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Summary.

An increase of the detection sensivity for partial discharaes

in power cables requires a better understanding of how h.t.sianals

propagate alonq these cables.

This report deals with the frequency dependent attenuation of

the cable.

The attenuation alonq a XLPE power cable turns out to be highly

frequency dependent due to the presence of semi-conducting layers.

Measurements showed a 6 dB attenuation at 100 MHz for 30 meters

of cable.
For these measurements the use of tapers of improved design

to reduce reflections caused by mismatching of impedances is

not oractical. The main disadvantage in developing the taper

is that a taper of several meters length achieves only little

reduction of the original reflection.

The detection method introduced by Kreuger (1) includes

measuremen t at a sheath in terruption. Several detection ci rcui ts

are possible, dependent on the desired information.

The frequency behavior of five circuits, including measurement

with a 50 Ohm balun, is discussed and checked through

measurements. The bandwidth of these methods is limited to

100 MHz in this particular cable (30 meters).

The use of an external measuring coil around the cable for the

detection of o.d.signals is tested through measurements.

The method is less sensitive (several pC for 30 meters cable)

but useful because the sheath interruotions are not necessary.
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De afstu~pefondracht heeft als ~oel een bet£r beorio te

kri~qen van de transmissie v~n oarti~le ontladinassianalen

in een XLPE-kabel. Een theorie voor de te verwachten ver

zwaxkina aient door mid0e} van metincen aetoetst te worden.

Deze rnetinoen Kunnen bernoeili4kt worden door reflecties van

sianalen aan imoedantiesorongen. De mogelijkheid reflecties

te reduceren door aebruik te maken van tapers werd nagegaan.

Het resultaat van dit onderzoek moet dienen als basis voor

het bepalen van een optimale detectiemethode voor partiele

ontladinqssiqnalen in een XLPE-kabel. Uitgangspunt hierbij

is een onderbrekinq van het aardscherm, waarbij het

(resistieve) aderscherm intact blijft. Parameters zijn de

cetectie-impedantie en de bancbreedte.

Daarnaast wordt aetracht een duidelijker uitsoraak te doen

over de moaelijvhejo tot detectie van partiele ontladings

sionalen met behulo van een extern meetspoeltje buitenom

de k abelman tel.
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? Inlpl(;ina.

Partielp ontlad~nopn in hooosoann:nqskabeis wore"Jen veroor

zar.t'·;t coorLnhomoopnite~ten 1n het dielectricun. Zoln

ontlacinq oro0uceert o.a. licht, opluid~ ozone aasdruk en

warmte. Gevoeliqe meetsystemen naar partiele ontladingen

maken echter meestal qebruik van de elektrische effecten.

Hen meet de soanninospuls veroorzaalct door de ontlading.

Een oarti~le ontladinq ceeft een soanninqspuls die zich als

een lopende oolf naar twee zijden over de Kabel voortplant.

E.F.Steennis qeeft in zi;n afstudperverslao, lit.(3), een

overzicht van de bestaande detectiemethoden en hun bruik

baarheid.

Twee methoden kri~oen in dit verslaa aandacht.

1. De door F.H. Kreuoer. lit.(1), aangeduide methode welke

oeen oebruik maakt van een koopelcondensator.

Op ?oanninosouls wordt aan een onderbreking in het aard

schFrm qemetpn. De weerstand van deze onderbrekinq wordt

oevormd door de weerstand van de cylindrische halfoelei

dende laao aan dp buitenziide van het dielectricum in

axiale richtino. Oeze halfoeleidpnde laag wordt in

hoofdstuk 4 nader onderzocht. Naast detectie biedt deze

methode het voordpel van localisatie.

?-. Op detectiemethode met behulo van een meetspoel om de

Kabel. Oeze methodp is moqeli~k bij een structuur van

het aardscherm, waarbij het aardscherm bestaat uit een

aantal soiraalvormio aanqpbrachte draden.

G.J.A. IJdema ceeft in ziin staaeverslaq, lit.(13), aan

dat in zoln oeval epn resulterend H-veld in axiale rich

tina pen soannina in0uceert in een om de Kabel aanqe

brachte mpetsoopl. (Hoofdstuk 6).

Voor een aoede kennis van de qevoeliqheid van deze meet

methodpn is een kpnnen van het voortplantinqsaedraq van

hooofrequentp sionalen (tot 400MHz) lanas de kabel van belana.

De vabel beoerkt nl. door haar demoingsaedraq (en lengte)

VGor h.f.sianalen c:'P bancbreedtp van de te meten spannings

ouls.
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Dp apbruiktp 3n/sm.:v XLPE '<-abel (['JKF). 30 mpter lanq. bevat

aan weerszii~en van het di~lectricum halfaeleiriende laaen.

Deze laoen introduceren een sterke frequentie-afhankelijke

demping van signalen langs de ~abel.

Deze demping wordt in hoofdstuk 4 langs theoreb sche weg

afqeleid en veraeleken ~pt resultaten verkregen uit dempings

metinqen uitgevoerd aan de Kabel en ander literatuuronderzoek

lit. (7).

Deze metinaen worden bemoeilijkt door reflecties van siqnalen

welke optreden omdat de karakteristieke impedantie van de

Kabel (34 Ohm) afwijkt van de karakteristieke impedantie

van de gangbare meetapparatuur.

In hoofdstuk 3 wordt naqegaan of het gebruik van een taper

een bruikbare oplossing biedt als reflectie-arme impedantie

overaang.

In hoofdstuk 5 wordt met de kennis van het dem~ingsgedrag

van de Kabel voor hoogfreouente signalen de detectie aan

onderbrekinaen nader onderzocht.

Het is moqelijk de soanninq over de aardschermonderbreking

op verschillenrle wiizpn te meten. De methoden worden behandeld

en onderling vergeleken.
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3. De taper als imoedantieaanpassinq ter voorkominq van reflecties

") ..,- . ,_. Inleidinq.

Is men geinteresseerd in het transmissiegedrag voor signalen

over een kabel dan verdient het de voorkeur reflecties van

deze signalen op de Kabel niet op te laten treden, m.a.w.

impedantiesprongen te voorkomen. Methoden om reflecties

te reduceren staan bekend als imoedantie-aanoassinoen.

(E: impedance-matching).

3.2. De verbeterde taper volqens R.W. Klopfenstein.

De 30/50kV XLPE Kabel (zie bijlage 1) heeft een karakteris

tieke impedantie Zo= 34 Ohm, terwijl de qebruikelijke

meetkabels een karakteristieke impedantie Z = 50 Ohm vertonen.o
De reflectiecoefficient Fo is bij deze impedantiesprongen

+ 0.19.

Een bekende aanpassing is bijvoorbeeld de "kwart lambda

transformator". Deze aanpassing geldt evenwel aIleen voor

die fn:>quentie waarvoor de transformator een kwart qolflengte A
is. Het smalbandiqe karakter van deze aanpassing wil men

vermiirlen. Algemeen is men geinteresseerd in een impedantie

aanpassing welke de belastingsimpedantie transformeert in de

lijnimpedantie Zoe Een mogelijkheid daartoe is de taper (Eng.).

De taper is een lijnstuk waarin de karakteristieke impedantie

Z qeleidelijk lanqs haar lenqte-as varieert. In teqenstellinqo -
tot het kwart lambda lijnstuk heeft de taper een breedbandig

karakter. Haar frequentieqedrag wordt gekenmerkt door een

afsnijfrequentie f s ' waarbij de taper zich gedraaqt als een

hooqdoorlaatfilter.

Voor qebruik in eventuele meetoostellinoen is gekeken of het

mOqeli jk is een taper t:.e ontweroen, welL:e volc'oet aan onzp

eisen van toelaatbarp rpflpctie f' afsnijfreauentie f s en

lenqte 1. Als lelodraad is qebruikt een artikel van

R.W.Kloofenstein lit.(f). In dit artikel wordt pen analyse ae

maakt van niet-uniforme transmissielijnen. Het impedantie

qedraq van de taoer is geoptimaliseerd in die zin dat de
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taper bi~ een oeaeven lenote 1 een minimale reflectie in ce

coorlaatbanrl heeft. Bil aeoeven reflectie in een vastaeleode

dnorJaatband is er sprake van een mjnimumlenqte. Tn fi0uur 3.1.

ziet men de taper weeroeoeven.

BJ-
At:- _-

-I
I I

I
I - ,.. -i- T-
I I

I I

t
I)",,0 ~k X.-._L-+~-~:

TAPERLENGTE

Fio 3.1.: Impedantie-overgang:de taper.

Klopfenstein leidt in zijn artikel af dat voor de reflectie-
00 f-c . .. ••

coP J :clent r aelrlt:

f = fo/ cosh (~l) waarine= gewenste reflectiecoefficient,

~= reflectiecoefficient zonder aanpassing (in ons geval 0.19),

~ = faseconstante (rad/m),

1 = lenqte van de taper.

Voorbeeld: Eist men een reflectiecoefficient p= 0.01 dan ligt

vervolgens cosh(~l) vast met de waarde 19. Hieruit volgt

~l = 3.64. De doorlaatband wordt bepaald volqens rl ~ 3.64.

Met 13 = W / v vo 1 9 t f ~ 3. 64 • :!.. 0 f 1 ~ 3. 64 • :!.. •
l 2 1 2 f

Hierin is v de voortplantingssnelheid (m/s). Deze bedraagt

2,0 10
8

m/s in polytheenkabels zonder halfgelei~ende laqen.

De qrensfrequentie f wordt 10MHz qekozen.
s
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In tabe13.1. "taan (1p minir,ale taoerlenotes 1 voor een aantal

rpflectipc:; l'

r COShpi pi (rad) 1 (m)

0.01 19 3,64 11,6

0.05 3,8 2,03 6,5

0.10 1,9 1,34 4,3

0.19 1,0 0 0

Taoel 3.1.: Waarrlen van de taperlenate I als functie van de

toegestane reflectie p aan ~p inoanq van ~e kabel.

Afsnijfrequentie f s = 10MHz,
8Voortplantingssnelheid v = 2.0 10 mis,

Reflectiecopfficient fo= 0.19.
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Uit tabpl 3.1. jli jkt wel cat het niet eenvouciq js deze

taper tP. ':erva.arci qen. Een reduc tie van de 00 rsoronkel i j ke

reflectie met 50% levert uiteindelijk nog een lenate 1 van

zelfs 4.3 meter. Concessies wat betreft de afsnijfrequentie

f zi)"n niet mooeli4k.s - -
Bij gebruik van de taper komen twee plaatsen in aanmerking.

De overqanq siqnaalbron naar de Kabel en de overgang Kabel

naar de afsluitinq. (zie fia 3.2.)

