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Samenvatting.

In dit verslag wordt een bestaand model voor de warmtehuishouding

van een Fullran patroon verbeterd en uitgebreid. Dit model geeft

de warmtehuishouding weer onder stationaire toestand. Het model

vertoont goede overeenkomst met de praktijk.

Verder Is de anode kathode val onderzocht en vergeleken met een

experimentele relatie zoals die in de literatuur gevonden is. Het

blijkt dat de anode kathode val goed met deze relatie beschreven

kan worden.

Als een band doorsmel t ontstaat een haog. Deze haog zal zich

verder uitbreiden. Deze uitbreiding is onderzocht zowel door het

fotograferen van de kanaaldoorsnede in de rups als door het meten

van het spanningsverloop. Uit de metingen is een relatie

afgeleidt die de kanaaluitbreiding beschrijft. Gebaseerd op deze

kanaaluitbreiding is een computer programma geschreven dat de

boogspanning als functie van de tijd berekend. De computer

simulatie vertoont goede overeenkomst met praktische metingen.

Summary.

In this report an existing model of the heatflow of a Fullran

fuse is improved. This model gives the heatflow in a stationary

condition. The model shows good agreement with measurements.

The anode kathode voltage drop is examined and compared to an

experimental formula found in the literature. It is shown that

the model from the literature describes the anode kathode voltage

drop in agreement with measurements.

An arc exists after the band has melted. This arc widens. This

widening is examined by photographing the crossection of the

fulgeri te and by measuring the voltage during the experiments.

From the experiments a formula is found wich describes the

arc-channel expansion. A computer programme is presented wich

calculates the arc-voltage as a function of time. The computer

simulation shows good agreement with reality.
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Hoofdstuk 1 Inleiding.

In de vakgroep elektrische energiesystemen wordt al vele jaren

onderzoek verricht aan hoogspanningspatronen. Er is veel

belangstelling voor modellen die de werking van hoogspannings

patronen bij stroomonderbrekeing beschrijven. Goede modellen zijn

belangrijk in het onderzoek naar nieuwe ontwerpen voor deze

patronen. Een santal Jaren geleden is het elektrotechnische

bedrijf Holec op de markt verschenen met een revolutionair ontwerp

patroon. Het onderzoek richt zich op deze patroon.

Het afst udeerwerk omvat ruwweg 3 punten. Ten eerste de

warmtehuishouding, ten tweede de anode-kathodeval over een boog en

ten derde het fenomeen van de booguitbreiding. Met de

warrntehuishouding wordt bedoeld,het mechanisrne dat

verantwoordel ijk is voor de warmteafvoer van de verI iezen. Het

doel is het verbeteren van een bestaand model en dit te toetsen

aan de praktijk. De anode-kathodeval speelt een rol bij de

boogspanning. Hier worden een aantal metingen gepresenteerd om de

anode-kathodeval te bepalen en te toetsen aan een model ui t de

Ii teratuur. Nadat de boog ontstaan is in een srnel tband zal het

kanaal waarin deze boog zich bevindt zich verbreden. Di t heeft

invloed op de boogspanning. De boogspanning wordt verhoogd doordat

de boog zich verlengt. De booguitbreiding zorgt voor een

spanningsdaling. De vraag is dan hoe deze twee mechanismen

samenwerken en hoe ze het boogspanningsverloop bepalen. De

booguitbreiding is bepaald en er is een model vooropgesteld.

Uitgaande van deze booguitbreiding is een computer programma

geschreven dat de boogspanning als funct ie van de tijd berekend

voor de speciale door Holec geleverde test patronen.
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Hoofdstuk ~ Hoogspannings smeltveiligheden.

2. 1 Stroomonderbreking.

FLR

Hoogspannings-sme1 tvei 1igheden worden toegepast in de midden

spannings-net ten voor de onderbreking van foutstromen. Deze

foutstromen varieren van grote kortsluitstromen (tot 100 kA) tot

kleine overstromen van ongeveer 1.5 maal de nominale stroom. In

figuur 2.1 is een schematische weergave gegeven van ~en stuk

middenspanningsnet.

"

I

\ I t_
\ /

\ /, /

'-""

, -',
I' \

I \
I \

\
\
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I,

I
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Figuur 2.1 Kortslui tstroom onderbrek'ing met een hoogspannings

sme 1t vei 1igheid.

Er is een bron die via een weerstand R en een zelfinductie L een

belasting voedt en deze belasting wordt met een smeltveil igheid

beveiligd. Wanneer in de belasting een kortsluitstroom ontstaat, zal

de stroom door de smeltveiligheid snel toenemen. De smeltveiligheid

spreekt kort daarna aan. De spanning over de smeltveiligheid stijgt

dan zeer snel tot een waarde hoger dan de voedende bronspanning en

daardoor wordt de stroom sterk begrensd, op een waarde die aangeduid

wordt als de kapstroom I
k

• die veel lager is dan de topwaarde vanap
de kortsluitstroom. Daarna wordt de stroom snel naar nul gedreven en
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wordt de spanning over de smeltveiligheid gelijk aan de netspanning.

2.2 Constructie van Fullran patronen.

In figuur 2.2 is een exploded view van een Fullran patroon

weergegeven. De Fullran patroon is opgebouwd uit een kwarts glazen

buis(2) waarop zilverstrips aangebracht zijn. De kwarts glazen

..:IL.C_ .••••
,,,,,,UII~ _UI. ""~••~

..... • .... - Ca:z;-- -- _.-

1

Figuur 2.2 Exploded view van een Fullran smeltveiligheid.

buis zit met een aantal hulp onderdelen in een porseleinen cylinder

(1) die aan beide zijden afgesloten is met een verzilverde messing

eindkap. De porseleinen cylinder is verder in zijn geheel gevuld met

zeer fijn ui tgestookt zand. De voordelen van het aanbrengen van

zilverstrips op een kwartsbuis zijn:

- Veel dunne strips kunnen parallel aangebracht worden. Rierdoor is

de patroon beter in staat overstromen af te schake len.

- De strips worden geheel door de kwarts buis ondersteund zodat de

patroon uitstekend bestand is tegen schokken, stoten en trillen.

2.3 Spannings opbouw.

Wanneer in een fuse een kortsluitstroom gaat lopen, worden de

notches in de smel tband vanwege hun hogere weerstand het sterkst

verhi t. Ret zil ver in de notch smelt weg en vrijwel gel1jktijdig

ontstaan in de notches lichtbogen die zich snel uitbreiden naar de

smeltband. Door de energie die uit de bogen naar de electroden wordt

toegevoerd, smelt het zilver van de band weg en zullen de bogen zich

verlengen In de rlchting van de band. Doordaat de lengte van de boog

toeneemt, neemt ook de spanning over de bogen en daardoor over de

fuse toe.
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a)

b)

Flguur 2.3 Smeltband met notch (a) en boog (b).

In de bogen vindt gedurende de onderbreking een grote warmte

dissipatie plaats. Deze warmte wordt afgevoerd naar de omgeveing van

de boog. Het zand stijgt daardoor sterk in temperatuur. Op de duur

smelt het zand. Hierdoor ontstaat een boogkanaal dat omgeven wordt

door een smeltl1chaam. In dit smeltl1chaam bevindt zich een kanaal

waarin de boog brandt. Door de continue warmtedissipatie neemt de

hoeveelheid gesmol ten zand in de tijd toe. Omdat de dichtheid van

gesmol ten zand groter is, zal de kanaalwand zich naar bui ten toe

bewegen. Daardoor neemt de boogkanaal doorsnede toe en dus ook de

doorsnede van de boogkolom. (zie figuur 2.4) Di t werkt sPannings

verlagend. Er zijn dus twee processen die samen de boogspanning

bepalen, enerzijds de boogverlenging die spanningsverhogend werkt en

anderzijds de boogverbreding die sPanningsverlagend werkt .

. _------_. __..._-. - . 1
_ --- -.-- .. ---- - i"':>W'ClltO'W"· .-.c"'~ .

B ... - .".-.- --. _. _. ,
----~~~~_. - .. _-
- -- -- -'._- ... f\(c,-=\' "t;;)..- --.
~ - _.- -_.__ .

'-_.l:.~.c..l-_...-l~;';;'''='''::;'''';''~~-_.,Q_....."-".....-.~/~--~· . .. . J • _
,: .. / . ~..-1', T-~"'~~Jc., 1""4.' . ,. rt -.J... _... - ._ .. -'. ~t' _... --- ..-;--
GCUf~k~"i·k...~~Jt_.. . .._- --_._--

Figuur 2.4 SChematische weergave van een boogkanaal .et

smeltlichaam.
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Hoofdstuk ~ Warmtehuishouding in ~ Fullran fuse.

De warmtehuishouding in een Fullran fuse wordt gesimuleerd met een

analogon. De simulatie gebeurt met het programma Micro-cap. Door

vanaf de smeltband het zand wat aan de buitenkant van de kwarts buis

zi t, in een aantal lagen te verdelen en voor iedere laag een

warmteweerstand en een warmtecapaciteit te bepalen kan een inzicht

verkregen worden over de warmtestroom naar bui ten toe. De kwarts

buis zelf en het zand dat binnen in de kwarts buis zit wordt ook

opgedeeld in een aantal lagen waarvan ook de warmteweerstanden en de

warmtecapaci tei ten te bepalen ziJn. Op deze manier kan de gehele

warmte stroom vanaf de smel tband naar aIle richtingen toe

gesimuleerd worden. Een Fullran patroon bevat 15 smeltbanden

parallel. Als aangenomen wordt dat de warmtestroom per smeltband

hetzelfde is hoeft voor een simulatie maar het gebied van een band

bekeken te worden. Op deze manier is het analogon bepaald. Het

geheel kan dus beschouwd worden door ui t de fuse een puntvormig

stukte beschouwen als weergegeven in figuur 3.1.

toe
~ "I:l

>< "I:l 0
><toe 'g ... .,

>< 01 0

>< .D.D ... ., c:
>< .D ... c: .... ,.

~ .... c: • :3
.... VI • .,... l\J

., 0... ~ c:
tI ,.

Figuur 3.1 Een stukJe fuse waarmee het micro-cap analogon Is

bepaald.

Van Ieder gedeel te kan een equi valente warmte weerstand en een

warmte capac 1tel t worden bepaald. De weerstanden worden In twee

stukken opgesplitst en een helft van een stuk wordt samengenomen met

een helft van een aangrenzend stuk. In flguur 3.2 is dl t proces

gevisuallseerd.
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R2a R2b R3a R3b
c:=::J :::r:: c:=::J c:=::J :::r:: c=J

:::r:: C2 :::r:: C3

RIb
~----t

RIb+R2a R2b+R3a
----(c:::::::JI---::Io=-----t~I----::Io=-----Ic=::::J--

______--=r=_C_2 --=r=_C_3 _

Figuur 3.2 Het samenstellen van het analogon.

