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SUM1~RY

For the insulation coordination of high-voltage gas

insulated substations it is important to develop fast

measuring systems. The wave front chopped impulses which

occur in SF6 are very steep and difficult to measure.

In this report two voltage dividers for SF6 switchgear

are compared.

One of them is based on the principle of consecutive

differentiation and integration. The high-voltage capa

citance acts as the differentiating part together with

a 50 Ohm resistor which terminates a long measuring

cable. The voltage across the resistor is integrated.

The measuring surface of this divider is connected to

the measuring cable by a conducting cone to avoid as

much as possible stray capacitance and inductance.

The second voltage divider is a capacitive divider. To

avoid internal resonance and to obtain a constant divider

ratio over a wide frequency range it is necessary to

pay attention to the construction of the low voltage

capacitance. In the model built for measuring,this capa

citance was no longer a limiting factor.

Both dividers are developed to be built in an SF6 vessel.

The capacitive divider has a useful frequence range up

to 300MHz. The differentiating-integrating divider reaches

almost 200MHz. In this design the shape of the cone needs

improvement as well as the integrator.
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1 INLEIDING

Door direkte of indirekte blikseminslag en door schakel

handelingen ontstaan in de elektriciteitsnetten hogere

spanningen dan de normaal aanwezige 50Hz bedrijfs

spanning. Deze overspanningen mogen nooit gevaar opleve

ren voor mensen. De apparatuur en de komponenten zullen

ook in zekere mate tegen deze hoge spanningen moeten

worden beschermd. Enerzijds kan men de isolatienivo's

verhogen en op aIle plaatsen de netten beveiligen tegen

blikseminslag. Anderzijds kan men door het juist plaatsen

van overspanningsafleiders en bliksemdraden in de boven

grondse netten voorkomen dat er enige schade aan appara

tuur en komponenten wordt aangericht.

De koordinatie van isolatie gebeurt op grond van ekono

mische motieven. Tijdens het plannen van het elektri

citeitsnet wordt inzake de isolatie gelet op het volgende:

AIle overspanningen die het isolatienivo overschrijden

moeten onschadelijk gemaakt worden door of afleiding

met behulp van bijvoorbeeld zinkoxide afleiders of door

overslag toe te laten op die plaatsen waar het isolatie

medium zelfherstellend is. Het spreekt voor zich dat in

komponenten waar zelfherstellende en niet-zelfherstel

lende isolatie voorkomt de laatst genoemde een hoger

beschermingsnivo zal hebben.

Ook SF6 schakelstations moeten een isolatie hebben die

geschikt is voor de te verwachten overspanningen. Om

de juiste kriteria voor de bescherming te vinden is het

nodig om beproevingen te doen met verschillende spanningen.

TEen belangrijk aspekt in deze beproevin6 en is ret meten

:van transiente spanningen waarbij zowel amplitude als

19o1fvorm van belang zijn.

De wet van Paschen zegt dat de doorslagspanning van een

homogeen veld in een gas afhankelijk is van het produkt

van druk en elektrodenafstand. Door de druk van het

isolerende gas goed hoog te houden kan ook het isolatie-
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nivo bij een relatief korte geleiderafstand groot genoeg

zijn. Di t geldt voor een uniform veld maar een gasge··

vuld systeem zal zo ontworpen zijn dat het veld zo goed

mogelijk uniform is en dat de veldsterktes geen extreem

grote waarden zullen krijgen. Dit heeft men gedaan door

het systeem koaxiaal te houden en door aIle geleiders

en aardoppervlakken zeer glad te maken. Ruwe oppervlakken

zorgen bij toenemende spa0ning voor kleine ontladingen

in de buurt van allerlei onregelmatigheden. Hierdoor

gaat er al een stroom van de hoogspanning na3r de aarde

lopen en deze veldverstoring is de oorzaak van een lager

doorslagnivo.

Om een doorslaglawine te starten moeten er voldoende

elektronen aanwezig zijn in het gqs. Stijgt de aange

legde spanning langzaam dan zal er een eenduidig span

ningsnivo zijn waarbij doorslag optreedt. Maar bij kort

durende pulsen kan het aantal elektronen dat aanwezig

is bij het aanleggen van de puIs niet voldoende zijn

en hoewel de pulshoogte de doorslagspanning die bij ge

lijkspanning gemeten is, overschrijdt zal er toch geen

doorslag ontstaan (lit 1). Hoe korter de puIs hoe hoger

de spanning kan zijn die nog geen doorslag geeft. In

het algemeen kan men dit in een grafiek uitzetten waar

bij horizontaal de totale duur van de aangelegde puIs

te zien is en vertikaal de houdspanning van het test-

ob j e kt. (fig 1. 1 ) .

1, In SF6 kunnen de pulsen zeer steil zijn omdat we hier

I met streamerdoorslag te maken hebben. Door de koaxiale, ... -------"~---
I opbouw zijn de hoge frekwenties in staat om zich zonder

I problemen voort te planten. Ten behoeve van de isolatie-
I .. ..
I koordinatie moet daarom de transiente spanningen goed
•
I gemeten kunnen worden.,

Vroeger en ook nu nog vaak gebeurt dit door een spannings-

I deler extern aan te sluiten. Door deze opstelling kunnen
t
1gemakkelijk oscillaties ontstaan omdat de externe span-

Iningsdeler extra kapaciteit en induktiviteit aan de
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2 KORTE BESCHRIJVING VAN DE TE VERGELIJKEN SPANNINGSDELERS

in!,
.::Ie....~ e-
~. "- .c..e.-
~~
It""'--.r _..A
""~ "'-1.

schakel-X~

%

1-----ApprllIl. Gill ----l

de kapacitieve deler in gasgevuld
materieel

fig 2.1

Het CESI stootspanningmeetsysteem uit Italie in een kapa-

citieve deler (lit J). In gasgeisoleerd schakelmaterieel _

ziet hun deler er uit als in figuur 2.1.

t De sekundaire kapaciteit, C2 , heeft last van indukti

: viteit en door de oscillaties die daardoor ontstaan is

I men niet in staat om direkt konklusies te verbinden
I
'aan de stapresponsie. De italianen meten daarom de snel-

heid van hun deler indirekt. Als parameter hanteren zij

de lengte van de toevoerdraad naar de hoogspanningskant

en de weerstand in dezelfde lijn die voor de demping

van de oscillaties moet zorgen. Daartoe hadden zij een

opstelling als in fig 2.2.

HV
-Elettrode

_.r

I -----Copaclt.... prob&

fig 2.2 meetopstelling voor de kapacitieve deler

De bruikbare meetresultaten worden in een grafiek gezet

waarbij de responsietijden tegen de weerstandswaarde

zijn uitgezet en de lengte van de toevoerdraad fungeert

als parameter.
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fig 2.3 experimentele responsietijden

? Het is opvallend dat er negatieve responsietijden worden

gemeten. De verklaring volgt uit de definitie van respon-l'~
sietijd en het feit dat zij oscillaties hebben gemeten. l
Daarbij kan men zich afvragen wat de betekenis is van

negatieve responsietijden.

De gevonden lijnen worden naar R=O geextrapoleerd en uit

deze informatie wordt een andere grafiek gekonstrueerd

die de lengte op de horizontale as aangeeft.

fig 2.4 de responsietijden zlJn geextrapoleerd
voor Rd=O en zijn uitgezet tegen de lengte
van de externe verbinding

Door nogmaals te extrapoleren wordt een responsietijd

van -2.5ns gevonden.

Bij IREQ, Canada is een resistief systeem zodanig ont

worpen dat het elektrisch veld veroorzaakt door de span- ,

ningsval over de weerstand precies past in het veld tus

sen de binnengeleider en de buitenkant van het vat.

Hierdoor wordt het parasitaire effekt van de kapaciteiten
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naar aarde teniet gedaan. Met behulp van de komputer

is de vorm van de hoogspanningsweerstandswinding bere

kend zodanig dat de responsie op een stap oneindig snel

wordt.

