart knooppunt,
m. b. v. een karaktertst1ek afsesloten oppervlak.

Het testsisnaal wordt verkresen met behulp van het pulsrela1s,
waarb1j de pulsspann1ns meestal 250 V bedraast (sevoed met 500 V
de ).

5. 3. 1 Met1nsen aan een apart knooppunt

Om een 1ndruk te kr1jsen over het meten met het d/1-meetsysteem
1s de konische opnemer eerst 1n een knooppunt insebouwd. OP de
b1nnensele1der 1s het tests1snaal aansesloten. Voor het verkrij
sen van een moo1 testsisnaal moet het sehele testc1rcu1t dezelfde
karakter1st1eke 1mpedant1e als de oplaadkabel van de pulsbron
(norma11ter 50 Ohm) hebben. De karakter1stieke impedant1e van het
knooppunt heeft echter een andere waarde. (De karakteristieke
1mpedant1e van een GIS-pijp 1s 7~ Ohm. )
Door het tests1snaal karakteristiek af te slu1ten op de plaats
waar de pulsbron op de b1nnensele1der van bet knooppunt -wordt
1nsevoerd, - ontstaat op de b1nnensele1der van het knooppunt toch
een nette sepulste spann1ns.
D1t s1snaal op de b1nnensele1der van het knooppunt reflekteert
echter steeds als sevols van het open eind aan de opnemerz1jde en
de voor het knooppunt (dat een andere kara~ter1st1eke 1mpedant1e
heeft) met de weerstand van 50 Ohm niet karakteristiek afsesloten
andere 21 j de. Hi erdoor ontstaat een osc 111 at 1e, waarvan een
~wart van de solflenste selijk 1s aan de p1jplenste.

~[:::r 0
i nt rdilO

f is 5. 12 het meetsysteem
1n een knooppunt

f 1S 5. 13 staprespons op een karak
teristiek afsesloten
knooppunt

De opstel11ns staat 1n fiS 5.12. Een van de met behulp van deze
opstel11ns verkresen resultaten staat 1n f1S 5.13. De met1ns is
sedaan met 1ntesrator A,waarb1j Ri = 30 kOhm, Ci = ~7 PF._ 7

, , .) .
'" ._t
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van de
nu met

band-

Het 1s n1et dU1del1jk hoe het gemeten s1gnaal ge~nterpreteerd

moet worden; m. a.w. wat 1s toe te schr1jven aan de geometr1e en
wat aan het d/1-meetsysteem.

Het s1gnaal 1s ook met behulp
van de op de b1nnengeleider
aangesloten h. v. -probe P 6015
gemeten. De bandbreedte van deze
probe bedraagt 75 MHz, zodat dan
de osc11lat1es weg Zijn. D1t 1s
ook het geval als de bandbreedte
van de oseilloscoop tot 20 MHz
beperkt wordt. Z1e f 1g 5. 14.

f1g 5.14 staprespons
opstel11ng 1n f1g 5.12.
de oseilloseoop met de
breedtes 20 MHz en 160 MHz

5. 3. 2 Testen m. b. v. karakter1st1ek afgesloten oppervlakken

Voor de hier besehreven met1ngen zijn twee konstrukt1es ontwor
pen. die allebei een karakter1st1eke afslu1ting vormen. Deze
afslu1ting bestaat beide keren u1t negen setjes van drie weer
standen 1~ ster en is v1a een aftakking tevens als spanningsdeler
te gebruiken (1:45). Bij deze deler moet weI rekening gehouden
worden met de eapae1tieve overspraak voor de hogere frequenties
en de belast1ng door de ose11loseoop.
In f 1g 5. 15 s taan be 1de konstrukt 1es. De konstrukt ies passen
pree1es om de kon1sehe en e111ndr1sche opnemer. De testspanning
wordt z 0 9: Irekt capac it i ef met de opoemer gekoppe ld. -t[;1,~

9X

A B

f1g 5.15 de karakterist1ek afgesloten oppervlakte~ A en B

De testpuls wordt opgewekt met het reedrela1s dat gevoed wordt
met 500 V de en waarvan de op Iaadkabe I 16 m lang 1s. Zo wordt een
spann1ngspuls van 250 V met een pulsduur van 160 ns verkregen.
Allereerst 1s konstruktie A gebru1kt om de 1nvloed van de ver
seh11lende r1ngen van de kon1sche opnemer te bestuderen. Voor de
integrator 1s de behu1zing B genomen (~ : 90 mm) met voor de
1ntegratieweerstand R~~: 820 + 1 k + 820 : 2.6 kOhm en de 1nte-
grat1eeapae1te1t C1 : 680 pF. !AJO,,'1'!cA)"" G _~.V 'D ')
Van het uitgangss1gnaal van de integrator op de 50 Ohm-1ngangs
un1t (zie f1g 5.16) valt meteen de oseillatie op (zie par. 5.2).
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U1t deze foto's 1s op te maken dat het grootste oppervlak (~ =
109 mm) langzamer 1s dan de kleinere oppervlakken (met de r1ngen
~ = 50 en 76 mm) waartussen geen z1chtbaar versch11 1s. Het
uitgangss1gnaal van de 1ntegrator op de 1 MOhm-1ngang vertoont
geen osc11lat1e. Ook hier 1s weer geen versch11 waar te nemen
tussen de r1ngen met de d1ameters 50 en 76 mm. Dus ook met behulp
van deze metingen bl1jkt het vergroten van het konusoppervlak tot
een bu1tend1ameter van 76 mm een goede keuze te z1jn.

d1ameter van
de r1ngen (mm)

50 mm

50 Ohm-un1t
10 mV/d1v
1 ns/d1v

1 MOhm-un1t
5 mV/div 5 mV/d1v
1 ns/d1v 5 ns/d1v

76 mm

109 mm

....~;.
. - .• r _ .:.}-

H
:···········,
~ ":". .... ; ,-- I

~;;? .":~=-=-~.

" •.'A "..":- .~.",----.---~J" .

.. . ~.