De stukken tussen de stippellijnen in het bovenste gedeelte van de

figuur behoren bij een gedeel te van het puntvormige stuk fuse ui t

figuur 3.1. Het onderste gedeel te laat zien hoe de opspl i tsing en

samensmelting geschiedt.

~ Aanpassingen aan het micro-cap analogon.

In bijlage 1 is een screendump van het originele microcap analogon

gegeven samen met de waarden van de circuit elementen.Het micro-cap

analogon is uitgebreid en aangepast en het doel van de aanpassing is

te pogen de smelt curve beter en nauwkeuriger te benaderen. De

parameters voor het analogon worden bepaald met het pascal programma

parameter. De wijzigingen bestaan uit het aanpassen van een aantal

materiaal constanten en het opsplitsen van het overgangs element bij

de notch en band in twee gedeelten. In figuur 3.3 is een

.. 'hhan, I,liG ~

···lhcl.n,lnot

/'
... / t1"anSi t

.................... hax.sin(angle)

Figuur 3.3 Overgangs element.
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In de oude versie van het micro-cap analogon werd het overgangs

element met een eenvoudige formule berekend waarbiJ de gemiddelde

breedte genomen werd om het volume te bepalen. Voor de overgangs

elementen RQNN en RSNN geldt de eenvoudige formule:

R = transit
i\.surnot

waarbiJ surnot de gemiddelde breedte is van het overgangs element.

Een betere benadering zou verkregen kunnen worden door de overgangs

elementen te berekenen met een In-functie en deze overgangs

elementen op te splitsen in twee stukken. In figuur 3.4 is

weergegeven hoe de splitsing plaats vindt.

De berekening van de weerstanden verloopt als voIgt:

dR =
i\. 1.

2.dx

[

h + haxsin(a)

transit
- h ].X

schriJf nu met a = (h sin(a) - h)/transit en b = h
ax

C(ll<3.l' t s notch, hand zand

~.25tr>ansit

tr>ansit

Figuur 3.4 Het opsplitsen van de overgangs elementen.

2.dX
dR = i\.I.(b+a.X)
Dan voIgt voor R:
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= _2__ . [In(aX
2

+ b) - In(aX
1

+ b)]
X

A. 1. a
1

X
2

!. In(aX + b)
a

2
R =

A. I

Voor het stukje naast notch en band voIgt voor Xl en X2 resp 0 en

0,25. transi t. Voor het tweede stukje word gelntegreerd van

O,25.transit tot transIt. Op analoge wljze kunnen ook de warmte

capac1tel ten op deze manler berekend worden. De berekenlng van de

capacltelten gaat als voIgt:

h .sln(cx) - h
dC =7. s

2
·I(h + ax X) dX

transIt ..

Integreren van Xl tot X2 levert de volgende ultdrukking:

h .sin(cx) - h
C=7.S2·I(h,(X2-X1)+ ax (~ -2:»

2. transit 2 - 1

In bijlage 3 15 de lIsting van het parameter-programma gegeven

In bijlage 2 15 een screendump weergegeven van de verbeterde versie

van het micro-cap model samen met de nleuwe waarden voor de

componentenwaarden van aIle warmte weerstanden en capacltelten

samengevat. In tabel 3.1 zljn de gewljzlgde materiaal constanten

weergegeven.

Tabel 3. 1 Gewljzlgde materlaal constanten.

constante versie 3 feb 87 versle 19 feb 88

A 1.7 W/mK 2,6 W/mKpor
102 J/kgK 102

5 zand 7,8 8,0 J/kgK

5 quarts
7,7 102 J/kgK 6,7 102 J/kgK

5 7,5 102 J/kgK 8,0 102 J/kgKpore
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3.1.2 Dlscussie.

De gewijzigde materiaal constanten hebben slechts een geringe

invloed op de parameters, aIleen RPW verandert sterk door de

gewijzigde waarde voor A . De waarde van RPW daalt hierdoor sterkpor
wat tot gevolg zal hebben dat de porcelein-temperatuur minder snel

zal stijgen en tevens een lagere eindwaarde zal bereiken.

De grootste verandering treedt op bij de overgangs-elementen. Door

de opspli tsing neemt de waarde van de weerstand direct naast de

notch of band af. Door de betere benadering stijgen de capaciteiten

iets in waarde. Te verwachten val t dat door deze veranderingen de

smelttijden iets lager zullen worden.

3.2.1 Verdere wi jzigingen aan het micro-cap model.

In het micro-cap-analogon wordt bij het berekenen van de equivalente

warmtebronnen bij de notch en de band ui tgegaan van de volgende

formule

~ = I.I.R + I.I.R .a. (T - T )o 0 0

waarbij R = P .I/A
o 0

Voor p en a zijn constante waarden aangenomen, nl p = 1.5056 10-
B

o 0

en a = 0.0044B.

Er wordt verondersteld dat deze waarden constant zijn over het

gehele temperatuur bereik. Tslaf(19B1) geeft een tabel waarin

vermeld staat welke waarden voor p en a gekozen dienen te worden
o

bij een lineaire benadering van de electrische weerstand als functie

van de temperatuur. Deze tabel is ook in bijlage 2 weergegeven, de

vermelde temperaturen zljn in graden eelsi us. Wat in deze tabel

opvalt is het feit dat voor ieder temperatuur-bereik bij een

llnealre benaderlng een andere a en andere p genomen dient teo
worden. Beschouwen we nu het verloop van de temperatuur in de notch

en de band bij verschillende stromen, tot aan het moment van

doorsmelten, ( zie tabel 3.2) dan valt op dat bij vrijwel iedere

14



stroom een andere temperatuur-bereik geldt. Het model is opgesplitst

in 4 stroombereiken I ieder met een eigen waarde voor a: enp . Deo
waarden voor a: en P zijn voor de band en notch niet altijd

o
dezelfde. In Tabel 3.3 is te zien hoe hoe de stroom bereiken gekozen

zijn I ui tgaande van tabel 3.2 en de gegevens van Tslaf . Tevens

zijnde corresponderende waarden voor a: en Po vermeld.

Tabel 3.2 Temperatuur in notch en band bij diversestromen.

Stroom (A) Tnotch ( I C) Tband ( 'C)

1000 940 40
600 940 60
400 940 160
200 280 207
100 230 207
60 207 207
40 90 90

Tabel 3.3 Stroombereiken en waarden voor a: en P .o

Stroom bereik notch band
a: Po a: Po

600-1000 .00497 1.34.E-8 .00408 1. 47. E-8
400-599 .00497 1.34.E-8 .00420 1. 47. E-8
60-399 .00422 1. 46. E-8 .00422 1. 46. E-8

0-59 .00408 1. 47. E-8 .00408 1.47.E-8

3.2.2 Discussie.

Het varieren van de waarde van a: en P heeft tot gevolg dat de
o

equivalente warmtebronnen een lagere waarde hebben in vergelijking

met het oude model. Dit komt vooral omdat P in elk stroomgebied een
o

lagere waarde heeft dan de constante waarde voor P die in het oudeo
model werd aangenomen. De veranderingen zullen in het middengebied

het geringste zijn omdat daar de wijziging minimaal is. Bij hoge

stromen .600-1000 A is de rol van de band minimaal en levert aIleen

de notch de warmte. Als gevolg daarvan zal de smelttijd hier langer

worden. Bij lage stromen I 1<100 A is de waarde van de warmte

bronnen veel lager en zal de smelttijd ook langer worden. De

grootste verandering val t te verwachten bij 40 A waar zowel de

gesimuleerde eindtemperatuur van het zllver als van het porcelein

een stuk lager kommen te liggen.
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3.3 Resultaten van de simulatie.

In tabel 3.4 zijn de resultaten van de simulatie bij verschillende

stromen opgenomen.

Tabel 3.4 Simulatie bij verschillende stromen.

I (A) 3 feb 87 19 feb 88 fabr. curve

1000 N 1,38 mS N 1,7 mS 2 mS
600 N 6,0 mS N 10 mS 8-9 mS
400 B 740 mS N 450 m5 200-500 mS
200 B 18 5 B 15 5 50 5
100 B 410 5 B 410 5 700 5

60 B 3200 5 B 4800 s 6000 5

N:notch bereikt temperatuur stijging van 940 graden.

B:band bereikt temperatuur stijging van 207 graden.

Zoals in de tabel te zien is treedt op bijna het hele stroombereik

een duidelijke verbetering op. Zoals verwacht is de simulatie van

400 tot 1000 A sterk verbeterd. De simulatie komt hier oak goed

overeen met de fabriekscurve. Bij 100 tot 200 A is er geen

verbetering, de veranderingen aangebracht in het model zijn oak het

geringste in di t stroomgebied. Bij 60 A treedt een verbetering op

van 50 %. Dit is aan een aantal dingen te wijten. De weerstand RPW

is sterk verkleind, dit geeft een grotere warmteafgiftevan het

porcelein naar de buitenlucht. De belangrijkste factor is echter de

aangepaste waarde a en p in de warmtebronnen die daardoor beduidend
a

minder warmte produceren. Daardoor stijgen notch en band minder snel

in temperatuur. In bijlage 11 is de gesimuleerde smeltcurve

weergegeven in de fabrieks curve. De grootste afwijkingen zitten in

het gebled van 100 tot 200 A, verder komt de simulatie goed overeen

met de fabrieks curve. De slmulatie blj 40 A wordt verderop

behandeld tezamen met de 40 A thermische meting.
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3.4 Thermische meting bi,) 40 ~

Aan de fuse zijn met ingen gedaan bij een stroom van 40 A. De

temperatuur is opgemeten op verschillende plaatsen op het porcelein.

De verdeling van de temperatuur probes is gegeven in figuur 3.7.

Zowel de stroom als de spanning over de fuse zijn ook gemeten.

Daarui t kan de weerstand van de fuse bepaald worden en aan de hand

daarvan kan de temperatuur van het zUver berekend worden. De

temperatuur stijging in het zilver voIgt uit de volgende formule:

flT =
VII ~O

a·~O

met a = 0.00408 volgens Tslaf(1981) en ~O de weerstand van de fuse

bij omgevings temperatuur. Er is een overgansweerstand tussen de

aansluiting van de V-meter en de eigenlijke fuse. Deze

overgangsweerstand heeft een waarde van ongeveer 0,21 mi lliohm en

wordt verwaarloosd.

