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SUMMARY

In this report the measurements of fast rising high-voltage pulses

in a Gas Insulated Substation (GIS) with a differentiating/

integrating measuring system are described.

The measuring system consists of a differentiating capacitive

voltage sensor and a passive RC-integrator.

The measuring system developed has a constant attenuation

between 110kHz and 700MHz with a 1MO load and between 2,3MHz and

700MHz with a 500 load. Combined with the Tektronix Programmable

Digitizer 7912AD the upper frequency limits are 160MHz and 400MHz

respectively.

The measuring system was used in the GIS-substation Eindhoven-West

for voltage measurements across an interruption in the sheath of

the high voltage cables that are connected to the GIS.

Breakdown occurs across this interruption during switching actions

with circuitbreakers and disconnectors.

It was found that the voltages across the interruption can be as

high as 40kV with a rise time (10%-90%) of less than 1.5ns.

A possible solution to this problem is a brass cylinder which

connects the GIS outer conductor with the three cable sheaths

outside the transformers. As a result of this the voltage is

slightly reduced but breakdown still occurs.

A better solution is to connect, across the interruption, a

number of resistors with a total resistance of approximately

300/100W.

This gives a reduction of the voltage across the interruption of

about 4 times. Due to this effect no breakdown occurs during

switching actions. In addition, the duration of the voltage pulse

is greatly reduced.
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1. INLEIDING

In Eindhoven-West is het afgelopen jaar (1988) een 150kV

onderstation van de PNEM gebouwd, dat is uitgevoerd als Gas

Insulated Substation (GIS).

In dit onderstation treden problemen op met de overgang van GIS

naar de afgaande hoogspanningskabels t.g.v. een onderbreking die

is aangebracht in de loodmantels van deze kabels (zie Fig.1.1.).

afdichtingskraag --~~L

aardrail ---.....

••---GIS
fLLL4.~

_---- spetterbus

114--------- loodmantel

,...-- isolatie

4------stroomtrafo

I~ binnengeleider

Fig.1.1. Uitvoering van de 150kV-kabeldoorvoeren in

GIS-onderstation Eindhoven-West.

De loodmantels zijn onderbroken om met stroomtransformatoren de

50Hz-stromen door de binnengeleiders te kunnen meten. De mantels

zijn via een aardstrip buiten de trafo's om verbonden met de

GIS-omhulling om de retourstromen te kunnen laten lopeno

In GIS-installaties komt veel capacitief opgeslagen energie
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(1/2CV 2) voor. T.g.v. schakelhandelingen kan deze energie worden

omgezet in hoogfrekwente golven van hoog vermogen (V 2/Z0). Deze

golven planten zich vrijwel verliesvrij voort in de coaxiale

GIS-installatie en treden naar buiten via onderbrekingen in de

coaxiale structuur zoals bij de GIS-installatie/ondergrondse

kabel-overgangen. Hoogfrekwente spanningen worden over deze

onderbrekingen opgebouwd die tot doorslagen kunnen leiden. Deze

doorslagen tasten de isolerende afdichtingskraag aan en daarnaast

vormen ze een bron van hoogfrekwente storingen die nabij

opgestelde controle-apparatuur kan ontregelen.

Er zijn door de PNEM een tweetal maatregelen voorgesteld om deze

problemen op te lossen.

De eerste bestaat uit zgn. spetterbussen over de onderbreking (zie

Fig.1.1.). Deze bussen hebben een grotere diameter dan de

kabelmantel en zijn aan weerszijden van de onderbreking met de

mantel verbonden. Het gevolg is dat de doorslagen plaatsvinden

tussen de randen van deze bussen i.p.v. langs de afdichtingskraag,

die hierdoor gespaard blijft. Met dergelijke spetterbussen worden

ook in andere onderstations experimenten gedaan [Lit. 1].

Een tweede maatregel bestaat uit een messing koker rondom de drie

kabeldoorvoeren en stroomtrafo's. Deze koker vormt een kompakter

circuit en zou daardoor voor de hoogfrekwente transienten een

effektievere kortsluiting vormen, zodat de hf-spanning over de

onderbreking beperkt blijft en doorslagen voorkomen worden (de

doorslagen blijven echter optreden).

Een ander voorstel is daarom gedaan door de vakgroep EHO, nl. een

krans van weerstanden over de spetterbussen om het pad voor de

hoogfrekwente stromen een lagere impedantie te geven. Hierdoor

blijft de spanning over de bussen lager en doorslagen blijven uit.

De afstudeeropdracht bestaat uit het meten van de spanningen over

de spetterbussen en het onderzoeken van het effect van koker en/of

weerstanden op deze spanningen.

Verwacht worden spanningstransienten met stijgtijden van minder

dan 2ns. Er wordt gemeten volgens het differentierend/integrerend
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meetprincipe. De voordelen van dit meetprincipe zijn dat er
slechts een (eenvoudige) hoogspanningskomponent gebouwd hoeft te

worden [Lit.2] en dat het storingsongevoelig is [Lit.3]. Daarnaast
heeft het meetsysteem een zeer hoge ingangsimpedantie over een

brede frekwentieband.

Door het meetsysteem op de juiste manier [Lit.3, Lit.4] in te

bouwen in de kabeldoorvoeren en te verbinden met de registratie

apparatuur in de afgeschermde meetkast, kan de spanning over de

spetterbussen storingsvrij gemeten worden.

Een deel van de opdracht is het ontwerpen en bouwen van dit
meetsysteem dat, indien mogelijk, stijgtijden van minder dan lns
kan registreren met een zo gering mogelijke overshoot

(Hoofdstuk 2). Het ontwerp is gebaseerd op een in de vakgroep

bestaand ontwerp [Lit.S], dat geoptimaliseerd wordt.
De spanningssensoren in dit ontwerp zijn echter niet geschikt voor

toepassing in het onderstation en daarom wordt hiervoor een aparte

sensor ontworpen.

Voordat het meetsysteem in de praktijk wordt gebruikt, wordt het

toegepast in de GIS-testopstelling van de vakgroep (zie Fig.l.2.),

-- _ .. _---a.z....!M7 j

Fig.l.2 De GIS-testopstelling van de vakgroep EHO.

waarin de kabeldoorvoer is nagebootst (Hoofdstuk 3). Het doel
hiervan is het testen van het meetsysteem, het verkrijgen van een
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indruk van van de signaalamplitudes en om inzicht te krijgen in de

optredende processen.

Een deel van de metingen, die van 28-2-'89 tot 3-3-'89 zijn

uitgevoerd in onderstation Eindhoven-West, wordt beschreven in

Hoofdstuk 4.

In Hoofdstuk 5 worden konklusies en aanbevelingen gegeven n.a.v.

het ontwerp van het meetsysteem en de metingen in onderstation

Eindhoven-West.
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2. HET DIFFERENTIEREND/INTEGREREND MEETSYSTEEM.

2.1 PRINCIPE

Het principeschema van het differentierend/integrerend meetsysteem

is in Fig.2.1. getekend.

Uo

coax. kobel

Cp Rd

Ri

Fig.2.1. Het differentierend/integrerend rneetsysteem.

C = capaciteit tussen sensoroppervlak en te rneten spanning.
d

C = parasitaire capaciteit van sensoropp. naar ornhulling.
p

R = afsluitweerstand kabel (50n).
d

R
1

= integratie weerstand.

C
1

= integratie capaciteit.

Het meetsysteem is opgebouwd uit een differentierende spannings

opnemer en een passieve integrator.

De spanningsopnemer bestaat uit een sensor met de daaraan

verbonden, karakteristiek afgesloten, coaxiale meetkabel (zie

Fig.2.2.a.).

Voor de overdracht van de spanningsopnemer geldt:

=
jWT

d

1 + jWT
p

T = R C
d d d

en (2.1)

Voor W « l/T heeft de spanningsopnemer een differentierend
p

karakter. Voor W » l/T gedraagt de opnemer zich als een
p
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capacitieve deler.

..----1 1 f '\

\ .l-
UI]1 "Cp == Rd

T
uo

Cd coax. kobel l/Tp

1/TiRi
(a) De differentierende spanningssensor.

(b) De passieve integrator.

Uo

Cd coax. kabel
rl~~

~------r

Cp Rd

Ri

Ci

1/Ti 1/Tpod.;;;..B1--_1.-0 1.-0_

IU2 t I~~I
(c) Het totale meetsysteem.

Fig.2.2. Het D/I-meetsysteem met amplitudekarakteristieken.

De passieve integrator bestaat uit een RC-netwerk (zie Fig.2.2.b.)

Voor de overdracht van de integrator geldt:

U2 1
U1 = 1 + jWT

i

T = R C
iii

(2.2)

Voor W » 1/T
1

gedraagt het RC-netwerk zich als een integrator.