-.c. ~,-

, ·,,"ITI-h-;-'
: .;-'-ijTn i
•••••, I ••

i 1 -I
: 'l .
ITT... j _

f 11 5. 16 respons van het he Ie meetsysteem met konische opnemer,
waarbij aIleen de bU1tend1ameter van de ringen varieert
(met 1ntegrator B, R1 = 2,6 kOhm, C1 = 660 pF)

De overshoot op het s1gnaal 1s moe111jk te verklaren. Deze 1s
mede te wijten aan de capac1t1eve koppel1ng voor hoge frequenties
over de weerstanden d1e de afslu1t1mpedantie vormen, want ook het
s 11naa I van de del er bevat eenove r s h00 t (z 1e f 1g 5. 17 ). Om de
overshoot te redueeren 1s een andere konstrukt1e ontworpen (B).
Maar ook b1j het gebru1k van deze konstrukt1e is de overshoot
aanwez 19.

f1l 5.17 u1tgang van de deler in
konstrukt1e A (deelfak
tor 1 : 45)
voed1ngsspann1ng 200 V de
lengte oplaadkabel 16 m
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Met behulp van de beide konstrukties uit fig 5.15 zijn ook metin
gen gedaan waarin de konische opnemer met vergroot diameter van
78 mm en de cilindrische opnemer C met een doorsnede van 80 mm
met e I kaar verge I eken worden. Op de foto' sin f 1i 5. 18 staan
steeds de responsie van het d/i-meetsysteem met beide opnemers.
De oplaadkabel is nu Z m lang, zodat de pulsduur ca. ZO ns is.
Uit de resultaten blijkt dat met deze meting de cilindrische en
konische opnemer in kombinat1e met integrator D (R1: Z kOhm,
Ci : 1 nF) gel1jkwaardig Zijn qua stijgtijd en overshoot. De
cilindrische en kon1sche opnemer geven 1n kombinatie met de beste
integrator (zie par 5. Z) gelijke resultaten op de oscilloscoopin
gang van 1 MOrua Dele In,an,sunit beeft een stlj,tlJd van Z,Z n~.

fig 5.18 respons van d/i-meetsysteem, met boven de konische
(78 mm) en onder de c1lindrische opnemer (80 mm) op
de 1 MOhm ingangskanaal, links m. b. v. konstrukt1e A,
rechts m. b. v. konstruktie B, hiervoor is integrator
D gebruikt met Ri : Z kOhm, C1 : 1 nF
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6. Conclusles en aanbevellngen

6.1 Conclusles

Het gebrulk van dlkke coax kabels reduceert het probleem van
het sklneffekt blj langere kabels. Het nadeel dat de kabels
stug In gebrulk zljn ls op te vangen door blj de opnemer en
registratieapparatuur een korter stuk flexibeler coax kabel
als tussenstuk te gebruiken. Uiteraard zijn hlervoor weI
goede connectoren verelst.

Ult de metlngen die beschreven staan In par. 5.1 en 5.3
blljkt dat het vergroten van het opnemeroppervlak van de
konlsche opnemer met de rlng met een bUitendlameter van 78
mm (In tegensteillng tot de rlng van 109 mm) de metlng niet
zlchtbaar zal verstoren, zodat het vergroten van de opne
meroppervlak de kwalltelt van de deler zal verbeteren.

Het ls moellljk om de metlngen met de reflektometer juist te
lnterpreteren. De reflektometer lS bedoeld om afsluitlmpe
dantles en karakteristleke lmpedantles van kabels te onder
zoeken. Voor de opnemers moet een uitspraak over de parasi
talre capaclteit van de opnemer naar de omhuillng worden
gedaan, waarbij de overgang van hoogspannlngsZijde naar de
opnemer het lnteressegebied ls. Blj de reflektlemetlngen
komt deze overgang niet aan bod. De meting gaat vanuit de
kabel gezlen nlet verder dan het opnemeroppervlak.

Zoals In paragraaf 5.2 beschreven staat, wordt de kwalltelt
van de lntegrator verbeterd door voor de omhuillng een
klelnere dlameter te kiezen en de lntegratleweerstand op te
bouwen uit meerdere weerstanden in serle. Verbetering door
een andere integratleweerstandsverdellng blljkt In de prak
tijk niet te voldoen.

Bij enkele In paragraaf 5.2 beschreven metlngen wordt de
staprespons van een integrator bekeken op de 50 Ohm-ln
gangsunlt. In de rampachtige respons treedt hierbij een
osclilatle op als gevolg van het capacltlef aanstoten van
een osc i llatiekring. Deze kring wordt gevormd door een para
sltalre zelfinduktle In serle met de afslultweerstand van de
oSCllloscoop parallel aan de lntegratlecapacltelt. Blj ge
bru'lk van de 1 MOhm-unlt treedt deze osclilatle niet op als
gevo I g van de grot ere (demp- )weerstand. AIs de 50 Ohm
lngangsunit gebruikt wordt moet er voor gezorgd worden dat
deze de osclilatlekrlng nlet kan aanstoten, bijvoorbeeld
door de parasltalre capacltelt over de integratorweerstand
klein te houden (zle par. 3.2).

Een bljkomstlg voordeel van een lage lntegratleweerstand ls
het felt dat de lntegratlecapacltelt groot kan Zljn. Ais nu
met het oog op de bevelliglng van de meetapparatuur bevelll
glngsdlodes en een smeltweerstand achter de lntegrator wor
den aangebracht ls de parasltalre capacltelt van deze dlodes
verwaarloosbaar klein ten opzichte van deze veel grotere
integratlecapaclteit.
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AIle metingen aan (een deel van) het meetsysteem hebben het
probleem dat van de daarvoor benodlgde apparatuur nlet alles
bekend ls. Voor het testen van de verschillende lntegratoren
en het hele meetsysteem ls de pulsbron nodig. Het ls niet
bekend of stljgtijd en overshoot (flg ~. 2) werkelljk van het
ultgangssignaal van het relals afkomstig zljn, of dat de
puIs deze vorm door het meetsysteem krljgt. Voor het testen
van de opnemers ls een integrator nodig, waarvan de kwali
teit niet exact bekend is. Er treden osclilatles op, zljn
deze afkomstlg van het te testen clrcult of van het meet
systeem?
Wells het mogelljk om verschillende opnemers met elkaar te
vergelljken, terwijl de rest zoveel mogelljk gelijk blljft.
M. b. v. het verge 11jken van verschlilende lntegratoren, opne
mers en kabels ls steeds getracht de beste daarvan te vln
den.

Ult de metlngen beschreven In paragraaf 5.3 blljkt dat de
kortste stijgtijd van het d/l-meetsysteem klelner ls dan 2
ns, zowel voor de konlsche als de clllndrische opnemer. Met
de 1 MOhm-lngangsunit ls het nlet mogelljk om snellere
stljgtljden te meten. Zo kan dus niet nagegaan worden of de
konlsche opnemer misschlen toch beter ls.