Fia.3.2. Impedantiesprongen in het meetcircuit.

Besloten is het uiteinde van de Kabel karakteristiek af te

sluiten met 34 Ohm. Dit wordt bereikt met een aantal

inductie-arme weerstanden parallel in een krans tussen ge~

leider en aardscherm. De reflectie aan het einde van de

kabel is hiermee teruggebracht tot 4%.

De resterende reflectie aan het begin van de kabel is

een qeqeven welke geaccepteerd wordt. Metingen aan het

begin en het uiteinde van de Kabel geschieden hoogohmig,

omdat de impedantte van de meetkebel carallel komt te

staan aan ,de'34 Ohm van de XLPE Kabel en/of de 34 Ohm

afslui tinq.
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4. p~mpino van signalen lanes een coaxiale transmissielijn.

4.1. Inleiding

Bij het oncerzoek naar oartiele ontladingen in hoogspannings

kabels is men qelnteresseerd in de voortplanting van signalen

in met name het hoqe frequentiegebied (10-400MHz).

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de lijnparameters R,G,L

en C voor deze hoge frequenties zo waarheidsgetrouw mogelijk

beoaald kunnen worden. De opbouw van de Kabel is in dit

opzicht belangrijk. De aanweziqheid van halfgeleidende lagen

en de (niet-massleve) structuur van het aardscherm krijqen

met name aandacht. De theoretische resultaten worden

vervolgens getoetst aan dempingsmetingen welke aan dezelfde

Kabel zijn uitgevoerd.

d.2. De 30/50kV XLPE Kabel NKF

De gebruikte kabel in ons onderzoek bevat als dielectricum

XLPE (Cross Linked Poly~~theen). Bij deze kabel zijn aan

weerszijden van het dielectricum halfgeleidende lagen aan

gebracht. (zie fiq.4.1.)

.- fHl,id,,.
!==~--Gt/~;d~' Cdc,...,

j,---.iE.-------.J);«ltl.~ .. ,·c",...
---------AUMcJ.e",.

-----------..QtdSQ.,,"t . ~"'';~
L....- Mo..~e' ...,.,

Flc.L.l.: GDbouw van de 30/50kV XLPE Kabel NKF.

Deze laqen hebben tot taak het veldsterktepatroon langs het

oeleider- en aaroschermoopervlak te vereffenen. Be laqen zijn

echter verantwoordelijk voor een orotere demping dan welke

verwacht zou mooen worden op orond van de normale dielectrische

verliezen en de verliezen in het geleider-en aardscherm.

De verschuivtnqsstroom welke radiaal zowel de binnenst~-

als de buitenste halfqeleidende laag doorloopt is verant-
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woordelijk voor deze qr.ote extra verliezen.

Het aardscherm bestaat uit 7? soiraalvor~ia aewikkelde

kooerdraden~ omqeven door een band van kooer welke in teqen

qestelde draairichting spiraalvor~ig aanqebracht is.

De confiquratie heeft daardoor een eigen zelfinductie, welke

bij de coaxiale zelfinductie moet worden opgeteld.

De kabelqeqevens zijn als bijlaqe 1 toegevoegd.

L.3. De coaxtale transmissieliin

De vergelijkingen welke het spannings- en stroomverlooo

langs de coaxiale transmissielijn weergeven kunnen vanuit

de Maxwell-vergelijkingen bepaald worden.

In fio.4.2. wordt een elementaire lengte-eenheid van een

transmissielijn gekarakteriseerd door z'n lijnparameters

L, C, R en G.

. Relx LJx- I 4~

~ IG« C4.
T I

, I ~

~ d~ - ..

F'io.4.2. Elementaire lengte-eenheid vie transmissielijn.

De "Telegraafvergelijkingen" hebben als algemene oplossing

voor de spanning U en de stroom I als functie van de plaats

X langs de transmissielijn:

U = A
1
e-Jx + A2e+~x en 2

0
1 = A1e-~x + A

2
e+tx «.1)

Met ~2 = (R+jWL) (G+jtl)C), de prooagatieconstante

2~ = (R+jlAJL)/(G+jLVC).de karakteristieke imoedantie
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De propaoatieconstan te 'Q= 0<. + ip bepaal t de cemping

Pi (No/rn) en ch':! foseverschuivi nq r (rac/m). De demoina in

dB verkri 19t men voloens: 20100
10

eo( dB/m.

De demping ~ wordt dus boraald uit het reele dee 1 van

{ZY :V(R+jIDL) (G+jWC)'. r voigt uit het imaqinaire deel.

De Kabel uit het onderzoek heeft een gelaagd dielectricum.

Deze gelaagde structuur wordt in het model volgens fig.4.2.

verkregen door twee parallelschakelingen 'van een geleidinq

en een capaciteit in de dwarsadmittantie op te nemen.

(zie fiq.I",. 3.)

R L
Fiq.4.3.: Elpmentaire

lengte-eenheid van een

transmissielijn met een

qelaagd dielectricum.

Voo r de beoal i ncr van 0( en ~ bl i j ft oel den dat men c1eze ui t resp.

het reele- en het imaginaire deel kan bepalen van" ZY.

In bovenstaan~e verqeliikingen zijn de parameters in het

alopmeen pen functie van de frequentie f. De propagatie

constante aen de karakteristieke impedantie 2
0

zijn daarom

qecompliceerde functies van de frequentie f.

In de Uteratuur (5), (9), (10) en (11) wordt het frequentie

gedrao van de parameters toegelicht.
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~.~. Cpmnj.nc on een coaxi.alp transmissipJ.iin. Theorip.

Een kabel wordt in het alaemeen ontworoen voor lage verliezen

(dempinq ~ minImaal), maximaal vermoaenstransoort (vermogen

P maximaal) of beperk~ng van de veldsterkte aan het

qeleideropoervlak (veldsterkte E minimaal).

De verliezen worden veroorzaakt in de lanqsimpedantie Z

= R + jWL en de dwarsadmittantie Y = G + jWC.

Gewoonli;k geldt altijd: R('( wL en G« WC.

Voor de dempinqsconstante ~ vindt men uit 4.2.:

c( = ~ [R/f + 4~. J (Np!m)
In bovenstaande vergelijkingen zlJn de parameters een

functie van de frequentie f. Met name de weerstand in de

lanqsimpedantie Z zal toenemen met Vi tengevolge van het

skineffect. Het skineffect wordt veroorzaakt doordat de

stroom I door de interne zelfinductie voor hogere

frequenties aan de buitenkant van de geleider cq. de

binnenkant van het aardscherm gaat lopen. Deze verplaat-.
sinq leidt tot een verhoging van de weerstand in gel eider

en aardscherm. Voar de weerstand R van de binnengeleider

kan men afleiden dat geldt:

R ~~ , met 0 =Jrrr' ;Hierin is

f= soortelijke weerstand (.J2./m) ,

r o = straal geleider (m),

d= skindiepte (m).

Het aardscherm wordt massief verondersteld.

Voor de weerstand van de gel eider en het aardscherm

in de langsrichtinq aeldt de uitdrukking:

+ 1 1 ] ,- -6 ,...-. r::: .-.If = 8.04 10 -.If (Jl./m).
d of 00.

( 4.5 )
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Oe inductiviteit L bAvat de interne zelfinducties ~a~ net

celei~pr- en het aar~schprm en de coaxiale zelfjn~uctie

tusspn qelei~er en het aardscherm. Voor hoqprc=- fr-eo.uenties

zal rp interne zplfin~uctle afnemen omdat ce flux

slechter in de geleicers kan penetreren. De coaxial p

zelfinductie is t.o.v. deze interne zelfinductips veel

groter zodat de laatsten verwaarloosd kunnen worden.

Voor de coaxiale zelfinductie L geldt:

L = Po In .£7fT" a
-7= 1.89 10 (Him)

De verliezen in de dwarsadmittantie Y moeten opgesplitst

worden in verliezen in het poly-etheen en in verliezen

in de halfoeleidende lagen. De complexe admittantie

van elke laag wordt gerepresenteerd door een geleidinq

G en een capaciteit C, zodat het totale dielectricum

voorgesteld wordt door drie oarallelschakelingen in serie.
(zip fic.,1.3.).

I~ het vervanqingsschema van fio.4 • .1. zijn de verliezen

in de halfoeleidende lagen niet opgenomen.

R
SK IN VE RL I EZEN oJ'VF

L
D1 EL EK T R1 SCHE VERLIEZENlI' F

~ Cd
1

~(~/'")

Fic.4.4. :

Verliesmodel.

c~ c0leidinc Gd en de cnoaciteit Cd kunnen bepaalc

worden uit de uitrlrukkino voor C, waarbij de oermittivi

teit comolex wordt verondersteld.

(4. J)

(4.9)

-4;>.5 10
~/I

4 dr'-;, ) I In - en tan 0 = =. a ~

( 21T / ( ( , tan ; 1
o • f = 2.nEi, 10-1 .,£ (S/n)(4.8)

In d/a

: Cd = 211"t o €' = 13::2.6 10-12 (F/m)
In d/a

Voo r Grl ael c t

Voor Cd oelct

J
C = 2Tf € «( o
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323chouwen we een ~abel waar a~~n halfqelpirlen~e lacpn

ziin aanaebracht. ~an kan de demoinq ~ uit formule (4.4)

berekend worden door de uitkomsten 'Jan (4.5). (4.6). (4.7)

en (L~.(:)hierin in te vullen. fiien VF::'cci ;gt can het resultaat:

+ (Np/m) (4. to)

Beide verliestermen worden geli jkwaardig voor f=750r"lHz.

In het vervanqinqsmodel van fig.~.5. zijn de verliezen

in de halfqeleidende laqen wei opgenomen. Echter de

verliezen in het poly-etheen zijn verwaarloosd. Dit

mocel cat door E.F. Steennis ~s aebruiKt neemt dus p~n

t-erm niet mee.

R L.

SKINVERLIEZEN ~

VERLIEZEN HALFGELEIDENDE LAGEN F
2 Fia.4.5. :

Verliesmodel.

In dit model zijn twee aannames gemaakt:

a~erscher~ P0 qeleiderscherm zijn identieke secties.

G =G =G;C =C =C.
a 9 1 a 9 1

Se weerstanc van het dielectricum is zeer groot.

De soortelijke qeleidinq q'd <10-7 (.n.m)-1. Hierdoor

kan volstaan worden met het dielectricum als een capaci

teit op te vatten.