Als R »R f kan voor de overdracht van het totale D/I-meetsysteem
i d

geschreven worden:
U2 jWT d

Uo = ---=-1-+-)......•W-T
p

x
1

1 + jWT
i

(2 • 3)

Voor l/T «w« l/T gaat di t over in:
1 p
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jW1:
d=-....,..---jW1:
1

(2.4)

Bet totale meetsysteem heeft tussen de kantelpunten 1/1:
1

en 1/1:
p

een vlakke overdrachtskarakteristiek (zie Fig.2.2.C.).

De verzwakking van het meetsysteem wordt bepaald door de grootte

van de te meten spanning en de ingangsgevoeligheid van de

gebruikte registratieapparatuur.
De plaats van de kantelpunten wordt bepaald door de gewenste

bandbreedte en verzwakking van het meetsysteem.

2.2. DE DIFFERENTIERENDE SPANNINGSSENSOR.

Bet bestaande sensorontwerp [Lit.5] is in Fig.2.3. schematisch
weergegeven. Om de sensor te optimaliseren, wordt het hoogfre

kwentgedrag onderzocht. Biertoe wordt de reed-relaisresponsie van

de sensor bekeken (stijgtijd reed-relaispuls: t700psec., [Lit.5]).

....YUlringen

u..,

50 Ohm 50..,

reed-
relais u

scope •t
~ "III'!

Fig.2.3. Keetopstelling roar bepaling ran de reed-relaisresponsie
van de spanningssensor. Rechts: numeriek gedifferentieerd

reed-relaissignaal.

De reed-relaisresponsie wordt vergeleken met het numeriek

gedifferentieerde (met het computerprogramma VU-POINT) reed

relaissignaal. Bet kantelpunt 1/1: wordt bepaald door de som van
p

C en C . De reed-relaisresponsie is te beinvloeden door variatie
d p

van C en C • Door C :. C te kiezen, wordt bereikt dat 1:
d P pdP

hoofdzakelijk door C wordt bepaald. De bandbreedte van de sensor
p
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is dan niet meer afhankelijk van C en dus van de afstand van de
d

sensor tot de te meten spanning.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de parasitaire zelf

induktie van de sensor (zie Fig.2.4.).

Fig.2.4. Parasitaire zelfinduktie van de sensor.

Door C en C klein te kiezen, zou de sensor over een grote
p d

bandbreedte een differentierend karakter moeten hebben. Echter,

t
~

1.13-

t
t
I
r

1.12'
r

I h 110. z.... l.. ~...",.

I"~ " Ai, i I I i I I i I I I I Iii ~

IIJ- I \ ~

1.1 i \ J
~ )! \ ~

~) I /\ 1.J \ 1\ C>./\ oj
.~ \}V V <>~

".II~ iii' ii, I • I I i I I iii i I .J
Ih I~ ~~ L" ~..

TIN

(a) Ring 1+4. (bJ Geen ringen. (C klein).
p

Fig.2.5. De invloed van de vulringen op het uitgangssignaal van de

sensor met O~5V reed-relaispuls als ingangssignaal.

het uitgangssignaal vertoont bij kleine C en C een negatieve
p d

piek, die nauwelijks in het numeriek gedifferentieerde reed-relais

signaal voorkomt. Deze piek is toe te schrijven aan de parasitaire

zelfinduktie, die samen met de parasitaire capaciteit een kring

vormt, die door de steile ingangspuls wordt aangestoten.
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De parasitaire zelfinduktie kan verkleind worden door de ruimte
tussen sensor en omhulling te verkleinen. Bierdoor wordt C

p

enigszins vergroot. Dit wordt gedaan door tussen sensor en
omhulling een aantal metalen vulringen aan te brengen, die
galvanisch kontakt maken met de omhulling. uit vergelijking van
het uitgangssignaal met het numeriek gedifferentieerde reed
relaissignaal volgt het juiste aantal vulringen (zie Fig.2.5.).
De sensor geeft met de vulringen 1+4 of 2+3 (dezelfde materiaal

dikte) bet qewenste resultaat.

~ coax. kabel II,
•.•~t.----'-':,'-:-....~-'--';;!l-:--L-'--'-,,--,:-::~--,---:-:-...:........"'-=

T.

'.M

1.1.

'.11]

.....
•
~
~ '.Il

4iiib'l~ vulringen
r---
I
I
I
I
I

---I
I
I
I
I I

I

Fig.2.6. De PNEH-sensor (schematisch) en reed-relaisresponsie.

Bet ontwerp van de sensor die in het PNEM-onderstation gebruikt
wordt, is gebaseerd op deze sensor. D.w.z. dat de binnendiameter

van beide sensoren gelijk wordt gekozen evenals de grootte van het

sensoroppervlak. Bet ontwerp van deze sensor en de reed-relais

responsie ervan zijn in Fiq.2.6. veerqegeven.

" i~

I
1

i I ~' i : " i ! Iii iii

\
\

•.•f--"""''------.......,...--.,..~~

LR

Lit

•
~
I

Fig.2.7. Konische sensor (scheBllltisch) en reed-relaisresponsie.
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Ook van het type sensor uit Fig.2.7. is de reed-relaisresponsie

bekeken. De responsie wijkt af van het numeriek bepaalde

uitgangssignaal. De kabel/sensor-overgang veroorzaakt reflekties,

die door de grote lengte van de sensor (±2Scm) in het uitgangs

signaal te zien zijn. Door de kabel ·zover mogelijk door te zetten

(d.w.z. de sensor zo kort mogelijk te houden), is dit effect

verwaarloosbaar te maken.

2.3. STAPRESPONSIE VAN DE COAXIALE VERBINDINGSKABEL.

In het DII meetsysteem maakt de coaxiale verbindingskabel van

sensor en integrator een essentieel onderdeel uit van dat systeem.

De kabel vormt, met zijn karakteristieke afsluiting, de weerstand

van het differentierende gedeelte van het meetsysteem.

De reed-relaisresponsies van verschillende lengtes van RG-S8,

RG-214 en SA-24272 zijn in Fig.2.8. en Fig.2.8.a. gegeven.

De RG-214 kabel is voor lengtes tot ±Sm een acceptabele keuze maal

de RG-S8 is aIleen te gebruiken als de lengte niet groter is dan

±lm. Voor lengtes boven Sm is gebruik van de SA-24272 nood

zakelijk. Voor de metingen worden de RG-214 kabel en N-connectoreJ

gebruikt.

(a) 1m RG-58 Kabel. (b) 1m RG-214 Kabel.

Fig.2.8. Responsie van verschillende lengtes coax. Kabel op de

reed-relaispuls. Pulsamplitude: ±4V.



-15-

4."I." Z." J."r.

Z••

u

u

1.1

... t--=-...,....----r--"'T"'""----.------l....
(b) 5m RG-214 kabel.

I'" Z... ,... 4."
III

Z••

I.'

J.I

... 1-.......=7------;--...,......----.------l....

(a) 5m RG-58 kabel.

(c) 15m RG-58 kabel. (d) 15m RG-214 kabel .

•
~
o
;)

I.'

•.•1--...:::....._-----------1...
(e) t35m SA-24272 kabel. Pulsamp11tude: t5V.

Fig.2.8.a. Vervolg Fig.2.8..
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2.4. DE PASSIEVE INTEGRATOR.

Het bestaand integratorontwerp [Lit.5] is in Fig.2.9. schematisch
weergegeven.

Fig.2.9. De passieve integrator + 500 kabelafsluitweerstand en het

vervangingsscherna.

Door toepassing van dit type integrator is een stijgtijd van het

DjI-meetsysteem van 2-3ns haalbaar gebleken en door optimalisatie

van deze integrator wordt getracht een stijgtijd van Ins of mindel
met een zo gering mogelijke overshoot te realiseren.

'175

I

I ,
I I

~ ~I.....~ 1
~

• ~..
"•) r

1.1r.;

Fig.2.10. Responsie van de integrator op de reed-relaispuls.

Met R
1

= 2,2kO, opgebouwd uit drie weerstanden,

C
1

= 680pF. Belasting integrator: 500.

De eerste trap van de integrator wordt gevormd door de
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SOQ-afsluitweerstand van de coax. kabel van de differentierende

trap van het meetsysteem.

De tweede trap is de eigenlijke integrator, bestaande uit een

RC-laagdoorlaatfilter.

-De afsluitweerstand R is in stervorm uitgevoerd [Lit.S].
d

-R
1

is uit meerdere weerstanden opgebouwd nl: 1x330Q, 4x100Q,

4x68Q en 1x10Q, waardoor Ct gereduceerd wordt. Hierdoor wordt
voorkomen dat de LC-kring, gevormd door C en het ingangscircuit

I

van de oscilloscope, aangestoten wordt (zie Fig.2.10). De weer-

stand met de hoogste waarde wordt met een zeer kompakte verbin

ding achter de SOQ-afsluiting geplaatst. Daardoor wordt de

afsluitweerstand weinig verstoord. De weerstandswaarde neemt

geleidelijk af in de richting van de integratiecapaciteit. In
combinatie met C geeft dit een verbeterde integrerende werking.

dw

-De integratiecapaciteit C is met een korte verbinding achter de
I

laatste weerstand gemonteerd. Voor C is een doorvoercondensator
I

gekozen. Deze heeft een kleine toegevoegde induktiviteit. Het

totaal is in een kompakte coaxiale behuizing ondergebracht.

