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Summary

Lightning protection systems are especially meant for the prevention of

damage and the protection of persons. With the increasing use of sensitive

electronic equipment, the Electro Magnetic Compatibility gets more impor

tant. This is the more necessary for fire-brigade radiotelephone links

during thunderstorms.

The Dutch PTT in cooperation with Eindhoven University of Technology inves

tigates the quality of the lightning protection system of fixed antenna

towers. For the experiment, a special tower was selected with a rather large

distance between tower and equipment. In the past, lightning struck the

antenna tower more than once.

The experiments are executed in two stages. In the first stage, currents are

induced in the tower, and the distribution of this current over all lines

attached to the tower are measured. One investigates the possibilities to

decrease the currents in important spots. Some of these improvements are

carried out at this stage. The current entering the equipmentroom is reduced

by more than a factor seven.

The second stage started in 1987. In a long term experiment, the currents at

important spots in the lines will be measured in case of a real striking of

lightning.
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Samenvatting

Bliksembeveiligingssystemen dienen vooral voor het voorkomen van schade

en het beschermen van personen. Met de steeds omvangrijkere toepassing

van kwetsbare elektronische apparatuur wordt ook de Electro Magnetic

Compatibility (EM-verenigbaarheid) steeds belangrijker. Dit speelt met

name een grote rol bij brandweer-mobilofooninstallaties gedurende een

onweer.

De PTT onderzoekt in samenwerking met de Technische Universiteit Eind

hoven de kwaliteit van de bliksembeveiliging van antenne-masten. Voor

het onderzoek is een lokatie gekozen waar de mast en de apparatuur op

een wat grotere afstand van elkaar staan opgesteld. In het verleden is

de bliksem vaker op deze mast ingeslagen.

De ~xperimenten worden in twee fasen uitgevoerd. In eerste instantie

zijn de stromen in de mast geinduceerd, waarbij de verdeling van deze

stroom over het aardsysteem werd gemeten. 20 werden enkele niet in

kaart gebrachte aardpennen en aansluitingen gevonden. Er is nagegaan

op welke manieren de stromen op belangrijke plaatsen kunnen worden

verkleind. Enkele van deze verbeteringen zijn in deze fase in praktijk

gebracht, voor zover ze met eenvoudige, ter plaatse aanwezige rniddelen

uitvoerbaar waren. Vaak is slechts de lay-out van het aardinssysteem

gewijzigd. De stroom die de zenderruimte binnenkomt is met ruim een

factor zeven verkleind. Verdere reductie, zelfs tot nul toP., is moge

lijk, met geringe investering. Hierop wordt in dit verslag niet inge

gaan.

De tweede fase is december 1987 van start gegaan. In een duurproef wordt

bij een mogelijke blikseminslag de stroom op enkele belangrijke plaatsen

in het aardnet gemeten.
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In het definitieve verslag wordt aandacht gegeven aan het volgende:

We onderscheiden drie gevarenbronnen:

Voor brand is belangrijk de Ji
2
dt. De meeste olik3emafleiderinstal

laties zijn wat dit aspect betreft afdoende voor zinslagen op aan

gesloten metalen voorwerpen.

In de ruimte waar personeel aanwezig is mogen geen gevaarlijke span

ningsverschillen of doorslagen ontstaan. De belangrijke parameters

zijn di/dt en i max binnen deze ruimte.

Schade aan apparatuur wordt veroorzaakt door

- common mode stromen, (i en di/dt) over mantels van kabels; de gelei

ders moeten de i (Ji
2
dt) kunnen doorstaan.

via de transfer impedantie (Zt) in gekoppelde spanningen (v~ak oc di/dt)

mogen niet te hoog worden.

vonken uit 2/ bij apparatuur maken snelle lokale di/dt's, die via Zt

inkoppelen op apparatuur.

Voor een goede bliksembeveiliging is aandacht besteed aan alle drie punten.

)'J:.j/·"'\ .~
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1. In1eiding

Bij het installeren van zendmasten schenkt de PTT vee1 aandacht aan het

bliksembeveiligingssysteem. Het aardnet wordt naar beste inzicht en volgens

NEN-voorschriften aangelegd. Desondanks bestaat er enige onzekerheid over de

veiligheid voor personeel en apparatuur. De PTT heeft de TUE gevraagd een

gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar een moge1ijk betere bescherming

tegen de gevolgen van bliksemontladingen.

Daartoe werd bij de vakgroep Hoogspanningstechniek van de faculteit Elektro

techniek een meetsysteem ontwikkeld, dat zowel in het laboratorium als op

een PTT-lokatie stromen in een antennemast en het bijbehorend aardnet kan

induceren en meten.

In een later stadium wordt het registrerend deel van dit meetsysteem toege

past in een duurproef, waarbij gewacht wordt op natuurlijke blikseminslagen.

Dit verslag vormt de basis van het onderzoeksrapport dat aan de PTT zal

worden gepresenteerd. Dit rapport is dus geen verslag van persoonlijk uitge

voerde werkzaamheden tijdens de afstudeerperiode; de omvang en inhoud van

het project hebben geleid tot een intensieve samenwerking van enkele leden

binnen de vakgroep en enkele medewerkers van de PTT.

De resultaten van dit onderzoek zijn aangemeld voor presentatie op de Inter

national Conference on Lightning Protection (ICLP) te Graz in april 1988. In

bijlage A is het ingezonden artikel bijgevoegd.
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2. De meetopstelling

In de meetopstelling (zie Fig. 2.1) zijn een drietal circuits te

onderscheiden:

a. Het primaire- of voedende circuit,

bestaande uit de condensatorbatterij (1) met bijbehorende sturing (2)

en de stroominjectiespoel (3). Dit circuit, dat aIleen bij de

simulatiemetingen van belang is, wordt besproken in paragraaf 2.1.

b. Het secundaire circuit,

bestaande uit de mast (4), de tuien (5), en de aarde (6). Op dit

circuit zal in paragraaf 3.2 uitvoeriger worden ingegaan.

c. Het tertiaire- of meetcircuit,

bestaande uit de Rogowski-opnemers (7), de kabels (8), de integratoren

(9) en de registratie- en verwerkingsapparatuur (10).

De integratoren en de apparatuur zijn samengebracht in een goed geaarde

en afgeschermde meetkast (11). Zie paragraaf 2.2 en 2.3.

4

1....
Fig. 2.1 De meetopstelling

2.1 Het voedende circuit

IT] 9

~10
'---....111

Het elektrisch schema van dit circuit is weergegeven in Fig. 2.2. Er is

bij de simulatie-metingen gebruik gemaakt van een tweetal condensator

batterijen, elk met hun eigen voedings- en regel-unit.
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Fig. 2.2 Het voedende circuit

In eerste instantie is gebruik gemaakt van een kleine batterij; latere

metingen zijn gedaan met een speciaal voor dit project gebouwde, grotere

batterij.

- De "kleine" batterij: 31,1;U F, 18 kV. Max. energie-inhoud 5kJ. Deze

condensatorbatterij is uitgerust met een elektrisch vonkbrug

triggersysteem. De opbouw en bediening zijn beschreven in Lit. 2.

- De "grote" batterij: 25",u F, 40 kV. Max. energie-inhoud 20 kJ. Deze

batterij is voorzien van een pneumatisch vonkbrug-triggersysteem. De

opbouw, bediening en beveiliging zijn beschreven in Lit. 3.

De condensatorbatterij wordt over de toroidale stroominjectiespoel (Fig.

2.3) ontladen. Deze spoel is in twee losneembare helften gewikkeld, zodat de

torus gemakkelijk om een mast gehangen kan worden. De acht-hoekige spoel

heeft een binnendiameter van 2,2 m. De rechthoekige doorsnede van de spoel

is 30 x 90 cm 1
•

Om elke helft van de spoel zijn acht parallelle wikkelingen gelegd van elk

acht windingen (vier windingen "heen" en vier "terug"). Voor een wikkeling

is dit in Fig. 2.4 verduidelijkt. Elke wikkeling van de spoel voert dus

1/16e deel van de totaalstroom. De acht parallelle wikkelingen zijn in

begin- en eindpunt steeds 1/8 slag ten opzichte van elkaar gedraaid, zodat

een gelijkmatige bewikkeling van het frame ontstaat. De gemeten zelfinductie

van de spoel aan de klemmen van de condensatorbatterij bedraagt 4,6J"H.

Het ontladen van de condensator over de spoel levert een gedempte sinus

oidale stroom met een frequentie van f = 1/(2~·VLC). Deze formule mag

toegepast worden, zolang de vonkbrug als een lineaire weerstand beschouwd
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kan worden. Dit is het geval bij voldoend grote stroomsterkte; uit Fig. 2.5

blijkt dat dit zeker geldt voor de eerste vier perioden.

Fig. 2.3 De stroominjectiespoel

Fig. 2.4 De wikkelwijze van de stroominjectiespoel

= "heengaande" wk.

"teruggaande" wk.

(zelfde wikkelzin)

"overheen"

"onderdoor"
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Fig 2.5 Gedempte sinusvormige stroom in het primaire circuit

stroom: 20 kA/div; tijd: 0,1 ms/div

De gemeten resonantiefrequenties en kwa1iteitsfactoren van beide trillings

kringen staan in tabel 2.1 verme1d.