.
.J
.~

20 40 60 iO '00
v('I.;

'00 .;

90 t. ~

80

70 ~•.
60 l

E lu
- ~o 'i..J

U

40

10 ~J

!
I

20 0

fig 2.5

Design ot th~ resistor divider for opera
tion iOf,ide a pressurized test vesllel.
The shaded ,,:-ea corresponds to a thick
coating of epoxy resin with the dielec
tric constant £ • 3.6. The voltage dis
tribution along the resistive winding was
plotted on the adjacent graph from the
co:nouter-calcul.. ted equipotential line
pat.erft.

Ondanks de zorgvuldige konstruktie is de gemeten responsie

6ns ~ij hun deler voor 200kV en 17ns voor de 2MV deler.

De uitvoering van zorn deler is gebonden aan de vorm

van het vat waarin het geheel is ingebom"d. De oorzaak

hiervan is de afhankelijkheid van het elektrische veld

van de konfiguratie. Daardoor is dit systeem minder
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bruikbaar om in diverse opstellingen te gebruiken. Er

gaat te veel tijd zitten in het berekenen van de vorm

van de weerstandswinding en in het maken van de deler.

AIleen als het systeem als een afsluiting van een station

kan dienen is het uitwisselbaar. De binnengeleider,

buitenkant en weerstandsdeler moeten namelijk de van

tevoren berekende posities hebben om een snelle responsie

mogelijk te maken.

De T.H.E.-deler (lit 2) deelt het hoogspanningssignaal

door achtereenvolgens te differentieren en daarna te

integreren. De differentiator bestaat uit een kapaciteit

van de hoogspanningskant naar de meetelektrode in serie

met een weerstand van de elektrode naar aarde. Het signaal

over de weerstand is gedifferentieerd en een integrator

bestaande uit een weerstand en een kondensator zorgt

voor de reproduktie van het oorspronkelijke signaal.

V.In

R.
l

c. V 'tl Ul

fig 2.6 het vervangingsschema van de T.H.E.-deler

Met komponenten zonder parasitaire impedanties werkt

deze deler binnen een bepaald frekwentiegebied als een

lineaire spanningsdeler. Echter de elementen zijn niet

vrij van parasitaire impedanties en door de opbouw van

dit impulsspanningmeetsysteem worden nog kapaciteiten

naar aarde geintroduceerd die niet wenselijk zijn. In

dit verslag zal de invloed van deze storende parameters

worden besproken.
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Op drie verschillende manieren is getracht meer infor

matie te verkrijgen hierover.

a) analytisch met behulp van een rekenmodel opgebouwd

uit komponenten zonder parasitaire impedanties

b) door het analyseren van de responsie op een span

ningsstapfunktie aan de ingang (hoogspanningskant).

c) door het opmeten van de frekwentieresponsie.

De metingen zijn uitgevoerd aan een model dat op de

T.H.E. is gemaakt.

Het voordeel van de T.H.E.- en de Italiaanse deler is

dat de goede werking niet beinvloed wordt door de veld

verdeling tussen de meetelektrode en de hoogspanning.

Hierdoor is het relatief eenvoudig om deze in laboratoria

en onderzoekscentra voor diverse op8tellingen te gebruiken.

Ten behoeve van de isolatiekoordinatie in gasgevulde

schakelstations kunnen aIle drie genoemde delers uiter

mate goed gebruikt worden om op diverse plaatsen de

impulsspanningen te meten.
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3 THEORIE

3.1 de differentierende-integrerende deler

Dit uit aluminium gemaakt model is geplaatst op een af

sluiting van een koaxiaal gedeelte van gesloten schakel

materieel (zie fig 3.1).

fig 3.1 opbouw van de diff-int deler

De hoogspanningskapaciteit bevindt zich tussen de hoog

spanning en het meetoppervlak. Het signaal volgend treffen

we de meetelektrode aan die met behulp van een 50 Ohm

aanpassing in de vorm van een konus aangesloten is op

een 50 Ohm koaxiale kabel. De kabel is op het eind af

gesloten met dezelfde impedantie. Hierna volgt de inte

grator die het signaal aan een hoogohmige ingang van de

oscilloskoop aanbiedt.

Uit de literatuur (lit 11) is bekend dat de golfimpe

dantie van twee kegels, waarbij een de binnengeleider

is en de ander de buitengeleider, gelijk is aan

_~ I (--{O\~ 'fiR /2.)
2 --.... (211" -to .... 'fir 2 .

In het T.H.E. ontwerp zijn de hoeken t R=53° t r =24,4°.
(zie fig 3.2). Hoewel de impedantie dan precies 50 Ohm

bedraagt gaat dit niet op voor de overgangen. Op de

plaats waar de kabel is bevestigd aan de konus treedt

een verstoring Ope Voor golflengten die veel langer zijn
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dan de lengte van de verstoring zal dit niet zo'n grote

invloed hebben, maar gedeeltelijke reflektie treedt weI

op.

fig 3.2
kegelstruktuur

Aan de andere kant wordt de konus met het meetoppervlak

afgesloten. Dit veroorzaakt een extra kapaciteit die

veroorzaakt wordt door de galvanische scheiding tussen

binnen- en buitenkonus.

Ret grote voordeel van een konusaanpassing is dat de

50 Ohm golfimpedantie zo lang mogelijk in takt blijft

en daarom wordt de effektieve kapaciteit van de meet

elektrode naar aarde gereduceerd. Bij een goede aanpas

sing maakt een groot stuk van de konus deel uit van

de meetkabel. De kapaciteit van de konus naar de buiten

geleider maakt als zodanig deel uit van de meetkabel

en telt daarom niet mee met de kapaciteit van de elek

trode naar aarde. Deze parasitaire kapaciteit valt daarom

niet zonder meer te met en. Ook zal er ondanks de zorg

vuldig gekozen konstruktie een kleine zelfinduktie aan

wezig zijn.
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BNC-connector

fig 303 doorsnede van de ToR.Eo-meetelektrode

Ret is mogelijk om het T.R.Eo-model in een vervangings

schema te zetten. Naast de eerder genoemde komponenten

Rd , Cd' Ri en Ci past ook Ck ' de kapaciteit tussen meet

elektrode en aarde in het schema. Waar we ook mee te

maken krijgen is de impedantie van de voedingskabel, Ro '
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en de kapaeiteit Ca tussen het oppervlak waarop de te

meten hoogspanning staat en de aarde.

Ro Cd R.
l

-.i J
'"-';1

Ca Ck
IVd CiV. Rd
I

V .tIn I Ul
I

ii2
~;Ij I

i"

fig 3.4 vervangingssehema voor de diff-int deler

Van deze sehakeling wordt de responsie op de stapfunktie

De stapfunktie heeft de waarde nul als t < Osee

t > Osee. Eerst wordt Vd/V. bepaald en daarna

wordt de uitkomst geintegreerd. l £
: v.,;l: : Aeo- t ~ V..>r

De integrator wordt als ideaal besehouwd.

t J. + .!.-- \I...." .,...!.- vd It ",,,.:.. Ric. Rot.,JVd("\.)~ 01'1" \/OOr 0 < "'t" "< R;c;
o 1'<, c;

Er wordt verondersteld dat de integrator de voorgaande

sehakeling niet belast. Omdat Ri;!R in de ordegrootte

van 20 ligt mag dit zonder bezwaar~

Van de voorgaande sehakeling kunnen we vijf onafhanke

lijke vergelijkingen opstellen:

Vi ::: II R0 +

f ;~ oIt

l

2

3
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I') = \~ + Ie;;

4

Met be.tulp van voIgt hieruit:

dV;
d~

+

r<o
+ -

Rd
Ci( ) e.tVlJ

T 1-t----"teel olt

Toepassen van de Laplace transformstie:

f'
-::-------

Apt + Bpte

De stapresponsie voIgt hieruit door terugtransformeren van:

YL :: _
V; Ap1 + ~ to of- c

De noemer heeft twee nulpunten:

VcJ. _
V;

-82 YB I -4Ac'

2A

, [1
A(x,- Xl.)Lf-,x,
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(
X,t

e -

Voor het geval dat R = 0 en daarmee A=O wordt de opo
lOGsing aan het einde van deze berekening gegeven.