De waarde van de tijdkonstante 'r = R C::: 11ls is zodanig gekozen,
I I I

'r
ddat de verzwakking van het meetsysteem A = -----

'ra
ij -11bedraagt (b een gegeven 'r • 1,2x10 ,vat overeen komt met een

d

....
us

I."

= '.13
~

o
)

III

1.11

•.I1--=-------------l

I .•

Fig.2.11. Responsie yan de integrator op de reed-relaispuls.

R = lkn (10 veerstanden), C = InF.
I a

Pulsamplitude: ±40V. Belasting integrator: 50Q.
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afstand tussen sensor en geleider van 26mm). Voor grotere waarden

van ~ wordt meer verzwakt, wat problemen geeft met de gevoeligheil
1

van de meetapparatuur bij de lage (± 2S0V) testspanningen uit het

reed-relais.

De responsie van de integrator op de reed-relaispuls is te zien in
Fig.2.11 ..

De uitwisseling van de integratiecapaciteit is een probleem. Als

deze wordt vervangen door een zelfde condensator, vertoont de

reed-relaisresponsie van de integrator een overshoot. De afwijking

in de capaciteitswaarde bedraagt slechts enkele procenten, maar de

verschillen in R en R kunnen tot 50% bedragen. Dit stelt hoge
p s

eisen aan de dielektrische eigenschappen van C • Daarnaast vraagt
1

de montage van C aandacht (solide verbinding met behuizing).
1

2.4.1. AFSLUITEN VAN DE INTEGRATOR.

De integrator heeft als uitgang een BNC-connector, bestemd voor

een son coax. kabel. Deze kan afgesloten worden met:

-Een 1Mn plug-in (Tektronix 7A26, B=160MHz) als belasting van de

integrator. Deze moet met de kortst mogelijke koppelstukken

aangesloten worden. Hierdoor ontstaan problemen bij hoog-frekwent

ingangssignalen (reed-relais). De connector vormt met het

koppelstuk een son transmissielijn, die door de 1Mn plug-in niet

karakteristiek wordt afgesloten. Dit veroorzaakt reflekties, die

als een soort overshoot in het uitgangssignaal tot uiting komen

(zie Fig.2.12.). Voor tragere ingangssignalen ( t > ±Sns) kan de
r

1Mn plug-in (met de kortst mogelijke koppelstukken) gebruikt

worden. Het son koppelstuk wordt dan als verbinding gezien en nie

als transmissielijn. De afsluiting is dan minder van belang.

-Een son plug-in (Tektronix 7A29, B=400MHz). Deze voorkomt

reflekties en mag met een langere verbindingskabel aangesloten

worden. Door de laagohmige belasting wordt C echter sneller
i

ontladen (tevens verandert het kantelpunt van de integrator: ZiE

Appendix A). Dit veroorzaakt (bij blokvormige ingangssignalen)
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een inzakken van de amplitude van het uitgangssignaal.

r'"J/\; i ": ' ;

:,:l ( I
~ S11-3ro .
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Fig.2.12. Responsie van het meetsysteem op de reed-relaispuls met

IHQ plug-in (Tektronix 7A26) met de kortst mogelijke

verbinding aan de uitgang van de integrator.

R
i

= 2 1 2kQ 1 C
i

= 680pF1 Pulsamplitude = ±250V.

-Een hf-buffer met een hoogohmige ingang, voor blokvormige

ingangssignalen met hoge flanksteilheden (t <±2ns). De betrouw-
r

bare registratietijd wordt dan bepaald door de som van R en R .
i d

Er zijn een tweetal mogelijkheden getest, nl. een FET-probe en

een "normale" hf-buffer met hoogohmige ingang.

De ingangsimpedantie van de FET-probe neemt af met toenemende

frekwentie, wat vervorming van het uitgangssignaal veroorzaakt.

Voor de hoogste frekwenties in de reed-relaispuls is de

ingangsimpedantie enkele honderden Ohm. Een verbinding tussen

integrator en bUffer/probe van slechts enkele centimeters geeft

aanleiding tot een overshoot van 80-100% en een uitslingertijd van

enkele tientallen nanoseconden. Waarschijnlijk vormt C met de
i

induktiviteit van het verbindingsstuk een oscillatiekring, die

aangestoten wordt door de steile spanningspulsen.

De hf-buffer geeft een geringe overshoot (in GIS getest). Door de

grote verzwakking komt het uitgangssignaal (met de reed-relaispuls

van ±250V als ingang) niet boven het ruisnivo van de buffer uit.

Tevens moet op ontstoring van de DC-voeding gelet worden.
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(2.5
R + R

plug-in

Een andere mogelijkheid is een weerstand R tussen C en de 50n
i

plug-in. De weerstand wordt in eenzelfde coaxiale behuizing

ondergebracht als de integrator. Deze vergroot de tijdkonstante

van bet ontladen van C , maar ook nu treden uitslingeringen op in
1

het uitgangssignaal, die nauwelijks weg te regelen zijn door bv.

een verdeelde opbouw van de weerstand. Het signaal op de ingang

van de oscilloscope wordt verzwakt met de faktor:

R
plug-in

Een redelijke vergroting van de betrouwbare registratietijd

vereist een weerstandswaarde van enkele honderden Ohm. De

verzwakking is dan te groot om de reed-relaisresponsie te bepaler

2.5. OVERDRACHT VAN HET D/l HEETSYSTEEH.

C heeft een waarde van 4,5pF (gemeten met Wayne-Kerr meetbrug).
p

De sensor heeft een diameter van 30mm. Volgens C = cA/d heeft C
d

voor een afstand van 26mm een waarde van 0,24pF. Nu is C »C en
p d

wordt het kantelpunt van de differentiator aIleen door C bepaald.
p

De waarde van R bedraagt 1028n en die van C ongeveer 1,35nF. De
i 1

verzwakking van het meetsysteem bedraagt dan:

A =
1:

d

1:
i

=
-120,24x10 x 50

3 -91,028x10 x 1,35x10

-6= 8,7x10 (2.6)

De kantelpunten van het meetsysteem liggen bij een 50n belasting

bij:

1: = R C = 67,5ns _ 2,4MHz
1 plug-in i

-102,25x10 sec _ 700MHz

De integratiecapaciteit ontlaadt met de tijdconstante:
-9 -8

C. X R ~ 1,35x10 x 50 = 6,75x10 [sec]. Na
1 plug-in

-9 ••1:/10=6,75x10 ~ 7ns heeft het u1tgangss1gnaal dan nog 90% van de

oorspronkelijke waarde (bij een blokvormig ingangssignaal).
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Bij een 1Mn belasting liggen de kantelpunten bij:

-10
~ = 2,25x10 sec 700MHz

p

De tijdkonstante voor ontlading van cis:

C
1

(R
1
+ R

d
) = 1,35x10-9x 1078 :::: 1,5X10-6[~].

De betrouwbare registratietijd voor een blokspanning wordt dan
-71,5x10 [sec]:::: 150ns.

2.6. IJKING VAN HET D/I-MEETSYSTEEM.

De ijking van het meetsysteem houdt in dat bekeken wordt of het

meetsysteem de gewenste flanksteilheid van 1ns of minder kan

registreren en wat de totale verzwakking van het systeem is. Het

ijken gebeurt met een bekende spanningspuls uit het reed-relais en

uit een 10kV-pulsgenerator.

2.6.1. IJKING MET REED-RELAIS.

De stijgtijd van de reed-relais puIs (rechtstreeks gemeten met

±1,5m RG-214 kabel en de 50n plug-in 7A29) bedraagt ongeveer

700psec. In Fig.2.13. is de meetopstelling getekend.

reed
relais

vulringen

integrator
+

seQ e

Fig.2.13. Heetopstelling voor ijking met het reed-relais.
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De stijgtijd (10%-90%) van het uitgangssignaal van het meetsysteen

bedraagt ongeveer 700ps. Deze flanksteilheid komt volgens

B=0,35/t [Lit.6] overeen met een frekwentie van 500MHz. Het
r

kantelpunt lIT ligt dus op minimaal deze waarde.
p

De verzwakking van het meetsysteem wordt bepaald door Cd en deze

is bij een (willekeurige) afstand van 6,7mm tot de elektrode

berekend. De doorsnede van de elektrode is 23mm en die van de
sensor is 30mm. De waarde van C wordt berekend uit de oppervlakte

d

van de kleinste elektrode. Deze bedraagt : eA/d=0,55pF.
• -5De verzwaklung wordt dan: T IT =2x10 •

d 1

De DC-spanning die aan het reed-relais wordt aangeboden bedraagt
540V en de puIsspanning is dan 540/2=270V. De geregistreerde

amplitude van de puIs moet dus 270x2x10-5=5,4mV zijn. In Fig.2.14.

is te zien dat de amplitude ongeveer 6,5mV is.