Er is gemeten dat 65 % van de totale opgewekte flux wordt ingekoppeld op het

secundaire circuit. De rest van de flux wordt opgewekt rond de toevoerdraden

of gaat verI oren ten gevolge van de niet volledig dichte bewikkeling. Verder

kan het stroominjectiesysteem gezien worden als een transformator met een

wikkelverhouding van 8 : 1. De spanning die in het secundaire circuit wordt

geinduceerd is dan 0,65,\ /8 = f E'dl, waarbij ~ de laadspanning van de

condensator-batterij is.

Tabel 2.1 Gegevens van de toegepaste voedingskringen

Capaciteit V E f Q
max max

31.1 pF 18 kV 5kJ 13,1 kHz 11

25 }tF 40 kV 20 kJ 14,9 kHz 13

In bijlage B is de berekening van de conische zelfinductie van het secun

daire circuit opgenomen. Er wordt dan van de aanwezigheid van veel tuien

uitgegaan. Met de aannames dat de tuien een hoek van 45 0 met de mast maken,

en dat deze op 40 m boven de grond zijn bevestigd, is de berekende zelfin

ductie L '" 22 )L H. Bij een batterijspanning van 18 kV is de secundaire

spanning gelijk aan 18kV·O,65/8 = 1,5 kV. Bij een frequentie G.)= 2'1ff =

82-10
3

rad/s is de impedantie bij bovenstaande zelfinductie gelijk aan

82-10~-22-10-'= l,8.n.. Er zou dus een stroom in het secundaire circuit te
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verwachten zijn van ongeveer 800 A. In werkelijkheid was dit slechts 300 A.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de vergelijking van deze twee waarden

niet helemaal "eerlijk" is. De geinjecteerde stroom in de mast ziet een

andere impedantie, nl. die van de vijf tuien en de mast samen.

2.2 Meetopnemers en integratoren

Er is gekozen voor een passief differentierend-integrerend meetcircuit. De

opnemers geven een spanning af, die even redig is met de dI/dt van de stroom

die door de spoel wordt omsloten. Deze signaalspanning wordt over de (vaak

lange) meetkabels doorgegeven aan de integratoren, die pas vlak voor de

registratie het signaal integreren. Met het transporteren van gedifferen

tieerde signalen wordt de signaal/stoor-verhouding met een factor 'J verbe-

terd (Lit. 10). + - I ',' \
L VVl ~t di,IAS'" P

De meetopnemers

Als opnemers zijn Rogowski-spoelen toegepast (Fig. 2.6). Een flexibele torus

met een grate diameter van 16 cm en een kleine doorsnede van 4 cm is bewik

keld met 10 windingen. De spoel kan bij de flens worden opengebogen, waar

door deze gemakkelijk te installeren is.

Fig. 2.6 Een meetopnemer (Rogowski-spoel)

Als wikkeldraad zijn drie 24-aderige lintkabels gebruikt. De 72 aders zijn

gelijkmatig over het oppervlak van de torus verdeeld en zijn allen parallel

geschakeld. Door deze wikkelwijze wordt ten opzichte van een enkele draad de

zelfinductie verlaagd, en bovendien de gevoeligheid homogeen over de omtrek

van de torus verdeeld.
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a. b.

Fig. 2.7 De loop van de geleiders bij de flens

Aan een zijde van de aansluitflens zijn aile aders gelijkelijk over een

cirkel verdeeld en buiten de flens aangesloten aan de buitenmantel van een

BNC-plug (Fig 2.7 a toont de loop van de centrale geleider van de BNC-plug

aan datzelfde flensdeel). Aan de andere zijde wordt de bundel van 72 gelei

ders radiaalsymmetrisch naar binnen gevoerd en als een centrale bundel van

geleiders door het centrum van de torus teruggevoerd (Fig 2.7 b). Door dit

centraal terugvoeren van de geleiderbundel wordt de meetopnemer ongevoelig

voor de magnetische flux door de torus. De gemeten zelfinduktie van de

verschillende Rogowski-spoelen ligt rond de a,4.# H.

Bij het toepassen van een Rogowski-spoel als opnemer moet er op worden

toegezien dat de spoel niet zelf-integrerend werkt. Schematisch kan de

situatie als in Fig. 2.8 worden weergegeven. Daarbij wordt de sa~-weerstand

gevormd door de coaxiale kabel die karakteristiek met sa~ is afgesloten.

Voor de spanning VII. geldt dan VI!. = V~' R/ (R+Jw L).

v·I
R

Fig. 2.8 De Rogowski-spoel afgesloten met de kabelimpedantie

Hieruit kan eenvoudig worden afgeleid dat de opnemer niet zelf-integrerend

werkt als j (.) L < R. Daarmee moet de frequentie W < R/L. Met R = sa..n. en

waarde voor L van a,4 t" H, voigt hieruit dat f <(R/L)/21( ~ 2a MHz.



- 12 -

Bij een frequentie lager dan 20 MHz werkt de toegepaste Rogowski-spoel dus

nog differentierend.

De eerste resonantiefrequentie van de spoelen ten gevolge van de zelfin

ductie en de parasitaire capaciteit is in het laboratorium gemeten en ligt

in de orde van 30 MHz.

Van aIle gebruikte spoelen is de gevoeligheid (= mutuele inductie t.o.v.

omsloten geleider) bepaald. Hiertoe is met elke Rogowski-spoel de ontlaad

stroom van de condensator bij enkele laad-spanningen opgenomen.

Er is een correctie op de meetwaarden uitgevoerd die de door de niet-ideale

integrator geintroduceerde fout corrigeert. De te meten stroom is van de
-y

gedaante I = 1
0

, e t. sin (w t). De opnemer geeft een spanning V = M·(dI!dt).

De ideale integrator met tijdsconstante RC geeft dan een spanning V =

I· (M/RC). De niet-ideale intogrator kan gezien worden als een samenstelling

van een ideale integrator en een hoog-doorlaatfilter. De feitelijk weerge

geven stroom is dan gelijk aan: I = 1
0

, {e-%- • sin (w t + If) - e-t/A'c. sin 'f} .
De Io-correctie is hierbij verwaarloosd, omdat deze kleiner is dan 10-5 •

Voor tan 'f geldt dan de volgende uitdrukking:

t4JI ~ = "'~
(wRct ~ Iic/r (ItYr -I)

In tabel 2.2 staan de gevoeligheden voor de stroom door het centrum van de

tijdens de experimenten gebruikte Rogowski-spoelen vermeld. Naast het hier

boven"beschreven type is tijdens de simulatieproeven gebruik gemaakt van een

drietal "grijze" spoelen (afgekort G1 tim G3). De opbouw van deze spoelen

zullen we niet verder bespreken. De mutuele induktie van de spoelen 1 tot en

met 10 ligt in de orde van 22 nH. Voor de "grijze" spoelen ligt de zelf

inductie een factor 100 hoger; de gevoeligheid of mutuele inductie ligt een

factor 10 hoger.

Tabel 2.2 Gevoe li gheden gebruikte Rogowski-spoelen

no. 1) 2,62 8) 2,42

2) 2.53 9) 2,45

3) 2,50 10) 2,30

4) 2,44 II) 2.57

5) 2.63 GI) 22,S

6) 2.48 G2) 22.9

7) 2.27 G3) 22,8 . 10-8 H
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In het idea1e geva1 is de ze1finductie L ge1ijk aan de factor n·M; waarbij n

het aanta1 wikke1ingen voorste1t (Lit. 1). In praktijk is er echter sprake

van een bepaa1de hoevee1heid "lekf1ux". Be1angrijke oorzaken hiervan zijn de

uitvoering van de spoe1 bij de f1ens (zie ook Fig. 2.9), en de centraa1

teruggevoerde binnenge1eider. A1s uitgegaan wordt van de uitdrukking

k·L = noM, dan 1igt voor de toegepaste Rogowskispoe1en de waarde voor k in

de orde van k = 0,6.

Ten gevo1ge van het onrege1matige windingenpatroon dicht bij de f1ens is de

gevoe1igheid niet op e1ke p1aats binnen de spoe1 ge1ijk. Bovendien veroor

zaken ook stromen die buiten 1angs de spoe1 10pen een spanning op de uitgang

van de niet-idea1e opnemer. Beide onrege1matigheden zijn gemeten en in Fig.

2.9 weergegeven. Hieruit b1ijkt dat de p1aatsafhanke1ijkheid binnen de spoe1

bijna a1tijd k1einer is dan 5 %. V1akbij de f1ens wordt de gevoe1igheid

sterker verstoord: tot 15 %. Afgezien nog van argumenten die in paragraaf

2.5 aan de orde komen, spreekt uit Fig. 2.9 dat de ge1eider zo goed moge1ijk

door het centrum van de spoe1 moet worden ge1eid.

Een slotopmerking: de gevoe1igheden van de opnemers b1eken na ve1e ma1en

open en en sluiten niet meetbaar te veranderen.

I A

Gx

x
E

P1aatsafhankelijkheid in % t.o.v. de stroom door het centrum

Plaats: (0) in spoe1 (x) buiten spoe1

A) 85 % 18,2 %

B) 104 % 2,0 %

xC C) 105 % 2,0 %

D) 103 % 1,6 %

E) 101 % 3,2 %

F) 100 % 3,7 %

G) 99 % 1,4 %

H) 94 % 1,4 %

I) 86 % 17,6 %

Fig. 2.9 P1aatsgevoe1igheid in en buiten de meetopnemer

De integratoren

Voor de integratie wordt gebruik gemaakt van een passieve integrator (Fig.