Mocht na voltooilng van de GIS-opsteillng blljken dat voor
het meetsysteem een andere verzwakking nodlg ls, dan ls deze
het' beste te veranderen door de lntegratiecapaciteit te
veranderen en niet de lntegratieweerstand. De afstand van
opnemer tot binnengelelder moet altijd voldoende groot Zijn
om doorslag te voorkomen.
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6.2 Aanbevelingen

De kalibratie van het differentierend-integrerend meetsy
steem vormt een probleem. De waardes van de passieve compo
nenten verlopen bijvoorbeeld als funktie van spanning, fre
quentie. temperatuur en tijd. Als in een later stadium voor
metingen aan de GIS-opstelling een grotere nauwkeurigheid is
vereist. is daar met de komponentkeuze rekening mee te
houden. De integrator is verder te verbeteren worden door
deze uit te voeren met een doorvoercondensator met een
kleinere spannings- en temperatuursafhankelijkheid, of door
een schijfweerstand als afsluitweerstand te nemen.

Om nog hoogfrequenter te meten moet uitgekeken worden naar
andere meetapparatuur of hoogfrequente buffers. De vakgroep
is van plan een versterker (de stand-alone fast pre-ampli
fier model SR440 SIN 361) aan te schaffen die voor dit
doeleind geschikt is.

Binnen de vakgroep worden voor verschillende onderzoeken
andere integratoren ontworpen. allen met eigen specifieke
eisen. Het combineren en integreren van de aanwezige kennis
tot een universele integrator is een goede stage- of af
studeeropdracht.



Append1x A

Transmiss1elijnen

A. 1. 1 Bereken1ngen aan coax1ale transm1ssie11jnen met behulp van
telegraafverge11jkingen

Een ver11esvr1je coax1ale transm1ssie11jn 1s te z1en als een
one1nd1ge som van onbegrensd f1jn verdeelde sekties, bestaande
u1t een (langs-) indukt1viteit en een (dwars-) capac1te1t. (zie
f1g A.1) Voor de spann1ng over en de stroom door ~~n zo'n sekt1e
geldt:

Ldz
I ~ d Z= - ( Ldz).li

1 II+4dZ ~ Z d t

I

V ICdZ I V+~dz' 01 (Cdz)~az dz - -
I
I

dz I f 1£ A. 1 sekt1e van ver11esvrije
coax1ale transm1ssie11jn

Met behulp van deze twee differentiaalvergelijk1ngen kan de ~~n-

dimensionale golfverge11jk1ng, de zgn. ~.telegraafVerge11jking

opgesteld worden. Deze lUidt: 02V ~V , (}V
diT = LCw=~~'t-"""3w(i

waarb1j v :~ de voortplant1ngssnelheid voorstelt.

De oplossingen van de telegraafverge11jk1ng zijn te schr1jven
a 1s:

V(z, t) : F1 (t-z/v) + F2 (t+z/v)

met F1 en F2 nog willekeurige funkt1es. F1(t-z/v)
zich 1n de +z-r1cht1ng met snelheid v bewegende
F2(t-z/v) beweegt zich 1n de -z-r1cht1ng.

~V_ LdlStroom en spanning hangen samen volgens 7Z-- CT
zodat I: 1/Lv [F1(t-z/v) - F2(t-z/v)]

staat voor een
lopende golf.

Voor de karakterist1eke 1mpedant1e van e~~ ver11esvrije
transmiSSie11jn geldt 1n het algemeen Zo: Lv : V~ (Ohm)
Voor coaxiale systemen: Z ~VII/

0= 27t' f7£
H1erb1j stellen a en b de d1ameters van de b1nnen- en bU1ten
ge 1e 1der voor.

Met behulp van de e.m. -veldentheorie worden voor ver11esvr1je
coax1ale systemen dezelfde resultaten verkregen. D1t komt omdat
1n een coax1ale transm1ss1e11jn met 1deale gele1ders sprake is
van transversale elektromagnetische (TEM-) golven. Voor TEM
golven geldt dat elektrische en magnet1sche velden aIleen lood
recht op de voortplant1ngssnelhe1d staan, zodat de elektr1sche en
magnet1sche velden 1n het transversale vlak in Laplace-verge11j
k1ngen te schr1jven z1jn. In de volgende paragraaf wordt met
behulp van e.m. -veldentheorie de coaxiale transmissie11jn (ook
voor het n1et-1deale geval) nogmaals beschreven.



A. 1. 2 Berekeningen aan nlet ldeale coaxiale transmiSslelljnen met
behulp van de e. m. -veldentheorle.

Uitgaande van een coaxlaal systeem met massleve metalen gelelders
en een homogeen dlelektrlkum en met~1 £ en a als respektievelljk
de permeabillteit. de permlttivitelt en het specifieke gelei
dingsvermogen van het betreffende medium. vlnden we volgens Max
well In algemene vorm:

ultgegaan van harmonische
80 I venejwt en met ~= lI1}J£-jWJ.ld

var i abe I en:Ejr,~ ,2 ) ~mp)Z(z)

1.L. Qi2. + .L d2z + k'2 =0
r2 cP dlf'2 Z dz2

1'1 d R +rR" err+v inden we:

Door de rotatlesymmetrlsche opbouw van de coax kabel kunnen de
veldsterkten het beste In clllndercoordinaten beschreven worden.
Voor de component in de richting van de as (Ez) vinden we dan:

[72 Ez=- k2Ez
K b. v. de methode van separatie van

Het z-afhankelijk deel van deze vergelijking moet gelijk zijn aan
een constante 1d2 Z
Zodat dan ge ldt: - _ l'

Z dZ2 -12 1z
De op loss ing van deze d. v. I uidt: Z(z)=G e + C,e
waarbij 1 de spec if ieke voortp I ant ingscomponent is. Deze i~ te
verdelen in een reel deel ex en een imaginair deel~ (l=Ci+ Ja)
met Ci de demping per eenheid van lengte: deze is nul voor een

verliesvrije lijn.11 de fasedraaiing per eenheid van lengte.

Ais we ons beperken tot golven in de positieve z-richting. dan is
de constante C2:0.

Uit de Maxwellvergelijkingen worden de primaire kabelparameters
R. L, G en C en de sekundaire kabelparameters T en Zo verkregen.