'.'2
'.'175

'.'15 -<

8.U25 j
" 8.81......
0
:>

7.5[-)

5.et-)

1."-3

....
Fig.2.14. Responsie van het meetsysteem op de reed-relaispuls

(250V) met een amplitude van 270V. R
1

= IkO, C
1

= InF.

Belasting meetsysteem: 500 (Tektronix 7A29).

De afwijking wordt veroorzaakt doordat de werkelijke diameter van

Cd tussen die van de kleinste en de qrootste elektrode in ligt en

dus groter is dan berekend. Volqens de qemeten verzwakking moet

met een diameter van ongeveer 26mm gerekend worden.

2.6.2. 13KING MET lOKV-PULSSPANNING.

Voor de ijking is qebruik qemaakt van een 10kV-pulsgenerator
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(PULSPAK-10A Precision High Voltage Pulse Generator) die een

spanningspuls afgeeft met een stijgtijd (10%-90%) van 10ns en een

afvaltijd (10%-50%) van l50ns. Topwaarde van de puIs: 10kV.

I I I

10kV
I I I I

integratorI I II I I I
I I I;...1 __ 1-_

bran +rr-r-T-
I I II I I I
I I I scopeI I I I
I I I

sensor

Fig.2.l5. Heetopstelling voor ijking met lOkV-puls.

Dit signaal wordt aangeboden aan een metalen konus (zie Fig.2.l5.)

die dezelfde karakteristieke impedantie heeft als de signaalkabel

van de puIsgenerator en die karakteristiek is afgesloten (dit is

de konische sensor uit §2.2. die nu omgekeerd wordt gebruikt).

Door een kleine misaanpassing van de konus op de kabel en een

kleine afwijking in de karakteristieke afsluiting van de konus,

wordt toch een klein gedeelte van de puIs gereflecteerd. Dit komt

tot uiting in een geringe vervorming van de spanningspuls. De

afwijking is echter zo klein dat deze bij de ijking verwaarloosd

wordt.

De capacitieve sensor wordt op verschillende afstanden van de

konus geplaatst, waardoor voor verschillende afstanden de

verzwakking van het meetsysteem bekend is. De bandbreedte van het

meetsysteem wordt door de variatie in C niet beinvloed omdat deze
d

bepaald wordt door C (zie Fig.2.l6.).
p

De ijking is gedaan met 50Q en lMQ als belasting van de

integrator. In beide gevallen is de betrouwbare registratietijd

beperkt en zakt het uitgangssignaal van het meetsysteem na verloop

van tijd in als gevolg van het ontladen van C . Blijkbaar zijn de
1

lage frekwenties in de 10kV-puIs lager dan 2rr/~ waardoor deze
1

verzwakt worden weergegeven.
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Topwaarde ultgangssignaal rneetsysteem
op 10kV. 10/150ns-puls(sensor 30mm)

. .1 .
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Uitgang meetsysteem [mV]
100 : ! i !

i
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Afstand sensor-elektrode [mm]

O'----'------l.--...l...--......J...__l....-_...J...._---l._----l

20

- ~O Ohm belastlng -- 1toAohm belaetlng

Fig.2.16. Uitgangssignaal van het meetsysteem bij verschillende

afstanden tussen sensor en geleider.

De afwijking wordt met de volgende uitdrukking berekend:

Afwijking ={[ingangssignaal x berekende verzwakking meetsysteem] .

't 'I} 100%U1 gangss1gnaa x uitgangssignaal

-Het in te vullen uitgangssignaal wordt met het computerprogramma

Microcap berekend uit het principeschema van het meetsysteem uit

Fig.2.1. met de 10kV-puls als ingangssignaal. Dit wordt gedaan

omdat het gemeten uitgangssignaal enigszins onregelmatig van vo~

is door kleine reflekties en digitalisering. Het blijkt dat het

berekende uitgangssignaal goed overeenkomt met het gemeten

uitgangsignaal (zie Fig.2.17.).

De parasitaire effecten in het meetsysteem z1Jn door de opbouw

hiervan op zodanige wijze gecompenseerd dat deze niet in de

berekening hoeven te worden meegenomen.

-De verzwakking van het meetsysteem voor l/~ « w «l/~ wordt
1 p

bepaald uit de topwaarde van het berekende uitgangssignaal (bij

IMn belasting) en de topwaarde van het ingangssignaal (=lOkV).

De verzwakking van het meetsysteem bedraagt dan:
-681mV/IOkV = 8,lxlO . Deze waarde wordt ook aangehouden voor

snelle (t <5ns) ingangssignalen en son belasting.
r
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( a) Berekend. (b) Gemeten.

Fig.2.l7. Berekend en gemeten uitgangssigaal van het meetsysteem
,

met 10kV-puls (10/150ns) als ingangssignaal.

Belasting meetsysteem: 500.

De afwijking is als funktie van de tijd uitgezet in Fig.2.l8 .•

Deze berekening is uiteraard aIleen geldig voor flanksteilheden

die overeenkomen met die van de lOkV-puls: lOns. Voor andere

flanksteilheden zal opnieuw een soortgelijke berekening moeten
worden uitgevoerd.
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Fig.2.l8. Afvijking van het uitgangssignaal v/h meetsysteem als

gevolg van ontlading C
1

bij lOkV (lO/150ns) ingang.

Belasting meetsysteem: 500.
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3. SPANNINGSMETINGEN OVER MANTELONDERBREKING IN COAXIALE GELEIDERS

3.1. INLEIDING

Om het ontstaan en verloop van de spanning over mantelonder

brekingen in coaxiale geleiders te analyseren, worden metingen

verricht aan twee opstellingen.

De eerste is de EHO GIS-installatie. De spanningen hierin zijn

vergelijkbaar met die in het GIS-onderstation en doorslagen over

een instelbare onderbreking in de buitengeleider zijn mogelijk.

In de installatie is een een-fase model gebouwd.

De tweede is een coaxiale kabel waarvan de mantel onderbroken is.

Het doel hiervan is om met een bekende pulsvorm (reed-relais) in

de kabel, de spanning over de onderbreking te meten. Het voordeel

van deze opstelling is de eenvoud waarmee interne en externe

circuits te veranderen zijn.

3.2. HANTELONDERBREKING IN DE EHO GIS-INSTALLATIE.

De meetopstelling is in Fig.3.1. getekend. De spanning over de

mantelonderbreking in de GIS-installatie wordt gemeten met het

ontworpen D/I-meetsysteem inclusief de differentierende sensor die

in onderstation Eindhoven-West gebruikt wordt.

montel
onderbreKing

blnnengelelCler -. zo

buitengeleider

Fig.3.1. Heetopstelling voor spanningsmeting over

mantelonderbreking in GIS-testopstelling.
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De GIS wekt een spanningspuls op met een stijgtijd van ongeveer

2ns en een pulsduur van ±75ns. De buitengeleider van de GIS is in

knooppunt K5 (zie Fiq.l.2.) onderbroken door de metalen

verbindingsbouten in dit knooppunt te vervangen door kunststof

bouten. Twee Aluminium strips zijn aan weerszijden van de

onderbreking met de buitengeleiders verbonden en zij vormen de gap

waarover de spanning gemeten wordt met het D/I-meetsysteem.
Hiertoe is de omhulling van de sensor verbonden met een
buitengeleider en "kijkt" de sensor naar de andere buitengeleider.

De aardlus (zie Fig.l.l) wordt gevormd door de aardverbindingen
van de GIS. In Fig.3.2. en Fig.3.3. zijn voor een aantal

gapbreedtes de bijbehorende gemeten spanningsvormen gegeven.

Het verloop van de spanningen kan als voIgt verklaard worden. De

spanning over de gap wil oplopen tot een bepaald maximum maar

bij kleine gapbreedtes (s±3mm) treedt al een doorslag op voordat
de spanning het maximum heeft bereikt: bij een gapbreedte van lmm

treedt doorslag na ±4ns op. Het "afkappen" van de spanning gebeurt

zeer snel: binnen 1,5ns. Als doorslag optreedt, is de gap

kortgesloten en zou de gemeten spanning nul moeten zijn. De sensor

is echter zo gemonteerd dat een (kleine) Ius ontstaat door de

verbinding met de GIS-buitengeleider. Deze Ius koppelt op een

US ...
...4

1.115

I.ft

• • US

~ I .• ~• J)

1.11

...
".11

(a) GapaEstand lmm. (b) GapaEstand 2mm.