T3 T1 T4 TO

I bovenkant
I

I
metaal Porcelein metaal

I
onderkant

I

T5 T2

V.

T6

Figuur 3.7 De verdeling van de temperatuur sensors.

Het doel van deze metingen was om te pogen een aantal tijdconstanten

in het minuten en het uren gebied te bepalen. Verder kan aan de hand

van deze metingen de 40 A simulatie met micro-cap gecontroleerd

worden. In figuur 3.8 is een van deze metingen weergegeven. De

metingen zijn gecorrigeerd naar de omgevings temperatuur. Te zien is

dat de temperatuur stijging op het warmste punt bij deze fuse

beperkt bl1jft tot ongeveer 60 graden celsius. Tevens is het heel

opvallend dat het temperatuur verloop op verschillende
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Figuur 3.8 Gemeten temperatuur-verloop op porcelein en zilver.

plaatsen op de fuse anders verloopt. Het is logisch dat de

temperatuur aan de bovenkant in het midden gemeten het hoogste

wordt. Opvallend is echter daat de temperatuur aan een kant van de

fuse hoger wordt dan aan de andere kant. Di t kan door een aantal

dingen veroorzaakt worden. De mogelijke oorzaken van dit

verschijnsel zijn:

1. Een foutieve aanwijzing door de temperatuur-sensors.

2. Luchtstromingen in de meetkamer die er voor zorgen dat de

fuse aan een kant warmer wordt dan aan de andere kant.

3. De dikte van de zilverstrip is niet constant maar is aan de

ene kant groter dan aan de andere kant.

4. Een van de metalen eindkappen is vaster op de fuse gefelst

dan de andere eindkap waardoor er een betere warmte afvoer

ontstaat aan een kant.

De eerste mogelijkheid werd geelimineerd door een controle meting

uit te voeren met de probes van plaats verwisseld. Door nu tevens de

fuse in zijn houder om te draaien kan ook mogelijkheid 2

gecontroleerd worden. Het bl ijkt dat bij de controle met ing het

zelfde temperatuur verloop optreedt. Om de derde mogeliJkheid te

controleren is een dikte meting uitgevoerd, zowel op de TUE alswel

door Holec. De dikte metingen zijn weergegeven in tabel 3.5. De

plaats aanduiding in de tabel komt overeen met de aanduiding van

figuur 3.5.
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Tabel 3.5 Gemeten dikte van de zilverstrips op de kwartsbuis.

strip nr band links band midden band reehts

1 28 23.8 27.1
2 32.3 24.3 26.9
3 33.3 25.2 23.1
4 28.1 24.3 24.4
5 30.6 25.4 25.2
6 29.7 25.8 23.8
7 29 23.8 24.7
8 27.7 25.3 24.8
9 29.9 26.4 26.1

10 30.9 25.8 26
11 29.6 25.9 25.2
12 26.7 23.1 26.2
13 29.8 22.3 28
14 26.9 25.4 25.5
15 31. 2 23.5 28.2

Het blijkt uit de meting dat er inderdaad sprake is van een versehil

in dikte op de diverse plaatsen. De versehillen in temperaturen zou

hierdoor verklaart kunnen worden .. Het is eehter niet met zekerheid

te zeggen dat het hierdoor veroorzaakt word. De versehillen in dikte

zijn vrij gering. Het is niet mogelijk te test en wat de invloed is

van de eindkappen en de mate waarin deze vastgezet zijn. Het is zeer

waarsehijnlijk dat in de buurt van de eindkappen een grotere warmte

afvoer plaats vindt via de eindkappen wat een temperatuur gradient

tot gevolg kan hebben. nit zou het versehil in temperatuur tussen

het midden van de fuse en het uiteinde verklaren. De aanwezige dikte

versehillen zouden dan nog kunnen zorgen voor een versehi 1 in

temperatuur tussen de beide uiteinden.
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3.5 Bespreking resultaten meting ~ verge I Liking simulatie ~
meting.

In de figuren 3.8 tim 3.10 zijn 3 metingen uitgezet tezamen met de

gesimuleerde waarden. Volgens de oude simulatie stijgt de

temperatuur van het zUver met ongeveer 93 graden celsius. Het

porcelein stijgt ongeveer 68 graden celsius. De nieuwe simulatie (

zie flguren 3.8 tim 3.10 voorspeld een temperatuur st ijging van

ongeveer 82 graden celsius in het zUver en ongeveer 61 graden

celsius voor het porcelein. Dit zijn forse dalingen ten opzichte van

de oude simulatie. Deze dalingen worden veroorzaakt door de

aangepaste warmtebronnen in het model die bij 40 A veel minder

warmte produceren. De gewijzigde waarde van i\ heeft ook enige
por

invloed op deze daling.

i·,

;-;

'.,
i-,

;., ;-, ;-; ;-; ;-;

,-;

i-,

.1

Surr'ound i ng temperatll.re - 22. 45 'e.
x:temperatll.re of silver.
::temperature of porcelain.
Top line: Simulation of silver temp.

I I
1 I

Resistance of fuse 22.78 milliolm.
Temper'il.ture file: h:meet. d61.
Simulation file: h:temp.sim.
Bottom line: Simulation of pore. temp.

Figuur 3.8 Thermische meting met simulatie (R
f

= 22.7 mOl
use

Gemeten is aan verschillende fuses met ieder een andere waarde voor

de weerstand. Het bliJkt dat deze weerstand een grote invloed heeft
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op de uiteindelijke eindtemperatuur van zowel het zUver als het

poreelein. Aangenomen wordt algemeen dat een 40 A fuse een weerstand

heeft van ongeveer 22.5 milliohm. Als de thermisehe meting aan een

fuse die hieraan voldoet vergeleken wordt met de simulatie dan valt

op dat de simulatie een grotere temperatuur stijging voorspelt dan

er wordt gemeten. De resul taten van deze met ing zijn gegeven in

figuur 3.9. Volgens de meting stijgt de temperatuur van het zilver

met ongeveer 75 graden eelsi us. De poreelein temperatuur neemt met

ongeveer 59 graden toe. In het geval van de zilver temperatuur wijkt

de simulatie 8 graden af van de werkelijkheid. De simulatie van de

poreelein temperatuur wijkt sleehts 2 graden af. Di t betekent dat

wat betreft de poreelein temperatuur simulatie en werkelijkheid

redelijk goed met elkaar overeenkomen. De simulatie van de

zi 1vertemperatuur wijkt nog vrij veel af. In figuur 3.9 is een

meting gegeven met een fuse met een weerstand van 25.9 mi 11 iohm.

Zoals te zijn is komen de gemeten waarden beter overeen met de

Surrounding temperature = 23.81.3 'C.
x: temper'ature of s i Ivel" .
::ternperature of porcelain.
Top I ine: Simulation of si Iver temp.

Resish.nce of fuse = 25.911 millio}",.
Temperature file: h:meet.d62.
Simulation file: h:ternp.sim.
BottOM line: SiMulation of pore. temp.

Figuur 3.9 Thermisehe meting met simulatie (R
f

= 25.9 ron)use
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waarden die de simulatie voorspeld heeft. Het blijkt dat de

weerstand van de fuse van belang is voor de eindtemperatuur die het

porcelein of het zilver bereikt. Hogelijk is de weerstandswaarde van

de fuse geen betrouwbare maat voor de banddikte en andere

Zilverafmetingen.
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--> 1iHe (Hirl)

Surl'Ottnd. i ng temper·~tur·e = 23. 15 J C.
x: temperature of silver.
: : terr,perahtr·e of poree 1a in.
Top I ine: Simulation of si lver temp.

Resistance of fuse = 21.88 millioln.
Temperatur'e file: h:meet.d.b3.
Simulation file: }):temp.sim.
BottOfi'l line: Simulation of pore. temp.

Figuur 3.10 Thermische meting met slmulatle (R
f

=21.8 mOl
use

Omdat fuses een sprelding hebben wat betreft de weerstand zal ook de

eindtemperatuur per fuse verschillen. De simulatie geeft aIleen een

algemene indruk van het te verwachten gedrag.
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3.6 Bepaling van de t Lldconstante uit de 40 A. meting.

Aannemende dat voor een gedeelte van het temperatuur verloop geldt:

Waarbij geldt voor t ~ 00 T(t) = T(m) = TO + ~T

Door te schrijven

exp(-t/T) = 1 +
T - T(t)

o
~T

en een reeks ontwikkeling toe te passen kan een benaderings formule

voor T bepaald worden. Voor de reeks van exp(x) geldt:

2 3
exp(x) = 1 + ~ + ~ + x

1 2! 3T

breek nu de reeks af na de derde term en vul dit in in de formule

voor exp(-t/T), dan voIgt:

T(t) - T t t 2
1+ ~T 0 = (1 - - + ---)

T 2T2

Het is niet mogel ijk om di t stelsel direkt op te lossen door een

waarde T1 en t 1 in te vullen omdat de onbekende waarde ~T er nog in

zi t. Door nu twee waarden voor T( t) te kiezen ontstaan er twee

vergelijkingen met twee onbekenden, namelijk T en ~T. ~T kan uit de

vergelijingen verwijderd worden. Voor T voIgt dan de uitdrukking:

Een programma dat de T berekend uit een meetserie aan een fuse neemt

als eerste waarde voor T de begintemperatuur. Daarna worden er T
o

waarden berekend tot dat de afwijking te groot word en er een nieuwe

T gekozen moet worden. 20 ontstaat over het hele bereik een reekso
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van T waarden die Iangzaam in waarde oplopen. In bijIage 10 zijn de

berekende waarden voor T van drie meetseries weergegeven. In figuur

3.11 zijn de berekende waarden voor T weergegeven als functie van de

tijd.

II

30

1

15

o

o:meet.d61
. d 62

"

50

"•
""

"

trnln 100

"

"

""o
L

Figuur 3.11 Berekende waarden voor T.

Het bl ijkt dat de waarde voor T Iangzaam oploopt naar ongeveer 30

minuten. Er zijn verschiIIende gebieden te onderscheiden waarin een

andere waarde voor T geldt. Oat de waarde van T binnen een

deeItijdniet constant is komt door een aantal dingen. Ten eerste is

het een benadering en wordt de reeks waarmee die benadering bepaalt

Is afgebroken na 3 termen, wat een fout introduceerd. Ten tweede zit

er een fout in de meting, dit is een afbreekfout die ontstaat door

het meetsysteem (bit fouten), en een afbreekfout die ontstaat bij de

opslag van de meetgegevens.
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3.7 Conclusies.