Voor de geleiding en capaciteit per meter:

G: 21TW5/ln %'
C = 211' £./ In %
Hierbij is £=£ + j£N tan6=%'
(6 is de verlieshoek, niet te verwarren met de skindiepte)

.
De zelfinduktie is opgebouwd uit de externe zelflnduktle per
meter (Le) samenhangend met het veld tussen de 8elelders en de
interne zelfinduktle per meter (Ll), samenhangend met het veld
binnen in zowel de blnnen- als de bultengeleider. De totale
zelflnduktle per eenheld van lengte ls: L = Ll + Le

Le =tr In% (t-tAn)

1
Voor de weerstand per eenheld van lengte vinden we: R= rrA

en voor lage frequenties: Ll :~ (!-Vm>
(.rvfn)
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Zodra het stroomverdr1nB1nsseffekt beg1nt mee te spelen z1jn de
pr1ma1re kabelparameters niet meer konstant. Met behulp van de
pr1maire kabelparameters z1jn de sekunda1re kabelparameters voor
een n1et 1deale coaxiale transmiss1e11jn alsvolst te definieren:VR

+
1WL

Karakter1st1eke 1mpedant1e: Z: G+jwC

SpeC1f1eke voortplant1nsscomponent: .,: V(R+jWL)(G+jWC) = ex +j(3

Voor n1et 1deale transmiss1e11jnen gaat voor hogere frequent1es
de aanname R:G:O n1et meer op. G zal als gevols van een kleine
toename van de ver11eshoek voor hoge frequent1es een ger1nse
verzwakk1ns veroorzaken (zeker voor frequent1es tot 1 GHz 1s deze
te verwaarlozen), doch de belansr1jkste reden dat de kabel voor
hose frequent1es n1et meer voldoet aan de bovenstaande formules
1s toe te schr1jven aan het sk1neffekt.
Voor een hose frequent1e loopt de stroom niet meer homoseen ver
deeld door de sele1der, maar slechts over de hu1d (sk1n).
De d1kte van de hu1d ~ waardoor de stroom loopt bedraast:

O=V(J~w
Als gevols van het fe1t dat de stroom slechts door de bU1tenste
sch11 loopt zal de weerstand per meter R toe- en de interne
zelf1nduktie per meter L1 afnemen, waarb1j seldt dat:

R : wL1 : )..VW met A=N~)6.w;
met het seleidende oppervlak van de b1nnenseleider 2na6
en het sele1dende oppervlak van de bu1tengele1der 2nb6
waarb1j de geleidende sch11 een d1kte ~ heeft.

Hieru1t voIgt dat de weerstand als gevolg van het skineffekt het
laasst 1s b1j een dikke b1nnensele1der en dat deze weerstand
toeneemt voor hosere frequenties. De ge11jkstroomweerstand
(t. o. v. de wisselstroomweerstand) en leksele1dins mosen 1n het
algemeen verwaarloosd worden. Dan wordt voor de sekundaire kabel
constanten sevonden:

z:V(1+j)~VW +jwl.e
JwC

A. 2.1 De lopende ,olven 1n de GIS-opstel11ns;
transmiss1e

Reflekt1e en

Voor elk punt op een transm1ss1e11jn geldt dat de spann1ns op dat
punt ge11jk 1s aan de som van de spann1ns van de in de pos1t1eve
r1cht1ns en de spann1ns van de 1n de negat1eve r1cht1ng bewegende
,olf. ZO 1s ook de stroom op een bepaalde plaats 1n een transmis
s1e11jn de som van de stromen 1n pos1t1eve en negat1eve r1chtins.

Als nu een u1teinde van de transmiss1e11jn 1s afgesloten met een
weerstand (R) of met een transm1ss1e11jn met een andere karakte
r1st1eke 1mpedant1e (Z=R), dan wordt een ,edeelte van de aanko
mende golf (V+) doorgelaten (VL) en een ander gedeelte gereflek
teerd (V-). De volgende coeff1c1enten zijn hiervoor gedefinieerd:



r ~
de reflect1ecoef1c1ent: p: Y : R+Zo

YL ....ll....
de transmiss1ecoef1c1ent: T: Y+-: R+Zo

U1t deze formules voIgt dat b1j karakter1stieke afslu1t1ng (R=Zo)
n1ets van de aankomende golf gerefleKteerd wordt; bij open en
kortgesloten Kabelu1te1nde alles gerefleKteerd wordt (er 1s ech
ter we 1 een tekenversch1l).

A. 2. 2 De lopende golf 1n de coax Kabel; de staprespons1e

Zoals In hst 4 vermeld staat wordt met behulp van de grootte van
de stljgtijd van de respons1e van een spann1ngspuls op de lngang
van verschillende (lengtes van) coax kabels een u1tspraaK gedaan
over de kwallte1t van de betreffende Kabel. De theorie die daar
voor nod1g ls staat 1n deze paragraaf.

Voor de spec1fieke voortplantningscomponent 1s al afgele1d:

1< w)= ((I + j) C)..W - ",:l Le C

Voor het spanningsverschil in een coax Kabel tussen de buiten en
b1nnengele1der op afstand z van het begin wordt hiermee gevonden:
V(z) =Vf[))e-1(w)?'

Zodat hiermee voor de overdracht van zender naar ontvanger de
volgende overdrachtfunKtie te defin1eren ls:

H(w) = e-1(w'JZ_ i(X(w)Z. e~W)Z= ~~ ~

Voor hoge frequent1es geldt bij benadering:

(X(w=Af( k + !!!.J-VT;E
~ ~ ).. \IW, IC

(1.w) = uJtT;C + -TV~
waarbij~ voor 1e vertrag1ng van het signaal staat (looptijd).

De lmpulsrespons1e hCt) 1s de 1nverse Four1er-getransformeerde
van de overdrachtfunkt1e H(w). Voor kle1ne t wordt hCt) voorname
11jK bepaald door het hoogfrequente verloop van de overdrachts
funktle.

De lmpulsresponsle h(t) van het systeem beschreven met H(w) wordt
(als de looptljd nlet meegenomen wordt) geschreven ~ls:

).. -~ z2ic
h(t):Z. 2'!F':.IJr;;z" t ~

V'J~V X' • e tlLef

Met behulp van deze lmpulsresponsie h(t) wordt dan door lntegratie
de staprespons1e a(t) gevonden:



a (t) : \ h{r )dr = erfc(Jv~Vt)= erf zt;; 'it t

N. b. 1. De2e formule is de2elfde als de formule van de stapre
sponsie beschreven 20wel in [PLA] als in [NAB].

N. b. 2. erfc(x) staat voor de complementaire errorfunktie
erfc(x) : 1 - erf(x) : 1--2..r~(-)'2)dY

{fro
In fig. A.2 is een complementaire errorfunktie ieschetst.