2.10), omdat deze het 1ineair gedrag van het meetsysteem niet mag befn-
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vloeden. Het gebruikte type is in de vakgroep Hoogspanningstechniek ontwik

keld (Lit. 1). De gehele integrator is in een messing cilinder geheel coax

iaal-symmetrisch opgebouwd. Deze opbouw verbetert het hoog-frequente gedrag

aanzienlijk.

R

(

Fig. 2.10 Een passieve integrator

Drie in stervorm geplaatste weerstanden van 150JL vormen samen de kararkte

ristiek afsluiting van 50~ • In de behuizing zijn deze weerstanden door een

kunststof tussenwand gescheiden van de RC-integrator. Drie integratie-weer

standen, elk van 22 k~ zijn in serie geschakeld am de parasitaire capaci

teit te verminderen. Vier in stervorm geplaatste tondensatoren van elk 1,5 nF

vormen de integratie-condensator. Het kantelpunt (fe ) van de toegepaste

integratoren ligt daarmee in de orde van 350 Hz, zodat vanaf 10·fc de RC

schakeling integrerend werkt. De frequentie van de simulatie-stroom is bij

benadering 14 kHzj het kantelpunt van de passieve integrator ligt voldoende

ver verwijderd van deze frequentie am nauwkeurig genoeg te integreren.

~.

Fig. 2.11 Signaal voor (aj 50 ns/div) en na (bj 100 ns/qiv) integratie
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Als integrator-test is in het laboratoriurn een stootspanning als in Fig.

2.11a (stijgflank 1 ns) via een 2 m lange RG-58/U kabel op de integrator

aangesloten (vergelijkbaar met de situatie na inbouw in de meetkast). De

uitgangsspanning van de integrator is in Fig. 2.11b weergegeven. Op de curve

is een oscillatie gesuperponeerd, afkomstig van reflecties in de kabel

tussen integrator en oscilloscoop. Deze kabel is aan de scoop-zijde niet

karakteristiek afgesloten. De oscillatie-frequentie is ongeveer 70 ~lliz; bij

de frequenties (simulatie en duurproef) waarbij wordt gemeten, wordt daarvan

geen hinder ondervonden.

Als weerstanden zijn composiet-weerstanden toegepast, die elk weer in krimp

kous zijn verpakt. Dit laatste is gedaan om de mechanische sterkte te ver

groten, en daardoor de kans op ontploffen te verkleinen. De composiet-weer

standen zijn uitvoerig beproefd op hoogspanningsbestendigheid (Lit. 4). Ze

bleken bestand tegen vele pulsen van 10 kV, met een stijgtijd van minder dan

10 ns en een duur van 50 ns.

De ingang van de integrator is in het laboratoriurn getest op hoogspannings

puls-bestendigheid. Tot 10 kV doen er zich geen problemen voor. Bij hogere

spanningen is geen test uitgevoerd.

De zes integratoren zijn na inbouw in de meetkast geijkt (tabel 2.3). Be

paald zijn de kantelfrequentie, de waarde van de 50Jt-afsluiting en de

waarde van de integratorweerstand. Voor het bepalen van de kantelfrequentie

zijn voor zeven waarden van de frequentie (logaritmische sequentie) de top

top waarde van de spanning en de tijdstippen van de drie eerst-volgende

nuldoorgangen bepaald. Daardoor kon per integrator een volledige Bode-plot

worden getekend en de kantelfrequentie zowel bij het -3 dB punt als bij het

punt van 45-graden fasedraaiing worden geverifieerd.

Integrator nummer 6 is een "sommatie-integrator". De signalen op de drie in

gangen worden in de integrator gesommeerd. Deze integrator is bedoeld voor

het meten van de totale stroom door de drie mastpoten.

Met de uitdrukking: V~ = I· (M/RC) kan nu bepaald worden dat voor de toege

paste Rogowski's na integratie bij benadering geldt: I = 20 A/mV gemeten

uitgangsspanning. Uiteraard is de precieze vermenigvuldigingsfactor per

Rogowski-spoel en per integrator uit de tabellen 2.2 en 2.3 en de boven

staande uitdrukking af te leiden. De op deze wijze te bereiken meetnauw-
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keurigheid bedraagt 2 % bij een centraal doorgevoerde geleider.

Tabel 2.3 IJkingsconstanten van de integratoren

no. f (Hz) R
50

(1l.) R
int

(kn.)c

I) 329 49,9 63,9
2) 334 49,6 67,3
3) 344 50,0 67,3
4) 336 49,6 68,2
5) 354 50,1 63,7
6) A 333 50,2 l

B 335 51,1 22,53 (sommatie-integrator)
C 336 51,4 .J

2.3 De meetkabels en de meetkast

Kabels en pluggen

De verbindingen tussen de meetopnemers en de meetkast zlJn uitgevoerd met

RG-214/U kabel en BNC-connectoren van het fabrikaat "Suhner", type ll-BNC

50-7-2C. In tabel 2.4 zijn de specificaties van de kabel vermeld. In Fig.

2.12 is het frequentie-afhankelijke verloop van de transferimpedantie (Zt)

van de kabel weergegeven (Lit. 5).

Tabel 2.4 Specificaties van de gebruikte kabel
Type: RG-214/U

middengeJ eider:

die1ektrikum:

afschprr1ing:

a1 gemeen:

3,109 mm', verziJ verd koper

geJijkstroomweerstand 5,7 ohm/km

po1y-ethy1een, diameter 7,24 mm

verzi1verd koper, gev10chten bedekking 9870

ge1ijkstroomweerstand 2,3 ohm/km

impedantie 50 ohm

demping bij I MHz 0,53 dB/km

10 MHz 1,80 dB/km

100 MHz 6,43 dB/km

In Fig. 2.13 ZlJn enkele meetresultaten van connectoren weergegeven (Lit.

5). Hierin is te zien dat zelfs de "worst-case 50.n.-BNC" bij de voor ons

gangbare frequenties een veel lagere Z~ heeft dan de kabel. Over het gebruik

van de gekozen BNC-connector hoeven we dan ook niet kritisch te zijn.
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Fig. 2.12 De Zt van enkele kabels w.o. de toegepaste RG-214/U

BNC SO n,worst case, depends on
rotational angle between plug and
jack, best to worst range ~ 40 dB
C-connector pair (single measure
ment)
Standard N-connector, fixed with
7 clllkp t.orque
Same standard N-connector, fixed
wi th 11.5 cmkp torque
SMA-connector pair, fixed With
10 cmkp torque
N-precision connect.or pair, fixed
several times with different fiXing
t.orques

_.-.-

Screenlng effectiveness curves for differe
rent connector type pairs
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,.... .... .... .... .."
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Fig. 2.13 De Zt van enkele connectoren

De rneetkast

De registratie- en verwerkingsapparatuur staat opgesteld in een 19-inch kast

(Fig. 2.14) van het merk "Eldon". Deze kast (type GRE 17066 EM/met verlaagd

kabelinvoerdeel) is vervaardigd van 1,5 mm elektrolytisch gegalvaniseerd

plaatstaal. AIle naden zijn volledig doorgelast. De deur is uitgerust met

metalen strippen voor continu contact tussen deur en kast. De inliggende

scharnieren en de L-handgreep vallen buiten de elektrische afdichting.
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Fig. 2.14 De 19-inch meetkast met apparatuur

De kabelinvoer bevindt zich aan de bovenkant van de kast. De BNC-connectoren

waarop de kabels worden aangesloten, zijn tevens de ingangen van de integra

tor-potten. Deze potten hangen aan de bovenkant van de kast. De elektrische

verbinding tussen de kontactvlakken van de integratorpot en van de kast is

verbeterd met zilvercollold-verf. Met vier messing M4-boutjes worden de

potten tegen de kastbinnenwand vastgetrokken. Overigens zijn aIle kontakt

vlakverbindingen van de meetkast met zilvercolloid-verf verbeterd.

De kast wordt gekoeld met een warmtewisselaar (type EWT 1500) met volledig

gescheiden inwendig en uitwendig systeem. Daardoor is de kast volledig EM

dicht. Het maximale koelvermogen is 1500 W; het koelend oppervlak bedraagt

8,5 m1 bij een warmteweerstand van 75 W/K. De dissipatie van de oscillo

scopen en computer (incl. toebehoren) mag de grens van 1500 W niet over

schrijden. Er is hierbij uitgegaan van een maximaal temperatuurverschil

tussen de binnenruimte van de kast en de ruimte waarin de kast staat opge

steld van 25 K. Bij een maximale temperatuur van de apparatuur van 55°C is

de toelaatbare omgevingstemperatuur dus 30°C. Dit is aanvaardbaar.

De gelntegreerde signalen worden over zes RG-58/U kabeltjes van gelijke

lengte getransporteerd naar de front-ingangen van de oscilloscopen. Steeds
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zijn die kabeltjes zo dicht mogelijk tegen het chassis-deel van de kast

gemonteerd. Aan de achter- en voorzijde van de scoop-sledes zijn de kabel

mantels elektrisch verbonden met het chassis. Het voorfront van de

oscilloscopen is niet direct aan het chassis verbonden; dit was bij het

toegepaste model niet te verwezenlijken.

De apparatuur in de kast bestaat voornamelijk uit drie LeCroy 125 MHz digi

tale oscilloscopen en een HP Vectra personal computer; alles gekoppeld via

een GPIB-systeem.