Fig.3.2. Verloop van de spanning over buitengeleideronderbreking

bij verschillende gapbreedtes en een amplitude van 30kV
van de golE in de GIS. Verzvakking meetsysteem: 6xl0-6

•
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(c) Gapafstand 3mm. (d) Gapafstand 4mm.
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(g) Gapafstand 10mm. (h) Gapafstand 13mm.

Fig.3.3. Verloop van de spanning over buitengeleideronderbreking

bij verschillende gapbreedtes en een amplitude van 30kV

van de golf in de GIS. Verzvakking meetsysteem: 6xl0-6
•
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induktieve manier signaal in. Doordat allerlei reflekties optreden

in knooppunten en aardstructuren is dit geen vlak verlopend

signaal maar zitten er allerlei pieken op.

Bij een gapbreedte van 4mm is te zien dat het enige tijd duurt

voordat de gap doorslaat. Hier wordt het effect van time-lags

merkbaar maar het is niet zinvol om uit een meting konklusies te

trekken. Verder onderzoek is hier nog nodig.

Er kan weI iets gezegd worden van de doorslagspanning van de gap.

De verzwakking van het meetsysteem bedraagt bij de gegeven afstand

van 38mm ongeveer 6xlO- 6
• Als hiermee de topwaarde van de veld

sterkte in de gap bepaald wordt, blijkt dat deze voor de kleinere

(~3mm) gapbreedtes ongeveer 85kV/cm bedraagt.

u ,-----,
I \

\
\
\
\
\
\
\
\

t

u ---,
\
\
\
\
\
\
\
\
\

(a) Gapafstand ~ 3mm. (b) Gapafstand ±5mm. (e) Gapafstand ±13mm.

Fig.3.4. Sehernatisehe opbouv van de spanning over de rnantelonderbreki

Dit is veel hoger dan de doorslagveldsterkte van lucht in een

homogeen veld (±30kV/cm). Dit wordt veroorzaakt doordat het enige

tijd duurt voordat de gap doorslaat (time-lag). In deze tijd is de

spanning over de gap veel hoger geworden dan de DC-doorslag

spanning van de gap (zie Fig.3.4.a.).

Bij een gapbreedte van ±5-6mm (zie Fig.3.4.b.) is het maximum

bereikt waarbij nog doorslag optreedt (bij deze amplitude van de

puIsspanning). De bijbehorende veldsterkte bedraagt ±35kV/cm.

Bij gapafstanden >4-5mm (zie Fig.3.4.c.) treedt geen doorslag meer

op maar de spanning over de gap neemt toch af. Dit wordt

veroorzaakt doordat de negatieve reflektie van de golf in de
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aardlus de spanning over de gap uitdempt. Dit gaat gepaard met eer

veel minder steile afname van de spanning over de gap. De

veldsterkte wordt nu uiteraard steeds kleiner bij toenemende

gapafstand.

3.3. MANTELONDERBREKING IN EEN COAXIALE KABEL.

In deze situatie wordt de GIS vervangen door een coax. kabel

waarvan de mantel onderbroken wordt (zie Fig.3.5.).

reed
relois
bron

fet-probe
coax. kobel

oordlus

montelonderoreking zo

Fig.3.5. Heetopstelling voor spanningsmeting over

mantelonderbreking in coax. kabel.

De spanning over de onderbreking is niet zo hoog dat doorslagen

optreden maar de simulatie geeft een indruk van het ontstaan van

de spanning over de onderbreking. De spanning wordt gemeten met

een FET-probe (Philips PM8943). Om de analyse van de opstelling tE

vereenvoudigen, wordt eerst gewerkt met korte spanningspulsen

(±3ns) uit het reed-relais. Daarmee zijn reflekties tegen open of

kortgesloten uiteinde(n) duidelijk herkenbaar. De resultaten van

de meting met de korte pulsen zijn in Fig.3.6. weergegeven.

Het ontstaan van de spanning over de mantelonderbreking kan als

voIgt verklaard worden. De Ius van de ene zijde van de onder

breking naar de andere zijde vormt voor de de hoge frekwenties in

de reed-relais-puls een transmissielijn. Hierdoor "ziet" de golf

die bij de onderbreking aankomt in feite twee transmissielijnen ir

serie geschakeld nl. de aardlus en de doorgaande coax. kabel. De

spanning over de onderbreking kan nu bepaald worden uit de serie

schakeling van de karakteristieke impedanties van deze
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u

(a) Kortgesloten uiteinde. (b) Open uiteinde.

Fig.3.6. Spanning over de mantelonderbreking met Korte pulsen

(±3ns). Amplitude van de reed-relaispuls: 250mV.

transmissielijnen. Het gedeelte van de golf dat zich in de aardlus

voortplant, ziet echter een aan het einde kortgesloten
transmissielijn en de negatieve reflektie van deze golf kan de
spanning over de onderbreking uitdempen (als de spanningspulsen

lang genoeg zijn). Een nadeel is dat de ingangsimpedantie van de

FET-probe afneemt met toenemende frekwentie waardoor vervorming
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(a) Kortgesloten uiteinde. (b) Open uiteinde.

Fig.3.7. Verloop van de spanning over de mantelonderbreking bij

lange pulsen (±100ns). Amplitude reed-relaispuls: 250rnV.
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van de pulsen optreedt. Deze meting geeft dus slechts een

indikatie van het verloop van de spanning over de onderbreking.

Het spanningsverloop kan ook berekend worden met het computer

programma TLTA [Lit.?]. De modelvorming hiervoor vraagt om een

grondig vooronderzoek.

De resultaten van de meting met lange pulsen zijn in Fig.3.?

gegeven.

Ook nu weer blijkt dat de aardlus verantwoordelijk is voor het

verloop van de spanning over de onderbreking. Nu is ook duidelijk

te zien dat de spanning over de onderbreking uitgedempt wordt door

de negatieve reflektie van de golf in de Ius.

Een brede of smalle onderbreking (verschil in capaciteit) geeft

geen verandering in het spanningsverloop.
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4. SPANNINGSMETINGEN IN PNEM-ONDERSTATION EINDHOVEN-WEST.

4.1. INLEIDING

Het GIS-onderstation Eindhoven-West van de PNEM vormt een

verbinding tussen de 150kV ringleiding rond Eindhoven en het 10kV

distributienet. Het onderstation is met de stations

Eindhoven-Noord en Eindhoven-Zuid verbonden via drie een-fase

150kV XLPE-kabels van ca. 5 kilometer lengte (zie Fig.4.1.).

r----------------------------,
I I

I roil A I

1JJI ., h'd J' 1'1 h 'dI ro! sc el er rOI sc el er
:.1~ ZUld ·1 noord

I~v.s zuid ~vr noord

! "h ko~elscheider 't1 kobelscheider. I"~I zUld 'I~ noord
kobel ZUld: I I kobel noord

.. • I
'i' I I
I ~ J

meetlocotie GIS

Fig.4.1. Configuratie van onderstation Eindhoven-West.

(Voor gehele station zie Bijlage 3).

Bij de invoer op de GIS is de loodmantel van de kabels onderbroken

om met stroomtransformatoren de 50Hz-stroom door de binnengelei

ders te kunnen meten. Met een aardrail buiten de trafo's om zijn

de kabelmantels met de GIS-ornhulling verbonden (zie Fig.4.2.).

Als gevolg van schakelhandelingen ontstaan lopende golven in de

GIS die daarin door de bijna verliesvrije coaxiale structuur lang

kunnen blijven bestaan. Bij een onderbreking in de coaxiale

structuur (mantelonderbrekingen) treden deze golven naar buiten,

en ontstaat een spanning over deze onderbreking die zo hoog kan

oplopen dat doorslagen plaatsvinden.

De doorslagen treden op langs de isolerende afdichtingskraag
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waardoor de kabel in het GIS-systeem wordt ingevoerd. Deze kan

hierdoor aangetast worden. Om dit te voorkomen zijn zgn.

spetterbussen aangebracht (zie Fi.g.4.2.).

Rfdichtingskr<l&g ----t":>'~~

aardrail ---.~

"·---GIS

4----- spetterbus

11+------- loodmantel

1.------- isolatie

4---- stroomtrafo

1111I_------ binnengeleider

Fig.4.2. Schematische weergave van de kabeldoorvoer in

onderstation Eindhoven-West.

De doorslagen vinden nu plaats tussen de randen van deze bussen

zodat de afdichtingskraag wordt ontlast. Omdat de doorslagen een

bron van storingen vormen, is door de PNEM gezocht naar een

mogelijkheid om deze te onderdrukken. De oplossing die hiervoor

bedacht is, bestaat uit een messing koker, rond de drie kabel

eindsluitingen die kontakt maakt met de GIS-omhulling en met de

mantel van de kabels (zie Fig.4.3.).