Onder bovenstaande aannames vereenvoudiqrl het model

van fig.4.5. en ~unnen rip aeleiding G en de capaciteit C

van het totale dielectr: CU:T\ beoaald worden. Deze ui t

rlrukkingen ZUllo:; een frequentieafhankelijkheid vertonen.
(z~e fig.~.h.)
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Fig.4.6:

Vervangingsmodel fig.4.5.

'l ~==
G

1
::; 29.07 S/r.. ::; t G .

a

R., Cv
C

1
)} 400 nF/m ::; t C .

a
Cd ::; ?1rE £ ::; 163.8 pF/m

Cd
o r

lnc/b

T
De geleic'ing G

1
i_s beoaald door pen aelijkstroommeting.

,nm)-1.De soorteli;ke qeleidjnq a-
h

bedroeg .64 ~

(..Q/m) ,::;R
v

Men kan in figuur 4.6. aflei~en dat de volgende uit

drukkinaen voor R en C qelden:- v v

1 + W2 (C
1

+ C
d

)2/ G
1

W
2 C~ / G1

( 2ii" / c2 f2 -20 f2 (4.11)G ::; . ::; 3.65 10 (S/m)v
G1

d

C ::; Cd ::; 163.8 10-12 (F/m) (4.12)v

Beschouwen we een Kabel met halfgeleiden~e lagen. maar

verwaarlozen we de verliezen in het poly-etheen dan kan

de demping ~ uit fcrmule (4.1.) berekend worden door de

uitl<omsten van (4.5). (4.6). (4.11) en (4.12) hierin in

te vullen. Men verkrijgt dan het resultaat:

+ (4.13)

Beide verliestermen worden geli;kwaardig voor f ::; 33 MHz.
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In hpt mo~el van £iq.4.7. zijn alle verliezpn oocenomen.

SKIN VE RLI EZEN ifF
DIELEKTRISCHE VERLIEZEN F

R l VERLIEZEH HALFGELEIDENDE LAGEN F2 Fiq.4.7.:

Verliesmodel.

Gil. Ca. IGd Cd
~(fJf/"')

G, C
1

F(I.Jz)---+ 11lbM

Onder de aanname dat het qeleiderscherm en het aderscherm

oelii< ~iln en het aardscherm massief is,aaat het model

van fiq.4.7. over in het schema van fig.4.8.

Fig. 4.8. : vprvangingsschema

C1
voor f i g.4.7.

G1 = ~- G = 29.07 S/m,
Rv C'"

a
C1 .) 1 C cOO of/m,.,. =- a

10-13CJ Gd = 2.08 f S/m,

Cd = 163.8 10-12 F/m.

!'·1en kan in fig.4.8. afleiden dat de volgende uitdrukkingen

voor Rv en Cv gelden:

R '2! G1/ ( G1Gd
2 2

+ W . Cdv

G v G
rl

W
2 C2

/ G1 = 2.08 10-13 f + 3.74 10-20 f2 S/m (4.14)- + . dv

C ':It Cd 163.8 10-12 F/m
=v
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Beschouwen we een kabel ~et halfoelcidende laoen en nemer.

we aIle verliezen mee~ dan kan de dempinq ~ uit formule (.4J

berekend ,"!orden coor de uitkomsten van (4.5), (4.6), (4.1::»

en (4.14) hierin in te vullen. Men verkriigt dan het resultaat:

-7 ~ -12 -19 2of = 1.18 10 •..,f + 3.54 10 . f + 6.37 10 f- (Np/m) (4.15)

In figuur 4.5. werd een halfgeleidende laag gerepresenteerd

door de parallelschakeling van twee frequentie-onafhankelijke

elementen, de geleiding G en de capaciteit C.

Deze keuze is niet juist. In de parallelschakeling zalde

weerstand voor hoge frequenties namelijk kortgesloten worden.

Dit beeld is niet in overeenstemming met de geconstateerde

toename van de dempinq voor frequen ties in het gebied f ~ 100f-1Hz.

De serieschakeling is in strijd met het feit dat de qelijk

stroomweerstand een eindige waarde heeft. (crh = 0.64 (-h.rn) -1.

Combinaties van beide basisschakelingen leveren een keur

van frequentiekarakteristieken. Echter de frequentiekarakte

ristiek zoals gegeven door Boggs en stone, lit(7),fiq.4 is

met modellen waarin sprake is van frequentie-onafhankeli~ke

,elementen niet verklaarbaar

Boggs en Stone gaan ook uit van de parallelschakeling van de

geleiding G en de capaciteit C maar bepalen de frequentie

afhankelijkheid van deze impedanties. Boggs en Stone oaan

met deze keuze het probleem dat de weerstand voor hogere

freouenties kortaesloten wordt ook niet te lijf. Met name in

het cebied f ~ 10m·1Hz vertoon t hun model steed s gro ter wo rdende

afwijkinqen.

De halfaeleidende laaq kan men beschouwen ep~ebouwd te zijn

uit geleirlenrle korrels wel~e een brua vormen en uit korrels

welke een cacaciteit t.o.v. elkaar hebben. Zie fig.4.9.
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Dp wpprstanrJen R pn R' zi jn stprk afhan1<:eli ik van ('Ie
a a

vulfactor van het koolstofhoudpn~ ooly-ptheen. Dpze vul-

fac to ren zu llen van fabri '< an t tot fabri k an t verschi llen ,

terwi4l kabpls van hetzelfde type onderling ook nipt over

eenkomen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat uit literatuur

qeqevens conclusies qetro1<:ken ~(unnE'n worden welke onderlinge

verqelijking moqelijk maken.

Pi g. 4.9. :

Halfgeleidende laag en bijbe

horend elektrisch equivalent.

In fig.4.9. heeft de parallelle tak welke het wisselstroom

gedrag van de halfgeleidende laag vertegenwoordigd echter

een zeer hoae impedantie t.o.v. van R , zodat deze verwaar~
a

loosd mag worden (tot 200MHz). Het karakter van deze half-

geleidende laag is zuiver resistief. Dp Kabel welke door

Boggs en Stone onderzocht is heeft halfgeleidende lagen

met een veE'l hogere weerstand. De impedanties in de parallel

schakeling zijn reeds qelijkwaardig bij 1 MHz.

De' frequentie-eigenschappen van de halfgeleidende laag zijn

bepaald aan stukjes halfgeleidende laag van + 1cm 2 •

Definitieve corrpcties or formule (4.15)

De demping volgens formule 44.15) moet herzien worden op

grand van de eerder gedane aannames.

Het aardscherm is niet massief, doch is opgE'bouwd uit

geleiders omaeven door een 1<:ooeren band. De geringere

:(Qperdoorsnede verhooqt de weerstand in ce langsrichtinq.

Aangpnomen v~rdt cat de stroom tpngevolge van het skin

effect in de geleiders loopt en niet in dE' band.

In de formule voorR (lanasweerstand) is hE't proximity-a .
eo> f fpc t ve rwp rk t. ( 1 it. ( 5) en (9)).
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-6 r::Hieruit volat R 1! 4.16 1.0 <If .JJ.jm,
a

-6 ~
R ~ 6.26 10 "'fJl!m,a

-5 r:
R = 1.04 10 ..;f.fL/m.

- De geleiders van het aarrischerm Itggen getordeerd. Dit

verhooqt de weerstand omdat de koperlengte/m toeneemt.

Deze factor bedraagt voor de XLPE Kabel 1.064.

Het oedeelte van R afkomstig van het aardscherm dient over

eenkomstia verhoogt te worden.

R =(6.26 10- 6 + 4.43 10-6 )5 = 1.07 10-5./f ..Q/m.

Tussen het aderscherm en de aeleiders van het aardscherm

ligt 0.45mm koolcrepe-papier am de mechanische druk van de

geleiders 00 te vangen. Dit verlaagt de geleiding G
1

in

formule (4.1.."1) van 29.07 naar 25.19 S/m. (R ;;;; = 0.53 10-~/"'.crepe

- De halfaeleirienre lagen hebben een verschillende dikte.

Met R =~ In : vindt men: G
a

= 58.14 S/m, Ra = 1.72 10-~m.
o G = 37.17 S/m, R = 2.69 10-~/m.

9 9
In fig. 4.8. wo rrj t rle ui teindeli j ke dwarsgeleiding G

1
=20.24 S/m.

- De getordeerde structuur van het aardscherm heeft een

verhoginq van de interne zelfinductie tot gevolg. De invloed

van de interne zelfinducties blijft verwaarloosbaar, zodat

de coaxiale incuctie overheerst.

Verwerking van de voorafgaande gegevens leidt tot het

resul taat:
-7 /;" -12 -19 2tXt = 1.57 10 <If + 3.65 10 f + 8.92 10 f Np/m
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~.~. Ce~oinq Ge~eten 00 ~e 3C/50kV XLPE ~abel NKF.

De Kabel besoroKen in voorqaande hoofcstukken heeft een

lenqte van 30.6meter. Teneinde de meetkabels kort in lengte

te kunnen houden is de Kabel in een cirkel 00 de vloer

uitgeleod. De dempingsmetingen zijn behalve met de oscillos

coop ook uitqevoerd met de Hewlett Packard 8405 A Vector

Voltmeter. Dit instrument vergelijkt twee signalen m.b.v.

twee hooaohmige meetimpedanties (0.1 M ; 2.5 pF).

Tevens wordt de onderlinge faseverschuivinq weerqegeven.

De faseverschui ving ~ (W) qeeft tevens informatie over de

voortplantinqssnelheid v van een golf op de Kabel.

De voortplantinqssnelheid v stemde overeen met de loootijd

op de kabel, welke bepaald is door pulsen te injekteren.

( v = 17.5 cm/ns). Per Kabel kan dit sterk varieren.

Gemeten is bijvoorbeeld v = 16.4 cm/ns en v = 15.6 cm/ns.

De metinqen in het frequentiedomein voor sinusvormige

signalen ziln uitgevoerd m.b.v. de sinusgenerator HP 8654 A.

Deze produceert een signaal met constante amplitude over

een bereik van 10 MHz tot 500 MHz.

Aan het beqin van de XLPE Kabel krijgt men echter onvermijde

lijk te maken met een reflectie van het signaal.

Daarnaast is de Ohmse afsluiting nooit exact identiek aan

de aolfimoedantie van de XLpE Kabel. Er zal daarom een

staande qolfpatroon ontstaan. De demping « langs de Kabel

vertoont een sinusoidale variatie en moet grafisch uitqe

miodel d we rden.

jv1eetcircuit:

Fig.4.10.: rJIeetcircuit veor

Osc.i/lOS'If1Jl: ~D"wHr f"0b~
P(,/o{, (laNA; j~f F)

VVol/melt,.: h~IJ!,nw!,t ft6-btA
(0.1 MJl.·, 2S ft )

de~pingsmetingen.