Het netfilter voor de verzorging van de voeding van de interne apparatuur

(dus niet de koeling) is aan de achterzijde op de kast gemonteerd. Het

net filter en de kabelinvoer zijn achter een blikken kap geplaatst, die

volledig rondom is geaard. De ongefilterde netvoedingslijn naar de ventila

toren is om mechanische redenen door een (geaarde) koperen pijp naar de

koelmodule gevoerd.

Het netfilter is van het fabrikaat "Schaffner", type FN 352 Z - 20/03. Het

elektrisch schema staat afgebeeld in Fig. 2.15. Uitgebreide specificaties

van het netfilter zijn te vinden in bijlage C.

our

Fig. 2.15 Het elektrisch schema van het netfilter

In dit schema is het onderscheid tussen "differential mode"- en "common

mode"- filtering zichtbaar. Het verschilsignaal wordt gefilterd door de

capaciteiten C..... ' de filtering van het "common mode" signaal geschiedt door

de capaciteiten CeM •

2.4 Eerder onderzoek

Een met dit PTT-TUE-project vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd door de
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Oostenrijkse PTT (Lit. 6 tim 8). De Oostenrijkse PTT maakte gebruik van een

direct stroominjectiesysteem. Hierbij wordt de bliksemstroom gesimuleerd

door het ontladen van een condensatorbatterij, welke is aangesloten tussen

twee punten van het circuit dat gevormd wordt door de mast en de tuidraden.

In Fig. 2.16 is dit verduidelijkt.

Fig. 2.16 De Oostenrijkse bliksemstroom-simulatieschakeling

Het belangrijkste verschil tussen de Oostenrijkse en de Nederlandse proefne

mingen is gelegen in de frequentie van de gesimuleerde stroom. Uit de lite

ratuur blijkt dat de Oostenrijkse frequentie in de orde van 2,5 kHz ligt.

Bij deze frequentie is het systeem nog resistief gedomineerd. Onze simula

tiestroomfrequentie ligt in de orde van 14 kHz; een frequentie waarbij het

systeem al inductief gedomineerd is. Bij een werkelijke blikseminslag zal de

frequentie hoger liggen dan deze 14 kHz.

Er zijn nog enkele voordelen van het indirecte injectiesysteem te noemen:

- De tuien zijn steeds verbonden aan de mast en aan aarde. Dit geeft extra

veiligheid gedurende onweer.

- Het indirecte systeem is gemakkelijk te installeren op vele lokaties.

- Het primaire en secundaire circuit zijn galvanisch gescheiden, waardoor

een grote vrijheid in het kiezen van aarding ontstaat.

- De frequentie is gemakkelijk te varieren door enkele windingen van de

spoel serie- of parallel te schakelen.

2.5 Dimensionering van het meetsysteem

In Fig. 2.17 is een cummulatieve frequentieverdeling van bliksemstroom-



- 21 -

a~plitudes gegeven (Lit. 9). Bij het dimensioneren van het ~eetsystee~ is

ervan uitgegaan dat elk onderdeel 95% van aIle voorkomende bliksemstro~en

correct ~oet kunnen verwerken. Een beschadiging kan ontstaan als de 50st af

sluiting aan de ingang van de integrator wordt overbelast. Hiervoor is de

grootte van de stroom van belang. Een andere beperking vormt de mogelijkheid

van doorslag over de plug van de Rogowski-spoel. Hiervoor is de steilheid

(dl/dt) van de stroom van belang.

99+---+"rt---',;;,----\-;-----+---+--+-+--!~

95+--+-+~ftI\--+--+__+-+--+~

BO+--+--++I-k-~-+__+-+--+~

0>...
o

~ 50

Q.

2 0 -+---+--+--+---+----'~~

Current itA

Cumulative frequency distribution of lightning current amplitudes
(Berger PI al., 1975). I. Negative first strokes. 2. Negative subsequent slrokes.
3. Positive strokes.

Fig. 2.17 Cummulatieve verdeling van bliksemstroomamplitudes

Uit Fig. 2.17 is af te leiden dat de maximale stroom dan 300 kA voor een

positieve slag bedraagt. (Bij de veel vaker voorkomende negatieve bliksem

slagen geldt voor eenzelfde kans dat de maximale stroom ongeveer 80 kA

bedraagt.) De in Lit. 8 bij deze situatie opgegeven maximale stijgtijd be

draagt bij benadering (dI!dt)P!'II.l = 120 kAI)L s (dit geldt voor de steilere

"subsequent stroke"; het geIoniseerde kanaal is nog ten dele aanwezig).

Mocht een stroom met deze stijgtijd op de mast inslaan, dan loopt ruwweg 1/3

deeI van die stroom door een Rogowski-spoel (3 mastpoten). De opgewekte

inductiespanning (Lit. 1) bedraagt dan maximaal:

V"'J. l!3·!v1·(dl/dt) I
-, ,

1 3· 2,5'10 . 120·10 = 1,0 kV

De opnemers en de meetkabel(-aansluitingen) zijn minimaal tot deze spanning

afdoende geIsoleerd. Er zijn laboratoriumproeven uitgevoerd waarbij de

gehele spoel bestand bleek tegen 10 kV pulsspanning, met een stijgtijd van
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minder dan 10 ns en een duur van 50 ns.

Bet isolerend vermogen van lucht is ruim voldoende om bij een centrale

doorvoer van de aardgeleider een doorslag tussen die geleider en de win

dingen van de opneemspoel te voorkomen. Centrale doorvoer is tevens de meest

optimale situatie als het gaat om het minimaliseren van de capaciteit tussen

aardgeleider en mantelaarde van het meetsysteem.

2.6 De duurproef

Vanaf december 1987 (dus na het tot stand komen van dit verslag) zal op de

lokatie Eersel een duurproef voor nog onbepaalde tijd van start gaan. De

meetkast is op enkele - voornamelijk mechanische - punten verbeterd. De

software is zodanig veranderd dat de metingen geheel automatisch verricht

kunnen worden. De geheugens van de oscilloscopen worden na een triggerpuls

automatisch uitgelezen en de data wordt op schijf vastgelegd. Daarna zet de

computer alle kanalen weer op "ready". Ook wordt datum en tijd van elke

triggerpuls geregistreerd, zodat later nagegaan kan worden of het hier een

werkelijke, eventueel kleine blikseminslag betrof. Gegevens omtrent bliksem

inslagen zijn mogelijk bij de KEMA te Arnhem beschikbaar.

Op dit moment bestaan er omtrent de duurproef nog een aantal onzekerheden

voor wat de wijze van triggering betreft. Bet staat zo goed als vast dat

alleen triggeren op het gedifferentieerde signaal zinvol is. Bet is de

vraag of een dergelijke triggering met het circuit zoals na de simulatie

metingen in de kast is aangebracht, praktisch haalbaar is. De PTT en de

vakgroep Boogspanningstechniek zijn daar nog over in beraad.
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3. De meetlokatie te Eersel

3.1 De situatie op het terrein

In de provincie Noord-Brabant, ongeveer 25 km ten zuid-westen van Eindhoven,

ligt de gemeente Eersel. Naast de verbindingsweg van Duizel naar Knegsel

ligt een terrein van ongeveer 4100 m1 dat wordt beheerd door Rijkswater

staat; zie Fig. 3.1.

Fig. 3.1 Het terrein van Rijkswaterstaat

Tevens bevindt zich op dit terrein een steunpunt van de mobilofoondienst van

de PTT. Er staat een 60 m hoge stalen vakwerk mobilofoonmast (1) opgesteld.

De zend- en ontvanginstallaties zijn ondergebracht in het schaftlokaal (2).

Aan de mast zijn drie antenne's bevestigd. Antenne I staat bovenop de mast,

antenne II is enkele meters daaronder bevestigd en antenne III bevindt zich

op 14 m boven de grond.

De meetopstelling is als voigt geplaatst:

- De condensatorbatterij vlak naast de mast, zodat de verbindingsdraden

naar de injectiespoel kort kunnen zijn (zie ook Fig. 2.3).
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De meetkast in het schaftlokaal (Fig. 3.2), naast de apparatuur van de

PTT.
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Fig. 3.2 Indeling in het schaftlokaal (figuur gedraaid)

Tussen de mast en het schaftlokaal lopen antennekabels onder de grond (zie

Fig. 3.4). Er zijn omwille van dit onderzoek een viertal meetkabels naast de

antennekabels van de mastvoet naar het schaftlokaal meegetrokken. Daar waar

de kabels een hoek maken komen twee kabels het terrein binnen: een gepant

serde loodmantel-kabel (GPLK), en een PVC-geisoleerde kabel van het Gemeen

te Energie Bedrijf. Een vijfde meetkabel vertrekt vanaf dit punt (ook weI

"put" genoemd) richting schaftlokaal.

3.2 De mast en de tuien

De mast bestaat uit een achttal segmenten van elk 7,5 m lengte (Lit. 3). In

eerste instantie waren de antennekabels tegen de buitenkant van de mast

gemonteerd. Bij elke antenne is de coaxkabel-mantel steeds met de mast

verbonden.

Op 37,5 m boven de grond is op de mast een krans gemonteerd waaraan een

vijftal tuien zijn afgespannen; in Fig. 3.1 is te zien in welke richtingen.