Het effect van de koker op de spanning over de spetterbussen is

niet goed bekend, en deze wordt daarom gemeten met het

D/I-meet- systeem. Er worden drie situaties bekeken: zonder

messing koker, met messing koker en met een tweede, door de
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Fig.4.3. GIS/kabel-overgang met messing koker.

vakgroep Hoogspanningstechniek voorgestelde, oplossing nl. een

krans van weerstanden over de mantelonderbreking.

De metingen zijn gedaan aan de drie doorvoeren van de

kabelverbinding naar Eindhoven-Zuid. Omdat de Tektronix

Digitizer 79l2AD slechts een ingangskanaal heeft, zijn hiermee

metingen gedaan aan een fase op een korte tijdsschaal (50-lOOns).

Met de Nicolet (digitale oscilloscope, ingangsimpedantie lMQ) is

gemeten aan aIle drie de fasen op een langere tijdsschaal (tot

±30gs). Hiermee wordt gecontroleerd welke fase als eerste

inschakelt, of overspraak naar andere fasen optreedt en of de

eerste schakelgolf positief of negatief is (de Tektronix Digitizer

wordt gebruikt om de eerste, positieve schakelgolf te meten).

Tijdens de metingen zijn een aantal verschillende schakelcycli

verricht, waarvan er twee besproken worden.

-De belangrijkste is het sluiten van vermogensschakelaar

Eindhoven-Zuid wanneer de kabelverbinding naar Eindhoven-Noord

tot aan vermogensschakelaar-Zuid onder spanning staat en de

kabel naar Eindhoven-Zuid nog spanningsloos is (verder

schakelcyclus 1 genoemd).

-De tweede is het openen van railscheider-Noord wanneer

de verbinding vanaf Eindhoven-Zuid tot aan de geopende

v.s.-Noord onder spanning staat (schakelcyclus 2). Bij deze

cyclus treden, gedurende milliseconden, overslagen op.
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4.2. SPANNINGSMETING ZONDER MESSING KOKER EN ZONDER WEERSTANDEN.

Deze paragraaf beschrijft de spanningsmetingen tijdens

schakelcyclus 1 op rail A.

De metingen zijn gedaan bij een viertal afstanden tussen de

spetterbussen nl. 2mm, 5mm, lOmm en 20mm. In Fig.4.4. is de

meetopstelling getekend. De verzwakking van het meetsysteem tussen

de kantelpunten is in §2.6. berekend op 8,lxlO-6 bij toepassing

van de lOkV-puls. Omdat de sensor nu op dezelfde afstand is

geplaatst, wordt deze waarde wordt ook hier aangehouden.

aardroil

GIS

/

sensor +omhulling

koperen buis

aardrail

messing kost met

registratie
opporatuur

Fig.4.4. Heetopstelling in het onderstation Eindhoven-West.

De koperen buis om de coax. kabel dient om de transferimpedantie

van de kabel te verlagen. Om induktieve inkoppeling in het

meetcircuit minimaal te maken, is de verbinding van de omhulling

van de sensor met de GIS-omhulling zo kompakt mogelijk gehouden.

Door de koperen buis rondom kontakt te laten maken met de

omhulling van de sensor wordt voorkomen dat stoorstromen over de

kabelmantel lopen en zo via de transferimpedantie van de kabel

storingen kunnen inkoppelen. Daartoe ook maakt de koperen buis aar
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het andere uiteinde rondom solide kontakt met de messing kast

waarin zich de meetapparatuur bevindt. Deze kast is via een

aardverbinding weer verbonden met de GIS-omhulling.

De resultaten van de metingen zijn in Fig.4.5. te zien.
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(b) Busafstand 5mm.

(d) Busafstand 20mm.

Fig.4.5. Spanning over de spetterbussen tijdens inschakelen

van v.s.-Zuid bij verschillende afstqnden tussen de
• -6bussen (2,5,10 en 20mm). Verzvakk~ng meetsysteem: B,lxlO

De spanningen over de spetterbussen vertonen grote overeenkomst

met de in het HSP-Iab. gemeten spanningen (zie §3.2.). Blijkbaar

wordt het verloop van de spanning over een dergelijke onderbreking

bepaald door de vorm en de breedte van de onderbreking: de

spanning wil "aangroeien" tot een bepaalde waarde maar voordat het

maximum is bereikt, treedt al een doorslag Ope Dit komt tot uiting
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in een zeer snelle afname van de spanning over de onderbreking

(±1,5ns). Deze steile flank geeft volgens B=O,35/tr [Lit.6] een

hoogste frekwentie in deze spanningsvorm van ongeveer 230MHz.

Naarmate de gap (onderbreking) breder wordt, neemt de spanning toe

tot een grotere waarde voordat de doors lag plaatsvindt, en als

deze dan optreedt blijkt dat deze een minder snelle afname van de

spanning tot gevolg heeft als gevolg van de grotere afstand. Bij

5mm gap-breedte is ongeveer de maximale breedte bereikt waarover

nog doorslagen optreden. D.w.z. dat bij deze afstand gedurende de

eerste spanningspuls nog nauwelijks doorslag optreedt. De

amplitude van deze golf is nu afhankelijk van het moment van

inschakelen: inschakelen op de top van de 50Hz-sinus geeft de

grootste spanningsamplitude. Ook wanneer tijdens de eerste

50-lOOns geen doorslag wordt waargenomen, treedt toch bij elke

schakelhandeling een doors lag op (soms elders).

Doordat de meetapparatuur (Tektronix Digitizer 7912AD) aIleen op

positieve sigalen triggerde, zijn hier aIleen deze signalen

weergegeven. Negatieve pulsen komen echter weI degelijk voor,

afhankelijk van de polariteit op het moment van schakelen.

4.3. SPANNINGSMETING MET MESSING KOKER ROND KABELDOORVOEREN.

De messing koker als oplossing voor de overslagen is voorgesteld

door de PNEM en de werking ervan wordt waarschijnlijk als voIgt

verklaard. De koker verkleint de zelfinduktie van de verbinding

tussen kabel en GIS. De spanning over deze zelfinduktie neemt bij

dezelfde stroom door de zelfinduktie ook af waardoor mogelijk geen

doorslagen meer optreden.

Door de afmetingen van de koker (±1,5m lengte, 0±lm) moet deze

voor de hoge frekwenties in de spanning over de gap echter eerder

als een transmissielijn gezien worden dan als een geconcentreerde

zelfinduktie.

Doordat de afmetingen van de koker kleiner zijn dan die van de

aardlus, en doordat de koker door de coaxiale vorm een betere

golfgeleider is, wordt de spanning over de gap eerder (kortere
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(a) Zonder koker. (b) Net koker.

Fig.4.6. Spanning over de spetterbussen zonder/met messing koker

tijdens inschakelen van v.s.-Zuid.
. -6.

Verzvakk~ng meetsysteem: 6xlO . Belast~ng: lHQ.

Afstand spetterbussen: lOmm.

looptijd) uitgedernpt. Tevens wordt enige reduktie in amplitude

verwacht doordat de karakteristieke impedantie van de messing
koker kleiner is dan die van de aardlus. oit is in Fig.4.6. en

Fig.4.7. te zien.
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Fig.4.7. Spanning over de spetterbussen zonder/met messing koker.

tijdens inschakelen van v.s.-Zuid.

Verzvakking meetsysteem: B,lxlO-6
•

Afstand spetterbussen: lOmm.
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Het meetsysteem met de Nicolet oscilloscope heeft een sensor

0I5mm. Als beide sensoren (0I5rnm en 030rnm) op een afstand van I5mm

worden geplaatst, bedraagt de verhouding van de uitgangssignalen

ongeveer 3,2. De sensor 0I5rnrn is tijdens deze meting op een

afstand van 12,5mm geplaatst. De verzwakking van het meetsysteem

is voor deze situatie bepaald op: 6xlO-6
•

De koker geeft enige reduktie van de spanningsamplitude te zien.

De spreiding in de amplitude van de aangeboden spanningsfronten

vertroebelt de waarneming. statistische analyse van een groot

aantal metingen moet verdere opheldering verschaffen.

Doorslagen blijven optreden bij gebruik van de messing koker.

Daarom is een andere oplossing voorgesteld.

4.4. SPANNINGSMETING MET WEERSTANDEN OVER MANTELONDERBREKING.

Tijdens deze meting is over de spetterbussen een krans van

weerstanden aangebracht (zie Fig.4.8.).

spetterbus •

Ioodmontel •

isolatie---~~
binnengeleider ---IH*-

Fig.4.8. Kabeldoorvoer met weerstanden over de spetterbussen.

Weerstandswaarde: Zo(GIS) - Zo(Kabel) ~ 300.