XLP£ !cabe/. Z= 34Jl.. 3o.6rnel~r

Si~NAAL81l0'" 50.n.
HP 86~JiA
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Bij het meten krijgt men veplvulrlia te maken met een

staance golfpatroon. Uit rlit patroon is echter nuttioe

jnformatip te ver'.-::rijgen:

de reflectiecoefficipnt f ~an bepaald worden.

de lengte van het lijnstuk waar de staande oolf aanweziq is.

Voor naoere details wordt verwezen naar bijlaqe 3.

Zoals aangeqeven zijn de frequentie-eiqenschappen van het

halfqeleidende materiaal bepaald. De metingen zijn uitge

voerd aan proefstukjes van ~ 1cm~ Evenals de dikte van de

laaq, moeten de qeqevens van de stukjes afzonderlijk

vastgesteld worden. De frequentie-afhankelijke uitkomsten

moeten omgerekend worden in waarden per meter. Deze ver

menigvuldigingsfactoren verschillen uiteraard voor het

qeleiderscherm en het aderscherm.

Voor de bepaling van de impedantie als functie van de

freauentie is qebruik gemaakt van de impedantie-meter

Hewlett Packard 4815 A (500kHz 108 MHz).

Voor deze hoge frequenties gaat de induktiviteit van de

verbindingen een rol spelen. De formules waarmee uit de

metjngen de aeleidina en rip capaciteit als functie van

de frequentie zijn beoaalri staan vermeld in bijlage S.
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4.6. Resultate::.- -

In fig.4.11. ·staat de dempinq weerqeqeven zoals deze qem~ten

is in net circuit volgens fig.4.10. De aemeten demping was

zowel m.b.v. de oscilloscaop als m.b.v. de Vector Voltmeter

practisch gelijk, zodat volstaan is met een 1<romme.

Het waarqenomen staande aolfpatroon ziet men aearceerd

aangegeven.

.2 .s 1
0

-2

-6

}10
oe(dB}

Fig.4.11. : Gemeten ~~beldemDing (lengte 30.6 m)

In fig.4.12. staan rie resultaten 'Ian de frequentiemetingen

aan het halfgeleidende materiaal weerqegeven. De uitkomsten

liqgen binnen 10% van de aanqeaeven waarden. Er is gemeten

aan 7 stukjes van het halfaeleidenrle ~atertaal.

Fig.~.12. :
Freauentie-eiaen
schaooen van 2e-en
stukie (+1cm-)
halfqeleide-nde laaa.
De waarrlen moeten
vermeniavuldiad
wordpn met 5h5
(binnen) en 885
(bui. ten) voor
waarden per meter
k abel.

1

6. l' I. 'fO
rU~m'~iE (NHI) ----+

~.

CAPACiTEiT

l()(j

b;lIl1fft'~& laa.j * S'bS

~Lt.i~~~~ lc1~ if 885'

10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- '"

'0

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

'00
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" fig.C..13. stann r'P ('p",,,inapn volopns c'e for-mules (4.1 n ).

(4.13) en (4.1~). OF' vprbetercp. versip (4.16). 0,0 rlempinq

beoaald uit de frequentie-eigenschappen van het half

aeleidpnde materiaal en de gemeten demping volqens fia.C..11.

zijn tevens aanqeqeven. De demping is uitgedrukt in Np/m.

De demping in ~B/m wordt verkregen door de waarden te ver

menigvuldigen ~et 8.68.

0.1

0.01

o

<D'f,f'
();) Vi , fl.
(3) v'f ,f , f2.·
® VUb~ttrd,

<S> ~emettn. .

@ ",.b.v. rr~~uenti.<.- tiaensehGppel1

..,/d halrat/~jdulCJL 14'1'

100 1DO ~ J400

-~~ F{MHz)

1

Fig.4.13.: Theoretische- en qemeten waarden voor de
dernoing 0< (Np/m).

In fig.4.13. zien we dat het volledigheidshalve correct is

de demoingsterm t.g.~ dielectrische verliezen in" het poly

etheen te vermelden, doch in het frequentiegebied ~ 2 GHz

speelt deze term geen rol van betekenis.

De dempingsterm ~ tengevolge van de aanwezigheid van de

halfgeleidende lagen wordt echter reeds bij 30 MHz merkbaar.

In bijlaae 4 zijn de theoretische- en gemeten dempingen

noqmaals weerqeqeven. De demping ~ in dB/m, lineaire F-schaal.

De aemeten faseconstante ~(rad/m) en de berekende waar0e

worden aanqeqeven. de frequentieschaal is lineair.

De gemeten demping wordt gebruikt om de plaats van het 6dB

punt in het frequentiedomein als functie van de kabel

lengte te bepalen.
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L:.'7. Conclusips.

De weerstand van de hal fgeleidende 1 aaen neemt voo r hogere

frequenties af. De weerstand bedraaqt voor 100 MHz een

vijfde van de DC-waarde.

Voor dit type kabel is sprake van een kwadratisch effect

in de dempina~. Voor hogere frequenties is dit verloop

duideli;k zichtbaar. In lit.(7) verhult de beperkte

frequentieschaal dit kWqdratische verloop. De gemeten

demping wordt niet veroorzaakt door te geringe bandbreedte

van het meetsysteem.

Theoretisch is het kwadratische verloop van de demping «
verklaarbaar. De qemeten waarde is echter globaal een factor

2 hoger. Deze afwijking kan verklaard worden doordat de

overgangsimpedanties tussen aderscherm en koolcr~pepapier,

en de overgang tussen koolcr~pepapier en aardscherm niet

meebeschouwd worden in het vervangingsmodel.

De structuur van het aardscherm heeft daarnaast een niet

meetbaar effect op de demping oC, Voor hogere frequenties

zullen de verliezen naar buiten toenemen.

De uiteindelijke waarden voor R, L, G en C zi j n :

R = 1.07 1.0- 5 Vf ..sum; G = 5.25 10-20 f2 S/m.
L = 1.89 10-7

H/m; C = 163.8 10-12 F/m.

De voortolantingssnelheid v is niet afhankelijk van ee

frequentie, waardoor de pulsvorm niet aangetast wordt

door dispersie.

De kabellenate beperkt de bandbreedte. Het 6 dB-punt

voor de kabel van 30 meter ligt bij 100 MHz, terwijl

voor een kabellengte van 100 meter deze bij 30 MHz

komt te liaaen.



25

~ Dptpctie door middel van aardschermonriprbreKin~~~~

5.1. Inleidina

Een van de moaelijkheden om een ontlaadouls op een Kabel

te detecteren, ishet deteeteren van de lopende golf aan

een aardsehermonderbreking. Lit.(1).

De ontlaadpuls zal afhankelijk van de impedantie van de

onderbreking volledig reflecteren, deels reflecteren of

in het geheel niet refleeteren. Theoretisch is een ver

dubbelinq van de amolitude mogelijk bij volledige reflectie

aan een oneindiq hooe imoedantie. In de prakti4k zal het

niet mogelijk zijn deze impedantie een oneindig hoge

waarde te qeven. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien

dat de weerstand van het aderscherm frequentie-afhankelijk is.

Verder staan de karakteristieke impedantie van de meetkabel

en de golfimpedantie tussen aardscherm en aardvlakken in

de omgeving parallel aan deze frequentie-afhankelijke

weerstand van de onderbreking.

Het is mogelijk de spanning over de mantelonderbreking

op versehillende wijzen te meten. De methoden worden in

dit hoofdstuk behandeld en onderling vergeleken.

5.? De onderbreking van het aardscherm.

Bij het aanbrengen van een aardschermonderbreking blijft

het aderscherm intact. Naast aandacht bij de uitvoering van

de onderbrekinq dient de plaats ook weloverwogen gekozen

te worden.

Aanb£e~gen_·r Het aardseherm bestaande uit 72 koperdraden

en 1 koperband wordt ringvormig onderbroken. De resistieve

halfgeleidende laag zonder de laag koolerepepapier wordt

over een breedte van ~ 10 - 15 cm blootgelegd. Over deze

breedte wordt een isolerende laag tape aangebracht.

Het aardscherm wordt vervolgens teruggelegd.met een onder

brekinq van onceveer 1 ern. De kooerdraden en het koperband

aan weersz1 icen van de onoerbrekina moeten elektrisch

doorverbonden worden. Dit kan oebeuren door de Kabel te

omwikkelen met litzedraad en een degelijke soldeerverbinding.
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Doorsnede aardseherm

onderbreking.

fia.5.1.:

--------

n n

liiiiiiiiiiiiiiii;;;~~~~~~:~~iiiiiiiiiiii~ Ll:udraad~ _ Aan:/ schum
Adef'scJrerm

_ n;eled.l";c~

~ ~r-Gelt.idtrsc.htt",

.. ~Gele.;dl.r
1...-- - - --_1-- __

De breedte van de laaq isolerende tape bepaalt de breedte

van het aderseherm wat de uiteindelijke impedantie vaA de

onderbreking vormt. Deze DC-weerstand is bij open kabel

uiteinde te meten en heeft algemeen bij dit type kabel

een waarde van enkele honderden Ohms tot een kOhm.

De breedte van de onderbreking moet eehter ook klein

blijven. Besehouwt men een puIs als de halve periode van

een sinus, dan heeft men een indieatie van de optredende

laagste frequentieeomponent. De hierbij behorende golf

lengte Amoet groot zijn t.o.v. de breedte van de onder

breking.

Een puIs van bijv. 1 ns heeft als grondfrequentie 50 MHZ.

Voor de golflenqte Avan een sinusvormig signaal op de

kabel geldt: A= (f.../LC)-1. Met de waarden voor L en C

uit het vorige hoofdstuk berekent men dat deze puIs van

1 ns een golflengte van onqeveer 36 em heeft.

De_pla~t~: De lokatie van de onderbreking wordt bepaald

door de lengte van de pulsen. Een puIs van bijv. 10 ns

in de tijd is op de Kabel + 1.80 m lang bij een voort

plantingssnelheid v = 18 em/ns. Deze puIs passeert de

onderbreking en refleeteert op het uiteinde van de Kabel.

Deze volle refleetie op het open uiteinde mag qeen invloed

hebben 00 het te deteeteren signaal. Plaatst men de onder-'

brekinq bijvoorbeeld op 2 meter van het uiteinde, dan heeft

men bij een voortplantingssnelheid v = 18 em/ns, ~ 22 ns

looptijdversehil. Dit is algemeen voldoende om de puIs

"ongehinderd" de onderbreking te laten passeren.
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5.3. Theorie van de onderbrekina van het aardscherm.