1

0,5

o

- - - -:-:=-'--

o x

fii A.2 de complementaire errorfunktie



Appendlx B

De stereosrafische projektie

Stereosraflsche projektie wordt o. a. toesepast om de vlakke TEM
80lfoppervlak In een coax kabel naar een bolvormise TEM-solfop
lossins In een konlsche struktuur te transformeren.

y

het bolcoordinatenstelselfiS B2flS B1 projektle

Oorspronkelljk paste men de stereosraflsche projektie toe blj het
maken van landkaarten. Hlerblj wordt de aardoppervlakte op een
vlak seprojekteerd op een manler zoals In flS B.1 seschetst ls.
Er bestaat dan een conforme ~~n-~~nduldlse relatle tussen punten
op het boloppervlak en punten op het projektlevlak, mits de
projektle plaatsvlndt vanult het punt dat tesenover het raakpunt
van bol en vlak op dezelfde bol liSt.
Gaan we ult van het punt P op de eenheldsbol, met bolcoordinaten
(r:1, lp ,B ), dan ls het seprojekteerde punt In clrkelcoordinaten
8eseven door (r: tan~ ' lp). Zle flS B.1.

f (0

Het ls aan te tonen [RAM] dat lanss een uniform clllndrlsch
stelsel van selelders transversaal e.m. solven optreden. Hierbij
staan dus de elektrlsche en masnetische velden loodrecht op
elkaar en op de voortpantinssrichtlns.
Deze TEM-solven bestaan nlet aIleen als vlakke solf In een cllin
drisch stelsel, maar kunnen ook als bolsolf In een bolvormlS
ste lse 1 optreden.
De 80lfverselijkins wordt In zljn alsemene vorm seschreven als:

,4 ~ + k2~ : 0 met k2 : .tJ1J.L£
Voor een vlakke TEM-solf dle zlch In een homosene selelder In de
z-rlchtlns voortplant vinden we met: ~(x, y, z) : V(x, y)exp(-jkz)
voor de Laplaceverselljkins In een vlak loodrecht op de
voortplantlnssrlchtins: ~'~ + ~2V -0

x ayr-
Voor een bolsolf wordt de alsemene oplosslns alsvolst beschreven:

~ (r, lp, 8) : V (lp ,9 ). e - j kr/ r
Voor .~e Laplaceverselljklns vin~en we dan~t:

,t1rp (f ((J ~.1.... aet> +- 1 .!-(/) + 1. rp
1"tT r ~r r2 sif)2 8 ~ 7f" dB

dat:· J (. \V )
SIn e dB sin 8 n

Hlerult blljkt dat de straalafhankelljkheld In de Laplaceverse
lljklns wesvalt, zodat een potentlaalprobleem op het boloppervlak
overblijft. 9
Met behulp van de transformatie ;O=tan~ wordt 2dan voor de
Laplaceverselljklns seschreven: cJ ( ..aUt) ) V 0

p == t' (J JI' .,. JiiI =

ij,7



Dit 1s tevens de Laplacevergel1jk1ng ~V ==0 1n c111ndercoord1na-
ten.
H1eruit valt op te maken dat de oploss1ng van TEM-golven langs
lange le1d1ngen zo nauw samenhangt met konusle1dingen dat de
oploss1ngen via een eenvoudige transformatie 1n elkaar overgaan.

Voor de karakter1st1eke 1mpedant1e van een coaxiale kabel geldt:
Z = 60 lnR
~ r

Vaarb1j R de b1nnenstraal van de bu1tengele1der, . r de buiten
straal van de b1nnengeleider en £r de dielektr1sche constante 1s
(z 1e app A).
Met behulp van de 1nverse stereograf1sche projekt1e wordt een
kabeldoorsnede op een boloppervlak geprojekteerd. (z1~ f1g. B3)
In deze bol ontstaat zo een konusvormige le1d1ni.

5

f 1 g B. 3 projekt1e van een kabeldoorsnede op een boloppervlak

Voor de transformat1e geldt dat PI=ta1~ /-?=ti!nBU
SUbstitueren we dit 1n de vergel1jklngvan d€ karakter1stieke
1mpedant1e van een coax kabel dan wordt zo de vergel1jk1ng van de
karakterist1eke impedant1e van twee coax1aal geplaatste konussen
verkregen. Deze 1s dan: 60 B

tCfl ?Q
Z=~ In fcI) e~
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8ijla~ 3
Geeevens van diverse coax kabels

RG num- diameter diameter max span-
mer mantel (mm) binneneel nine (kV)

5 8, 3 1, 29 3,0

58 5 19 X 0, 18 1,9

21~ 10, 8 7 X 7, 5 5,0

218 22, 1 ~, 95 11,0

220 28, 5 6, 6 1~,O

223 5,~ 0, 9 1,9

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiii.._-pXm;g - -----
58/U
58A1U
5BC/U

214/U

220/U

223/U
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SA 24272
Das preisgUnstige, tmiverselle
HF-Verbindungssystem .

Das SUHNER SA-System bietet fUr viele
Anwendungen erstmals eine kostengunsti
ge Alternative zu Wellmantel-Kabeln.

Die Verwendung eines elastischen Alu
minium/Polyathylen Verbundmantels als
Abschirmung macht eine Wellung des
Aussenleiters Uberflussig.

The low cost universal
RF interconnection system

With the SUHNER SA System an economic
alternative to the use of corrugated
copper tupe cable in many applications
is now available.