Integreren van dit signaal geeft:

YIA (-I:) =

",. C'
1'\1 1

t

-- ·fVA (-r) d-r: =R; c;
\I

_I ( Il. Xl~ _ 1 )l V; (,)
X t J

Dit is de respoLsie op een stapfunktie.

Hieruit valt nog een aantal zaken af te leiden:

De uiteindelijke hoogte van het signaal.

Dit wordt lim t-i-V (t)
u

-R-;c-; . -x-.---X-, "-i-[ ~t - ~,] = AR; c; x, )('1 r<; c; c
=

RdCcl
r'). c·I', ,

Dit is de transformatieverhouding van

dit circuit.

RespoLsietijd.

t opwaarde v. h. signaal - V
11

('~) el"t co

topwaarde v.h. signaal

Konform de definitie
i

-t I;"" f
rt!f = -t ... c.

wordt di t :

o

-- ':: -=
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Als voorbeeld moge dienen:

Ro = 50n

Rd = 50il

R . C. = 1Ou sec
l l r

C = 30pF
5.

Cd = 10pF

Ck = 30pF

In dit voorbeeld is
-0

A = 7.510./

x 1 = -0.400 109

x 2 = -0.667 109

Voor de uiteindelijke hoogte

RdC d
R.C.

l l

van het signaal voIgt:

_t;
= 5 10 ./

= 4ns.

De responsietijd is t resp
t resp

In grafiek is Vd(t) en Vu(t) uitgezet als responsie op

de stapfunktie. De stapfunktie heeft voor t > 0 een hoogte

van 1Volt. Uit fig 3.6 kan men een stijgtijd van iets

meer dan 6.5ns halen.

100

Qo

1
spanning

in t,o
millivolt

30

10

\0

0
2. 3 , 10 1\

tijd in nanosekondeL

fig 3.5 Vd(t) als reaktie op een stapfunktie



16

So

~

r
30

1.0
spanning

in to

mikrovolt

~ IQ II

tijd in nanosekor-den )

fig 3.6 Vu(t) als reektie op een stapfunktie

Ret geval R = O.
--"":=:"'---0--

De differentiaalvergelijking wordt dan:

en de responsie cp een stapfunktie in het "p"-bereik:

v~

V-I
:,---------

e.

lJa integreren:

- 0 Ie 'i)e.. 1'01 \ 04 -t Cl<) V; (*J

responsieti~d is t - R (C + C )
~ resp - d d k·
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Dit is de responsietijd van het meetsysteem zonder de

voedingsimpedantie en -kapaciteit te beschouwen. Als

Ck verwaarloosbaBr klein is, is de intrinsieke responsie

tijd van deze deler gelijk aan de RC-tijd RdC d en het

is taffielijk eenvoudig om deze tijd beneden 1ns te krijgen.
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3.2 de kapacitieve deler

De rnoeilijkheid bij een kapacitieve deler is om het fre

kwentiegedrag en de verliezen van beide kapaciteiten

gelijk te houden. De kleinste kapaciteit heeft als di

elektrikum het gas van het gesloten schakelmaterieel.

In de meeste gevallen is dit SF6 en de eigenschappen

bi~ hoge frekwenties van dit gas zijn bijzonder goed.

De sekundaire kapaciteit is het meest gemakkelijk te

maken met een folie als isolatie. In lit 3 stond het

gebruikte folie niet gegeven en daarom is op de T.R.E.
gezoctt naar folies die bruikbaar waren. De teflon en

triacet2atfolies waren te dik en bovendien had triace

taat voor dit doel slechte eigenschappen. Mylar was op

de T.R.E. niet verkrijgbaar. Als mogelijkheid bestond

nog polyethyleen wat goedkoop verkrijgbaar is. Uiteinde

lijk is een boterhamzakje gebruikt met als voordeel dat

het erg dun is. De lage doorslagspanning is op het mcment

van minder belang.

FET-probe
--+

nylon bout

fig 3.7 doorsnede van de kapacitieve probe

De polyethyleenfolie ligt tussen twee aluminiumfolies

die tussen twee 6.fgedraaide aluminium schijven worden

geklemd met een nylon bout. De aluminiumfolie sluit

beter aan op het dielektrikum dan de aluminium schijver

dat kunnen doen.

Met een Evan 2.3 en een diameter van 11cm is de effekr
tieve dikte van de isolerende laag 32pm.
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de Wayne-Kerr meetbrug is

bij 10kHz C2 = 6.09nF

bij 100Hz C2 = 6.09nF

gerr..eten:

tg6 = 0.0005

tgb = 0.0003

De spanning wordt gemeten met een FET-probe die met een

speciale aansluiting meteen in de aluminium platen kan

worden gestoken. De platen passen precies in het T.H.E.
mOQel als Qe binnenkonus wordt verwijderd.

Voor de kapacitieve deler kan de schakeling uit fig 3.4

worden gebruikt zonder integrator:

-
V.

In
d v "tUl

fig 3.8 vervangingsschema van de kapacitieve deler

Onder de voorwaarde C2 » C1 + C en Rd » Roa

is af te leiden dat de responsietijd R (C + C1 ) is.o a

Voor het geval Ro = 0 wordt de responsietijd nul. Theo

retisch is deze deler oneindie snel en zal het vervangings

schema, zoals het hier staat, aanpassing behoeven.
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4 MEETOPZET

4.1 de staprespor-sie

Uit eerder gedane metingen is gebleken dat het moeilijk

is de stapspanning te meten op het punt waar ook de te

beproeven meetelektrode de spanning meet. Als er vanuit

de zijkant van de pot eer- probe naar binnen wordt gesto

ken die de binnengeleider raakt dan geeft dit een dus

danige storing in de opbouw en de symrnetrie van de meet

opstelling dat er een oscillatie met een kleine ampli

tude ontstaat op het gemeten signaal.

probe

fig 4.1 slecht meetcircuit

Eerder is op andere manieren geprobeerd met behulp van

een probe de spanning boven de meetelektrode te met en.

Maar bij al deze pogingen traden hinderlijke oscillaties

of reflekties op die het ingangssignaal verstoorden.

De aangelegde stapfunktie heeft een stijgtijd van onge

veer 1ns en gezier- deze zeer snelle stap is gekozen voor

een koaxiale opbouw met een zo gering mogelijke verstoring

op de plaats waar het ingangssignaal wordt gemeten.
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1---------
I kooi van
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opbouw van het meetcircuit
voor de stapresponsie

fig 4.2

lange
kabel

voeding

+

Op het moment dat het relais sluit zal de lange kabel

worden ontladen over de andere kabel en hierdoor gaat

er een rechthoekige puIs naar rechts lopen (zie appendix).

De spanning daalt een faktor twee omdat beide kabels

dezelfde karakteristieke impedantie van 50 Ohm hebben.

Als de golf in de pot tegen het einde aanloopt zal er

reflektie plaats vinden en loopt er een spanningsgolf

terug naar het relais. De uiteindelijke spanning in de

pot is dan gelijk aan de Yoedingsspanning als er vol

ledige reflektie optreedt. De probe ziet het volgende:
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FET-probe

T.R.E.-deler

fig 4.3 de gereflekteerde golf passeert de probe
na 130ns

De voedingskabel is nu via een taper aangesloten op het

koaxiaal systeem van de pot. De aluminium taper is de

schakel tussen kabel en pot en geeft een zo gering moge

lijke impedantieverstoring. Uit de gereflekteerde golf

die weer de probe passeert is de taper niet zichtbaar.