W""l:~:""'T""~~~~_QQ~Jscb~,.,"

1 CIdtI' ~1.( r""
"- dii"/,H";curn

t";;a~~~·~~·~·~·~·~"~·~"~·~"~·~·~·~·~"~"~·~"~"~·~·~·~i~ :.-------=iL ~clt.iclc,.sc~t,.,.,L,t.leA"der

Fig.5.2. Aardschermonderbreking.

+e

e

u

v m
2 o

aankomende puls ( .+ ) ,l

· gereflecteerde puls ( i ) ,·
doc rgel a ten puls ( i ) ,

: qedetecteerde puls ( i ) ,
· karak teri stieke impedan tie van de kabel.·

+Er geldt : e + e = u + v.

In lit. (3), paq.9 wordt bepaald welke overdracht mogelijk is.

Voor detectie is men gelnteresseerd in de verhouding v /e+.m

Er geldt:
22m

= Z +22
m 0

e
+e

= Z +22
m 0

22
u 0

+ = 2 +22 •
e m 0

Het equivalente circuit voor de detectie aan een aard

schermonderbreking is weergegeven in fig.5.3.

'------.v'r---J(

1
4'.

1

Fig.5.3.:

Equivalent circuit aard

schermonderbreking.
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In fig .. S .. 4., is op logarithmische schaal aanqegeven welke

waarden vm/e+ aanneemt als functie van 2 m voor de gegeven

XLl?E Kabel met een karakteristieke impedantie 20 = 34 Ohm ..

2 - --

\49 b=1/+4
~, 7

.85

o
10

= =
Z =34 Ohm

o

50 68 '00 175 200 Zm(Ohm}-

Fiq.5.4. :

Verhouding v /e+
m

als functie van 2 m.
2 = 34 Ohm.o

In de representatie van de aardschermonderbreking volgens.
fig.5.3. is rekening gehouden met de golfimpedantie 2 g
van de kabel naar de aardvlakken in de omgeving. Deze

impedantie staat tussen het aardscherm en het aardvlak.

Deze impedantie 2 kan voor een bepaalde opstelling gemeten
9

worden door het circuit te ijken. Men stuurt in zo'n geval

een puls van bekende vorm de kabel op. Door meting van de

verhouding v /e+ is het vervolgens mogelijk hieruit Z
m 9

vast te stellen.

Uit fig.5.4. ziet men, dat grote variaties in Z weinigm
invloed hebben op de verhouding'v /e+. Dit betekent, dat

m
omgekeerd de bepaling van 2 uit v /e+ aanleiding kanm m .
geven tot grote fouten. Deze 2 bestaat zoals we gezien

m
hebben in hoofdstuk 4 uit een frequentie-afhankelijke

weerstand 2 • Daaraan parallel komen de golfimpedantie 2
mo 9

en de impedantie van de meetkabel te staan.

Detectie aan de kabel verricht men om drie redenen:

- Detectie van de Duls.

- Lokalisatie van de puis.

- Informatie over de pulsvorm.

In het eerste qeval wil men enkel de ontladingen signaleren

en weten hoeveel lading verplaatst is.
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Net als in het rier~e aeval wenst men een zo duidelijk

mogelijke weergave van vm/e+. Voor hoqe frequenties meet

men daarom differentieel, of indien hinder wordt ondervonden

van stoorsjanalen met een balun (balanced - unbalanced

t ran s form a to r )

In het tweede geval wenst men een juiste lokatie van de

ontladingsplaats op basis van looptijdverschillen te kunnen

vaststellen. Men meet daarom gebalanceers of ongebalanceerd

aan twee onderbrekingen gelijktijdig.

Deze indeling is niet strikt.

Fiq.5.5. qeeft vier voorbeelden van meetsituaties met

bijbehorend vervangingsschema.

a) Rechtstreek s.

22
m

= Z +22
m 0

2
m

b) Differentieel.

+
v Iem

22 2
mo m

= 2 2 + 22 2mo 0 0 m
+ 2 2·

mo m

2
m
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c) Ongebalanceerri.

+
v Ie

m =
1

1 + z [2
o zm

z =z "l=Z •mo1 mOe mo
Z =Z 2 =Z01 0 g.

Z == Z /lz •m a mo

rl) Gebalanceerd.

-+
2t

1 +

+
v IF'

m
1

----~----- .
Zo [-i- + ~ 1

IT. me

z =z =z .mol mo2 mo
Z =z 2 =z .

01 0 a

Z = Z lIz .m 0 ma

Fig.S.S: Detectiemogelijkheden.
a rechtstreeks,
b - differentieel,
c ongebalanceerd,
d gebalanceerd.
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Uit de vervanginascircuits van fio.S.S. blijkt dat een

optimale verhouding vm/e+ aIleen mogelijk is indien de

impedanties 2 ,2 en 2 zo aroot moaeliJ'k zijn t.o.v.me mo q. -

de karakteristieke impedantie 2 • De impedantie 2 iso mo
frequentie-afhankelijk en varieert van ca 1 kJl voor DC

tot ongeveer 200)2 voor 100 MHz. De impedantie 2
0

ligt

per definitie vast. Door hoogohmig te meten kan een

impedantie 2 va~ 10 MJtverkregen worden. Daarnaast isme
de qolfimpedantie ook variabel, moeilijk beheersbaar en

afhankelijk van de frequentie omdat de koppeling naar

de omgevinq een capacitieve koppeling zal zijn.

Deze golfimpedantie 2 staat parallel aan 2 en/of
9 mo

De vraag is derhalve in hoeverre het zin heeft een

impedantie 2 t.o.v. 2 te bewerkstelligen. In de
9 mo

parallelschakeling zal een van beiden de zwakste schakel

c.q. de laagste impedantie innemeQ.

5 • 4 • -"-D....;e:...-a....o;;....;;;.l.;;;f.;;;i;.;.m....p;;..e,;;.d.;;..;;a;;.;n;..;t;,;.i;...e~2_ •- g-

Gekeken is verder naar het karakter van de golfimpedantie

2 g • Voor diverse metingen (zie fiq.5.10 en de bijlaoe 6)

wijkt de gemeten waarde v vanaf globaal 40 MHz af van dem
theoretisch te meten waarde. De theoretische waarde wordt

als voIgt vastgesteld: het signaal aan de ingang van de

kabel ondervindt dempina (zie fig.4.11). De waarde van de

frequentie-afhankelijke weerstand 2 mo wordt bepaald

(zie fig.4.12), waarna in fig.5.5 de verhouding vm/e+

kan worden uitgerekend. (de waarde van de golfimpedantie

2 q is uit ijkinasmetingen vastgesteld. In het circuit

waarin 2 g is vastqesteld is de onderbrekingsweerstand 2mo
225 Ohm genomen; voor 2 resulteerde 325 Ohm.)

9
Resume: men bepaalt e+ van het signaal aan de kabelinqang.

men vermeniavuldiqt dit met v /e+.- - m
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In hpt circuit volaens f19.5.6. wordt 2 vervangen door de
9

~~oaciteit C. Beschouwen we f = 40 MHz als het 3-dB punt

nan kan de capaciteit C eenvoudig beoaald worden.

2 = 1Ot.llOhm; 2 = 945 Ohm; 2 = 34 Ohm.me mo 0

2 + 22 2 + 222; W mo 0 C mo 0= ; = .
0 22 2 C 4i1"2 2 fmo 0 mo 0 0

Fiq.5.6.: Vervangingsmocel fiq.5.5a

indien 2 capacitief is.
q

We vinden op deze wijze een capaciteit van ~ 60 pF.

Voor Z = 225 Ohm wordt de capaciteit C + 80 pf.ma -
Uit fig.5.6. blijkt dat de frequentie f o voor varierende Zmo

verandert. Voor de rechtstreekse meting met Z = 50 Ohm enme
2 = 945 Ohm moet f bij gelijkblijvende capaciteit C ongeveermo 0

90 MHz bedragen. Dit is duidelijk niet het geval; het 3 dB punt

blijft bij 40 MHz liggen.

De- oorzaak 1 igt niet bi j de gebruik te meetapparatuu r.

De Tektronix 7844 Dual Beam oscilloscoop heeft een bandbreedte

van 400 MHz. De oscilloscoop versterker unit 7A26 heeft een

bandbreedte van 180 MHz., terwijl de bandbreedte van de passieve

probes P6106 250 MHz bedraagt.

De conclusie is dat Met gesignaleerde verloop enkel en alleen

veroorzaakt wordt door de demping op de XLPE kabel.

Rekenmodelsimulatie:

Het Droaramma SPICEB kent een rekenmodel voor lange leidinqen.

SPICEB gebruikt hiervoor echter een model waarbij in de retour

leiding ook een induktiviteit is opgenomen. De ele~trische

vierpoort is verder verliesvrij aangenomen. Dit is de reden dat

men(een) LC-krinq(en) aanstoot met een zeer hoge kwaliteitsfactor.

Modelwaarden van 250 V aan de uitgang van de kabel zijnbepaald

bij 10 V wisselspaanning aan de ingang van de kabel.

De frequentie-afhankelijke demping is met dit model niet na

te bootsen.

Poaingen om met behulp van dit model inzicht te krijgen in het

karakter van de aolfimoedantie 2 waren om voornoemde redenen
9

niet succesvol.
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E.F. Ste~nnis he~ft 2 bepaald in een sehakeling volaens
a

fio.5.5e • waarvoor Z = + 200 Ohm gevonden werd. Lit.
o

(3),hfdst 3.7. Deze meetmethode was nagenoeq ideaal.

AIle kabels hadeen een karakteristieke imoedantie 2 =50 Ohm.. 0

De demping langs de Kabel (RGU 214) moeht worden verwaarloosd.

De aolfimoedantie 2 is daarnaast voor de nieuwe meetsituatie". 9
bepaald. De meetsituaties volgens fiq.5.5a en 5.5b leverden

een waarde voor 2 van + 150 Ohm (voor Z = 945 Ohm).
9 - ~

Deze bepaling van 2g is moeilijk. De spreiding in deze

waarde is erg groot. Bij de bepaling van 2 is rekening
9

gehouden· met demping langs de XLPE Kabel en de eoaxiale

meetkabels •.

De waarde voor 2 g met 2mo = 225 Ohm bedroeg 325 Ohm.

Het meeteireuit waarin 2 bepaald is staat weergegeven
9

in fig.5.7 •.

XLP£ kGbcl, 2;,. 3'fJl.

--- --
"'/,MIIIU"" SllJ1.
fH &AIa4 LAa. k

Fig. 5. 7.: IJkopstelling voor bepaling van 2 •
9

De gebruikte meetkabels waren twee passieve hoogohmige

meetimpedanties P6106. De demping op de XLPE Kabel voor

een zekere puIs is bepaald op 1.2 dB voor 30.6 meter Kabel.