Use of an elastic aluminium/polyethylene
laminated cable jacket and screen elimi
nates the necessity of corrugating the
outer conductor.

eNiedrige D&mpfung

e Kleines VSWR

e Hohe Leistung

eStorstrahlungsdicht

e Montagefreundlich

eLeicht biegbar

e Umweltbestandig

eGeeignet fUr Erdverlegung

eNiedriges Gewicht

eZahlreiche Verbinder verfugbar

eEinfache verbinder-Montage

eUmfangreiches Montagezubehor

e Low loss

eLow VSWR

e High power rating

e Complete RF shielding

e Easy to handle

eExcellent bendability

eEnvironmental resistant

eSuitable for direct burial

e Low weight

e Wide range of connectors available

eEasy connector assembling

eComplete mounting hardware and
tools available

I-i,;: H~ SUHNER AG
~. ,"; I,~ riSiJu.'Schwciz
E: ~ \ " i. Hochfrequenz
UI,O hilhrowellentechnik

simac
mra
!L::W

electronics
High Tech Park
5503 HP Veldhoven
tel. 040-5829" HUBER., SUHNER AG

9700 Herisau/Switzelland
RF and Microwave Division

SA 1



Cabel

~ER SA-Kabel mit geschaumter Polyathylen
Lation und versiegelter Aluminiumband-Ab
Lrmung vereinigen niedrige Dampfung mit
~r Flexibilitat. Die Kabel konnen problem
verlegt werden, erlauben eine einfache

,inder-Montage tind halten grossen mecha
=hen Beanspruchungen durch Zug, Druck,
Jung und Knickung stand.

2

Kupfer- oder kupferbeschi~hteterAluminium
Innenleiter.

Schaum-PE-Isolation, langs- und querwasser
dicht dank geschlossenen Poren und Verkle
bung mit dem Innenleiter.

Aluminium-Band mit einseitiger Copolymer
Beschichtung, Ueberlappungsstelle im Heiss
siegelverfahren verklebt.

Bestandiger PE-Mantel, mit dem Aluminium
Copolymer-Band im Heissiegelverfahren ver
klebt.

aue Impedanz und niedrige Reflexionen

.e exakte Kontrolle des Schaumungsgrades der
,lation und die Einhaltung kleinster Durch
sertoleranzen ohne periodische Schwankungen
,ren zu den niedrigen Reflexionen der SUHNER
Kabel.

3

SA CabZes

SUHNER SA cables with foamed polyethylene
dielectric and hot sealed aluminium tape
tubular screen combine low attenuation with
good flexibility. The cables can be easily
installed, allow for simple connector
mounting and withstand high mechanical for
ces created by pulling, bending or pressure.

4

1. Copper or copper-cladded aluminium con
ductor.

2. Foam-PE dielectric, closed cells and heat
sealed to conductor to prevent ingress
of moisture. f

3. Aluminium tape, copolymer laminated, hea~

sealed overlap.

4. Environmental resistant PE jacket, comple
tely sealed with the aluminium tape.

Accurate Impedance, low VSWR

A carefully controlled foam extrusion process
guarantees close dimensional tolerances and
prevents periodic diameter and dielectric
t'ariations. This results in a low structural
return loss and accurate impedance.

(

--- -------
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Niedrige Dampfung

Die niedrige Dielektrizit!tskonstante
der verwendeten Schaumisolation, eine
Vakuum-Behandlung der Isolationsschicht
und die hohe Leitf!higkeit des kupfer
beschichteten Innenleiters und der ge
schlossenen Abschirmung ergeben niedri
ge Dampfungswerte.

Hohe Leistung

SUHNER SA-Kabel konnen mit vernetzter
Schaumisolation geliefert werden. Da
durch wird die Temperaturbestandigkeit
auf 100 0 C (kontinuierlich) erhoht.
Eine merkliche Erhohung der Ubertrag
baren Leistung ist das Resultat.

Ausgezeichnete Biegbarkeit

==-----.l_..

Der Aussenleiter aus Aluminiumband und
der Polyathylen-Aussenmantel sind mit
einander vollstandig verklebt und bil
den eine Einheit. Dadurch macht der
Aussenleiter alle Bewegungen des elasti
schen PE-Mantels mit, ohne zu reissen,
ohne Faltenbildung und ohne Knickgefahr.
Bei mehrfachem Biegen tritt keine Er
hartung und Versprodung des Aussenlei
ter-Materials ein, wie dies bei Kupfer
Aussenleitern der Fall ist. SUHNER SA
Kabel konnen einmalig mit einem Radius
von 5 x Kabeldurchmesser gebogen werden:

Low Attenuation

The low dieleatria aonstant of the foam
insuZation, a vaauum treatement of the
dieleatria, the high aonduativity of the
inner aonduator, and the aompletely alosed
non-aorrugated outer aonduator result in
low aable losses.

High power rating

SUHNER SA cables aan be supplied with aross
linked foam dieleatria. This inareases the
aontinuous operating temperature to 100 0 c.
In aonsequenae, the aable will handle aon
siderable higher R.F. signal power.

Excellent bendability

The aluminium tape sareen and the polyethylene
sheath are aompletely sealed together and form
a laminated struature. Thus the outer aondua
tor {aluminium} has the same flexibility as
the FE jaaket and will not aorrugate, niak or
break when the aable is bent. MUltiple ben
ding will not result in hardening or embrittle
ment of the outer aonduator material, as is
the aase with aopper tubes. For single bending l

a minimum bending radius of 5 times the aable
diameter aan be appliqd:

SUHr"ER
SA 3



e Zugfestigkeit

ch das vollstandige Verkleben des Aussen
ters mit dem PE-Mantel addieren sich die
festigkeitswerte des Mantels und des Aus
leiters. SUHNER SA-Kabel k5nnen daher
n Verlegen problemlos von der Rolle abge
~n oder in vorhandene Rohre eingezogen
Sen. FUr besonders hohe Zugbeanspruchung
~en die Kabel auch mit einer Zugarmierung
iefert werden.

~ Druckfestigkeit

hohe Elastizitat der Schaumisolation und
Aluminium-Polyathylen-Verbundkonstruktion
~en eine grosse Sicherheit gegen Beschadi
1en durch aussere Druckeinflusse.

- ~

--"~_:--:A~I

nd Kabel mit solidem Aluminium-Rohr oder
r-Wellmantel nach einer starken Druckbe
uchung dauernd beschadigt bleiben, erho
ich die nur elastisch deformierten SUHNER
bel nach der Beanspruchung wieder ohne
eilige Beeinflussung der elektrischen
schaften.

SUHr\fER

High pulling stpength

Due to the complete adhepence of the
aluminium outer conductor to the cable
jacket SURNER SA cables have a high
pulling strength. SA cables can easily
be pulled from the reel directly into
ducts. Fop extreme pulUng loads SA
cables can be supplied ~ith additional
a-rrnoUPing.

High impact resistance

The high elasticity of the foam dielectpic
and of the aluminium/polyethylene laminate
ppovides a high degpee of ppotection against
damage by mechanical impact.