Ret blijkt dat de aangepaste versie van het microcap-analogon een

verbetere weergave geeft van de smeltcurve.

Ret verbeterde analogon geeft een betere weergave van het

temperatuur verloop op het porseleinen bUitenoppervlak.

Ret temperatuurverloop van het zilver wordt door het analogon

redellJk goed benaderd.
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Hoofdstuk ! Beschri lYing meetopstelling.

Om een beter inzicht in het booggedrag van smeltveiligheden zijn een

aantal metingen verricht aan een aantal testpatronen zoals aan de

TUE ter beschikking ziJn gesteld door Holec. Bij deze metingen wordt

een constante instelbare stroom gedurende een zekere tiJd door een

smeltband geleid. De vorm van de stroompuls is biJ benadering

rechthoekig en de duur van deze stroompuls kan ingesteld worden.

Zowel spanning als stroom worden gemeten en opgeslagen voor verdere

bewerking. De meetsignalen worden opgemeten door een digitale

oscilloscoop en daarna met een hiervoor geschreven computer

programma verwerkt.

4.1 Principe-schema meetopstelling.

In figuur 4.1a is het principe-schema van de meetopstelling gegeven

en in figuur 4.1b is de vorm van de gewenste gelijkstroompuls

gegeven. Op t=O worden de schakelaars s1 en s2 gesloten en gaat er

een stroom lopen door het circuit en schakelaar s2. Op t=t1 gaat s2

open en op t=t2 sluit s2 weer zodat er een rechthoekige stroompuls

door de fuse loopt.

4.1a
Figuur 4.1a Principe schema meetopstelling.

b Gewenste geliJkstroompuls.

tl t2
4.1b

---+ t

De eisen waaraan het circuit moet voldoen ziJn de volgende:

1. De toegestane afwiJking in de stroom is maximaal 5 %.

2. De lengte van de puIs moet maximaal 20 mS ziJn.

3. De demping in het circuit moet minstens kritisch ziJn.
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Het bestaande circuit was onderkritisch gedempt en moet dus

aangepast worden. Voor de stroom bij kritische demping geldt:

-t

i(t) ==
R.T

met T ==..!::..-== R. C
R 4

(4.1)

De stroom is maximaal op t == 2.T.

Voor de grootte van de maximale stroom geldt:

vo
1 == 0,736 R (4.2)

Nu kunnen de tijdstippen bePaalt worden waarop geldt dat de stroom 5

% lager is dan de topstroom.

voi(t) == 0,95.1 == 0.95.0,736.~(4.3)

ingevuld in vergelijking 4.1 geeft dit:

t = 1,43. T
1

t = 2,71. T
2

Omdat geldt dat t - t = 20 mS voIgt voor T, T == 15,6 mS.
1 2

Er wordt nu voldaan aan de eerste twee eisen.

De weerstand in het circuit is 60 n en met behulp van formule 4.2

kan nu de topstroom bepaald worden.

Vo 15.103

I == 0,736 R== 0,736. 60 184 A.

De grootte van de condensator en de spoel worden bepaald met de

laatste eis.

L
L T.R == 15,6.60 936 mHT -If == ==

R.C
C

4.T 4.15,6_ 1 mFT == -4- ==-R-== so--
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4.2 De opbouw ~ de meetopstelling.

Om de berekende waarden voor R, L, C op te bouwen wordt gebruik

gemaakt van condensator blokken spoelen en weerstanden. Een

condensator blok bestaat uit een serieschakeling van een spoel (L =
94 mH) en een condensator (C = 112 ¢'). De berekende waarden zijn

hieronder nog eens weergegeven.

C = 1 mF

L = 936 mH

R = 60 n

Om nu 1 mF te krijgen dienen 9 blokken van 112 ~F parallel

geschakeld te worden. Het vervangingsschema is gegeven in figuur

4.2.

-+-+ 1 mF 10,4 mH
• I 1---Jr"Xrf'X':rfo~o'----

Figuur 4.2 Samenstelling van 1 mF met verschillende blokken.

De zelfinductie wordt opgebouwd deor 10 spoelen van 94 mH elk in

serie te zetten tezamen met de 10,4 mH van de condensator- blokken

vormt dit een totale zelfinductie van 950 mHo De afwijking van 1,5 %

is toelaatbaar. Het vervangings schema is gegeven in figuur 4.3.

94 mH 10,4 mH
~.....~

lOx
-+

950 mH
~

Figuur 4.3 Samenstelling van de zelfinductie van 950 mHo

In figuur 4.4 is de gebruikte meetopstell ing te zien. Er wordt

gemeten met 2 differentlaal-versterkers (DIFl spanning, DIF2

:stroom ). Deze zijn aangesloten op twee intron oscilloscopes, dit

zijn digi tale osci lloscopes die de aangeboden signalen bewaren in

de vorm van een digitaal signaal. Deze intron scopes kunnen
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uitgelezen worden door een PC zodat de meetsignalen verder verwerkt

kunnen worden met een hiervoor geschreven programma. De signalen

kunnen desgewenst op schijf worden gezet in de vorm van een

standaard file of bytes. De schakelaar S2 in het principe schema in

figuur 4.1a is vervangen door een vermogens thyristor. Deze

vermogens thyristor wordt beveiligd door ZnO afleiders die de

spanning begrenzen bij 2 kV zodat de thyristor niet tenonder gaat

aan hoge overspanningen. Deze Zno afleiders komen echter

n---{ La ts
S,

~ I l,
112

D,

):~
Il,

L~ Il,

R. P, l'

., Il, o.

Ro 0,

---I....- 4

" .1
B. c.'

in),0. O. "PI, ~1

0. ~ " ". ..1

I"

~SJ

-

Figuur 4.4 Meetopstelling.

relat ief langzaam. in wat betekend dat de thyristor niet tegen
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snelle pulsen is bevei l1gd. De thyristor kan hiertegen bevelligd

worden door een zogenaamde breakover diode, ook weI BOD genoemd. Een

breakover diode is een halfgeleider device wat tussen de anode en de

gate van de thyristor geplaats word. Zodra de spanning op de anode

van de thyristor hoven een bepaalde waarde komt spreekt de BOD aan

en stuurt de thyristor vol open wat tot gevolg heeft dat de spanning

begrensd blijft op de aanspreekwaarde van de BOD. Op deze manier kan

de thyristor beveiligd worden tegen optredende piekspanningen.

4.3 De besturing van de meetopstelling.

De besturing van de meetopstelling geschiedt volkomen automatisch

door een MSC-85 versie 2 controller. Di t is een programeerbaar

processor systeem dat een aantal uitgangen heeft die sequentieel

aangestuurd kunnen worden. De schakeltijd en de gekozen uitgang zijn

willekeurig programeerbaar. De gebruiksaanwijzing van de controller

is opgenomen in bijlage 4. In figuur 4.5 is het tijdvolgorde diagram

gegeven zoals dat voor

Voorspanning

Thyristor in

Claxon

Perslucht in

Doof thyr.

J
-Sl'--- ---'Il _
___n n _

_______11 _

Trigger scope

Perslucht uit

miIIisec.
seconden.

_____________n .....__

211111111131641371XIlilililililililili
SchakeItijd (waarden zijn decimaal)

X: duur van de geIijkstroom puIs door de fuse.

Figuur 4.5 Tijdvolgorde diagram voor de controller.

de meetopstelling geprogrameerd dient

programma is opgenomen in bijlage 5.
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aangegeven met X en kan eenvoudig ingesteld worden. Als eerste wordt

er een voorspanning op de thyristor gezet zodat deze al gedeeltelijk

in is en snel inschakeld op het moment dat de inschakel-puls komt.

Nadat de persl ucht schakelaar inkomt (voorafgegaan door een claxon

ter waarschuwing) wordt de scope getriggerd en de thyristor gedoofd.

Na de instelbare tijd X wordt dan de thyristor weer ingeschakeld.

4.4 Testen ~ de meetopstelling.

Als eerste test is het stroom bereik bepaald zonder dat de thyristor

gebruikt werd. De schaalverdeling die de laadspanning van de

condensator batterij insteld is geijkt op de topwaarde van de stroom

die door het circuit loopt. In tabel 4.1 zijn de resultaten van deze

meting weergegeven. Tevens is de optimale stand van de differentiaal

versterker vermeld.

Tabel 4.1 Stroom geijkt aan de instelling van de laadspanning.

Stand instelling stand ingang
1aadspanning diff-versterker stroom (A)

10 1 V piek-piek 17.2
20 1 V • • 34.4
30 1 V ' , 50.9
40 2 V ' . 66.5
50 2 V ' . 78.9
60 3 V ' . 93.7
70 3 V ·. 108.5
80 5 V ·, 121. 2
90 5 V ' , 135.6

100 5 V ' , 172.5

Verder zijn gemeten de stroom die loopt zonder dat de thyristor in

geleiding is en de stroom die loopt bij gebruik van de thyristor,

dit is dus de gewenste puls. Deze zijn in figuur 4.6 resp figuur 4.7

weergegeven.
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vm:o oscilloscope file nu...!:.er- ,mc~ SHtsitivity :

114 : 8.232[~/div]
sa~ple inte~val = 1~.e{ [uS]
P~f trigser saKples = 2e~
chsl< B fi 1e(s) : 114

Figuur 4.6 De vorm van de stroom zoals die door de RLC kring gemaakt

wordt.

I
l

1
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\
1
I

,--~----------~..
c:::---:-:-:--------------~------I

VUf,O oscilloscope tile nUMbe~ .nd sensitivity : I
104 : 8.2~[A!di~]

I sa~p:e interyal =2.5Q [~S]
pr~ t~jgger sa~ples = 2BJ
diSk ~ tile(s): H~~

Figuur 4.1 GeliJkstroom puIs door de fuse.

Zoals in figuur 4.6 te zien is kan de lengte van de puIs inderdaad

ongeveer 20 mS gekozen worden biJ een afwijking van ongeveer 5 %.

Aan het einde van de puIs neemt de stroom in ongeveer 0.25 mS af
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naar 0 A. Het inschakelen van de puIs gaat voldoende snel. Gesteld

kan worden dat het circuit voldoet aan de eisen die ervoor gesteld

zijn. Oak is getest de bevei I iging door de zinkoxide afleiders.

Zoals te zien is in figuur 4.8 begrenzen de afleiders bij ongeveer

1750 volt. De spanning over de afleiders is de rechthoekige puIs.