(puIs: T = 20ns, qrondfrequentie 25 MHz)

Fio.5.8.: Impulsresponsie op

de onderbreking van fig.5.7.:

50 rtt/Jit/,

%00 ""vta,'./.
Z'hIe: 10 NJ1..

De puIs op de ingang van de Kabel

bedraaqt 500 mV. De gedeteeteer

de puIs bedraagt 580 mV.

De puIs wordt t.g.v.verliezen

gedempt.(1.12 dB voor 28.5 meter).
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+ +De aankomende puIs e wordt d40 mV. De verhouding vm/e

bedraaqt 440/580 = 1.3::' .
Va-or Z = 945 Ohm bepaalt men uit fig.4.5a Z = 153 Ohm.mo 9
Voor Z = 225 Ohm , , , , , , , , Z = 320 Ohm.mo 9

5.5. r·1etinqen

De overdracht v /e+ is aan de onderbreking volgens vijf
m

methoden bepaald. Deze methoden zijn:

Rechtstreeks, waarbij Z = 50 Ohm; zie fig.5.5a.me
Rechtstreeks, waarbij Zme = 10MOhm; zie fig.5.5a.

Differentieel,waarbij Zme = 50 Ohm; zie fig.5.5b.

Differentieel,waarbij Z = 10MOhm; zie fig.5.5b.me
Differentieel met balun 50 Ohm.

De waarde v /e+ als functie van de frequentie is vast-m
gesteld. Naast metingen in het frequentie-domein voor

sinusvormige signalen, is gemeten in het tijddomein

door een puIs van bekende vorm op de kabel te injecteren

aan de ingang van de kabel. Deze wordt daarna aan de

onderbreking gemeten. De uitkomsten zullen met elkaar in

overeenstemming moeten zijn.

Het meetcircui t--------

SiGHAA/.lfON ron.
HP 8651t A
ii~E:'I!~;;1l SM.
fH #ifSEA/iCH l.A8. 3NC.

Fi q. 5.9.: iv1eetci rcui t voo r metingen aan aardscherm-
onderbrekingen.

D~ XLPE-kabel is karakteristiek afgesloten. Desondanks

zien we in fja.5.8. een reflectie optreden. Dit wordt

verklaard doordat de puIs niet het kabeluiteinde



35

op?aat, maar de 1<-abel !lui tqedreven wordt", waarna deze

zich voortolant tussen aardscherm en omaevina en daar op

enioerlei wi i ze n:>flecb:·ert. Voor hoqere impedan ties wordt

dit effect sterker. Dit is voor een rechtstreekse meting

met een imoedantie Z = 50 Ohm qeverifieerd., me ~

Voor een laqere Z is de doorqelaten puls nl. groter.- me -
Is de reflectie afkomstig van het kabeluiteinde, dan moet

de waargenomem reflectie groter worden. Het omgekeerde was

het qeval; een beeld dat overeenkomt met de eerdere

verklarinq.

Het ingangssignaal op de XLPE-kabel is afzonderlijk vast

gesteld. Men creert op deze wijze geen aardlussen. Het

circuit is op een punt met litzedraad qeaard. De generator

en de oscilloscoop worden vrij van aarde gebruikt.

Gegevens over de gebruikte apparatuur zijn vermeld in

bijlage 2.

5.6. Resul taten.

Omdat men meet aan een onderbreking d.w.z.reen impedantie

sprong, krijgt men bij metingen in het frequentiedomein

voor sinusvormige signalen onherroepelijk te maken met een

staande golfpatroon. Reflecties op de impedantiesprong aan

de ingang van de Kabel en de overgang van 34 Ohm naar

Zme Ohm aan de onderbreking zijn hiervan de oorzaak.

In bijlage 3 wordt de theorie van een staande golfpatroon

behandeld. De theorie laat zien dat het mogelijk is uit

de gemeten maxima en minima het gemiddeld ingangssignaal

te bepelen. Daarnaast geeft het waargenomen patroon informatie

over de reflectiecoefficient en de lengte van het lijnstuk

waar de staande golf optreedt.

Bij de metingen is gezorgd voor een gelijk gemiddeld in

ganqssignaal. Aan de ingang van de Kabel meet men met een

hooqohmige meetimpedantie, omdat anders de parallelschakeling

van 34 Ohm en 50 Ohm (bij meting met 50 Ohm coaxkabel) ontstaat.

In zo'n geval is de reflectiecoefficient zelfs 42%.
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In fig.S.tO. ziet men net resultaat van metinoen in het

freauentiedomein. Er wOLdt rechtstreeks aan een onderbre

king gemeten met Zme = 50 Ohm. Aan de ingang van de XLPE

kabel is qemeten met de hoogohmiqe passieve probe P6t06.

e.,'lr
'i. III

200mV/div.

t e.u.~"g k4bcl

"''''Itt ""tl.,.~,..

Fig.S.tO.:

Rechtstreekse meting met

50 Ohm coaxkabel.

meetcircuit zie fig.S.9.

10 /3 '1 Z3 40 F MHz 100

Het signaal aan de ingang van de kabel fluctueert sterk

t.g.v. het staande qolfpatroon op de kabel. De variatie

in het gedetecteerde signaal vm is veeI minder sterk aanwezig.

Het eerste qebied tot ~ 25 MHz levert geen informatie op,

terwijl het tweede gebied stabiel (nauwelijks maxima en

minima waarneembaar) afneemt in gemeten amplitude.

De dip bij 80 MHz wordt veroorzaakt doordat een meetkabel

bij deze frequentie een eigen staande golfpatroon vertoont.

Analoog aan de metingen volqens fig.S.tO. is ook gemeten

zoals aangeqeven is in deel 5.5. Deze figuren zijn als

bi j I age 6 opgenomen.,

Van aIle patronen valt op dat de gemeten waarde vm in het

frequentiegebied 30 - 50 MHz afvalt.

Kijkt men naar de frequentie-afhankelijke dempinq zoals

deze is waargenomen op de XLPE kabel (zie fig.4.11) dan ziet

men dat het verlies aan meetsgnaal voor de hogere frequenties

hiermee qrotendeels verklaard is.

Naast het verlies aan siqnaal t.g.v. de demping heeft men

een theoretische waarde voor v /e+ aan de onderbreking.
m

Deze waarde kan berekend worden uit de formules aangegeven

in fio.S.S. De theoretische waarden staan daarnaast vermeld

in tabel 5.1.
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Het ingangssignaal volqens fig.5.10. wordt opgevat als

een signaal met een constante amplitude van 1 Volt.

Dit constante signaal wordt in het frequentiedomein

gedempt volgens fig.4.10. Dit resultaat vermenigvuldigd

met de theoretisch mogelijke waarde voor de verhouding
+ ..

v /e geeft de waarde voor v waarin we geinteresseerd zijn.m m
Behalve metingen in het frequentiedomein voor sinusvormige-

signalen, zijn metingen in het tijdcomein verricht, waarbij

pulsen van bekende vorm worden gelnjecteerd.

Fig.5.11. laat de gelnjecteerde ouls (500mV), de gereflec

teerde puls (180mV) op 330ns en de gemeten puls v
m

(300mV)

zien. Gemeten is aan ~~n onderbreking met Z =50 Ohm.me
Voor de gegeven pulsbreedte kan men de grondfrequentie

bepalen volgens f = ( 2T )-1 Hz. Bij deze grondfrequentie

(25 MHz voor T = 20ns) is volgens fig.4.10. de demping

op de Kabel 1.8 dB (30.6 m). Brengt men deze dempinq

(1.6 dB, 28.5m) in rekening op de verhouding v /e+ dan
m

is het resultaat 0.72 • Dit is gelijk aan de theoretischp

gevonde~ waarde.

A.-.
-... -

"J\ ."........ -to'

Fig.5.11. :

Impulsresponsie op de
onderbrpkin~ van fig.5.7.
Z = 50 Ohm.me

200mV/div.
SOns/dive

_De reflectie op 225 ns is duidelijk geringer als die

in fig.S.8.waar Z =10MOhm. Deze reflectie werd verklaardme
door het"naar buiten drijven" van de pulse
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In fig.5.12. is het resultaat van de metinaen in het

frequentiedomein weergegeven. De staande oolf aan de inganq

van de XLPE kabel is vervangen door zijn gemiddelde.

Fig.5.12. :
Frequentieresponsie op
de onderbrekino van fig.5.7.
Loqarithmische F-schaal.

40 50 F MHl 100:(

200 mVIdiv.

e-i,__________ J. - --

+
-C .(1", ~

O,+------r---,.-r----r---.,

1

In fig.5.12.: e.
1
+e

v mg

signaal aan de inganq van de kabel,

signaal op de kabel bij de onderbreking,

theoretisch detecteerb~ar~~ignaal, bepaald
uit de verhouding v Ie ,

m
practisch gemeten signaal v •

m

In figuur 5.12. staat de impulsresponsie met een zwart blokje

bij 25 MHz aangegeven. De resultaten zijn goed in overeen

stemming met de theorie.

Van de andere meetmethoden zijn de grafieken analoog aan

fig.5.12. opgenomen als bijlage 6.

Tabel 5.1. geeft een overzicht van de theoretische verhoudinq

v le+ en de practisch aemeten verhouding v -/e+ voor dem - ~ m
verschillende methoden. Deze practische verhouding is

bepaald uit metingen in het tijddomeinCzie fig.5.8.en 5.11.)
De theoretische waarde is bepaald volgens de formules van

fig.5.5. De frequentie-afhankelijkheid van de weerstand Zmo

is verrekend in de tweede kolom. We zien dat het effect van

deze afhankelijkheid niet groot is.
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PULSMETINGEN IlJ,., le+ Z -945 Ohm Zmo=2?5 Ohm
Zmo",200 Ohm 2 g ",325 Ohma

Th I Pr THEQRIE
Informatie Direct 50 Ohm 0.72 0.68 0.70
nulsvorm

Dt rect 10 t~Ohm 1.42 1.32 1.32

DifferF'ntieel 1.04 0.86 0.96
50 Ohm
Di f f!' ren tiee 1 1.61 1.50 1.42
10 MOhm
Direct 0.72 0.66 0.70
50 Ohm balun

Informatie Gebalanceerd 0.48 0.46
lokatie 50 Ohm balun

Ongebalanceerd 0.48 0.46
50 Ohm
Onqebalanceerd 0.71 0.66
10 MOhm

Tabel 5.1.:

Theoretische - en gemeten waarden aan aard
schermonderbrekingen.
Metingen in het tijddomein. T = 20ns.o

5.7. Conclusips.

De meetresultaten van de gebruikte methodpn zijn in qoede

overeenstemming met de theoretische bepaalde waarden.