Cables ~ith solid aluminium tube or corpuga
ted coppep outep conductor will remain per
manently damaged OP defoPmed ~hen exposed to
high mechanical ppessure. SURNER SA cables
will recovep aftep pe~val of the fopce
with no change of the perfoPmance chapacte
ristics.

SA 4
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Keine Korrosionsprobleme

Durch die vollstandige Verklebung des
PE-Mantels mit dem Copolymer beschich
teten Aluminium-Aussenleiter wird eine
Korrosionsgefahr des Aussenleiters aus
geschaltet. SA-Kabel k5nnen direkt in
die Erde verlegt werden.

Conductop copposion eliminated

The pepfect sealing between the FE jacket
and the copolymepe coveped aluminium outep
conductop completely eliminates conductop
copposion. SA cables ape suitable fop dipect
bUPial.

Technische Daten

Impedanz: 50 ± 2 0

Specifications

Impedance: 50 ± 2 0

Kapazitat: 82 pF/m

Verkurzungsfaktor: 81,6 %

Isolationswiderstand: > lOB MOm

Biegeradius einmalig: r = 5 D
mehrmalig: r = 10 D

Capacitance:

Singal delay:

Insulation pesistance

Bending padius fixed:
multiple:

82 pF/m

81.6 %

p = 5 x DIA
p =10 x DIA

SA Typ Priifspannung Leiterwiderstande Conductop pesistance Frequenzgrenze
I<:"~ type Test voltage Innen innep Aussen outep Fpequency limit

SA 07272 2.1 kV 0.21:) .\1/100 m 0.50 .\1/100 m 15 GHz
SA 09272 . 2.7 kV 0.31 It/l00 0.41 It/l00 12.4 GHzm m
SA 12272 3.4 kV 0.19 It/l00 m 0.33 It/l00 m 10 GHz
SA 17272 5.1 kV 0.09 It/l00 m 0.23 It/l00 m 6.5 GHz
SA 24272 7.0 kV 0.05 n/l00 m 0.18 12/100 m 4.8 GHz

SA Typ Innenleiter I Isolation Mantel, Aussen lIS Gewicht/l00 m
SA type Innep conductor DieZectpic Jacket, outep DIA Weight/100 m

SA 07272 Cu 3.0 rom SPE 7.25 rom PE sz 1O.0i 0.15 rom 12.1 kg
SA 09272 CllAl 3.32 rom SPE 9.2 rom PE sz 12.3 ± 0.2 IIlllJ 11.3 kg
SA 12272 CllAl 4.2 rom SPE 11.5 rom PE sz 15.0±0.2 rom 16.5 kg
SA 17272 CllAl 6.2 rom SPE 17.3 rom PE sz 21.4±0.25 rom 32.4 kg
SA 24272 CuAl 8.5 rom SPE 23.7 rom PE sz 28.2 ± 0.3 mm 59.1 kg

SUH[\!ER
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Dampfung / Attenuation SA, SAX
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Zul~ssige Leistung / Powe~ ~ating

Umgebungstemperatur 20 0 C
Innenleitertemperatur 70 0 C
VSWR 1.0

SA

Ambient tempe~atu~e 20~ C
Inne~ aonduato~ temp. 70° C
VSWR 1.0
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Zulassige Leistung / Power rating SAX

Umgebungstemperatur 20 0 C
Innenleitertemperatur 100 0 C
VSWR 1.0

Ambient temperature 20° C
Inner conductor temp. 100" C
VSWR 1.0

1

s...
I:Il
:3

~
......
0-
C
::l
.w
fJl
.~

QI
~ 0.1

en»
Q)

SAX24272
SRXl7272
SAX12272
SRXB9272
SAX07272

>

10 GHz1 GHz100 MHz10 MHz1 MHz

Frequenz / Frequency

10

100

(f):

C
:c



Verbinder zu SA-Kabeln

Zu allen SUHNER SA-Kabeln sind.passende Ver
binder lieferbar. Die Montage erfolgt mit
speziell entwickelten Montagewerkzeugen,
sie ist einfach und auch im Feld durchfUhr
bar.

AIle Verbinder sind mit einer Feuchtigkeits
dichtung ausgerustet. Die Verwendung spe
zieller Dichtungsmittel entfallt.

Die Verbinder sind fUr den Einsatz im Mikro
wellengebiet dank kleinen VSWR geeignet. Die
Stecker sind auf die mit SA-Kabeln Ubertrag
bare Leistung abgestimmt.

Montageanleitung Nr. 9107

Connectors for SA cables

Suitable connectors are available for
all SURNER SA cables. Assembling is
effected with the help of special
assembly tools. Assembling is easy,
reliable, and can be done in the field.

All connectors have built-in humidity
seals. No special sealing compound is
required.

The connectors are suitable for microwave
applications with low VSWR. The connector
power rating is matched to the SA cable
power specifications.

Assembly instruction sheet No. 9107

Frequenz
VSWR, ty

DC - 2 GHz
1.06

2 - 5 GHz
1.08

5- 10 GHz
1.13

10 - 12 GHz
1.2

Verbinder zu SA 07272 Connectors for SA 07272

SUHNER Typ Serie Dmm Lmm I Sw 1 SW 2
SURNER type Series

l1-PC7-50-7-35c PC7 Stecker Plug 20 68 16 19

ll-N-50-7-35c N Stecker PluQ 20.2 73 16 19
21-N-50-7-35c N Buchse Jack 15.9* 74 15 19

11-4195-50-7-35c 4.1/9.5 Stecker Pluq 24 72 16 19
21-4195-50-7-35c 4.1/9.5 Buchse Jack 20* 72 16 19

11-716-50-7-35c 7/16 Stecker PluQ 32 86 16 19
21-716-50-7-35c 7/16 Buchse Jack 29* 85 16 19

• Gewindedurchmesser, thread outer DIA

~----~- ---
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Verbinder zu SA 09272 Connectors for SA 09272

<.
SOONER Typ Serie Dmm Lmm Sw 1 sw 2
SUHNER type Series

ll-PC7-50-9-35c PC7 Stecker plug 20 69 17 22
ll-N-50-9-35c N Stecker plug 20.2 74 17 22
21-N-50-9-35c N Buchse :iack 15.9* 75 17 22
11-4195-50-9-35c 4.1/9.5 Stecker pluq 24 73 17 22
21-4195-50-9-35c 4.1/9.5 Buchse :iack 20* 73 17 22
11-716-50-9-35c 7/16 Stecker pluq 32 87 17 22
21-716-50-9-35c 7/16 Buchse ;fack 29* 86 17 22