De tuien bestaan uit een koperen buis met een doorsnede van 15 x 13 mm,
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waardoorheen een stalen kabel met een diameter van 8 mm is getrokken. De

tuien zijn bij de eindpunten met de aardpennen verbonden. Deze aardpennen

hebben een lengte van minimaal 15 m en zijn nagenoeg loodrecht in de grand

geslagen. In tabel 3.1 is o.a. de lengte van elke tui weergegeven.

Tabel 3.1 Gegevens omtrent de tuien

no. lengte (m) R (n) f (Hz) L 00-4 H)
c

1) 49,15 2,49 3,91 1,01

2) 46,10 2,50 4.27 0,93

3) 55.32 2,37 3,47 1,09

4) 70,85 2,24 2,50 1,43

5) 89,55 2,42 2,26 1,70

In Fig. 3.3 is het frequentie-afhankelijke gedrag van tui 4 afgebeeld. Dit

gedrag is gemeten tussen de losgekoppelde tui en het aardpunt. Bij lagere

frequenties kan de tui als een RL-circuit beschouwd worden. De weerstand

wordt daarbij voornamelijk bepaald door de weerstand van de (natte) grand.
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Fig. 3.3 Frequentie-afhankelijk gedrag van tui 4

Bij de simulatiemetingen gedroegen de tuien zich dus sterk inductief (f ~ 14

kHz). Vaor hogere frequenties zijn de Smith-kaarten van tui 4 in bijlage D

weergegeven. Hieruit valt op te maken dat bij ongeveer 1 MHz sprake is van

(serie-)resonantie. Het gedrag van deze tui is voor die specifieke frequen

tie zuiver ohms.

Deze resonantiefrequentie kan worden verklaard uit de lengte van de tui en

de looptijd van de elektro-magnetische golf langs de tui:
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1 MHz,
3·10 m/s

dan is ~ = v I f = 300 m, serie-resonantie bij ~/4 = 75 m

De lengte van de tui 4 is 71 m.

Enkele slotopmerkingen:

AIle tuien zijn op soortgelijke wijze doorgemeten. De resultaten zijn

grafisch weergegeven in bijlage D. De kantelpunten en zelfinducties van de

tuien staan in tabel 3.1 vermeld.

- De gemeten waarden van de tui-karakteristieken voor frequenties lager dan

100 kHz zijn in een curve-fitting programma ingevoerd. Op deze manier kon

het kantelpunt en de zelfinductie van elke tui nauwkeurig worden bepaald.

- De zelfinductie van de mast is verwaarloosbaar bij de zelfinductie van de

tuien. De mast kan gezien worden als een kortsluiting t.o.v. de tui en

de grond.

- De stroom die door de mast loopt "ziet" de impedantie van aIle tuien

tesamen.

3.3 Aardleidingen en knooppunten

Nadat enkele jaren geleden een blikseminslag de apparatuur van het mobilo

foonsteunpunt had verwoest, is in opdracht van de PTT een nieuw en (zover

als bekend) afdoende aardleidingennet aangelegd. In Fig. 3.4 is op de plat

tegrond van de lokatie te zien waar de aardpennen zich bevinden. Aardpen 7

en 8 zijn tijdens de simulatiemetingen "ontdekt"; deze waren nooit op teke

ning gezet.

We beschouwen Fig. 3.4 verder. Vanaf de mast lopen drie coaxiale kabels

richting "put", waarna deze kabels een hoek maken en verder richting schaft

lokaal ("huisje") lopeno Met deze kabels loopt een vereffeningsleiding mee

die de aarde van mastpoot 3 verbindt met een aardknooppunt in de put, en dan

zijn weg vervolgt naar de contactstrip CS in het schaftlokaal.

Deze put vormde een belangrijk meetpunt in onze experimenten; evenals de

plaats waar de antennekabels het huisje worden binnengeleid. Daar, tegen

de buitenmuur van het schaftlokaal, werden aIle kabels blootgelegd. Ook be-
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vindt zich daar een belangrijk aardknooppunt (aardpennen 4, 5 en 6), zie

Fig. 3.4. Enkele leidingen lopen voor het huisje langs en gaan pas onder de

toegangsdeur het gebouwtje binnen. Deze leidingen zijn in de kruipruimte

gemeten.

;i~ : Oleetkast

TR: transmitter/receiver -T-

AS: aardstrip

VK: veiligheidskast

i;L: waterleiding

L,\A: lijnafsluit-apparatuur

GF:G: GeCleente Energie Bedrijf

DV: doorverbinding

AE: aardelektrode

CS: coaxiaal scherm

Lt1: loodr.lantel PTI-kabel

EA: elektrische aarde CD

_____________________0

Fig. 3.4 De aardpennen op het terrein
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4. Resultaten

4.1 Uitgevoerde metingen

In de maand juni van 1987 zijn er 13 meetdagen besteed aan de volgende

aandachtspunten:

a) Meten van aIle stromen op het terrein bij injectie van de stroom met de

kleine condensatorbatterij. Opnemen van de tuikarakteristieken. (4 meet

dagen)

b) Controleren van enkele gegevens uit de eerste meetserie; het meten van de

stroomverdeling binnen de zenderkastjes; het meten van spanningen aan de

uitgangen van de antennekabels. (5 meetdagen)

c) Na conclusies uit voorgaande metingen en enkele experimenten zijn er

verbeteringen aan het aardnet aangebracht om zodoende de stroom over de

antennekabels te verkleinen. Na deze verbeteringen zijn nogmaals de

belangrijkste stromen gemeten; nu met de grote condensatorbatterij. Tot

slot zijn nog enkele spanningsmetingen aan de telefoonaansluiting bij de

boerderij naast het terrein uitgevoerd. (4 meetdagen)

De belangrijkste resultaten zullen nu worden besproken.

I
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Fig. 4.1 a. Curve van de primaire stroom (20 kA/div)

b. Som van de stromen door de mastpoten (300 A/div)

In dit hoofdstuk zijn aIle waarden van de stroom gegeven als gemiddelde van
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de eerste drie extrema. Bij elke ontlading van de condensator is steeds de

gefnjecteerde stroom meegemeten, zodat de resultaten uit verschillende

metingen op elkaar geschaald konden worden. Een voorbeeld van een meting van

de stromen door de mastvoet is weergegeven in Fig. 4.1.

De meetresultaten die zijn verkregen bij het injecteren met de grote conden

satorbatterij zijn zodanig geschaald dat een vergelijk met de resultaten bij

injectie met de kleine batterij mogelijk wordt. De kleine batterij injec

teerde bij een spanning van 18 kV een stroom van 295 A in de mast. De grote

batterij werd gebruikt bij een spanning van ongeveer 40 kV, en injecteerde

een stroom van 750 A. Deze stroom is meer dan (40/18) = 2,2 keer zo groot,

omdat in de laatste meetserie (waarbij de grote batterij werd toegepast) de

impedantie van de secundaire Ius o.a. door een groter aantal aardpennen is

verkleind.

AIle in dit hoofdstuk genoemde stroomwaarden zijn dus met elkaar vergelijk

baar. Op enkele meetpunten wijkt de gedempte sinusvorm ten gevolge van een

fase-draaiing af (zie Fig. 4.1 b). Kirchhoff's stroomwet lijkt dan niet met

volledig succes te kunnen worden toegepast: het middelen van de eerste drie

extrema geeft bij een fase-draaiing echter een iets vertekend beeld.

4.2 De oorspronkelijke situatie

In Fig. 4.2 beschouwen we de stroomverdeling over de aardleidingen van de

lokatie, zoals wij deze aan het begin van de meetseries aantroffen. We

spreken over de "oorspronkelijke situatie".

De richting van de gefnjecteerde stroom is in de mast omlaag gericht. De

stroom die door de mast loopt is gelijk aan de totale stroom door de tuien.

Opgemerkt dient te worden dat de gemeten stroom bij mastpoot 3 zowel de

stroom door aardleiding 3 als de stroom door de vereffeningsleiding omvat.

Overigens omvatten aIle aan de mastpoten gemeten stromen ook de stroom die

door de (vochtige) gewapende betonnen voet naar aarde loopt.

AS I is de aardstrip die zich aan de binnenkant van de buitenmuur van het

huisje bevindt, en waarop o.a. de antenne-kabelmantels op zijn aange

sloten.
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Over de antennekabel-mantels loopt een stroom van 60 A van de put richting

huisje. Vlak ernaast loopt een stroom van 17,5 A over de vereffeningslei

ding in tegengestelde richting. De mantels zijn in de put niet met het

aardknooppunt verbonden, waardoor de grote stroom pas bij het huisje kan

worden afgeleid. In de gesloten Ius die wordt gevormd door de GPLK-kabel, de

vertinde draad en de vereffeningsleiding, loopt een stroom tengevolge van de

inkoppeling van flux van de stroom door de antenne-kabels.

De stroom die over de mantel van de GPLK-kabel (17,5 A) het terrein bij de

put verlaat wordt grotendeels bepaald door de positie van de aardpennen

van de tuien 1 en 5. De grote oppervlakte van de loodmantel van deze kabel

heeft een goede aarding tot gevolg.