Oak is te zien dat de afleiders de lading die zich nog op de

condensator bat terij bevindt direct afvoeren. De maximale stroom

door de afleiders bedraagt 108 ampere. Het beschermen van de

thyristor gaat dus goed met de zinkoxide afleiders.

i-'
; 1

i I
!;;

I
i UUEO oscilloscope file mU'llbers and sensitivities

1 9-, . 4ec; e"·'l"d· ] 9 A • 2' rerAn' -,
tirre base = 2e4S7.5~ [u~/djv]

saMple 110. left = e r·ight = Bi83
~ate = 14-84-88 tiMe = BB:B1

Fig 4.8 Spanning over en stroom door de zinkoxide afleiders bij

begrenzing van de spanning.
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4.5 Conclusie.

Het rneetcircui t voldoet aan de eisen die er voor gesteld zijn. De

bescherrning van de thyristoren door de ZnD afleiders werkt goed bij

niet al te snelle overspanningen. Voor hele snelle overspanningen

voldoen de BOD's uitstekend.
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Hoofdstuk ~ De anode kathode val.

Na het doorsmelten van een notch ontstaat er een initiele boog . De

spanning over deze boog bestaat uit de anode kathode val en de

zuilspanning. In di t hoofdstuk wordt het spanningverloop van deze

initiele boogontlading besproken en vergeleken met eerdere metingen.

Tevens zijn metingen verricht met strips met een dubbele notch om op

die manier de anode kathode val te bepalen.

5.1 Metingen ter bepaling ~ de anode kathode val.

Om de anode kathode val te bepalen wordt gebruik gemaakt van strips

met een dubbele notch (fig 5.1).

I 20 mm I

u u
_n ni...----

I I I I
0.8mm 0.8mm

Figuur 5.1 Vorm van de strip.

Als er een blokvormige stroom door deze strip gaat onstaat over de

fuse een spanning die een verloop heeft als in figuur 5.2.

V
I

t

Figuur 5.2 Spanning over en stroom door de fuse.

BiJ een meting worden 4 signalen opgemeten. De meetopstell1ng is

gegeven in figuur 5.3.
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Figuur 5.3 Heetopstelling voor het bepalen van de anode-kathode-
val.

De signalen worden gemeten via de differentiaal versterkers en in

digi tale vorm geregistreerd door 2 digital storage scopes van het

merk intron. Deze scopes worden uitgelezen met behulp van een

computer met een lEEE448 interface en verder bewerkt met behulp van

een programma. De signalen die ultgelezen worden zijn de volgende:

1. Het verloop van de stroom als functie van de tijd.

2. Het verloop van de spanning als functie van de tijd.

3&4. De spanningsdip die optreedt bij het samensmel ten van de twee

bogen.

Kanaal 3 bestijkt het meetgebied van 1000 tot 1320 volt en kanaal 4

het meetgebied van 1300 tot 1620 volt zodat de spanningsdip altijd

binnen een van de twee meetvensters valt.

Er wordt geschoten met de volgende stromen: 70A, B8A, 100A, 120A

en 140A, waarbij de schoten met 88A en 120A tevens dienen ter

controle van eerdere metingen. Bij iedere stroom worden 6 schoten

gedaan en daaruit wordt een gemiddelde waarde voor de

anode-kathodeval bepaald. Na ieder schot wordt de fuse gedemonteerd

en opnieuw met zand gevuld om iedere vorm van onderl inge

beinvloeding te voorkomen. Deze gemiddelde waarden worden vergeleken

met de empirische vergelijking voor de anode kathode val zoals die

door Dologowski is opgesteld.

Uit de metingen worden de volgende waarden bepaald:

de spanningsval die optreedt bij het samensmel ten van debVd · :
IP

twee bogen. (Volt)

bt
d

. : de tijd tussen het maximun en het minimun van de dip. (mS)
Ip
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6Vns de spanningsverhoging na het samensmelten tot aan het

einde van de stroompuls. (Volt)

6tns : de tijd tussen het minimun van de dip het het einde van

de stroompuls. (mS)

Het een en ander is weergegeven in figuur 5.4.

V IJ,V••

I

t

Figuur 5.4 De waarden bepaald uit een schot.

Omdat er meerdere processen plaatsvinden tijdens het samensmel ten

die ook zorgen voor een verandering van de spanning kan Vak niet

bepaald worden uit deze metingen. WeI kan een ondergrens en een

bovengrens voor V
ak

aangegeven worden. De ondergrens is gelijk aan

6Vd.. De bovengrens is wat moeilijker te bepalen en moet afgeschatlp
worden. Uit de uit de meting bepaalde waarden voor 6V en 6t kanns ns
de spanningstoename per tijdseenheid ten gevolge van de

boogverlenging bepaald worden. Deze spanningstoename 6V is gegeven

door:

6V = 6V /6tns ns

Aangenomen wordt dat de boogverlenging constant is vanaf het moment

dat de twee bogen elkaar raken. De geschatte spanningstoename in de

tijd 6tdip door de boogverlenging is dan:

Als bovengrens voor Vakgeldt dan • Vakbv = 6Vdip + 6VI
De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel 5.1.

De volledige metingen staan in bijlage 6.
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Tabel 5.1 Onder en bovengrens voor de anode kathode val.

I Yak gem (V) Yak gem (V)

~ A) ondergrens bovengrens

70 20.2 36.2
88 14.2 28.7

100 13.6 29.3
120 15.2 34.5
140 14.9 40.9

Deze waarden zijn ook in grafiek 5.5 weergegeven tezamen met de

grenzen zoals die door de formule van Dolegowski gegeven worden.

5S
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Figuur 5.5 Ondergrens en bovengrens voor de anode kathode val

vergeleken met de experimentele formule van Dolegowski.

5.2 Discussie

Op het moment dat de stroom door de fuse gaat lopen brandt in de

notch spontaan een stukje zilver weg en ontstaat een mini-boog. Deze

boog breidt zich met hoge snelheid uit over de gehele notch. Hierbij

treedt een zeer snel toenemende ontsteekspanning Va op. De ontsteek

spanning Vo bestaat uit de anode-kathode-val en de spanning over het
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stukje boog dat ontstaat over het Ineens weggebrande stukje notch.

Jonckheere (1986) heeft bepaald dat deze ontsteekspannlng een

verband heeft met de stroom (voor zUver op kwarts) en weI als

voIgt:

V 1°·4
o -

Voor de anode kathode val heeft Dolegowskl (1976) de volgende

experlmentele relatle opgesteld

V
ak

= 20 ! 5 + 1.51°·39 Volt

voor ° ~ J ~ 8 kAlmm
2

5

In deze ultdrukklng komt ook het eerder gevonden verband tussen de

spannIng en de stroom voor.

Ten tljde van V
t

wordt aangenomen dat de notch volledig isop
afgebrand en begint het afbranden van de band. Als aangenomen wordt

dat de veldsterkte constant 15 tijdens het afbranden van de notch

kan uit metlngen van Vtop de waarde van V
ak

bepaald worden.

Op het moment dat de notch geheel is afgebrand wordt de boog even

tegen-gehouden door de nog koele band. Tevens zal de boog zich op

dat moment verbreden en omdat de opwarmlng van de boog doorgaat zal

de geleidbaarheid niet veel In waarde afnemen en zal de spanning

iets afnemen.

Daarna zal de band gaan afbranden en zal de spannIng weer stljgen.

Er zal warmte-afvoer plaatsvlnden van de boog vIa de band en blj een

notch dIe zlch ongeveer In het mIdden van de strIp bevlndt zal de

warmte-afvoer naar belde zljden ongeveer even groot zljn. Blj twee

notches dIe zlch op een zekere afstand van elkaar bevlnden zal In

het begin hetzelfde gebeuren. Het stukje band tussen de twee notches

( en dus ook tussen de twee bogen ) wordt vrlj snel opgewarmd en zal

een hogere temperatuur berelken dan de stukken band aan de belde

ultelnden. Daardoor kan het mogelljk zijn dat het stukje band tussen

de twee bogen sneller gaat afbranden dan de band aan de belde

buitenkanten. M.a.w., de totale afbrandsnelheld (het stuk band dat

per tljdseenheld afbrandt) zou hoger kunnen zljn dan twee maal de
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afbrandsnelhe1d b1j een enkele notch.

Zodra de be1de bogen samensmel ten zal de spann1ng over de fuse

zakken met m1nimaal de anode kathode val. Omdat de boogverleng1ng

doorgaat zal de boog spann1ng bl1jven toenemen, zlj het m1nder snel.

Waarsch1jnlijk zal er ook een proces van boogverbred1ng optreden op

de plaats van samensmel ten zodat ook h1erdoor een dal1ng van de

spann1ng kan optreden.

Gnanallngam (1979) opperde de mogelljkhe1d om met behulp van en

str1p met een dubbele notch de anode kathode val te bepalen door de

spann1ngs val d1e optreed als de be1de bogen samensmelten te meten.

Daalder en Scheurs(1983) hebben zo een met1ng gedaan en kwamen tot

de conclus1e dat de methode n1et bru1kbaar was omdat zlj een te

verwaarlozen spann1ngsval maten ( 3 volt). F1guur 5.6 laat een van

de schoten zljn d1e t1jdens de experlmenten gedaan zljn om de anode

kathode val te bepalen. Het schot 15 gedaan meteen strip met dubbele

notch b1j een stroom van 90 A. Heel goed is te zlen dat er bij het

samensme1ten een spanni ngsval van ongeveer 20 Vo 1t optreedt, wat

bedu1dend meer 15 dan de 3 volt d1e Daalder en Scheurs maten. Het 15

dus mogelijk om met deze metingen. rekening houdend met de andere

processen die plaats v1nden. een ondergrens en een bovengrens voor

de anode kathode val te bepalen.
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Flguur 5.6 Spannlngsverloop blj dubbele notch (1=90 A).

5.3 Bepa11ng van de anode kathode val ult eerdere metlngen.

Door Jonckheere(1986) zljn metlngen gedaan waarult de anode kathode

val bepaald kan worden. Bij deze metlngen 15 de lnltlele

spannlngsplek bepaald. In flguur 5.7 15 de lnltlele spannlngsplek te

zlen. In 15 de lengte van de notch en En 15 de veldsterkte In de

boog. De dlkte van de z11 verstrlp 15 10 JL11I en de breedte van de

notch 15 0.31 Mm. De spannlng stljgt eerst 11cht omdat de weerstand

van de strip toeneemt naarmate de temperatuur toeneemt. Daarna smelt

een gedee1te van de notcht In een keer door (dlt 15 aangegeven met

VOl waarna de rest van de notch afbrand en ulte1ndelljk de
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eindspanning V bereikt wore
top

Vtop = Yak. + 1 .En n

Flguur 5.7 Inltlele spannlngsplek.