Door op deze manier te meten wordt de karakteristieke

impedantie van de kabel aan de meetopstelling toegevoegd.

Ret is duidelijk dat deze impedantie niet bij de deler

hoort en dus zal bij het bekijken van de resultaten hier

mee rekening moeten worden gehouden. In het vervangings

schema is Ro de karakteristieke impedantie van de kabel.

In het model kunnen de volgende parameters worden geva

rieerd: Cd kan men wijzigen door de binnengeleider van

de pot naar boven of naar beneden te bewegen. Ck kan

worden gevarieerd door over de scheiding tussen aarde

en meetoppervlak extra kondensatoren aan de brengen

over de epoxy scheidingslaag heen. Na de metingen waar

bij Cd werd gevarieerd is deze epoxylaag verwijderd en

is de binnenring door middel van drie stukjes pertinax

aan de buiter-ring bevestigd. Op deze manier kon Ck worden

verkleind en het gedrag bij hoge frekwenties worden ver

beterd.
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De kapaciteit Ck is gemeten aan de BNC-plug onder aan

de konus. Een deel van de kapaciteit maakt deel uit van

de golfimpedantie van de konus en behoort dus niet tot

Ck . Dit gedeelte wordt geschat op 10pF en alle genoteerde

waarden zijn 10pF lager dan de gemeten waarden. Voor

Ca wordt steeds nul genomen. Hier geldt ook dat de kapa

citeit naar de bUitencylinder en dus naar aarde onderdeel

is van de golfimpedantie.

In de laatste meting is Rd verlaagd van 50 Ohm naar

25 Ohm door onder aan de uitgang zowel een 50 Ohm weer

stand als een kabel aan te sluiten. Deze kabel is op

het einde oak met 50 Ohm afgesloten.
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4.2 frekwentiekarakteristiekmetingen

Bij het opmeten van de frekwentiekarakteristiek is de

probe onder in de pot geplaatst en meet de spanning op

het uiteinde van de binnengeleider. Vanwege reflektie

aan het open einde kan er een staande golf ontstaan

met een golflengte afhankelijk van de frekwentie. Bij

100MHz is de golflengte ongeveer 3 meter. De enige plaats

waar nu betrouwbaar gemeten kan worden is onder in de

pot, op de plaats waar ook de spanningsdeler meet.

De probe is geaard aan de buitenkant van de pot op de

plaats waar de probe naar binnen steekt. Ret model wordt

I--~CRO

iNnf
into

r--------
kooi van

I Faraday
I

I
I
I
I

FET- I
~~ C:::::::>::=b-=-t-I -----~ROpro e So.1\.

Philips
I

I
I

I
I
I

I
I

2 - 500MHz I
I

I
I

onbouw van het meetcircuit L _

vQor de frekwentiekarakteristiek
fig 4.4

signal

gen.
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direkt gevoed uit de oscillator door een 50 Ohm kabel.

De uitgang van het model is doorverbonden met een ver

sterker, daarna komt de integrator en de uitgang hiervan

gaat naar de oscilloskoor.

Hoewel een oscilloskoopingang met een bereik tot 1601ffiz

is gebruikt, wordt de amplitude afgelezen op een milli

voltmeter die de hogere frekwenties nog wel kan meten.

De kapacitieve deler kan zonder meer worden uitgewisseld

met de T.H.E.-deler. Daarom kan voor het meten van de

starresponsie en frekwentieresponsie de opstelling ge

handhaafd blijven. Uiteraard verdwijnt de integrator

hier.
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4.3 gebruikte apparatuur

~

I • Tektronix dual beam

amplifier unit 7A26

amplifier unit 7A19

oscilloscope 7844

bandwidth 160MHz

bandwidth 400MHz

1M..n

50.n.

2. signal generator 10 - 520MHz

Hewlett Packard

3. Philips FET-probe PM8943

4. Tektronix P6201 FET-probe

5. RF millivoltmeter

Boonton electronics corporation

6. Amplifier 2 - 500MHz

Minicircuitslab Model ZHL - 1A
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5 RESULTATEN

5.1 stapresponsie van de diff-int deler

Op de volgende foto's staat het signaal van de probe

bovenaan en de uitgang van de integrator onderaan.

fig 5.1 zie pagina 28

1

Cd = 7.76pF

Ck = JOpF

Rd = 50 Ohm

2

Cd = 1J .. 7pF

Ck = JOpF

Rd = 50 Ohm
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3

Cd = 26.7pF

Ck = 30pF

Rd = 50 Ohm

4

Cd = 50.4pF

Ck = 30pF

Rd = 50 Ohm

5

Cd 100pF

Ck = 30pF

Rd = 50 Ohm

fig 5.1 stapresponsie diff-int deler
Cd wordt gevarieerd

bovenste lijn: FET-probe
onderste lijn: output van de elektrode

met integrator
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6

Cd = 13.4pF

Ck = 80pF

Rd = 50 Ohm

7

Cd = 13.4pF

Ck = 45pF

Rd = 50 Ohm

8

Cd = 13.4pF

Ck = 15pF

Rd = 50 Ohm

fig 5.2 stapresponsie diff-int deler
Ck als parameter
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9

Cd = 59pF

Ck = 15pF

Rd = 50 Ohm

10

Cd = 59pF

Ck = 15pF

Rd = 25 Ohm

fig 5.3 stapresponsie diff-int deler
variatie van Rd
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5.2 stapresponsie kapacitieve deler

Vanwege de zeer hoge snelheid van deze deler is het

met de gebruikte apparatuur haast niet mogelijk om uit

de oscilloskoopbeelden de exakte snelheid van de deler

te halen. De responsietijd die te zien is bestaat hoofd

zakelijk uit de tijd RoC1 waarin C1 de primaire kapa

citeit is. Hieruit volgt ook dat het geoorloofd is om

Ca gelijk aan nul te stellen.

Als voorbeeld dient fig 5.4.

deler output

FET-probe output

fig 5.4 stapresponsie kapacitieve deler
C1 = 6.8pF C/ = 6.09nF
spanningsverhouding is 880
C1Ro = 0.34ns

De stijgtijd van de oscilloskoop is 0.9ns. Als C1 groter

wordt dan zal C1Ro toenemen en zal de stijgtijd op de

foto groter zijn. In fig 5.5 is RoC1 = 1.72ns = T.
Bij een exponentiele stijging is het signaal na T op 63%

en na 3T op 95% van de topwaarde. Dit komt precies over

een met het plaatje. De snelheid van deze deler is zo

hoog dat met deze "langzame" stijgtijd de snelheid niet

te meten is.
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deler output

FET-probe output

fig 5.5 stapresponsie kapacitieve deler
C1 = 34.4pF C2 = 6.09nF
spanningsverhourring is 176
RoC1 = 1.72ns
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5.3 frekwentiekarakteristieken diff-int deler

Op pagina 34 staan de grafieken in figuur 5.7.

Hieronder staan de resultaten in tabelvorm.

10.6 18.5 23.0 47

15 15 15 15

pF

pF

Rd 50 50 50 50 .n.

responsietijd theoretisch 1.3 1.7 1.9 3. 1 nsec.
Rd(C d + Ck )

3dB afval punt 210 190 175 145 MHz
uit de grafiek

'*
T 0.34 1 .6 1.8 1 .9 2.3 nsec.

r B

tabel 5.6 de resultaten in een overzicht

* T is de responsietijd die uit de 3dB afval-
fFekwentie wordt berekend (lit 9)
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5.4 frekwentiekarakteristieken van de kapacitieve deler

S~

A

l demping in dB

o
~

frekwentie in MHz

fig 5.8 frekwentiekarakteristiek
A C 1 = 7. 3pF

)
ioo
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frekwentiekarakteristiek

B C1 = 12.1 pF
C C, = 25.7pF

fig 5.9 frebventie in MHz
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6 DISCUSSIE

6.1 stapresponsie diff-int deler

Omdat de responsietijd in de buurt komt van de respon

sietijden van de apparatuur is uit de foto's niet direkt

de snelheid van de delers te halen. In bepaalde omstandig

heden kan men toch de juiste responsietijd rekonstrueren

(lit 8).