In Fig. 4.3 is de loop van de stromen door de mast weergegeven. Bij de

punten A (45 m), B (30 m) en C (2 m) zijn de mantels van de antennekabels

met de mast verbonden. Hierdoor worden geleidende lussen gevormd waardoor

ook een bepaald gedeelte van de secundaire stroom over de mantel van de

antenne-kabels zal gaan lopeno

2A

Fig. 4.3 Stroomverdeling in de mast

Ten gevolge van deze stroom ontstaat er een spanning over de uitgang van die

kabel. Het is die spanning die primair de bedreiging voor beschadiging (van

de eindtrap) van de zender vormt.
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Twee van de drie antenne-kabels voeren stroom over een totale lengte van

ongeveer 95 m (van masttop tot zenderkast), de derde over ongeveer 50 m

(antenne op 15 m boven de grond). Aan de zenderkant van een van de lange

kabels hebben we de spanning gemeten over een 50~-afsluiting. In Fig. 4.4

is het resultaat van die spanningsmeting weergegeven. De amplitude is onge

veer 0,9 V.

\ / \ 1\ /'\ r-.. ~

V V ~ "" ....., -

Fig. 4.4 Spanningsmeting (1 V/div) aan de uitgang van een lange antennekabel

Bij een gemiddelde stroom van (60/3) = 20 A door een van de antennekabels

is de transfer-impedantie IZtl = 0,045JL. Deze waarde komt goed overeen

met de berekende waarde IZt\ = 0,033JL van de gebruikte antennekabel uit

de gegevens zoals deze staan vermeld in paragraaf 2.3 en Lit. 5. Voor de

korte antennekabel vinden we dan IZtl = 0,025~ • Bij deze berekeningen is

geen rekening gehouden met het golvend verloop van de mantel van de anten

nekabel; de feitelijke lengte en de transferimpedantie worden daardoor bij

benadering een factor 1,3 vergroot.

4.3 De gewijzigde situatie

We zijn nagegaan of de stroom die over de antenne-kabelmantels het huisje

binnenkomt, verkleind kon worden. Dit heeft geleid tot de volgende verande

ringen aan de lokatie (zie Fig. 4.5):

1. De antenne-kabels zijn aan de binnenzijde in plaats van aan de buiten

zijde van de mast bevestigd. Deze wijziging had echter weinig effect,

omdat de "vakwerkstructuur" van de mast niet dicht genoeg is om een

voldoende afsluiting te vormen.
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2. Er zijn nog drie extra aardpennen geslagen op belangrijk gebleken knoop

punten: in de put, twee langs het traject van mast tot put en een bij het

huisje. Deze laatste is aan de linkerzijde van de kabelinvoer geslagen,

zodat de invoer meer symmetrisch werd.

3. In de put zijn ook de antenne-kabels aan het aardpunt bevestigd. Ten

gevolge van de hier beschreven wijzigingen aan de situatie is de

rondgaande stroom in de Ius zoals beschreven in paragraaf 4.2 verdwenen.

4. Vlak in de buurt van de drie antenne-kabels is een extra geleider tot aan

de put meegetrokken die, waar mogelijk, is verbonden met de aardpennen en

de rest van het aardsysteem.

5. De invoer van de antennekabels in het huisje is meer systematisch

uitgevoerd: langs elke antenne-kabel is een aardleiding meegetrokken tot

aan AS I; ook op AS I is het geheel beter uitgevoerd.

6. AIle geleiders zijn buiten het huisje met elkaar en met de aardpennen

doorverbonden, zodat er geen stroom meer onnodig vanaf AS I naar de

aardpennen 4, 5 en 6, dus uit het huisje loopt.

7. De drie mastvoet-aardpunten zijn rondom met elkaar doorverbonden.

Al deze verbeteringen hebben geleid tot de stromenloop zoals in Fig. 4.5 is

weergegeven. Het grootste gedeelte van de stroom die de mast verlaat wordt

nu afgevoerd door de extra aardgeleider. De totale stroom die het huisje

ingaat is ruim een factor 7 afgenomen (75 A in de oorspronkelijke situatie,

10,5 A in de gewijzigde situatie). Hierdoor worden de gefnduceerde span

ningen tenminste met diezelfde factor 7 gereduceerd. Waarschijnlijk is de

werkelijke reductie van de spanning groter, omdat ook de uitvoering en

ligging van het aardleidingensysteem is verbeterd.

Uit spanningsmetingen is gebleken dat de spanning aan de uitgang van de

lange antennekabels met 0,3 V is afgenomen tot 0,6 V, en van de korte kabels

met 0,1 V tot 0,4 V. Zoals gezegd is de transferimpedantie in hoofdzaak

verantwoordelijk voor het doen ontstaan van deze spanning. Voor hogere

frequenties, zoals bij werkelijke blikseminslagen, neemt de transferimpedan

tie fors af.

Het verkleinen van de stroom over de mantels van de antennekabels, zoals

door de aangebrachte verbeteringen is bereikt, is dus om twee redenen van

belang. Op de eerste plaats is de spanning die eventueel door inductieve

inkoppeling ergens in het circuit kan ontstaan geringer. Bovendien wordt de

spanning ten gevolge van de transferimpedantie aan de uitgang van de kabels
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gereduceerd.

Bij een betere uitvoer van de in de gewijzigde situatie meegetrokken gelei

der is het goed mogelijk de stroom richting huisje nog verder te verkleinen.

Maar zoals uit Fig. 4.5. kan worden afgeleid, verandert er bij de mast ten

gevolge van de wijzigingen relatief weinig. Om verdere verbeteringen van de

situatie te bewerkstelligen kan het probleem het beste "bij de bron" worden

aangepakt. Daarom zal vooral het gebruik van een betere kabel en een effi

ciente aarding en afscherming van de kabels in de mast de grootte van de

spanning bij de zender verder doen afnemen.
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5. Voorlopige conclusies

In werkelijkheid kan de bliksemstroom vele duizenden amperes bedragen. Met

onze opstelling haalden we slechts 1 kA. Het is echter te verwachten dat het

gedrag van het aardsysteem voor wat betreft de grootte van de stromen line

air is. We kunnen de resultaten dus naar behoeve opschalen om te zien hoe

groot de aardstromen bij een werkelijke blikseminslag zullen zijn.

Veel belangrijker is het om de bliksem goed na te bootsen voor wat betreft

de stijgtijd van de stroom. Een werkelijke inslag heeft een stijgtijd van

enkele microseconden. Deze stijgtijd is de feitelijke veroorzaker van induc

tiespanningen. Dientengevolge kan een bepaalde stroomverdeling over het

aardnet ontstaan. In de simulatie moet dus zo goed mogelijk een dergelijke

stijgtijd worden benaderd. Met de simulatiefrequentie van ongeveer 14 kHz

maken we een goede benadering.

Het is met de aangegeven wijzigingen goed mogelijk de stroom richting huisje

nog verder te verkleinen. De stroom over de kabelmantels in de mast veran

dert daardoor echter weinig. Voor verdere verbeteringen is de uitvoering van

de kabels in de mast en de keuze van de kabel dan ook een belangrijk aan

dachtspunt.

We onderscheiden twee "bedreigingen" tegen het goed functioneren van een

bliksembeveiligingssysteem:

1. De "common-mode" stromen. Deze kunnen leiden tot doorslag in en tussen

apparatuur. Behalve het gevaar dat deze stromen inhouden voor het

personeel, veroorzaken zij zeer sterke en snelle Elektro-Magnetische

stoorpulsen. Deze pulsen kunnen de apparatuur beschadigen. De apparatuur

kan tegen deze "common-mode" stromen beschermd worden door bij het

aanleggen van een bliksembeveiligingssysteem zorgvuldig het aantal en de

ligging van de aardgeleiders en aardpennen te plannen.

2. De "differential-mode" spanningen. Deze zijn via de transferimpedantie

van de antennekabels aan de apparatuur gekoppeld. Een stroom over de

mantel van de kabel veroorzaakt altijd een spanning aan de uitgang

van de kabel. Het gevaar ligt vooral bij signalen met lagere frequenties.

Bij hogere frequenties neemt Zt af. Het ligt aan de gevoeligheid van de

opbouw van de uitgangstrap van de zender, hoeveel spanning deze kan

verdragen voordat deze onherstelbaar beschadigd wordt.
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MEASUREMENTS OF CURRENTS AROUND AND IN LARGE GROUNDED STRUCTURES

A.P.J. van Deursen. M.A. van Houten, E.W.L.van Engelen. P.F.M. Gulickx. P.C.T. van der Laan

Eindhoven University of Technology. The Netherlands
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Abstract

Originally lightning protection systems
aimed at the prevention of damage and fire
and at the protection of persons. With the
increasing use of sensitive electronic
equipment the emphasis shifts to include
EM-co~patibility as well. This is the more
necessary for emergency systems such as
radiotelephone links to alert the fire
brigace. especially during thunderstorms.

The D~tch P~T investigates in a cooperation
with Eindhoven University of Technology the
quality of the grour.ding system of fixed
an~enna towers in their mobile communica
tion grid. A special tower was selected for
the experiment. with a rather large distan
ce betweer. the antenna tower and the eqUip
ment room. ~'o experiments were planned. In
the first currer.ts are induced in the tower
and their distribution over all lines atta
ched to the tower is measured. Based on the
data obtalnec imFrovements on the grounding
were carried out which reduced the current
entering the e~~ipment room by a factor
sever.. The second eXFeriment is to have a
comp1e~e measuring system reacy to measure
current distributions during an actual
liSh~ir.g strike: this part will start at
the end of 1967.