Afwijkingen van de waarden in het frequentieoebied groter

dan 50 MHz zijn verklaarbaar door het capacitieve karakter

van de golfimpedantie Z • Onder zekere aannames is voor
9

deze capaciteit een waarde van 60 - 80 pF oevonden.

Voor metingen is de differentiele meting met een hoge

meetimpedantie te prefereren. Voor gevoelige metingen

werkt men niet met passieve verzwakkers. Met de FET probe

heeft men echter in de 1:1 verhouding voldoende bandbreedte.

Veel aandacht moet besteed worden aan het maken van de

juiste hoogohmige onderbreking. Bij waarden van de golf

impedantie Z van 200 - 350 Ohm, welke parallel aan de
9

onderbreking komen te staan, dient de impedantie van de

onderbreking in redelijke verhouding gekozen te worden.

Door de afname van Z voor hogere frequenties met eenmo
factor 5 a 6 moet Z in eerste instantie ( DC-waarde)mo
niet te laag gekozen worden. Te hoge waarden zijn zeker

niet zinvol.
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- Voor breedbandige metingen vormt de kabellengte de

beperkende factor. De frequentie-afhankelijke demping

bepaalt de uiteindelijke haalbare meetgevoeliqheid.

In fig.c ,bijlage 4 komt deze beperking duidelijk naar

voren.

- Simulatie van het meetcircuit volqens fig.5.9. met

behulp van rekenmodellen ( het programma SPICE8 ) zijn

slechts zinvol voor het inzicht in het reflectiegedrag

van pulsen op de kabel. De transmissielijn is in dit

programma verliesvrij, zodat demping niet of slechts

met ingrijpende wijzigingen in het rekenmodel ingebouwd

kan worden. Voor sinusvormige signalen oscilleert het

sterk.
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6. Detectie met behulp van een meetspoel.

6.1. Inleidina

Een detectiemethode van partiele ontladingen is het meten

met een meetspoel aangebracht om de kabel. Deze methode is

mogelijk, omdat t.g.v. de niet massieve structuur van het

aardscherm uitwendig een magnetisch veld H in de z-richting

aanwezig is. (zie fig.6.1.)

Fig.6.1.: Principe van de
meetmethode.

Vind

Dit H -veld is meetbaar met een sooel om de <abelmantel.z .
De gevoeligheid van de meetmethode is een criterium voor

toepasbaarheid en dient nader onderzocht te worden

6. 2. Theo r i e

G.J.A.IJdema, lit.(13) geeft in zijn stageverslag aan dat

bij een niet-massieve structuur zoals het geval is bij de

onderzochte XLPE kabel een uitwendige meetspoel een H -veld. z
in de kabel kan detecteren. De gelnduceerde spanning V. d- In
is afhankelijk van een aantal waarden; er geldt:

2
r a

i ,

Hierin is: N het aantal windingen van de meetspoel,

h de spoed van de koperdraden v/h aardscherm,

r d de straal van het aardscherm,

r a de straal van de geleider,

i de ontladingsstroom t.g.v. een puls e.
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Integratie van het gelnduceerde signaal geeft een waarde

van de pulshoogte e omdat geldt: i = e / Z •o
Aanname in bovenstaand model is dat voor deze hoge fre-

quenties de stroom tengevolge van het skineffect alleen

in de koperqeleiders loopt.

De puls verplaatst zich in twee richtingen vanaf de ont

ladingsplaats, zodat men de hoeveelheid betrokken lading

kan bepalen volgens: i = t i b

JT.
q = ibdt

o

De stroom i b is hier de maat voor de lading q die bij het

doorslaan van de holte ( de ontlading ) wordt verplaatst.

Voordelen van de meetmethode zijn:

Het aardscherm blijft intact.

De meetspoel is gemakkelijk verplaatsbaar.

De polariteit van de gelnduceerde spanning geeft informatie

over de richting van de stroom i en daarmee over de plaats

van herkomst van de golf.

Voorwaarden voor toepassing van deze meetmethode zijn:

Het meetsysteem moet het liefst in staat zijn gevoelig

te meten. Onder gevoelig verstaat men 0.1 pC (zeer gevoelig)

tot enkele pC.

Het meetsysteem moet voldoende bandbreedte hebben.

Het aardscherm moet uiteraard de structuur hebben waardoor

inwendig een H -veld wordt geproduceerd in de kabel.z

Door een spoel om de Kabel te gebruiken creert men een

~C Kring volqens fig.6.2. In deze Kring met resonantie

frequentie Wo = 1 /'/LCbedraagt de Kwaliteitsfactor Q : RJf •

Fig.6.2.: Equivalent circuit voor
metinq m.b.v. meetspoel.
W = 1/1fLC,o

Q = R.VC/L' •
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De kwaliteitsfactor Q van deze Kring neemt af voor een

toenemende inductiviteit L, m.a.w. voor een toenemend aantal

windingen N.

6.3. Metinaen

Het circuit waarin de metingen verricht zijn staat afgebeeld

in fig.6.3.

OSCiLLOS-
r--:::lI~--+ C40P • - - - - - - -j: .:- -

Fig.6.3.:

Meetcircuit voor de
metina m.b.v. meet
spoelen extern om de
k abel.

PULS
GENERA

De metingen vinden plaats in het tijddomein door pulsen

aan de ingang van de Kabel te injecteren.

De meetmethode kan als voIgt worden beschreven:

8reng een laag geleidend plastic (velostat) aan om de

Kabel. Deze laag wordt aeaard waardoor men capacitieve

koppeling tegengaat.

Wikkel hieromheen de spoel (gelsoleerd koperdraad).

Gekozen is voor een spoel van 1 winding, 15 windingen en

75 windingen.

Het aardingspunt ligt centraal dicht bij de meetspoel.

De verbinding tussen meetspoel en de oscilloscoop wordt

verkregen met een RG 58 C/U coaxkabel.

Triggering wordt extern aangebracht vanaf de pulsgenerator.

De puIs op de Kabel welke als referentie dient, moet zo

dicht mogelijk bij de plaats van de meetspoel worden ge

meten. In de praktijk betekent dit dat de meetspoel aan

het begin of het uiteinde van de Kabel aangebracht wordt.
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- Gegevens over de aebruikte aoparatuur zijn opgenomen

in bijlage 2.

Voor varierende amplitude van de geinjecteerde puls e

wordt het signaal gemeten dat geinduceerd wordt in de

meetspoel.

Gekeken wordt of het veronderstelde lineaire verband tussen

het aantal windingen en het geinduceerde signaal aanwezig is.

6. 4. Re su 1 t a ten

-Het lineaire verband tussen het meetsignaal en het aantal

windingen is niet aangetoond. Sen variatie van het aantal

windingen tussen 1 en 75 leverde een factor 2 aan winst in

signaal. Voor een amplitude van de puls evan 1 Volt bedraagt

het geinduceerde meetsignaal in een spoel van 75 windingen

9 mV. (zie bijlage 7, fig.a). In de spoel van 1 winding

bedraagt dit 5 mV. TUssenliggende aantallen windingen

liggen in het gebied aangegeven door de waarden 5 en 9 mV.

-Het verband tussen de amplitude van de puls e en het meetsig

naal is lineair.

- De haalbare meetgevoeligheid bedraagt enkele pC.

Het minimale signaal aan de ingang van de versterker

(Avantek, gegevens zie bijlage 2) wordt bepaald door de

ruis welke 53 fN eff. bedraagt. ( 150 fN tt.)

Stellen we het geinduceerde signaal 7.5 mV bij een puls

e = 1 Volt, dan levert dit een overbrengverhouding van 7.5 10- 3 •

De minimale hoeveelheid

bedraagt: .
a. ="mln

lading

T e.o mln
Zo

q welke gemeten kan worden

= 5.9 pC-, met

-3e. = 150 J,,{v I 7.5 10 = 0.02 Volt.mln I

TO = iOns; Zo = 34 Ohm.

Voor geringere pulsduur To is grotere gevoeligheid mogelijk.

De kabellengte moet beperkt blijven i.v.m. demping langs de

Kabel van de puls e.
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Bij meting met een spoel met een gering aantal windingen

is duidelijk een gedifferentieerd signaal waarneembaar.

(zie bijlage 7,fig.b)

Voor meer windingen neemt de inductiviteit van de spoel toe

(zie fig.6.2) en wordt de kwaliteitsfactor Q van de Kring

Kleiner.

In bijlage 7 zien we de reproduceerbaarheid van de pulse

Het uitslingereffect is aanwezig omdat de LC-kring uitdempt.

Tevens zien we dat de Kring aangestoten wordt, voordat de

puls de meetplaats passeert. De voor-ijl tijd bedraagt SOns.

Een mogelijke verklaring is het feit dat het magnetische

veld buiten het aardscherm in lucht sneller loopt dan in

de Kabel. (looptijd per meter in de Kabel S.7ns, in lucht

3.3ns). Over X meter Kabel krijgt men X(S.7 -3.3)ns looptijd

verschil. Metingen op andere plaatsen van de Kabel moeten

verschillen in looptijd opleveren. Dit was niet het geval.

Metingen aan partiele ontladingen hebben inderdaad de b~Jik

baarheid aangetoond van de methode met de meetspoel.

De gevoeligheid van de gebruikte spoeltjes was in dezelfee

groott~orde als hier aangegeven. Het aantal windingen bedroeg

ca. 10. De hoeveelheid lading q welke bij deze metingen

( 30/ SOkV XLPE k abel s welke aan verouderingsproeven waren

onderworpen) gemeten is bedroeq 3 - 7 pC.

6.S. Conclusies

De gevoeligheid welke mogelijk is met de beschreven meet

spoelen bedraagt bij een pulsduur van. 10ns enkele pC.

Het meetsys~eem gedraagt zich lineair.

Het veronderstelde lineaire verband tussen het aantal

windingen N en het geinduceerde signaal V. d is nietIn
aangetoond. Dit komt vermoedelijk door het aanstoten van

de RLC-k ring.

Voor een grater aantal windingen zal de kwaliteitsfactor

van deze k ring afnemen.
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7. Conclusie en nabeschouwinq

Toepassing van de taper als reflectie-arme impedantie

aanpassing leidt tot te grote constructies. De afsluitina

met de karakteristieke impadantie functioneert daarnaast

echter goed.

De gemeten demping op de Kabel komt aoed overeen met andere

waarden uit de literatuur over metingen aan vergelijkbare

kabeltypen. De halfgeleidende lagen verzwakken de hoog

frequente signalen sterk en beperken de bandbreedte van het

detektiesysteem, afhankelijk van de kabellengte, de plaats

van de ontlading en de opbouw van de Kabel.