De werking van deze oplossing is als voIgt. De GIS heeft een

karakteristieke impedantie van ongeveer 600. De kabels hebben een
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impedantie van ongeveer 30n en de GIS is dus niet karakteristiek

afgesloten (zeker niet als ook de mantel van de kabel is

onderbroken). Door over de spetterbussen een krans (voor de

symmetrie) van weerstanden van ongeveer 30n aan te brengen, wordt

deze misaanpassing verkleind en treedt de schakelgolf minder uit

de kabel. De spanning over de onderbreking blijft kleiner door de

lagere impedantie. Daarnaast zorgen de weerstanden voor een

snellere demping van de spanningspuls.

De weerstandswaarde is nog altijd veel groter dan de

50Hz-impedantie van de aardlus die op ongeveer 10mn berekend is

(zie Appendix B). Ook bij ruime variatie van de weerstandswaarde

zal de 50Hz-retourstroom nog steeds door de aardlus lopeno

Rondom de weerstanden is krimpkous aangebracht om de mechanische

sterkte (i.v.m. de gepulste belasting) te vergroten.

Het effect van de weerstanden op de spanning over de spetterbussen

is in Fig.4.9. te zien.

De spanning over de bussen is veel kleiner (ruwweg een faktor 4)

door toepassing van de weerstanden. Hierin zit weI een zekere

onnauwkeurigheid: de metingen zonder en met weerstanden zijn twee

opeenvolgende metingen. Omdat het moment van inschakelen van de

vermogensschakelaar t.o.v. de 50Hz-sinus niet bekend en niet

steeds gelijk is, verschilt ook de spanning over de spetterbussen

van meting tot meting. De spanningen zijn echter steeds binnen

ongeveer 30% gelijk. In de faktor 4 zit dus een fout van ongeveer

30%. Een lagere weerstandswaarde geeft meer reduktie.

Metingen op langere tijdsschaal tonen aan dat de duur van de

spanningspuls veel kleiner is geworden door toepassing van de

weerstanden.

Met de weerstanden over de spetterbussen zijn over deze

spetterbussen geen doorslagen waargenomen. De weerstanden kunnen

gemiddeld een vermogen van ±lOOW dissiperen. Na een groot aantal

metingen waren aIle weerstanden nog intakt en trad zelfs geen

waarneembare temperatuursverhoging Ope
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(e) Met messing koker.

Fig.4.9. Spanning over de spetterbussen zonder/met veerstanden

over de spetterbussen en met alleen de messing koker

tijdens sluiten v.s.-Zuid. Weerstandsvaarde: ±30n.

Verzvakking meetsysteem: B1 lxlO-
6

•

Afstand spetterbussen: lOmm.
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4.5. SCHAKELEN MET SCHEIDERS.

Bij het schakelen met railscheiders treden gedurende milliseconden

doorslagen op. Daarom is ook tijdens deze schakelhandeling de

spanning over de spetterbussen gemeten. Daarbij is zonder en met

messing koker gemeten. Het resultaat is in Fig.4.10. te zien.
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(a) Sluiten v.s.-Zuid+ (b) Sluiten scheider-Noord.

Fig.4.10. Spanning over de spetterbussen zonder messing Koker en

zonder veerstanden tijdens inschakelen van v.s.-Zuid en

tijdens inschakelen van railscheider-Noord.

Verzvakking meetsysteem: B,lxlO-
6

•

Afstand spetterbussen: lOmm.

Bovenstaande figuur toont aan dat het spanningsverloop bij het

inschakelen van de scheider in eerste aanzet laag-frekwenter is

dan bij het inschakelen van de vermogensschakelaar. Als gevolg

daarvan is ook de amplitude van de spanning kleiner (een faktor

van de orde 10).

Ook het effect van de messing koker op het schakelen met

railscheider-Noord is onderzocht en het resultaat is in
Fig.4.11 te zien.
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(a) Sluiten v.s.-Zuid. (b) Sluiten scheider-Noord.

Fig.4.11. Spanning over de spetterbussen met messing koker tijdens

inschakelen van v.s.-Zuid en tijdens inschakelen van

railscheider-Noord. Verzvakking meetsysteem: 8~lxlO-6.

Afstand spetterbussen: lOmm.

Uit Fig.4.11. blijkt dat het verschil tussen het sluiten van de

vermogensschakelaar en de scheider kleiner is geworden door

toepassing van de messing koker (ruwweg een faktor 2). De spanning
over de spetterbussen is nu zelfs groter dan in het geval zonder

messing koker (zie Fig.4.10.). Dit wordt weer veroorzaakt door een

verschil in het moment van inschakelen.

Omdat de doorslagen tijdens het uitschakelen van de railscheider

langduriger zijn dan tijdens het inschakelen, is over langere

tijdsschaal naar deze spanningen gekeken. Dit is gedaan met de

sensor 015mm en met IMn als belasting van de integrator (Nicolet
4094). Dit is gedaan omdat slechts een sensor 030mm beschikbaar is

en met deze worden de metingen over een kortere tijdsschaal

verricht omdat van deze sensor het hf-gedrag beter bekend is. Het

meetsysteem heeft met de kleine sensor op een afstand van 14,2mm

een verzwakking van ongeveer 5,4xl0- 6
• Het resultaat van deze

metingen is in Fig.4.12. te zien.
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Fig.4.12. spanning over de spetterbussen met messing koker tijdens

schakelen met railscheider-Noord.

Verzwakking meetsysteem: 5,4xlO-
6

•

Afstand spetterbussen: lOmm.

Bij het langzame openen of sluiten van de kontakten treedt

herhaalde overslag tussen de kontakten op omdat het ene kontakt

zweeft en het andere met 50Hz in spanning varieert. Er ontstaan
dus steeds weer schakelgolven gedurende het openen of sluiten van

de kontakten. Bij het openen van de kontakten treedt vaker een

herontsteking op dan bij het sluiten.
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5. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN.

5.1. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN N.A.V. BET ONTWERP V/H HEETSYSTEE

Uit het onderzoek kunnen de volgende konklusies getrokken worden.

-De bandbreedte van de opnemer wordt dominant bepaald door de

parasitaire capaciteit van de sensor naar de omhulling. De

bandbreedte is daardoor niet meer afhankelijk van de afstand var

de opnemer-geleider.

-Door de opnemer kompakt te ontwerpen, kan de parasitaire

zelfinduktie van de opnemer klein gehouden worden en daarmee oo}

de invloed hiervan op de bandbreedte van de opnemer.

-Ret transport van pulsen over coax. kabels is een probleem omdat

dispersie optreedt. Deze is evenredig met de kabellengte en

omgekeerd evenredig met de kabeldiameter. Bij het gebruik van

pulsen met een stijgtijd van ±700ps geeft de kabel SA-24272

(0 28mm) bij een lengte van ±30m een nauwelijks meetbare

dispersie. De RG-2I4 kabel (0 Ilmm) geeft bij deze pulsen een

acceptabel resultaat tot een lengte van ±5m. De kabel RG-58

(0 8mm) is dan slechts tot een lengte van ±Im te gebruiken.

-Uitwisseling van de integratiecapaciteit geeft problemen met de

overdracht van het meetsysteem. Verder onderzoek is hier nog

nodig.

-De integrator moet voor hoge frekwenties (tr<5ns) met 50n worden

afgesloten om reflekties te voorkomen. Voor lagere frekwenties

kan ook een andere belasting worden gebruikt maar deze moet weI

met een zo kort mogelijke verbinding aangesloten worden

om reflekties te voorkomen.

-Roogfrekwente buffers met hoogohmige ingang vergroten de
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betrouwbare registratietijd van het meetsysteem met een faktor

20 maar de verbinding met de integratiecapaciteit moet zo kort

mogelijk zijn om reflekties te voorkomen. Ook hier is nog verder

onderzoek nodig.

-Het meetsysteem heeft bij belasting met 50Q een vlakke

amplitudekarakteristiek tussen 2,3MHz en 700MHz.

Bij IMQ belasting is de amplitudekarakteristiek vlak tussen

110kHz en 700MHz.

Bij gebruik van de Tektronix Programmable Digitizer 7912AD als

belasting, wordt de bovengrens 400MHz resp. 160MHz.

In beide gevallen bedraagt de verzwakking van het meetsysteem

tussen de kantelpunten bij een afstand sensor-geleider van 26mm
-6ongeveer 8,lxl0 .

-De spanningspulsen uit het reed-relais (tr~700ps) worden door

het meetsysteem met een tr van ongeveer 700ps geregistreerd

waarbij minder dan 5% overshoot optreedt.

-I.v.m. de problemen die zijn opgetreden met de ijking van het

ontworpen meetsysteem, is onderzoek gewenst naar een pulsbron met

een stijgtijd van minder dan Ins en een amplitude van een tot

enkele kilovolts en een bekende pulsvorm. Mogelijk zijn

reed-relais in de handel te verkrijgen, die dergelijke

spanningen kunnen schakelen. Dit kan een oplossing zijn.

5.2. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN N.A.V. DE METINGEN IN

GIS-ONDERSTATION EINDHOVEN-WEST.