Jonckheere heeft metlngen gedaan blJ notch lengtes I =0.4 mm, I =0.8n n
mm, I =1.2 mm. BIJ deze metlngen werd de stroom gevarleerd van 31 A

n
tot 180 A en werd de Inltlele spannlngsplek V

t
gemeten. Aannemendeop

dat biJ' eenzelfde tIE I V t t bll' k5 room zowe n a 5 ak. cons an Jven an een

relatie afgeleid worden waarmee Yak. te berekenen 15. Voor een notch

lengte van 0.4 mm geldt:

Voor een notch lengte van 0.8 mm voIgt dan

Vtop (0.8) = Yak. + 0.8.En ofwe I Yak.

Voor een notch lengte van 1.2 mm voIgt:

= V
t

(0.8) - 0.8.Eop n

Vt (1.2) = Yak. + 1.2.E ofwe I Yak. = Vt (1.2) - 1.2.Eop n op n

Er kunnen nu 3 vergelijkingen opgesteld worden om Yak. te bepalen uit

de metlngen met notch lengten 0.4 & 0.8 mm resp. 0.4 & 1.2 mm resp.

0.8 & 1.2 mm. Oak 15 de absolute fout aangegeven waarbiJ 11 de

meetfout In V 15.top

Yak. = 2,V
t

(0.4) - V
t

(0.8) abs. fout = 311
op op

Yak. = (3,V
t

(0.4) - V
t

(1.2))/2 abs. fout = 211
op op

Yak. = 3,V
t

(0.8) - 2,V
t

(1. 2) abs. fout = 511
op op

Ie zien 15 dat biJ de bepaling van de anode kathode val ult de

metingen blj 0.8 en 1.2 mm de absolute fout het grootste is en
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daarom worden aIleen de uitkomsten van de eerste twee beschouwd. De

resultaten van deze berekeningen staan in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Berekende waarden van Yak uit eerdere metingen.

stroom Yak Yak Vo V Vo V Vo V
top top top

(A) 0.4-0.8 nun 0.4-1.2 nun 0.4 nun 0.8 nun 1.2 nun

60 29.6 27.9 41.4 53.8 57.1 78 59.2 105.6

91 33.4 30.5 48 58.4 63.6 83.4 61. 4 114.2

120 27.8 23.8 52 58.6 69.8 89.4 85 128.2

150 33.6 41. 9 63.4 67 73 100.4 72.8 117.2

182 28 30 62 74 89 120 86 162

In figuur 5.8 zijn de waarden ui t tabel 5.1 ui tgezet samen met de•
waarden zoals die volgen uit de experimentele formule die door

c

c<:
c

~~ TI------------------------------~
I

SG i

::1
sa1e5V
eo 1 --~---~---------~'

~6Y-

': l---E....,!r-G---4.T'"'o---e.....'o---e"Tb---~....,21r-o--~-iT'"o--~-j[T'"o---~Tti-o--~""'Ia-c-, --1
Figuur 5.8 Benaderde waarden voor de anode kathode val.

Dolegowski is opgesteld. De twee doorgetrokken lijnen geven de anode

kathode val volgens Dolegowski(1976). De formule van Dolegowski is :

Yak = 20 ! 5 + 1.5-IO. 39 .Te zien valt in figuur 5.8 dat de waarden

voor de anode kathode val bepaald uit de metingen met 0.4 en 0.8 nun

overeenkomen met de experimentele formule van Dolegowski(1976). Bij

180A treedt een afwijking op maar de stroom dichtheid is hier groter

dan 8 kA/ 2 . De anode kathode val bepaald ui t de metingen 0.4 &
nun

1.2 geven boven 100 A grote afwijkingen te zien.
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5.4 Concusies.

BiJ experimenten met strips voorzien van een dubbele notch treedt

een niet te verwaarlozen spanningsval op. Dit weerlegt eerdere

conclusies van Daalder en Scheurs(1983) als zou deze niet optreden.

Er valt uit de spanningsdip zoals die gemeten wordt een onzekerheids

gebied voor de anode kathode val te bepalen.

De experimentele resultaten tonen redeliJke overeenkomst met een

experimentele relatie zoals die door Dolegowski(1976) bepaald is en

gesteld kan worden dat de anaode kathode val voldoet aan:

V
ak

= 20 ! 5 + 1.51°·39 Volt
< < 2voor ° J 8 kAlmms

Ook ui t het ini tiele verloop van de boogspanning met een enkele

notch valt een waarde voor de anode kathode val af te leiden en deze

waarden 1iggen binnen het gebied zoals dat door Dolegowski gegeven

wordt.
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Hoofdstuk 6 Boogkanaal uitbreiding.

Om de boogspanning over een boog te kunnen berekenen moet de

oppervlakte van de boog als functie van de tiJd bekend ziJn. In

een smeltveiligheid die aanspreekt ontstaan over de notches bogen

die zich via de band verlengen. De ontwikkelde warmte wordt

afgevoerd naar het omliggende zand. Het zand aan de omtrek van de

boog gaat smelten, waardoor het in volume afneemt. Dit vloeibare

wordt door de druk in het kanaal tussen de achterliggende

zandkorrels geperst. In de vriJgekomen ruimte

ontstaat een kanaal waarin de boog brandt. (zie figuur 6.1)

. 1
__ .Bi,;W\e.lfCiT'·~~~ .

-*"'e~~-~\
~f~h'~\Cto-
- - -

. '///.(../-1/ T-k~t.l".J 1""<>

Gc: t~ f ~k~"1'~ '''''''lt~.

Figuur 6.1 Doorsnede van een smeltlichaam met boogkanaal.

Om het boogkanaal heen bevindt zich een mengsel van gesmolten en

gesinterde zandkorrels met daartussen druppels metaal. Het

smeltlichaam ontwikkeld zich uitwendig over de gehele booglengte.

Door de continue warmte dissipatie in het boogkanaal zal de

kanaaldoorsnede in de tiJd toenemen. De doorsnede van de boog,

waarvan wordt aangenomen dat deze de hele kanaaldoornede vult, is

een belangriJke parameter in de uitdrukking van de veldsterkte. De

uitbreiding van het boogkanaal is een ingewikkeld fysisch proces,

waarbiJ warmtetransport en stoftransport plaatsvindt in vaste en

vloeibare fase. De in het boogkanaal gedissipeerde warmte wordt

gebruikt voor:

-verdampen van s11 ici um van de boogwand,

-smelten van zand,
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-smelten van gestolde zanddruppels.

Op het zelfde moment vindt stoftransport plaats van materiaal van

het smeltlichaam:

-siliciumdamp opgenomen door de boog,

-zandkorrels die weggedrukt worden tijdens de vorming van het

kanaal,

-gesmol ten zand dat weggedrukt wordt in de hoI ten van het

achterliggende zand.

Bij het ontwikkelen van een model wordt ui tgegaan van de balans

tussen de joulse verwarming van de boog en de energie die nodig is

voor het smelten c.q verdampen van de zand. Voor een deel van de

boog ter lengte ~x geldt dan:

/i /

I

.:.._ _ ~-..i····_····_··_·· ············ ···..·__.._.._ _..·_ ·_ ·· ···1....···· ~x
....

Figuur 6.2 Warmtestroom door een stukje boog ter lengte ~x.

I.E.~x.~t = k.~x.~A

met I = IIJ.dA, E de veldsterkte.

A

(6. 1)

~t:tijdsduur gedurende welke de opp. A met ~A toeneemt.

k:constante.
Uit formule 6.1 kan een differentiaal vergelijking voor de

oppervlakte worden afgeleid.

(6.2)

6.1 De boogvergel i.1king

Uitgegaan wordt van een boog die in lokaal-thermisch evenwicht is.

Op elke plaats in de boog is dan een temperatuur gedefinieerd

welke constant verondersteld wordt. Dit kan als de relaxatie tijd

van de boog klein is t.o.v de beschouwde tijdschaal. De relaxatie

t i jd van de boog is in de orde van IJ.s terwi j I de beschouwde

tijdschaal in de orde van tienden van milliseconden ligt.

(Browne,Strom 1951).
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Op elke plek in de boog geldt dan dat de warmte produktie door

joulse verI iezen gel ijk is aan de warmte afvoer door de

temperatuur gradient. De energie afvoer door straling en door

convectie wordt verwaarloosd. De lokale stationaire energiebalans

ziet er dan als voIgt uit:

-div(K.gradT) = G.~ (6.3)

K:thermische geleiding van het plasma

G:elektrische geleiding

T: plasma temperatuur

K & G worden bepaald door de beweging van de vrije elektronen als

de ionisatiegraad meer is dan een paar procent (Wheeler, 1970)

(Spitzer, 1956). Voor K & G geldt dan:

(6.4a)

(6.4b)

Di t geldt slechts voor een lorentz-gas ( elektronen-elektronen

interacties worden verwaarloosd, ionen zijn in rust, magnetisch

veld heeft geen invloed op het transport.) maar door correcties op

K en G kan de theorie geldig gemaakt worden voor gewoneo 0

plasma's. K en G zijn zwakke functies van de temperatuur,
o 0

elektronendichtheid en de ionlading (Spitzer 1956). Vergel ijking

6.3 gaat dan over in :

(6.5)-div(T2 . 5 .gradT)
G
.-Q T1 . 5 E2
KO

Stel nu dat de boog homogeen 1s langs de boog as ( d. i. de

richting van het E veld en de stroom), kies de z-as langs het E

veld, dan voIgt:

6~ 6~ (6T) 2 (6T) 2T--2 + T~ + 2.5 6" + 2.5 6"
6x 6y x y

(6.6)

Als randvoorwaarde geldt meestal T(x,y) = 0 langs een rand R(x,y)

= O. Door oplossing van deze vergelijking kan T als functie van de

plaats in de x en y richting bepaald worden.

Uit (6.4b) voIgt dan voor de geleiding G = G(x,y).