De weerstand van de halfgeleidende laag neemt voor hogere

frequenties af, waardoor meting van de gelijkstroomweerstand

van het halfgeleid~nde materiaal bij dit type Kabel een

bovengrens voor de te verwachten demping oplevert.

De discrepantie tussen de gemeten demping en de theoretische

demping is verklaarbaar door overgangsimperlanties tussen het

aderscherm, koolcrepe-papier en aardscherm welke in het

vervangingsmodel niet meebeschouwd worden. Daarnaast zal de

structuur van het aardscherm voor hoqe frequenties zeker

aanleiding geven tot verliezen. Deze verliezen blijven echter

een moeilijk meetbare verliespost.

De voortplantingssnelheid v is niet afhankelijk van de

frequentie, waardoor de pulsvorm niet door dispersie

aangetast wordt.

De detectieweerstand van de onderbreking aan de Kabel is

frequentieafhankelijk. Voor hogere frequenties (100 MHz)

ligt de weerstand rond 200 Ohm. Deze waarde is in een vorig

afstudeerwerk gevonden voor de waarde van de golfimpedantie Z •
9

Dit maakt een juiste bepaling van het karakter van Z moeilijk.
9

De meetmethode met behulp van een extern meetspoeltje is zeker

zinvol als extra hulpmiddel. Voor Korte pulsduur en beperkte

kabellengte is de gevoeligheid enkele pC. Voor onderzoek naar

het gedrag van ontladingen is de methode niet geschikt.

De meetspoel vormt in combinatie met de meetkabel nl. een

RLC-kring, welke door de puIs op de Kabel aangestoen wordt.
De demping van deze Kring neemt toe met het aantal windingen.
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Kabelqeqevens 30/501<V XLPE kabpl NKF.

- AIlU1;lJiur-f

~- '----- MNoltEI - PVC

AARdsch./t'" -I<opu
".~-Aduschn,.,

AFI'fE~;NGfN :

a. 8.15 "''"
b 9·15 In".,

C 2/.0 In""

d U.s Inm

E 211.0 Irlln

F 2].0 """.,

f edc bel

Het aderseherm bevat van binnenuit gezien:

- een laag koolstofhoudend polyetheen; dikte 1.1 mm.

- 2 lagen kooler~epapier; totale dikte 0.4 mm.

Het aardseherm bevat van binnenuit gezien:

- 72 koperen qeleidprs; straal 0.40 mm.

- een koperen band; dikte 0.1 mm; breedte 25 mm.

Kabellengte: 30.6 meter.

BEREKEND

Induetiviteit L = 1.89 10-7 Him

Capaei tei t C = 1.64 10- 10 F/m

GEMETEN
-7

L = 1.94 10 Him.

C = 1.68 10- 10 F/m.

Karakteristieke impedantie Z = 34 Ohm.
7 0_1

<r"a koper = 6.25 10 (..Qm) .!
tr aluminium = 3.33 10 7 (..n.m)-1. t 1° Ok

9 -1 soo r e l J e
<r h h.laaq = 0.64 (Am).

-1
(f' crepe = 0.59 (Am).e
Ja = 6.37 10- 21..{j (m).}
r -2 ~
Oq = 8.72 10 / -.If (m). s·~indiepte.

&~ = 629 I .If (m).

~ = 411".10- 7 Him; £ = 8.864 10-12 F/m.1 0 0

•spoed kooeren band 3.3 em; = 30. 4. ;

spoed koperen geleider: 39.7 •em; = 70.4 ;

tan 0< = h I 2·'Trr; r = 22.5 mm.

e' - II
tan ~ =

-Ll

£r e 2.26; 2,5 10 -= j ( ; =r

geleiding.
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f"1eetaooa rR tuu r

Meet~abels: passievp mpetprobe Tp~tronix P6106,

10fvlOhm, 1.3pF', 10x, bandbreedte 250MHz, risetime" 1ns.

FET probe Tektronix P6201,

100x, bandbreedte 10 MHz, risetime

10x, bandbreedte 1 MHz,

1x, bandbreedte 100 kHz.

Amphenol RG 58 C/U, 50 Ohm. Verzwakking .995 per meter.

Opgave fabrikant (10 MHz): 1.4 dB voor 100 feet (=30.48m:

Oscilloscoop: Tektronix 7844 Dual Beam Oscilloscope.

Amplifier unit 7A19·, bandbreedte 400 MHz·, Z. = 50 Ohm.. In
risetime 0.9ns; gevoeligheid 10mV/div.

Amplifier unit 7A26; bandbreedte 160 MHz; Zin = 1 MOhm.

risetime 2.2ns; gevoeligheid 5mV/div.

C-53 oscilloscoop camera.

Pulsgenerator: E.H. Research Laboratories Inc.

output impedantie 50 Ohm; minimale stijgtijd 2ns.

minimale pulsbreedte 10ns.

Sinusgenerator: Hewlett Packard 8654A.

output impedantie 50 Ohm; bandbreedte 10MHz - 500MHz.

constante amplitude « 1dB) over het frequentiebereik.

Vector Voltmeter: Hewlett Packard 8405A.

Bandbreedte 1 MHz - 1 GHz; Probes: 0.1MOhm, 2,5pF.

Impedantiemeter: Hpwlett Packard 4800A

Bandbreedte 5 Hz - 500kHz.

Hewlett Packard 4815A.

Bandbreedte 500 kHz - 108 MHz.

Balun: qeqevens zie lit.(3) bijlage 9 •

1:1 ; 13 slagen getwist ; geisoleerd koperdraad

rioor een ringkern; bandbreedte 500 MHz; Zin = 50 Ohm.

Versterker: Avantek GPO 460 serie. Bandbreedte: 200 Hz tot

400 MHz; versterkinq 27x; inganqsimpedantie 50 Ohm;

uitganasimpedantie 50 Ohm;

Rui sni veau (ingang) 53 t V (eft) •
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Stnanop anlftheorie

uit pen staande golfpatroon is verschillende informatie te

achterhalen. Er geldt nl. voor de spanning V in een runt P,
p

1 anas de z-as:

V =p
V{z) = fA e-Yz + B e+~zJ,

= fA e-r z l1 1 + f e2~zl A
met fJ = B ' de reflectie-

l coefficien t,

of) If1'(1.
Alaemeen kan f complex zi jn: e= r e J ; (r~ 1).

Voor een verliesvrije transmissielijn geldt: 0( = O.

=

=

V =p A I r j-iJ 2 j ,1 z I1 + e e l~ ,

A r[1 + r co s ( 2 ~ z + e)] 2 + ['12 sin 2 ( 2 ~ z + B)} t ,
A { 1 + r2 + 2r co s {2 ~ z + 9}Jt .

i Aliff)

V,eV) A

___•• Z

Figuur 1 Staande golfpatroon zonder demping

Uit de hoogte van de maxima en minima is de reflectie

coefficient te bepalen.

- Voor de ligainq van de opeenvolgende maxima/minima geldt:

2 ~ z = 2Tr'n. Dus 2.2 Trf 1,VLC. lkabel = 21T'n

2.2Trf 2·VLC. lkabel = 2TJ"(n+1)

?~f,"LC. 1, b 1 = 1.Ka e

Met behulp van een freauentiemeting bepaalt men de lengte van

het kabelstuk waar de staande golf optreedt. In fig.5.10 kan

bepaald worden dat de dip bij 80 MHz verzaakt wordt door een

kabellenate van 1 of 2 meter.
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Freouentiemetinqen halfqeleidende laag

Theorie: men neemt van pen sample lz[ en r als functie van

de frequentie f. Het werkelijke circuit waaraan

gemeten wordt bestaat uit rie impedantie van de sample

met in serie de inductiviteit van de. aansluitdraden.

Deze inductiviteit gaat voor hogere frequenties

overheersen.

Voor lage frequenties bepaalt men daarom de frequentie

afhankelijkheid van de parallelschakeling van de

weerstand en de capaciteit. Voor hogere frequenties

( bij onze metingen > 20 - 30 MHz) bepaalt men de

frequentie-afhankelijkheid van de weerstand met in

serie daaraan de inductiviteit •

20 MHz:

30 MHz:
• ..J. _,....,., - arctan £VL

G

R = tan 1= . L _ ~tan 4Vtan 2"1 + l' ,- Vtan 2:; + l' •

.M.b.v. bovenstaande modellen is de geleiding Gover het gehele

frequentieqebied te bepalen. De capaciteit C is daarentegen

slechts uit het eerste model te berekenen. De asymptotische

waarde heeft de capaciteit C dan echter reeds bereikt.

Uit het tweede model is de inductiviteit van de aansluitdraden

nauwkeurig bepaald. In een aparte meting (zonder sample) kan

de waarde hiervan bevestigd worden.
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v •m
I· ,prac':J sen

Metingen in het frequentie
pn het tijrldome n aan aard
sehermonderbrek ng.

a) Metinq volopns fig.5.5a
Z = 1() r~Ohr;1.me

b) meting vol oen s :fig. 5. 5b
z = 50 Ohm.me

+e

e) meting volgens f i o.5.5b
Z = 10 I/,Ohm.me

~) meting aan Pen GnrDrbreking.
Met balun 50 Ohm 1:1.

v
rna

signaal aan ~p inoana van
de kabpl (cem5crlelde van een
staande-oolfpatroon).

signaal 00 de kabel bij de
onderbrpk; ng.

vmt = theoretiseh GPtecteerbaar
sionaal. bpo021rl uit de- +verhoudina v~/p •

,'I

®

®
t.i.-----------------

200 mV l,Jiv.

200 mV Icliv.

AJ-JtI(

04---------r-r------:"1,--
to 40 50F MHz _~O_O_~)

04- ,..-~---~:__-

40 4050F MHz ~oo .,

r

r

2DOrnVIdiv'.

O,...+- ---,_-r-__---::"!'":""_

"10 40 50 F MH2: -100

r
200mV /div.

®

O.,j..... .....-..........!--_----:'~-

40 40 ~oo
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Detektie met behulp van een neetspoel.

SO ns/d iv.

75 windingen

5 mV/drv.

A

500 V/d'm IV.

\

1\ f\ ~ ~ r-.....---",~ ~

""J V v ...

. -

50 nS/div.
1 winding

m IV.

\

I f\ --V- ...,

8
sao V/d'

SmV/div.

SOns/div.
7Swindingen

C
500 V/d'm IV.

~ A 7\~~ 1\ ( \1\ /\
\ l V \ V V \ /v .. I'"

5 mV/d,v.
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