Voor een in kaskade geschakelde keten is de uiteinde

lijke stijgtijd of responsietijd van het signaal wat deze

keten doorloo~t de wortel uit de kwadraten van de stijg

tijden respektievelijk responsietijden van de schakels

afzonderlijk. Dit komt neer op het geometrisch optellen

van de stijgtijden resp. responsietijden.

Tprobe

voeding-+~~==~~
DC L-- '~C:::=::::G--<

Tstap

:~(----- meetsysteem + RoI
I

T
m int

CRO
Tosc2

Tgraf2

CRO
Tos c 1
T§;raf1

fig 6.1 meetopzet voor de stapresponsie

In de bovenstaande figuur zijn de volgende reeponsie

tijden te herkennen:

T .
stap· t van de rechthoekige puIs die het systeemresp

ingaat

Tprobe : t van de proberesp

Tosc1,2: t van de oscilloskoopunit 1 ,2resp

Tgraf1,2: t aftjelezen van het plaatje van de
resp

oscilloskoop
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Tm is de responsietijd van het systeem (de deler) in

klusief de 50 Ohm voedingskabel.

Er geldt nu:

T
2
graf1

2T stap + T 2
probe + 1

T 2
graf2 = + + 2

Dit geldt voor zowel de stijgtijden ~ls voor de responsie

tijden. Uit de eerste formule wordt Tstap bepaald, die

nodig is in de tweede formule om T te bepalen.
m

Omdat soms de stijgtijd en soms de responsietijd wordt

gegeven moeten deze twee kunnen worden omgezet. De

definitie van stijgtijd is de tijd die verstrijkt tussen

het tijdstip dat het signaal 10% van de uiteindelijke

10%

f(t)=1_e- t /t

90%

exponentiele funktie

stijgtijd 2,2"1:
responsietijd T

stijgtijd 1,6"""[
responsietijd T

10% 90%

fig 6.2 het verband tussen stijgtijd en responsietijd
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waarde en 90% van deze waarde bedraagt. De responsie

tijd is volgens de definitie de oppervlakte tussen een

heidsstap en de responsie van het systeem op een stap

waarbij de uiteindelijke hoogte van het signaal genor

meerd op 1 is. Er is nu geen eenduidig verband tussen

stijgtijd en responsietijd want dit hangt van het ver

loop van de funktie af. Ter toelichting twee voorbeelden

in fig 6.2. Om nu van responsietijd na2.r stijgtijd te

komen en omgekeerd wordt een faktor 2 gebruikt. Hierbij

moet weI wor~en aangetekend dat dit met een relatief

grote fout gepaard gaat. In het tweede voorbeeld is deze

fout bijvoorbeeld al 20%.

kwikrelais, tijden
gemeten uit een
oscilloskoopplaatje

CRO 1M.n.

Tosc2

stijgtijd

1 .0 g

2.2 f

responsietijd

0.7 g

1.1 b

CRO 1Mn
Tosc1 0.9 f 0.45 b

FET probe I

___P_h_i_l_i_P_S --.JL_ 0_.5_5_f 0_._3__
b

_

tabel 6.3 gebruikte stijgtijden en responsietijden
van de apparatuur in nanosekonden

g = gemeten
b = berekend m.b.v. stijgt.= 2x responsiet.
f = opgave volgens de fabrikant

De nu bekende responsietijden worden in de eerste formule

ingevuld en dit levert T t = 0.45ns. Uit formule 2s ap
voIgt voor iedere foto T . In de volgende tabel staan

m
van aIle metingen de waarden van de parameters, de theo-

retische responsietijd, de responsietijd uit de foto's

gemeten en aan de hand daarvan de responsietijd van de

deler na berekening.



variatie van Cd Ck Rd

fotonummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cd 7.76 13.7 26.7 50.4 100 13.4 13.4 13.4 59 59 pF

C 30 30 30 30 30 80 45 15 15 15 pF
(bij bena~ering)

Rd 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 n

responsietijd theoretiseh 2.3 2.9 4.2 6.5 11. 5 5.3 3.6 2. 1 6.7 4.8 nsee
Ro (C d) + Rd(Cd+C k )

responsietijd gemeten 2.0 3.5 4.5 7 . 1 12.3 5.0 4.3 2. 1 7.2 6.6 nsee
op de foto

responsietijd berekend 1.6 3.3 4.3 7.0 12.2 4.9 4.1 1.7 7 . 1 6.5 nsee
uit bovenstaand getal

RoG d 0.4 0.7 1.3 2.5 5.0 0.7 0.7 0.7 3.0 3.0 nsee

tabel 6.4 overzieht van de metingen en berekeningen
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Bij plaatje 1 en 8 valt op dat de praktijk veel sneller

is dan de theorie. Zulke grote verschillen zijn te ver

klaren uit de onnauwkeurigheid die het werken met de

kwadratenformule voor de responsietijden met zich mee

brengt. Deze formule zelf is korrekt maar de fout ont

staat door twee get allen van ongeveer dezelfde grootte

van elkaar af te trekken. De aanname dat de verhouding

tussen stijgtijd en responsietijd precies twee bedraagt

is mede oorzaak van een verschil in theorie en praktijk.

6.2 stapresponsie kapacitieve deler

Zoals al vermeld in paragraaf 5.2 is uit deze metingen

niet met voldoende nauwkeurigheid de snelheid van de

deler te halen. De frekwentiekarakteristieken geven

daarover meer informatie.
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6.3 frekwentiekarakteristieken diff-int deler

Ook bier weer verscbillen tussen theorie en praktijk

tot ongeveer 25%. Bet is opvallend om te zien dat de

frekwentiekarakteristieken redelijk recht blijven terwijl

de integrator al na 130MHz een te hoog signaal aan de

uitgang laat zien. De verwachting was een stijging in

de karakteristiek na 1301lliz. Er moet dus nog een ander

verschijnsel zijn dat de frekwentiekarakteristiek weer

recht trekt. Met het oog op deze bijkomstigheid is 25%

afwijking tussen de metingen en de berekeningen weinig.

Om meer over deze deler te kunnen zeggen zal allereerst

een integrator ter beschikking moeten staan die tot in

de honderden MHz blijft integreren.

Door het toevoegen van extra komponenten in het vervangings

scheme, zoals bijvoorbeeld zelfindukties, kan het ideale

gedrag van de integrator en differentiator worden gekor

rigeerd naar een meer realistisch model.
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6.3.1 de integrator

De integrator heeft tot taak om het gedifferentieerde

signaal weer om te zetten in het oorspronkelijke sig

naal dat op de hoogspanningskant staat. Een passieve

integrator met alleen een weerstand en een kondensator

is theoretisch in staat om dit binnen de volgende fre

kwentiegrenzen te doen:

R.
l

~V.
In I
--:--

v ·tUl
1w»

R.C.
l l

fig 6.5 de passieve integrator

Hoe hoger de frekwentie wordt hoe meer last het signaal

ondervindt van parasitaire elementen zoals induktivi

teit in de weerstand en de aan- en afvoerdraden, kapa

citeit over de weerstand en induktiviteit in de konden

sator. Het gevolg is dat de frekwentie ook een boven

grens heeft waarbij de integrator niet meer betrouwbaar

werkt. De allereerste metingen zijn uitgevoerd met een

passieve integrator met een metaalfilmweerstand en een

polystyreen kondensator in een kleine metalen doos met

aan beide kanten BNC-verbindingen.