Bij een gegeven homogeen elektrisch veld geldt dan voor de
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stroomdichtheid J:

J(x,Y) = E.G(x,Y) (6.7)

en voor de totale stroom:

l(x,Y) = II J(x,y)dxdy = E. Sf G(x,y)dxdy

A A

(6.8)

Uit deze vergelijking kan E = E(l) bepaald worden.Voor een

rechthoekig kanaal geldt dan ( breedte van het kanaal is b en de

dikte van het kanaal 0 waarbij b » 0 en de y afhankel ijkheid

verwaarloosd) (Daalder, Scheurs, 1983)

(6.9)
K 0.3

o
1.458

G
0.7

o
E

Voor een volledig geloniseerd plasma geldt dan(Spitzer 1956):

K A Js-1m- 1K- 3 . 5
o ZlnA

B ",,-lm-1K-1. 5
GO ZlnA ~4

/

333
met A = 12~. £OK T

Ze n e
Uiteindelijk voIgt dan voor E:

(6.10)

(6.11)E = q. (ZlnA)0.4 1°·4
bO. 4D

-2Met q = 3.4 10 en ZlnA = 11.5 volgens Daalder en Scheurs voIgt E

1°·4
= 0.09. 0 4

b . 0
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6.2 Warmtetransport in het zand,

De door de boog ontwikkelde warmte E.I.~x.~t wordt opgenomen door

het omhullende zand-Iucht mengsel. Aangenomen wordt dat aIle

warmte wordt opgenomen door de zandkorrels die hierdoor smel ten.

De luchtholtes tussen de zandkorrels worden dan opgevuld en het

boogkanaal kan groeien. (Daalder,Scheurs 1983)

De energie die nodig is om een volume eenheid zand te verhi tten

tot een temperatuur T groter dan de smelttemperatuur T vanaf de
e m

omgevings temperatuur TO is:

H = C P (T - TO) + Lp + C PI(T - T )
55 m 5 e e m

(6.12)

(6.14)

(6.13 )

De energie balans in het geval van adiabatische verhitting is:

E.I.~.dt = HdV
5

Zodra het zand gesmolten is neemt het een volume dV I in:
Pc,

dV I = ~.dV = O.68dV
PI s s

met PI de dichtheid van het zand in gesmolten toestand.

De toename in kanaal volume is dan:
PsdV = dV - dV I = dV ( 1 - --) = 0.32dV ss s PI

Dit volume dV kan nog verder toenemen door dat vloeibaar zand door

de boogdruk tussen de zandkorrels wordt gedrukt. Omdat de grootte

van deze vloeibaar zand stroom niet bekend is wordt een factor 7

ingevoerd:

dV = ydV ( 1
Ps 0.32ydV (6.15)--) =s PI s

met 1 s '1 s 3.1

Als '1 = 1 is er geen stroming en '1 = PI/(P I - P ) geeft de
5

maximale stroming.

Met (6.15) voIgt uit (6.13):

H
E.I.dt = 0.32y .dA (6.16)

met dA de oppervlakte vergroting van de doorsnede van het

boogkanaal .
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6.3 Een eendimensionaal model voor de kanaaldoorsnede.

Uit de in de vorige paragraaf afgeleide formules voor de vermogens

balans kan de kanaaluitbreiding als functie van de tiJd bepaald

worden. Neem aan dat we te maken hebben met een rechthoekige boog

waarbiJ de breedte constant is. (zie figuur 6.3).

dD .,.. .,.. .,.. .,.. .,..

.,..
D
.,j,

I~ b ~I

Figuur 6.3 Eendimensionale booguitbreiding.

Voor de vermogens balans voIgt dan:

E. 1. dt Hb
= 0.321' .dD (6.17)

met (6.11) voIgt dan:

0.641' q(ZlnA)0.4 11. 4

-H-- b1.4
(6.18)

met als oplossing:

D = j D~ + B. t (6.19)

(6.20)

1983)volgt dan

11.4

b1.4

en SCheurs

-2 (ZlnA)0.4
met B = 2.2 10 ~

Met 1'1H = 3.9 109 (Daalder

-11 11.4
B = 1.5 10 . b1. 4

6.19 geeft dan de dikte als functie van de tiJd.
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6.4 Initiele boogdoorsnede.

De ini tiele dikte van het boogkanaal is niet hetzelfde als de

initiele dikte van de smeltband d. Ook de ruimte tussen de

zandkorrels rond de smel tband draagt daar toe bij. Vooral bij

kleine banddikten en grote zandkorrels is deze factor

overheersend. Door nu het zand te vervangen door een compacte

bolbelegging kan de initiele dikte DO bepaald worden. Dit is

weergegeven in figuur 6.4

rE
\fuse element

de

d ~

strip
d ~

e
DO ~

W///////////////a ..__________~de

....

Figuur 6.4 Zilverstrip met compacte bolbelegging.

DO = d + d en voor d geldt dan:strip e e

de = ( 1 - 3V3 )R
met R de straal van de bollen ofwe 1 de gemiddelde straal van

zandkorrels. (Voor het gebruikte zand R ~ 0.1 mm)

10 IJ.In

39.5 Ilm

50 Ilm

De init iele banddikte is dus beduidend groter dan de werkelijke

dikte van de zilverstrip.
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6.5 Uitvoering ~ de metingen

Er ziJn een aantal metingen verricht om de theorie uit de vorige

paragrafen te toetsen. De metingen ziJn gedaan met strips met een

enkele notch met een lengte van 20 mm. De dikte van het zilver is

10 J,lm. Er ziJn twee verschlllende typen, resp met notchbreedte

0.25 mm en 1 mm. De breedte van de band is 4 mm. Op een kwarstbuis

zitten 4 strips 2 met een dunne notch van 0.25 mm en 2 met een

notch van 1 mm.(zie figuur 6.5)

20

'" ......
+-. - '-- -==t

"I

+- -I--- -+-
.

:1

-t- --'f- .-+
"I

- ~ ._f-~ ---,1--

I - I20

6 2 o:~

Figuur 6.5 Notches gebruikt biJ de tests.

Eerder is al gebleken (Jonckheere 1986) dat er een beinvloeding is

van de strips op elkaar. Ais een eerste schot gedaan is zal een

tweede schot op dezelfde buis een ander resultaat te zien geven.

Naar aIle waarschijnlijkheid wordt door het eerste schot het zand

in elkaar gedrukt en kan de boog bij het tweede schot zich niet

opt imaal verbreden. Om iedere beinvloeding te voorkomen is per

buis slechts een schot gedaan. Na het schot wordt de kwartsbuis

verwijderd ui t zijn omhulling. Het gedeel te van de buis waar de

rups zich bevind wordt ingegoten in doorzichtige kunsthars. Zodra

de hars gegoten is wordt de buis in zijn geheel in een vacuumkamer

gezet en wordt er een vacuum getrokken . Daardoor worden aIle

gassen verwiJderd uit het boogkanaal en kan de hars zich , als de

druk weer hersteld wordt , tussen de zandkorrels In het kanaal

persen. Het volledig ui tharden van de hars duurt daarna nog 24
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uur. Nadat de hars volledig is uitgehard wordt de fuse in

schijfjes gezaagd en deze schijfjes fuse worden onder de

microscoop onderzocht.De kanaal doorsneden zijn gefotografeerd

zodat het kanaal oppervlak gemeten kan worden. Een afdruk op

formaat 9 em X 13 cmvan een klein beeld 35 mm film geeft een

vergroting van precies 100 X • ofwe 1 1 em op de foto is 100 ~m in

werkelijkheid. Het is natuurlijk niet na te gaan of al deze

behandel1ngen een effect hebben op het kanaal. Het zou mogel1jk

kunnen zijn dat door het vacuum trekken en het weer onder druk

zetten het kanaal iets wordt ingedrukt. Tevens kan bij het zagen

een vervorming of een beschadiging optreden. Hieronder zijn in

tabel vorm de resultaten kort sarnengevat.

Tabel 6.1 De resultaten uit de metingen.

notch breedte 0.25 mm

file I boogtijd Opp Vo V
eind

(A)
2 (V) ( V)ms mm

304 40 1.9 O. 2928±0. 0464 843 536

305 40 1. 28 0.2192±0.07 807 614

306 60 1. 01 0.3145±0.054 987 605

307 60 0.92 0.2071±0.022 1106 790

309 80 0.75 0.3013±0.042 1263 711

308 80 0.28 0.2349±0.0099 1238 922

notch breedte 1 mm.

314 120 0.81 0.4518±0.079 878 737

313 120 3.36 0.5145±0.13 913 ---
311 140 0.46 O. 4093±0. 066 1194 790

310 140 2.36 O. 5254±0. 11 1160 ---
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6.6 Bepaling van Do en ~ uit de gemeten spanning.

BiJ de met ingen is ook het spanningsverloop vastgelegd. Vi t de

gemeten spanningspiek kan een waarde voor DO bepaald worden met de

uitdrukking voor de veldsterkte in een rechthoekige boog. Er geldt

dan:

Voor Eo geldt Eo = (Vo- Vak)/l met Yak volgens Dolegowski, waarbiJ

1 de lengte van de rups is. 1 is geliJk aan 20 DUn. Vo is de

gemeten topspanning. 21nA = 11.5 • de door Daalder en Scheurs

bepaalde waarde. In biJlage 7 ziJn de gemeten topspanningen

gegeven samen met de daarui t bepaalde waarden voor D. In figuuro
6.6 is de bepaa1de D gegeven als functie van de gemeteno

\ ~ 0
',j''' -.~. {I.~- ...
c '\ / -............. I

/
'\,' ¢

<.-... \ I
~i

V.,
\

\
\.,

topspanning.
O."E:, ..,....-------------------------

0.'0 j
(1 '.. c J

o::~ j
(I -. I."-,
0.20 l
0.15 j
O.:::J I

I
o.05l
~'. :'8 +,---r--...,.,---.---r,-~-__ri-----.--__;_-...,....--c_---r-_rl --~,

o cOD 400 E,O;:l £80 1COC.: 120(1 1~C,~::

-+- no r.r,

uo

Figuur 6.6 Do als functie van de topspanning Yo'

Op een uitschieter na zitten aIle waarden tussen 0.17 mm en 0.27

mm. De uitschieter ( zie biJlage 7) 1s een schot biJ 60 A en een

notch breedte van 0.25mm waar de notch zeer onregelmatig afbrande

en daardoor een lage topspanning gaf. De gemiddelde waarde bepaald

uit deze metingen is 0.24 mm. In paragraaf 6.4 was een waarde voor

D afgeleid van 50 ~. Het bliJkt dat de uit de metingen bepaaldeo
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waarde voor D een hogere waarde heeft. Dit kan veroorzaakt wordeno
doordat er natuurl ijk geen sprake is van een compacte

bolbelegging. Verder varieert de diameter van de zandkorrels

sterk. Bovendien is het mogel ijk dat al direkt in het begin de

zandkorrels uit elkaar gedrukt worden en er zodoende een grotere

initiele doorsnede ontstaat.