* Gewindedurchmesser, thread outer DIA

Verbinder zu SA 12272 . Connectors for SA 12272

SUHNER Typ Serie Dmm Lmm sw 1 SW 2
SUHNER type Series

ll-PC7-50-12-35c PC7 Stecker plug 20 71 20 24
l1-N-50-12-35c N Stecker pZug 20.2 76 20 24
21-N-50-12-35c N Buchse jack 15.9* 77 20 24
11-4195-50-12-35c 4.• 1/9.5 Stecker plug 24 75 20 24
21-4195-50-12-35c 4.1/9.5 Buchse ;fack 20* 75 20 24
11-716-50-12-35c 7/16 Stecker pluq 32 89 . 20 24
21-716-50-12-35c 7/16 Buchse ;fack 29* 88 20 24

* Gewindedurchmesser, thread outer DIA

------
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Verbinder zu SA 17272 Connectors for SA 17272

SUHNER TYP Serie Dmm Lmm sw 1 sw 2
SUHNER Type Series

11-PC7-50-17-35c PC7 Stecker plur! 20 81 27 32
11-N-50-17-35c N Stecker vlur! 20.2 86 27 32
21-N-50-17-35c N Buchse ;jack 15.9* 87 27 32
11-4195-50-17-35c 4.1/9.5 Stecker vluQ 24 85 27 32
21-4195-50-17-35c 4.1/9.5 Buchse jack 20* 85 27 32
11-716-50-17-35c 7/16 Stecker plur! 32 99 27 32
21-716-50-17-35c 7/16 Buchse ;jack 29* 98 27 32

* Gewindedurchmesser, thread outer DIA

Verbinder zu SA 24272 Connectors for SA 24272

SUHNER Typ Serie Dmm Lmm sw 1 sw 2
SUHNER Type Series

11-N-50-24-35c N Stecker plur! 20.2 108 36 41
21-N-50-24-35c N Buchse jack 15.9* 103 36 4 1
11-716-24- 35c 7/16 Stecker plur! 32 92 36 41
21-716-24-35c 7/16 Buchse :iack 29 * 91 36 41

Montagewerkzeuge

Die Montagewerkzeuge dienen zur problem
losen Zubereitung der Kabelenden. Zu jedem
Kabel-Typ sind ein Abisolierwerkzeug und ein
Ausbohrwerkzeug erhaltlich,

Assembly tools

These assembly tools enable an easy
and perfect preparation of the cabll
ends. A stripping tool and a dielec
tric removal tool are available for
each cable type.

SA-Kabel Abisolierwerkzeug Ausbohrwerkzeug
SA cable Stripping too7 Dielectric removal tool

SA 07272 74-Z-0-7-9 74-Z-0-7-8
SA 09272 74-Z-0-9-6 74-Z-'O-9-5
SA 12272 74-Z-0-12-7 74-Z-0-12-4
SA 17272 74-Z-0-17-5 74-Z-0-17-4
SA 24272 74-Z-0-24-4 74-Z-0-24-5



Montageanleitung SA-System G4' Nr. 9107
Kabeltyp Abisolier- Ausbohr- GabelschlOssel Konlroll- Verbinder-Typen (z. 8.)

Werkzeug X Werkzeug V fOr A I fOr 8 fOr C mass L

SA-07272 74Z-0-7-9 74 Z-0-7-8 SW19 SW13 SW16 10mm 11 N-50-7-35c
(Slellung 1) f

SA-09272 74 Z-0-9-6 74 Z-0-9-5 SW22 • SW14 SW17 11 mm 11 N-50-9-35c

SA-12272 74 Z-0-12-7 74 Z-0-12-4 SW24 SW17 SW20 12mm 11 N-50-12-35e

SA-17272 74 Z-0-17-5 74 Z-0-17-4 SW32 ; SW24 SW27 13mm 11 N-50-17-35e

SA-24272 74 Z-0-24-4 74 Z-.0-24-5 SW41 , SW32 SW36 14mm 11 N-50-24-35e

WelterE' Hllfsmrltel: Innenleiterreiniger, Feuerzeug und Leinenluch oder Sehmirgellueh KorngrOsse 320 oder 400, Sage (74 Z-0-0-12)

Dieser Verbinder wird in 3 losen Teilen geliefert.
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Kabel mit Sage sorgfaltig gerade absagen
und mil Abisolierwerkzeug X (slehe Tabelle) abisolieren.
Das Ablsolierwerkzeug w4hrend der erslen Umdrehung
slark gegen das Kabel drOeken und ansehliessend weiterdrehen.
Das riehlige Abisoliermass isl erreichl, wenn sieh das Werkzeug
ohne Widersland drehen lassl.
Werkzeug vom Kabel wegziehen. _

Abisoliertes Kabel mil Ausbohrwerkzeug V (siehe Tabelle)
ausbohren.
Werkzeug Ober Innenleiler sleeken, •
dann leichl gegen das Kabel drOeken und langsam drehen.
Das richtige Ausbohrmass isl erreichl,
wenn sieh das Werkzeug ohne Widersland drehen lassl.
Werkzeug vom Kabel wegziehen.

Innenleiler von SehaumrOeksl4nden befreien.
Innenleiler mil Feuerzeug anwarmen und mit Leinenlueh
in U1ngsriehlung abreiben.
Diese Operation kann allernaliv aueh mil Sehmirgellueh
durehgefOhrt werden. .
WICHTIG: Der Innenleiler muss bei Z gul angefasl sein!

Multer A Ober abisoliertes Kabel schieben.
Vorsiehl: O-Ring-Diehlung niehl entfernen.
KonlaklslOek 8 in ausgebohrtes Kabel drOeken und danaeh mil
GabelsehlOssel (siehe Tabelle) bis zum Ansehlag einsehrauben.
8elm Elnsehrauben enlslehe.llde Sp4ne entfernen (ausblasen).

Verbindergehause C sorgfaltig auf das Kabel sleeken.
Darauf aehlen, dass der Kabelinnenleiler in den Sleekkonlaki
elngefOhrt isl.
Muller A Ober Verblndergehause C sehrauben und
mil zwel GabelsehlOsseln (slehe Tabelle) festziehen.

HUBER +.5UHNER AG,. CH-9100 HERISAU
Tel. 071'531515, Telex 77426 .. " Schwelz

For English lexi see overleaf
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