In fig 6.6 staat de karakteristiek van deze integrator.

In deze grafiek staat ook de lijn 20log Rc1uf. Bij

het juist funktioneren van de integrator moet de gemeten

kurve op deze lijn vallen.

Deze integrator voldeed niet omdat er al te snel afval

optreedt ~ij de hoge frekwenties. Omdat de eigenschappen

bij zeer hoge frekwenties belangrijker zijn dan een groot

frekwentiegebied is de voorkeur gegeven aan een passieve

integrator.
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ss
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~ frekwentie in MHz

fig 606 frekwentiekarakteristiek integrator I

R = 8.6k metaalfilm weerstand
C = 1.2nF polystyreen kondensator
RC = 10.3fsec + = meetpunt

In lit 6 worden drie problemen bij snelle integratoren

behandeldo'Ret laatste prooleem, dat de integrator niet

belast mag worden aan de uitgang, is eenvoudig op te

lossen omdat de uitgang op de hoogohmige ingang van de

oocilloskoop wordt aangesloteno De parasitaire kapaci

teit over de weerstand moet vermeden worden om een over

shoot bij het aanleggen van snelle signalen te voorkomen.
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In ons ontwerp is dat gedaan door de kompositieweerstand

volledig in te bedden in messing. Dit messing maakt deel

uit van het aardcircuit. Hiermee wordt wel de parasitaire

kapaciteit naar aarde vergroot, doch dit is minder erg.

Het derde probleem is het verminderen van induktiviteit

in de kondensator. Door deze niet als komponent maar

ruimtelijk uit te voeren kan hieraan tegemoet worden ge

komen. De kondensator is een 6cm lange cylinder van 2cm

diameter die door middel VRn een dun laagje polyethyleen

geisoleerd is van de behuizing. Deze isolatie is tevens

het dielektrikum.

T. = 9,6psec
l

fig 6.7 doorsnede van de snelle passieve integrator

1,6 BNC connectoren
2 integrator weerstand R. = 10,4kn
3 polyethyleen folie C~ = 926pF
4 messing cylinder
5 messing behuizing

De PE-folie is zeer dun en deze is bevestigd door er

silikonenpasta op te smeren. De demping als funktie van

de frekwentie van deze integrator is in grafiek gezet.

De gestreepte lijn geeft de funktie 20log ~f~; aan. Bij

ongeveer 1301KHz gaan de gemeten waarden afwijken van

deze lijn. Uit het verdere verloop kan men afleiden dat

bij snelle pulsen de integrator een overshoot te zien

zal geven. De frekwenties boven 200MHz worden namelijk

sterker doorgegeven dan zou moeten op grond van ideale

eigenschappen van een integrator.
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fig 6.8
---..;.'~) frekwentie in MHz

integratorkarakteristiek

Het vervangingsschema met Ri en Ci kan op een eenvoudige

manier worden uitgebreid door een kapaciteit parallel

aan de weerstand of een heel kleine induktiviteit in

serie met de kondensator. De eerste oplossing is minder

geschikt omdat hierdoor de frekwentiekarakteristiek

slechts recht gaat lopen boven een bepaalde frekwentie.
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De tweede oplossing is te sterk doch het effekt kan

worden afgezwakt door parallel aan de zelfinduktie een

weerstand op te nemen. Experimenteel voldoen de volgende

waarden:

R.
l

R. = 10.4kn
l

L C. = 930pF
P l

R = 1np
V. V .t L = 1nHIn Ul p

C.

________I __l

__

fig 6.9 het integratorcircuit

Deze waarden zijn dermate klein dat dit model zeer rea

listisch kan zijn. Boven 1001ffiz zijn heel kleine zelf

indukties storend en omdat deze nauwelijks te meten zijn

is het gedrag van de deler boven 100MHz niet goed meer

te verklaren. Men kan slechts aannames doen ten aanzien

van de grootte en de plaats van de parasitaire zelfin

dukties en door middel van berekening een overeenste~~ing

met de meetwaarden vinden. Hier is op deze manier te werk

gegaan.

Bij de berekeningen is gebY~ik gemaakt van SPICE.

SPICE is een simulatieprograrnma voor elektronikaschake

lingen met de mogelijkheid van lineaire AC-analyse.
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fig 6.10 frekwentiekarakteristiek van de integrator
uit fig 6.9
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fig 6.11 de demping van het T.R.E.-model zonder
integrator (getrokken kurve).
de ideale differentiator (streepjeslijn).

De differentiator heeft last van sterke afval bij het

toenemen van de frekwentie. Dit gedrag kan verklaard

worden door een zelfinduktie in serie met Cd. Ret ver

groten van Ck heeft ook een dergelijk effekt doch dit

is een ~inder goede oplossing omdat de grootte van Ck
vast staat. Ck is met goede betrouwbaarheid te meten.

Bovendien zou vergroten van Ck een afval van 20dB/dekade

betekenen te~Nijl een zelfinduktie een afval van

40dB/dekade veroorzaakt.
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Omdat het haast ondoenlijk is om net grillige verloop

in de frekwentie van de differentiator te simuleren is

gekozen voor een eenvoudige oplossing. De enige toe

voeging die gedaan is, is een zelfinduktie in serie met

de differentiator.

v.In

L

v "tUl

fig 6.12 zelfinduktie in het differentiatorcircuit

Door het kiezen van een gunstige waarde kunnen de oor

spronkelijke karakteristieken benaderd worden. Experi

menteel blijkt 70nH te voldoen. (zie fig 6.13.)

Bij het verkleinen van de induktiviteit zal de resonantie

piek en het begin van de afval te laat in het frekwentie

gebied komen. Bij het verhogen van de induktiviteit zal

de piek te hoog worden en te vroeg komen. Zowel de in

tegrator als de differentiator funktioneren beneden 100MHz

vrijwel korrekt, daarna ontstaan er pieken in de karakte

ristieken en het verloop wordt grilliger. De integrator

geeft bij hogere frekwenties een te hoge output en de

differentiator geeft juist een te lage output. Binnen

zekere grenzen kompenseren zij elkaar en zorgen ervoor

dat de karakteristiek nog verder doorloopt dan 100MHz.

Het grillige verloop laat zich moeilijk verklaren. Blijk

baar staan enkele resonantiekringen in de weg dat de

grafiek een netter verloop heeft. Het is niet duidelijk

of de oorzaak in de meetelektrode, dan wel in de aaneen

schakeling van meetapparatuur bevindt. Een slechte opbouw

van het meetcircuit kan hierin ook een rol spelen.
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I dempi~g in dB

..
--..,) frekwentie in MHz

fig 6.13 frekwentiekarakteristiek van de differen
tiator met een zelfinduktie van 70nH
( zi e fig 6. 12)
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Als diff. en integratorcircuit gekombineerd worden dan

kunnen de gemeten frekwentiekarakteristieken met de

berekende frekwentiekarakteristieken vergeleken worden

(zie fig 6.14). Tot 100MHz is de berekende kurve binnen

2dB gelijk aan de gemeten krornme. Daarna treden er gro

tere verschillen op, vooral bij kleine Cd is de resonantie

hoog ten opzichte van het gemeten signaal. De berekende

grafieken kunnen nooit helemaal gelijk zijn aan de ge

meten grafieken. Bet vervangingsschema moet de grafieken

nabootsen alleen door verandering van Cd. Bet is niet

ondenkbaar dat bijvoorbeeld ook Ld , de zelfinduktie in

de differentiator, verandert met het varieren van Cd.