%usa~~e~!aESUr.o

Blitzab1eiter sind vor a1lem darauf gerich
tet Feuer zu vermeiden und Personen zu
schlitzen. ~it zunehmender Verwendung
empfind1icher e1ektronische Apparatur ge
winnt die L~-Vertrag1ichligkeit immer mehr
Bedeutung. Besonders wichtig wird die EMV
bei z.B. Funknotruf der Feuerwehr wahrend
eines Gewitters.
Die Nieder1andische PTT untersucht in
Zusammenarbeit mit der Technischen
Universitat Eindhoven die Gute der
Blitzschutzan1age bei fest aufgeste1ten
Antennen des Funksprechnetzes. Man verwen
det eine Anlage mlt ziemlich grossem
Abstand zwischen Turm und Sendergebaude. In
der Vergangenheit ist der Blitz ~fters in
dieses System eingeschlagen.
Das Experiment wird in zwei Phasen ausge
fuhrt. Erst induziert man Strom und misst
die Vertei1ung uber die Erdungsan1age.
Dabei haber. sich Verbesserungsmoglichkeiten
ergeben die den Strom in das Gebaude
siebenfach reduzierten. Ende 1967 wird die
zweite Phase gestartet; das Messsystem wird
eingesetzt urn rea1e B1itzeinsch1age zu
registrieren und die Stromverteilung zu
messen.

1. Introduction

The main interest of the Dutch PTT in
lightning research is to get a clear ~iew

on the quality of protection systems ln
relation to the cost necessary for the
installation.

The last few years many open structure
steel antenna towers have been erected to
serve the telecommunication network; many
new ones are in the planning stage.
Therefore the Dutch PTT is concerned about
the effects on transmission equipment cau
sed by a direct lightning stroke. Inter
ruption of telecommunication connections
can be dangerous when pUblic services are
depending on it. or even very costly when
it comes down to pay penalties. One has to
know the electrical behaviour of the
protection system in order to be able to
formulate adequate safety regulations and
mounting instructions. This is especially
important when fast changing electro
magnetic fields occur. In this case many
existing regulations are inadequate or even
useless.

Initially the PTT only wanted to wait for a
direct lightning stroke on the antenna tower
and measure the current distribution with
ordinary current probes. An experimental
site was chosen which preViously had been
hit by lightning. On these events the
installations had suffered severe damage.
Later on the opportunity arose to coope
rate with the Eindhoven University of
Technology. It then became possible to
carry out a simulation experiment too.

A typical return stroke has a risetime of
the current of the order of a few micro
seconds. In most lightning protection sys
tems induction governs the current
distribution and induced voltages. For a
simulation experiment one should also use
fast rising currents. Due to the large
amplitude of the lightning current the
protection system may behave non-linearly
due to spark-over at places of high induced
electrical fields. In our setup we were
able to induce currents I of up to 1 kA.
without hope to fully simulate what nature
can do. However, when the response is
linear both dI/dt or I are less important
than the risetime; the induced current
should be of sufficiently high frequency
for the simulation to be valid.

According to a practical grounding
phi10sophy/I/ we concentrate on curr~nts

and their magnetic fields and we de:lgn .
paths of low impedance, which mlnlmlze tne



magnetic fluxes and thereby the induced
voltage differences. The quality of the
design is tested by a measurement of vol
tage differences at sensitive points like
in- and outputs of equipment. When these
voltages are too high, the current paths
should be improved even further.

In our detection system we employ differen
tiating current sensors: this enhances the
amplitude of the components of the signal
at higher frequency during transmission
from sensor to registration device. The end
result of this is a better signal to inter
ference ratio, since both signal and
interference amplitudes are expected to
increase with frequency: the latter because
of the rise with frequency of the transfer
impedance of a cable with a braided outer
conductor. Of course both signal and inter
ference pass through an integrator before
registration. The first stage of the
integrator consists entirely of passive
components, to ensure linearityl21.

2. Description £! the !i!!

At the site of investigation a 60 m free
standing tower carries three radio link
antennas, two at the top and one at a
height of 15 m. The tower is grounded by
three standard pins of 8 rom dia. Cu wires
exte"c1nq 15 m deep in wet soil. The outer
conductors of the coaxial feed lines are
connected to the tower at several places,
the lowest being near the base. The trans
rr.itt~rs are located in a room of a bUilding
nearoy. The tr.ree coaxial lines have a
length of about 35 rn between the tower and
the transmitter; they are buried in the
soil, insulated from it by their outer PVC
sheath. Their corrugated outer conductor
has an average diameter of 2.3 ern Cu, and a
wall thickness of 0.7 mm.
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Power and telephone lines enter the site at
one spot IP in Fig. 11 as parallel buried
cables, the power being an insulated, the
telephone a non-insulated lead sheath
multiwire cable with steel armature; the
latter is grounded to a separate pin at the
entrance spot. All lines enter the equip
ment room IERI at on~ side: grounding is
prOVided by four additional pins. The low
frequency resistance of all pins is 3 Ohm
or less as measured by a three terminal
method.

3. Current injection system

We employ a ringing L-C circuit. Two capa
citor units were used, one of 32,.F, 18kV
with 5kJ maximum energy, one of 2S ~F, 40kV
with 20kJ. Both capacitor units were equip
ped with a spark gap switch. A toroidal
coil around the tower was used as a primary
of a transformer. The diameter of the
central hole of the coil is 2.3 m, its
minor cross-section 0.3mxO.9m width x
heigth. For: ease of mounting the coil was
constructed in two halves, each half with
eight turns of eight parallel wires evenly
distributed over the cross-section. When
mounted the total self inductance of the
complete coil was 4.6 FH. It couples to an
external loop by a mutual inductance M ~

0.38 pH, equivalent to 6S percent of the
total flux. With the two capacitor units
one obtains a resonance frequency of 13.1
and 14.9 kHz respectively. The maximum
current through the coil without damping is
47 kA and 93 kA respectively. The voltage
induced in the secondary is 'E. dl ~
0.65 V/8, with V the charging voltage on
the capacitor. The 0 factor of the L-C
circuit is about 10.

Our approach with a weakly coupled
~nduction transformer has several advan
tages. First the injection circuit is sepa-

Fig. 1 View of the site: the position of the guy wires is indicated. T stands for the tower,
ER stands for the equipment room, P for the point where both the PTT cable and the powerline
enter the site.



rated from the circuit ot the tower ana guy
wires. allowing freedom where to ground and
feed the capacitor unit. The guy wires can
be directly connected to the tower; they
provide added safety with respect to light
ning during the experiment; no dangerous
voltages across insulators can occur. In
addition. the injection circuit can be
installed in a short time at any location.
Finally one can choose out of several ope
rating frequencies by varying the inductan
ce of the coil through the ratio of
parallel to series connected windings.

Fig. 2. Transformer setup with a toroidal
cOll as prl~ary anc the tower with guy
wires as secondary.

4. The secondary circuit.

In order to form a closed loop for the
secondary current five guy wires were
attached to the tower 131 at a height of
37.5 m. The inductance of the loop depends
strongly on the diameter of these wires. A
non-linear response is to be expected when
the magnetic field in any steel wire
reaches the saturation value. Therefore we
used 15 mm dia. thin walled Cu tubing
around strong steel wires. Each guy wire
had its own 15 m long grounding pin.
One estimates the inductance of the loop
from the value for a solid cone replacing
the guy wires. 22 pH. The guy wires where
spread out evenly around the tower as far
as the local situation allowed.

5. Current measurement

We employ Rogowski coils as differentiating
current probes. Special coils were deve
loped which can be opened. flexible for the
ease of mounting. with a central opening
large enough to encircle the feet of the
tower. The diameter of the central hole of
the torus is 16 ern. the minor radius 2 em.
We minimized the self inductance of the
coils. as in the injection coil. by using
many wires in parallel; ten turns of three
parallel strands of 24 wires result in a
sensitivity given by M of about 22 nH. M
being the mutual inductance with respect
to a current passing through the central
hole. The self inductance of the coil is
about 0.4 FH; with a 50 Ohm cable this
results in a differentiating transfer up to
a frequency of about 20 MHz. The first
resonance due to stray capacitance occurs
at about 30 MHz. The sensitivity of the
coil varies when the encircled current
carying conductor is close to the inner
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surface of the coil instead of in its
center; the variation however is within
reasonable limits.
In the first part of the experiment also
different Rogowski coils were used with ten
times higher sensitivity; their -3dB
bandwidth when terminated in 50 Ohm was
correspondingly lower. 200 kHz.

A well shielded EMC cabinet houses three
LeCroy digital 125 MHz ~ual channel oscil
loscopes and a computer for control and
data storage. Long cables lead the signal
from the probes to the cabinet. The cables
are terminated by their characteristic
impedance at the entrance of the cabinet.
There the signal is adjusted by passive
integration with an RC time constant of
about 450 ps; the total detection
sensitivity M/RC is about 20 kA/V or 2 kA/V
for the two types of Rogowski coils. The
values given are an average; each detection
coil and integrator is calibrated to within
an accuracy of 2 percent. The integrators
are of a coaxial design in order to improve
the high frequency behavior. This behavior
is checked by the integration of a step
waveform of less than 1 ns rise time; a
perfectly clean ramp indicated correct
integration.

-. (al primary current -I A

I 1\ 1\ lI\ " -10.1 \ 1 1 'v V v

'\1 \I

I,

I -
I (bl secondary current_
I

f\ 1/\ '" -
V "- V v ....