-Bij doorslagen over de onderbreking in de buitenmantel van de

HSP-kabel in GIS-onderstation Eindhoven-West treden in de

spanning over de spetterbussen flanksteilheden op van minder dan

1,5ns. De hiermee gepaard gaande frekwenties liggen rond 230MHz.

De flanksteilheid tijdens het inzakken van de spanning wordt

bepaald door de vorm en breedte van de onderbreking.
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-De spanning over de spetterbussen kan oplopen tot 40kV als de

afstand tussen de bussen lOmm of meer bedraagt en geen verdere

maatregelen getroffen worden.

-Het aanbrengen van de messing koker rond de kabeldoorvoeren

geeft een geringe reduktie in de spanning over de spetterbussen.

Doorslagen blijven echter optreden.

-Het aanbrengen van weerstanden (±30Q) over de onderbreking geeft

een reduktie in de spanning over de spetterbussen met ruwweg eer

faktor 4.

Doorslagen treden niet rneer op en daarnaast is de duur van de

spanningspulsen veel korter geworden.

Een lagere weerstandswaarde geeft meer reduktie. Ook bij ruime

variatie van de weerstandswaarde blijft de 50Hz-retourstroom

door de aardrail lopeno

Rond de weerstanden is krimpkous aangebracht, om de mechanische

sterkte te vergroten.

-Het schakelen met scheiders geeft in eerste aanzet lagere

flanksteilheden (lO-20ns) dan het schakelen met

vermogensschakelaars. Het openen van scheiders heeft echter

een langdurige (msec) reeks van doorslagen tot gevolg. Ook de

duur van dit verschijnsel wordt veel korter door toepassing van

de weerstanden.
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Appendix

KANTELPUNT VAN DE INTEGRATOR

De integrator wordt gebruikt met als belasting een

oscilloscope/digitizer met een son of lMn ingangsimpedantie (zie

Fig.A.l.).

Ri
__---.,1 11------,,..--------,---

I I

r·,-,I R~)lug-il1

T

Fig.A.l. Integrator met belasting.

Deze ingangsimpedantie bepaalt mede de overdracht van de

integrator die met de belasting van de oscillosscope gedefinieerd

is als:

U2
U1 =

R
plug-In

R + R + jwR R C
i plug-In I plug-In I

(A.l

=
R

plug-I n

R + R
plug-In I

x

1 + jw

1
R R

I P lug-In

R + R
I plug-in

C
I

(A. 2,

van R is van invloed op de plaats van het
plug-in

van de integrator, maar ook op de amplitude van de

De grootte

kantelpunt

overdracht.

In het geval dat de son plug-in gebruikt wordt, kan deze t.o.v. R
I

verwaarloosd worden in de overdrachtsfunktie:
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U2
Ul =

R
plug-In

R
I

1
x 1 + JwR C

plug-In I

(A. 3)

Voor frekwenties waarvoor geldt w » l/R C gaat dit over in:
plug-In I

U2
Ul = 1

jw R C
I I

(A. 4)

De amplitude van de overdracht is dus niet veranderd voor hoge

frekwenties maar de bandbreedte van het totale meetsysteem wordt

kleiner. Dit betekent dat IH(jw) I van het meetsysteem kleiner wordt

voor de lagere frekwenties (lager dan 2,3MHz zie §2.S.). Bij de

ijking van het meetsysteem wordt gebruik gemaakt van een 10kV-puls

met een stijgtijd van 10ns. Volgens de vuistregel B=0,35/t
r

[Lit.6] betekent dit een hoogste frekwentie in de puIs van

ongeveer 35MHz. De frekwentiecomponenten onder 2,3MHz worden

echter verzwakt waardoor de topwaarde van de puIs te laag wordt

weergegeven. Daarom wordt voor de ijking naast de 50n plug-in ook

de 1Mn plug-in gebruikt.

Bij toepassing van de 1Mn plug-in wordt de overdracht:

U2
Ul = 1

jwR C
I I

(A. 5)

Ook in dit geval is de amplitude overdracht voor hoge frekwenties

niet veranderd t.o.v. de situatie dat de integrator niet belast

wordt, maar nu is ook het kantelpunt niet veranderd. Omdat het

kantelpunt van de integrator verder naar links op de frekwentie-as

ligt dan bij de 50n plug-in, is de integrator met de 1Mn plug-in

ook geschikt voor lagere frekwenties dan 2,3MHz (2n/~ ligt dan op
I

±110kHz zie §2.5.). Bij hoge frekwenties (200-300MHZ) treden met

deze plug-in andere moeilijkheden op (zie §2.4.1.).
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Appendix 1

BEREKENING VAN DE IHPEDANTIE VAN DE AARDLUS.

Voor de berekening van deze impedantie wordt uitgegaan van een

Iengte van de Ius van 2,5m en een breedte van 1m.

Benader de Ius door een draad-draad configuratie:

L ~ Ilot In(d/r) (B.1;
rr

Met: d=lm, r=40mm (kabeImantel), t=2,5m geeft dit een zelfinduktie

van de aardlus van ongeveer 3,2IlH. Na afronden: 51lH.

Voor 50Hz heeft de Ius een reaktantie van:100xrrx5x10-6~ 1,5mn.

De weerstand van de aardlus wordt geschat op 10mn zodat de totale

impedantie van de aardlus ook ongeveer 10mn wordt.
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Bijlage 1.

GEBRUIK VAN DE PROGRAMMABLE DIGITIZER 7912AD.

Om de signalen uit het meetsysteem te kunnen registreren, is

gebruik gemaakt van een A/D-omzetter, een Programmable Digitizer

7912AD. Als deze bedreven wordt in single-shot mode, kunnen

problemen optreden bij het instellen van de x-position,

y-position, intensity etc .. Omdat het enigszins problematisch kan

zijn om enkele malen een nieuw shot op te nemen (bv. vele

benodigde schakelhandelingen) totdat het gewenste resultaat

verkregen is, zijn hieronder de instellingen van de digitizer

(experimenteel bepaald) voor een aantal tijdsschalen gegeven.

Tabel.Bl.l . Instellingen van de digitizer 7912AD in single-shot mode

(gelijk voor 500 of lHO plug-in)

time/ X-pos Y-pos Trigger- Intensitydiv
[ ns ]

level

1 fin e rechts j u 1st boven 3- d e maal 1"
grof 3, 5 tand 1" y-posltlon afh. van

1 Ink s vanaf ho 0 9 t e s I gnaal

2 f 1 n e rechts
"

3- d e maal '"grof 2 tanden 1"

1 ink s vanaf

5 grof rechts
" "fine 6 tanden 1"

1 1 nk s

10 fin e rechts
"1" 2- d e maal ,.

gro f ~

20 fin e rechts
"

2- d e maal '"gro f ~ 1"

50 fin e rechts
"

2- d e maal ~

10X-knop gro f 1"
1"

I n

200 f 1 n e rechts
"

1 maal rechts

10X-knop gro f 1"
1"

"I n
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Bijlage 2.

GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR

Voor het ontwerpen en testen van het meetsysteem is gebruik

gemaakt van in de vakgroep aanwezige meetapparatuur.

Hieronder wordt een klein overzicht gegeven van de meest gebruikte

(hf)apparatuur.

400MHz

160MHz

-Digitizer: Tektronix Programmable

plug-in units: 7B10

7A29

7A26

Digitizer 7912AD

200ps-1s/div

50'1 10mV-1v/div

1Mn 5mV-5V/div

-oscilloscope: Tektronix 7844 Dual

plug-in units: 7B80

7B85

7A26

7A19

Beam oscilloscope

1ns-5s/div

1ns-5s/div

1Mn 5mV-5V/div

50'1 10mV-5V/div

160MHz

325MHz

-FET-PROBE:

-Pulsbron:

Philips

rise-time 550ps (10%-90%)

1MQ//3,5pF

Reed-relais

rise-time 680ps (10%-90%)

amplitude ~ 250V

pulslengte 2 x lengte oplaadkabel

Pulspak lOA Precision High

Voltage Pulse Generator

rise-time 10ns (10%-90%)

fall-time 150ns (90%-50%)

amplitude +10kV



-D.C. voeding:

-Meetbrug:
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GIS-testopstelling

rise-time ±2ns (10%-90%) variabel

pulslengte ~ 75ns

amplitude ~ 100kV

TCR Power Supply TCR 600 S4.5

~ 600V

Wayne Kerr

Automatic LCR meter 4225

Bijlage 2.



-56-

Bijlage 3

CONFIGURATIE VAN ONDERSTATION EINDHOVEN-WEST.

GIS

- I·

flndho.... n ZlJld : £Indt\ov~n Hoord ~

00 CD
, Ii- -------~~- -----------~,- ---~

~'t

)~ U If
(/ ~

ll. ~

r--4 f~'
L ~ 1... ,

t 150kV

'-+-~~H~ ! lOkV

Fig.B3.1. Configuratie van onderstation Eindhoven-West.
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