Als er op deze manier afhankelijkheden bestaan is het

makkelijker om een passend vervangingsschema te vinden

maar moeilijker om dat schema te vertalen naar de werke

lijkheid. In het rekenprograrnma is er geen demping aange

bracht voor de Ld - Cd trillingskring. In de praktijk

is deze er wel en zal de piek wat lager zijn.
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fig 6.14 frekwentiekarakteristiek van de THE-deler.
De gestreepte lijnen zijn van de karakteristieken
van de serieschakeling van de differentiator
uit fig 6.12 en de integrator uit fig 6.9.
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6.4 frekwentiekarakteristieken kapacitieve deler

Alle karakteristieken vertonen resonantie ver in het

frekwentiegebied. Als verklaring voor alle oorzaken die

meespelen in deze resonantie is een induktiviteit ge

dacht in het primaire deel van de spanningsdeler.

~ I--

C
_
1
---.----

___]:_2
fig 6.15 vervangingsschema kapacitieve deler

De resonantiepiek wordt zuiver en alleen door C1 en L

bepaald. Als de resonantiefrekwentie en C1 bekend zijn

is L te berekenen. In tabelvorm:

grafiek A B C D E

7.3 12.1 25.7 50.4 129 pF

spanningsdeling 825 500 235 120 46.8

afsta~d tussen
elektrode en RSP 13.7 8.3 3.9 2.0 0.8 Tnm

resona~tie frekw. ~500 :!450 290 220 160 MHz

L berekend uit
C1 en f 14 10.3 11.7 10.5 7.7 nR

res

tabel 6. 16 overzicht van de resultaten van de
metingen aan de kapacitieve deler
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Voor twee koaxiaal opgestelde buizen geldt voor de zeIf

induktie L =~ In ~ waarin R is de straal van de

buis met de grootste diameter, r is de straal van de

andere buis en 1 is de Iengte van het systeem. Per cm

is dit L = 1.83 nH/cm voor het geval dat R = 15cm

en r = 6cm. De elektrodenafstand van de kapaciteit C1
Iigt tussen 1 en 14mm. De effektieve zelfinduktie Iigt

in de buurt van 10nH en blijkt nauweIijks van C1 af te

hangen. Een zelfinduktie van 10nH is zeer weinig en zou

al veroorzaakt kunnen worden door de probe die door de

buitenwand heen tegen de binnengeleider aan gedrukt werd.

Voor een aantal waarden van C1 en L is het amplitude

frekwentie verloop van de kapacitieve deler berekend

en de grafieken zijn in een figuur met de meetresultaten

gezet (zie figuren 5.9 en 5.10).
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7 METINGEN MET HOOGSPANNING

Met hoogspanning is het uitgesloten dat er frekwentie

metingen gedaan kunnen worden. Het is daarentegen wel

mogelijk een stapfunktie te maken van voldoend hoge

spanning. In de appendix staat beschreven hoe dit ge

beurd is (fig A.5). In deze opstelling heeft de aluminium

buitenbuis een diameter van JOcm en een lengte van 10m.

De binnengeleider, ook van aluminium, is tweemaal 5m met

in het midden een onderbreking voor een vonkbrug. De

diameter van deze pijp is 11cm. Hierdoor komt de karakte

ristieke impedantie op 55 Ohm. Aan de ene kant zit de

spanningsdeler, aan de andere kant ook een vonkbrug die

door de voeding op spanning gebracht kan worden. De

voeding levert maximaal 60kV en 500pA dus de spannings

golf moet komen uit de lading van de kabels.

De hier beschreven opstelling is nog enigszins gemodi

ficeerd door parallel aan de voedingskabel nog vier an

dere kabels aan te sluiten. Dit heeft de volgende voor

delen: De karakteristieke impedantie van de voeding daRlt

nu een faktor vijf. Dit houdt in dat bij een doorslag

van de vonkbrug een hogere spanning de buis in gaat.

Was deze spanning de helft van de voedingsspanning, nu
55 55is deze 10+55 =~ van de aangelegde spanning.

10 Ohm is de karakteristieke impedantie van de vijf

kabels aan de voedingszijde tesarnen en 55 Ohm is de

karakteristieke impedantie van de twee koaxiale buizen.

Een ander voordeel van de kabels aan de voeding is dat

deze kabels als een spin (rondom bevestigd) aan de buis

verbonden kunnen worden, de binnengeleiders aan de vonk

brug en de buitengeleiders aan de buitenkant (aarde) van

de 10m lange buis. De opstelling wordt daardoor meer sym

metrisch en de induktiviteit die onvermijdelijk in de

aansluiting van de voedingskabel aan de buis zit, wordt

verminderd.

Tijdens de metingen is er een voedingsbron gebruikt met

een negatieve spanning.

i I
/ '
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A 1 vonkbrug Vtop = 19kV

...--1---
I :

1-1-·:-
I I '

i
r---~__t__._- +-_..

j -- . ~ ....~.- ..- ..... -

- ---t

'--~-'~T---~"-'--\
' I

fig 7.1

2 vonkbruggen in serieB v = 34kVtop

stapvormige spanning op de T.H.E.-deler
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A 1 vonkbrug v = 78kVtop

-r---~r+t=PiJ
~~--t-'~t----i--+-_·+·j_·_··~~ 1

1 l : l \---.;:- , _.- ..- ----(t---- j --
I
--

~i-j of-i-- -t-~~l- ---1- i

rl-t- --- - I -----;- --- ---r---
h- i !--r- -II ----I
r---+--+ t .---t---- -- t\----1-'--- -----+--
i i ! i ! I I, I_' __._:.. -J... _._. .•__ ••. ".~._, . _ . .1. • 1

B 2 vonkbruggen in serie Vtop = 78kV

fig 7.2 stapvormige spanning toegepast op de
kapacitieve deler

In fig 7.1A en 7.2A is de tweede vonkbrug kortgesloten

zodat de steilheid van een spontane doors~ag zichtbaar

wordt. De stijgtijd ligt in de buurt van 20ns. In fig 7.1B

en 7.2B staan beide vonkbruggen open. Gezien de snelheid

van het signaal, de intensiteit van de oscilloskoop en

de gevoeligheid van de gebruikt film (20.000ASA) is het

niet mogelijk om naar een snellere tijdbasis over te
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stappen. In fig 7.1 is de 160MHz unit van de oscilloskoop

gebruikt met de daarbij behorende stijgtijd van 2.2ns.

In fig 7.2 is de stijgtijd van de oscilloskoop 0.9ns.

Uit de foto's is de juiste stijgtijd niet af te lezen.

Het is met deze metingen niet duidelijk geworden wat de

oorzaak is van de resonanties in fig 7.1B en 7.2B.

Bij deze spanningssteilheden van meer dan 1013 V/sec.

is het moeilijk om deze pulsen te weren op plaatsen waar

ze niet gewenst zijn. De oorzaak van de ellende zit voor

een deel in het circuit zelf waar deze pulsen worden op

gewekt. Om goed te kunnen meten is nog een spanningsmeter

_nodig die dergelijke steile pulsen kan meten en die ook

nog adekwaat is atgeschermd voor van buiten af komende

elektromagnetische pulsen.
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8 VERGELIJK VAN DE MODELLEN EN KONKLUSIES

Een vraag die altijd terug komt bij het testen van meet

systemen is de vraag waar de exakte grens ligt tussen

de apparatuur die nodig is om te kunnen meten en het

eigenlijke meetsysteem. Ook bij deze metingen bestaat

dit probleem.

Het is duidelijk dat de koaxiale buizen die een gedeelte

van het gesloten schakelmaterieel verbeelden en die dus

verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke impedantie

Ro ' niet tot de te beproeven deler behoren. Wat betreft

het T.H.E.-model is dan de responsietijd gelijk aan

t = Rd(Ck+C d ). De karakteristieke impedantie Rresp 0
is bij de metingen van de frekwentiekarakteristiek hele-

maal niet van belang omdat er onder in de pot, aan het

uiteinde van de binnengeleider is gemeten. Wat weI mee

speelt is de zelfinduktie die zicht bevindt tussen meet

systeem en de hoogspanningskant. Bij de kapacitieve deler

bedraagt deze effektief 10nH en bij de diff-int deler

70nH. Vanuit de hoogspanningskant gezien ziet men geen

verschil tussen beide delers. Allebei hebben ze een

meetoppervlak van 12cm doorsnede en de rand daarombeen

is direkt doorverbonden met de ombulling van de koaxiale

buizen en is daarmee dus geaard. De konklusie is dan

dat er 10nH buiten de deler valt en dat bij het T.H.E.
model in de konus of bij de overgang van konus naar

50 Ohm kabel nog een effektieve zelfinduktie van 60nH

resteert.