I I I I I 1
(cl voltage at end of coa>t

\ \ 1'\ ,.., ....
\/ V '"

Fig. 3. Examples ·of observed waveforms of
the primary current (a. 20 kA/div.l. the
sum of the currents through the feet of the
tower (b. 300 A/div.l. and the voltage at
the transmitter end of the coaxial cable
feeding the highest antenna (c. 1 V/div .•
length of the cable about 95 mI. The hori
zontal scale is 0.1 ms/div. Some phase
shift between the primary (a) and the
secondary (bl current is present due the
time constant of the secondary circuit.
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6. Results

Fig. 4. Diagram of the current flow between
tower and equipment room IER). The current
through the guy wires Gl to G5 is also
given. The values shown are the amplitude
of the current in ampere as described in
the text.

Two coaxial cables carry a current over a
total length of about 95 and and one over
about 50 m. We measured the voltage at the
transmitter end across a 50 Ohm termina-

We also measured the current flow in the
equipment room. These detailed results are
not presented here. The major part of the
total 75 A left the ER by the short path to
the 3 pins at the right corner of the ER
and the wire pw2. The lesser part, 15 A,
followed the longer path to the left.

Fig. 5. Current flow through the outer
conductor of the coaxial cables in the
tower. The cables are connected to the
tower at points A, B, and C at respectively
45, 30. and 2 m above groundlevel.

40

The current flow between P and ER clearly
shows an inductive behavior. The coaxial
cable together with a 50 mm 2 Cu wire (pw2
in Fig. 41 are drawn through a concrete 15
em diam. tube, separated by about 0.5 m
from a second concrete tube carrying the
PTT cable and another 50 mm 2 wire, pw3.
One observes a circulating current in the
closed loop formed by the pw-wires and the
PTT cable, driven by the flux from the 60 A
current through the coax between P and ER.
After the changes in the circuit to be
des'cribed later the latter current is
reduced by a factor 4 and no circulating
current is observed.

A

2

evident from the flow of a 40 A current
between level A and B. Initially the cables
were mounted at the outside of the tower.
For better protection against a direct
strike we later mounted the cables in an
inside corner. This caused only a slight
change of the current pattern owing to the
open structure of the tower.

The fraction of the total current leaving
the site at P through the PTT cable is
intentionally enhanced by the position of
guy wires 1 and 5. The large outer sheath
of the cable provides a good grounding; a
current of 17.5 A is measured.
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In Fig. 5 we show the current through the
coaxial cable in the tower. The outer con
ductor of the cables is connected to the
tower at several points A, Band C in Fig.
5 at a height of 45, 30 and 2 m respective
ly. The coaxial cables form a low impedance
current path competing with the tower as is

A remarkable asymmetry is apparent for the
currents through the three feet of the
tower. We reconnected the grounding connec
tion of each foot to the adjacent pin,
first to the left and then to the right. In
both cases the same asymmetry of the
current was observed. It may be caused by a
structural inhomogeneity of the tower. A
better explanation might be the following;
the foot carrying the smallest current is
at the side of the long guy wires 4 and 5,
which carry less current than the shorter
guy wires. The resulting current pattern in
the framework of the tower is dominated by
inductive effects.

In Fig. 3 the waveform of the primary
current lal and of the current through the
three feet of the tower Ibl is shown. In
the analysis we determine the current val
ues as an average of the first three
extrema. This value is a good representa
tion of the amplitude but it is not equal
to the actual amplitude. When the waveforms
of the different currents are not identical
a departure of the Kirchhoff current law
may occur.

The current flow outside the equipment room
IERI is shown in Fig. 4. A total current of
295 A flows through the tower; about one
third of this current flows through the
coaxial cables 120 percent) and a parallel
wire Ipwl in Fig.4, 13 percent).

~G3

\65

G21
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tion. The wavef~rm for the voltage on the
longer cable is shown in Fig. 3c: the am
plitude is about 0.9 V. With an average
current through one cable of 20 A one finds
for the transfer impedance IZtl • 0.045
Ohm. This compares reasonably well with the
calculated value 0.033 Ohm for a non
corrugated solid outer conductor. For the
shorter cable we experimentally find IZtl
to be about 0.025 Ohm. It must be pointed
out that the total transfer impedance
depends on the corrugation and on the
details of the grounding connections/4/.

7. Chanqes in the qroundinq system

In order to reduce the current entering the
ER a flat (1.5x35mm2) low impedance strip
was mounted parallel to the coax cables
between the tower and P, connected to two
additional pins. At P we also connected the
three coaxial cables and the PTT cable to
two added grounding pins.

An extra grounding pin was added to the
existing three at the right corner of the
ER. All lines entering the ER were bonded
to the four pins outside the ER rather than
at the inside.

The currents were measured with the second
capacitor unit as energy source. In Fig. 6
the current distribution is given. The
total current through the tower base was
about 750 A. owing to the higher voltage on
the capacitor unit (40 kV instead of 18 kV)
and a small decrease of impedance of the
secondary loop by the larger number of
grounding pins. In Fig. 6 we scaled all
currents measured to the same total current
as in Fig. 4.

Again the current leaving the tower toward
P is one third of the total current, car
ried by the strip and its grounding pins
(16 percent) rather than by the coaxial
cables (12 percent vs. 20 in the old sys
tem). The current from P in the direction
of the ER is reduced from 57.5 to 27 A.
At the entrance of the ER the current is
reduced by a factor seven to 10.5 A. This
in itself lowers the induced voltages in
the ER by at least a similar factor seven:
the actual reduction should even be larger,
since we also improved the lay-out of the
grounding leads.

The current through the 60 m outer con
ductor of the two long coaxial cables
inside the tower is only slightly affected
by the additional pins. The voltage at the
transmitter end of the cables does stem
from transfer impedance rather than from
induction. Consequently the voltage is
lowered by only a small amount: we found
0,6 V. In case of an actual lightning
stroke this voltage should not contain high
frequency components because the transfer
impedance decreases strongly with
increasing frequency for a cable with a
solid outer conductor. For the cable
feeding the antenna at 15 m height the
change in current results in a slightly
reduced voltage of 0.4 V (was 0.5 VI.

37

pw

strip

21 18.5

18 3x ' coax
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rig. 6. Diagram of the current flow between the tower and the equipment ro~m after the
changes described. The current values are scaled down to a total of 295 A ~n order to be
directly comparable with those of Fig. 4. A scaled current of 185 A passes through the
pins attached to the tower. The actually induced currents are a factor 2.5 larger.
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B. Impedance measurements 9. Conclusions

10

Fig. 7. The impedance Z measured between
the clsconnected guy wire 4 and its
grounclng pin. The selic line at freguen
cies below 100 kHz is a fit to the data
assur..lnc a series R-L circuit with a cross
over fre~uency fc.

We measured the impedance between the
disconnected lower end of one guy and its
grounding pin. The result for wire no 4 is
given in Fig. 7. At lower frequency the
impedance can be described by a series R-L
circuit. For R the main contribution is the
resistance of the soil, about 3 Ohm for
each pin, frequency dependent because of
the skin effect. The length of this guy
wire is 70.85 m, the resonances correspon
ding to a quarter and half wavelength are
evident at high frequency The data for all
wires are given in Table 1. Fig. 7 shows
that the guy wire circuit is predominantly
inductive at the frequency of 13.1 kHz.
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Bijlage B: Berekening conische zelfinductie bij veel tuien
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Bijlage C: Gegevens van het toegepaste netfilter

FN 352Z
FN 353Z

Power line filter with
high attenuation and
surge voltage protection

."

Rated
current

A

45°C 25°C

/
Type

• FN 3522-10103
• FN 3522-20103
• FN 3532-30103

10
16
24

12
20
30

Leakage
current

elt 220 v, 50 Hz
max.2x14 mA

Approved: FN 352Z ®

Connections

Terminal block

Submitted: FN 3522 1iU
FN 3532 ~1iU

Inductance Weight

L, L 2 L3 g

mH pH llH

5 60 3 1320
3.5 60 3.5 2950
2.5 25 3.5 3100

:.- ~ ~Po 1 ~ __-_ oP

~ ~~' ~ .~ -,~'u
f E~r·:; ~ "T- ~ "'3Eo ~ '0' i "'--/ ..z.-

n. j : I !=
N~'-"= ON

3xO.22uF 'X<' .' ~5nF IY)

Circuit FN 3522-10103 FN 3522-20103 FN 353 Z-30/03

--~....:,;",. l
po...-........---.-_----I_.......----<oP

Clamping of surge ~'Ciitage

A. without varlstcr

B with varislo,

lA
I

:0700 V AE.

400V I.....,~~~---.............----=:~-------::JI"'--'~-oV~ , ............... .--'"-

Voltage
1400V

~ A: without surge voltage protection
I ' 0: with surge '~ottage protection

I " A
I ..............
I ' ..... .........B .... __

---.:::----700V

Voltage

2500 V

-
l00U5 200us TIme 10ms Time

Surge voltage protector datas:
Withstanding surge current: 2000 A (8 X 20psec.)
Energy absorbtion 40 Joule
Rated Wattage 0.8 Watt
Delay <50 nsec.

- Operating voltage up to 250 Vat max. 400 Hz
- Temperature range -25°C to +85 DC
- Test voltage phase -ground and neutral-ground

2.0 kV/SO Hz, ~ 2 s

- For ambient temperatures which differe from the
mentioned in above table, the permissible rated
current is indicated in fig. 11 (see general part),
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Insertion loss
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Bijlage D: Grafieken en Smith-kaarten van de tuien
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