Met het weglaten van de 10nH in de kapacitieve deler

wordt dit een ideale deler. Echter na enkele honderden

MHz is er weer een ander effekt dat dan verstoring geeft.

Uit het voorgaande is duidelijk gebleken dat van de twee

gebouwde modellen de kapacitieve deler het snelst is.

De bovenste frekwentiegrens is sterk afhankelijk van

het isolerende medium in C2 . Dit is het kritieke punt

in een kapacitieve deler. De isolatie moet een £ bezitten
r

die konstant blijft of die dezelfde eigenschappen ver-
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toont als het dielektrikum van C1 . C1 bevat in vele ge

vallen SF6 , soms lucht. Beide gassen hebben goede

dielektrische eigenschappen bij hoge frekwenties. Om

C2 groot genoeg te maken moet de folie dun zijn of een

hoge ~r bezitten. Dielektrika met een hoge €r hebben

vaak ook slechte eigenschappen voor hoge frekwenties.

De keuze van de isolatie moet weloverwogen geschieden.

De opbouw van C2 is ook van belang om induktiviteit in

C2 te voorkomen zodat de resonantiefrekwentie hoog ligt.

In het algemeen moet bij het ontwerp van zo'n deler

veel zorg worden besteed aan de sekundaire kapaciteit.

Bij het hier gemaakte model was C2 echter geen beperking

maar lagen de problemen in het hoogspanningsvlak.

Bij de diff-int deler ligt het probleem op een ander

vlak. In het hoogspanningsvlak zijn er nauwelijks kon

struktietechnische problemen, zij het dan dat de konus

aanpassing misschien kan worden verbeterd door berekening

van een nieuwe vorm met behulp van de komputer. Een

belangrijk voordeel is de eenvoudige verbinding tussen

het hoogspanningsdeel en de integrator of elektronika.

Deze verbinding is een koaxiale kabel die op het einde

karakteristiek is afgesloten. De laagspanningsapparatuur

kan dan zo ver als gewenst is van de hoogspanning ver

wijderd zijn. De integrator verdient extra aandacht.
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APPENDIX

Bet produceren van een stapvormige spanning

Een eenvoudig principe berust op het ontladen van een

kabel over een weerstand waarbij een zeer snelle schake

laar nodig is om de ontlading te laten starten.

DC voeding

o 1

2o

fig A.1 circuit om een snelle stapspanning te maken
2 = karakteristieke impedantie van
d2 kabel R» 2

0

De snelheid van de golf is v ~

E : fof r }A "").Jo
1x =-y- waarin 1 is de lengte van de kabel. Op het tijd-

stip dat de schakelaar wordt gesloten is t = O.
Gedurende de tijd 2x staat over de weerstand 2

0
een

spanning van ~V .o

Als 2
0

gelijk is aan de karakteristieke impedantie van

de kabel zal onmiddelijk na het sluiten van de schakelaar

de spanning V van de kabel zich verdelen over 2 en deo 0
kabel zelf. Er zal een negatief golffront met een (nega-

tieve) topwaarde van ~V naar links lopen en een positiefo
golffront loopt naar rechts de weerstand in en wordt

daar gedissipeerd. De naar links lopende golf wordt ter

plaatse van de weerstand R volledig gereflekteerd en

loopt terug.

Stel x is de tijd die een golf nodig heeft om de lengte

van de kabel te doorlopen.
1
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IV

o

t = 0

0 I

~I ItVa
t = ~x

0 I

r I tVa

6----------~1

t = x

1

4
ItVa t = 1~x

0 I

t = 2x

0 I

fig A. 2 het verloop van de spanningsgolf in
de kabel

Voor het testen van de delers is bet handiger om de stap

spanning niet over een weerstand maar op een open uit
einde te hebben. De weerstand kan worden vervangen door

een kabel met dezelfde karakteristieke impedantie en

bij het sluiten van de schakelaar ontstaat aan het open

uiteinde een stapgolf. Deze golf heeft ook een tijds

duur van 2x.

~¥ ~~~¥ ~~meetelektrode

fig A.3 stapspanning op een meetelektrode
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Op het open uiteinde wordt de spanningsgolf gereflek

teerd en ook verdubbeld dus hier ontstaat weer de vol

ledige spanning Vo.

Voor lage spanningen kan voor de schakelaar een relais

worden genomen. Bij de metingen met laagspanning is een

reedrelais met kwikbevochtigde kontakten gebruikt.

Dit is een zeer snel relais waarbij de kontakten vanwege

het kwik niet denderen. Voor relatief hoge spanningen

is het relais niet meer geschikt en is het mogelijk om

de schakelaar te vervangen door een vonkbrug.

Een vonkbrug gaat pas geleiden als aan de voorwaarden

voor een doorslag is voldaan. Er moet in het veld tussen

de twee elektroden een elektron op de goede plaats zijn

om de ontlading te initieren. Er kunnen elektronen ont

staan door kosmische straling, door fotoionisatie of

door het hoge elektrische veld wat in staat is om elek

tronen en ionen te scheiden.

Het is duidelijk dat dit een statistisch proces is en

na het aanleggen van een overspanning over een vonkbrug

zal de doorslag niet onmiddelijk ontstaan doch pas na

deze statistische vertraging. De tijd die daarna nodig

is vanaf de initiatie tot een volledige doorslag wordt

de vormingsvertraging genoemd. De vormingsvertraging

is sterk afhankelijk van de mate van overspanning over

de vonkbrug (lit 10). Hoe hoger de overspanning des te

sneller gebeurt de opbouw van de stroom.

Bij het aanleggen van een stapvormige spanning over de

vonkbrug zal de spanning over de ~lektroden zeals in

fig A.4 verlopen.

Omdat de vormingsvertraging van een vonkbrug zonder over

spanning al snel in de tientallen nanosekonden loopt

is het nodig om met behulp van een tweede vonkbrug een

overspanning te kreeeren.
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~-------- boogspanning

- - - - -j -- - - doorslagspanning
v

i

--H

fig A.4 spanning over de elektroden van een vonkbrug
t = statistische vertraging

s (statistical time lag)
t f = vormingsvertraging (formative time lag)

R

c

R

A B
~-------------.

b

fig A.5 doorsnede van twee koaxiaal opgestelde
aluminium buizen voor de opwekking van
een stapvorrnige spanning
A,B: vonkbruggen
a: voedingskabel
b,c: binnengeleiders van 5m lengte
R: 2M weerstanden (bleeders)

Ret hele systeem is koaxiaal gebouwd met in de binnen

geleider twee vonkbruggen A en B. Jp het uiteinde rechts

bevindt zich de spanningsdeler. De weerstanden R zijn

groot in waarde ten opzichte van de karakteristieke im

pedantie en dienen om de twee binnengeleiders aan aarde

te leggen en te ontladen na een doorslag van de vonkbrug

gen. Vonkbrug A slaat spontaan door omdat de spa;"ning
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op a wordt opgevoerd. De nu ontstane puIs Ioopt naar

rechts en komt bij vonkbrug B die een kleinere elektroden

afstand heeft. Gedurende de statistische vertraging van

vonkbrug B treedt er reflektie op maar zodra de opbouw

van de doorslag begint gaat dit zeer snel omdat er bij

Been overspanning heerst. Het aldus opgewekte golffront

met een korte stijgtijd kan door de spanningsdeler

worden gemeten.
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