Ui t de spanning zoals die gemeten wordt op het moment dat de

stroom onderbroken wordt kan een waarde voor de kanaaldikte

bepaal t worden. Tezamen met de eerder bepaalde waarde van DO kan

een schatting voor de waarde van B gemaakt worden. Bekend is de

boogt i jd, de stroom, en de breedte van de notch. Ui t de formule

voor de veldsterkte kan dan de eindwaarde van de kanaaldikte

bepaald worden.

D
elnd

_ q. (Zlnh)0.4 10.4

- bO. 4 E
elnd

Nadat deze kanaaldikte bepaald is kan een afschatting van B gedaan

worden volgens:

B = t

waarin t de boogt ijd is. Ook deze waarden zijn weergegeven in

bijlage 7 en grafisch uitgezet in figuur 6.7. Voor B geldt tevens:

In tabel 6.2 zijn de berekende waarden voor B',

-27 (Zlnh)0.4 11. 4
B = 2.2 10 if bl. 4

Definieer nu B' als

Do
weergegeven. Ui t de bepaalde waarden kan een gemiddelde

-12worden. De gemiddelde waarde voor B' is 2.33.10
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Tabel 6.2

rUe stroom (A) Do(mmJ Delnd(mm) B' boogtijd
303 40 0.248 0.426 2.10e-12 2.5 mS
304 40 0.257 0.405 2.06e-12 1.9 mS

305 40 0.269 0.354 2.10e-12 1. 28 mS

306 60 0.258 0.421 3.2e-12 1. 00 mS

307 60 0.23 0.322 1. 7e-12 0.92 mS
308 80 0.231 0.31 2.ge-12 0.28 mS

309 80 0.269 0.402 2.3e-12 0.75 mS
310 140 0.178 0.259 4.ge-12 2.36 mS
311 140 0.172 0.47 mS
313 120 0.212 0.262 2.0e-12 0.81 mS

314 120 0.219 3.36 mS
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5.5E-12
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3.5E-12
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B
a 2.5E-12
c
C 2E-12

e
1.5E-12n

t lE-12

strooM1.4

¢ 40
11 140

o 60 X 80 + 120

Figuur 6.7 B' uitgezet als functie van 11. 4.

Een constante waarde zou hier verwacht worden, dit blijkt echter

niet het geval. (opm. 120 en 140 A bij notch van 1mm, de andere bij

0.25 mm). De gemiddelde waarde voor B wordt dan:
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De door Daalder en Scheurs bepaalde waarde 1s:

Het bl1jkt dat de bepaalde waarde voor B zoals die voIgt ult de

spanningsmetlngen een factor 6.4 lager l1gt dan de theoretlsche

waarde bePaald door Daalder en Scheurs. Oak als wordt aangenomen

dat het zand verh1t wordt tot het verdamp1ngspunt, wat voor H een

waarde van 5.4-109 geeft, valt het versch11 niet te verklaren. Een

mogel1jke verklar1ng zou kunnen z1jn dat er verl1ezen optreden.

Het model houdt daar geen reken1ng mee.
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6.7 Bepa11ng van het oppervlak van de kanaaldoorsnede u1 t de

foto's ~

In f1guur 6.8 1s een foto en de u1t d1e foto bepaalde

kanaaloppervlakte van de kanaaldoorsnede te z1en b1j 40 A en een

boogt1jd van 1.28 ms. De notchbreedte 1s 0.25mm. De schaal 1s : 1

cm = 100 ~. AIle andere foto's z1jn ter 1nzage besch1kbaar op de

vakgroep EG.

'=

---- =..0- =:.:.r-= - ;1.•
--e---

---'- --

F1guur 6.8 Kanaaldoorsnede b1j 40 A,boogt1jd 1.28 ms.

Ie zien 1s dat er geen sprake 1s van een du1del ijk gedefin1eerd

kanaal. Dit maakt het erg moe111jk om de werkelijke

kanaaloppervlakte te bepalen. De gemeten kanaaloppervlakten z1jn

ter 1nzage besch1kbaar. In flguur 6.9 zUn de gemeten

kanaaldoorsneden als functie van de t1jd u1tgezet tezamen met een
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drietal theoretische krommen. Te zien is dat bij de korte

boogtijden de gemeten waarden boven theoretische waarde zit. Bij

de lange boogtijd zijn de gemeten waarden lager dan de

theoretische waarde. In figuur 6.8 is ook te zien dat er een grote

spreiding zit in de gemeten kanaaloppervlakten. Zoals op de foto's

te zien is, is het moeilijk te bepalen wat nu eigenlijk de

werkeliJke oppervlakte is. De theoretische krommen zijn bij 40 A.

80 A, en 140 A. De Ingevulde constanten zlJn die, die door Daalder

en Scheurs(1983) afgeleid zijn.

o . E.O ..,....------..,.-----=------:-r:...-----;--+--;-------.,--,-----;
/Jr'oA

0.55

BoA-----

""""""" .",,,,,,,,,,,.,,,,,,,, "'"''''''''

'"''''''"",1'''''''''''

""""""", ""',."" .."" .... ,,"" ':'''''''''''''''''''';''''''''''''''''''''':'''''''''''''''''' ":

I
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('. 45 ~,

I
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C' ~·c i.c..: T
,.., - - I
\..! • C'Li -j """

i
~ ~ I
L'.lo-i

I
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-I0.05 .
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40 0 E.O v 80 + 120C "~ 140" .....

Figuur 6.9 Gemeten kanaaloppervlakten en enkele theoretische

waarden voor de kanaaldoorsnede.
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Er is ook geen overeenkomst met de uit de spanningsmetingen

bepaalde oppervlakte. Er wordt in de theorie van uitgegaan dat de

beog het gehele kanaal vul t. Als di t waar is zou er een veel

lagere spanning gemeten moeten worden dan er in werkel ijkheid

gemeten is. Klaarblijkelijk neemt de beag minder ruimte in beslag

dan de foto's van de kanaaloppervlakte zau suggereren.

60



6.8 Conclusie.

De gemeten kanaaldoorsneden komen niet overeen met de doorsneden

bepaald uit de theorie. Ze komen ook niet overeen met de waarden

voor de kanaaldoorsnede zoals die bepaald wordt ui t de

spanningsmeting. Uit de spanningsmetingen vallen waarden voor Do

en B' te bepalen waarbiJ het spanningsverloop redeliJk beschreven

wordt. Het model:

-12
met DO = 0.23 nun en B = 2.33.10 geeft een redel iJke weergave

van het verloop van de boogspanning ten gevolge van de

boogkanaaluitbreiding.

61



Hoofdstuk I Programma om het boogspanningsverloop van de

testpatronen te simuleren.

Een fuse met een strip met een notch zal. wanneer er een hoge stroom

doorheen geleid wordt, doorbranden op de plaats van de notch. Dit

doorbranden gebeurt na een zekere tijd. de zogenaamde pre arcing

tijd. Nadat de boog ontstaan is over de notch zal de boog zich

verlengen met een zekere snelheid v. Tevens zal de boog zich

verbreden en zal de oppervlakte van de boogdoorsnede toenemen.

7.1 Algemene opzet van het model.

In tabel 7.1 zijn de notchlengtes, notchbreedten en de zilverdikte

voor de testfuses gegeven.

Tabel 7.1 Afmetingen van de testfuses.

type 1 [mm] b [mm] bb [mm] d [~m]n n n

1 0.4 0.29 2 10

2 0.8 0.29 2 10

3 1.2 0.29 2 10

4 0.82x 0.29 2 10

In het model verlengt de boog zich met stapjes ter grootte 0.1 mm.

De zilverstrip is dus opgedeeld in segmenten ter lengte 0.1 mm. Na

iedere tijdstap ~t verlengt de boog zich aan beide kanten met een

stukje ter lengte 0.1 mm en verbreedt zich met een bepaalde waarde.

Na zekere tijd ziet dit er uit als weergegeven in figuur 7.1

l-..J
__________----',--,L.. _

Figuur 7.1 Schematiche weergave van het model.
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Voor leder element worden de volgende waarden blJgehouden

- lengte deltax,

- dlkte D,

- de tljd dat de boog In dlt element staat

- de veldsterkte In het element : E,

- de boogspanning over dlt element: Vare.

tare,

Na ledere stap l1t worden aIle bovengenoemde waarden blJgewerkt en

kan de boogspannlng bepaald worden door het optellen van aIle

Individuele waarden Vare. Dlt bedrag wordt vermeerderd met de anode

kathode val.

~2 Model voor de boogverbredlng, veldsterkte, anode-kathode val

en de boogverlenging.

In hoofdstuk 6 zlJn formules afgeleid voor de veldsterkte In de boog

en de boogverbredlng als funetle van de tlJd. Het gebruikte model

voor de boogverbreding is

2 0.5
D = (DO + Btare )

waar voor B geldt

O 4 P I 1.4
B = q(zlnA)' ! (1 _ s) ( _ )

H PI b

(7.8)

(7.9)

-12Met DO = .23 mm en B' = 2.33.10 zoals bepaald In hoofdstuk 6.

Voor de oppervlakte van de boog geldt dan A = D. b. In di t model

wordt b, de breedte van het zllverelement, constant gehouden. ledere

keer als 2 nleuwe elementen toegevoegd zlJn wordt voor leder element

de nleuwe dikte berekent waarblJ voor t de tlJd genomen wordt dat de

boog In dlt element staat, Nadat de nleuwe boog oppervlak berekend

Is wordt de veldsterkte berekend met

(7.10)

waarbij D de zoJuist berekende nleuwe dlkte Is.

Voor de bepallng van de anode kathode val wordt de formule gebruikt
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zoals die door Dolegowski is afgeleid.

V
ak

= 20 ± 1.51°·39 (7.11)

Voor de afbrandsnelheid wordt de formule gebruikt zoals die door

Jonckheere is gemeten:

7.3 Aannamen ~ flowdiagram.

Er worden een aantal aannamen gemaakt, deze zijn

- de notch brandt in een keer door,

- het afbranden van de band begint pas als de boog bij de notch

verbreed is tot de oppervlakte van de doorsnede van de

smel tband,

- de stroom is constant en wordt ingelezen,

- de pre arcing t ijd wordt bepaald op het moment dat voor de

jouleverwarming van de notcht geldt: joulenotch >= 8 10
16

.

Het flow diagram is weergegeven in figuur 7.2
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no

update time and
counter.

notch wider

total store values for Varc
I---t----l tarc in plot array.

yes

widen all elements exept
last elements added.

plot screen

yes

Figuur 7.2 Flow diagram boog2.pas programma.
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7.4 Aanpassing van het programma voor strips met dubbele notch.

Bij de strips met dubbele notch zullen de twee bogen op een gegeven

moment samensmelten tot een enkele boog. Bij dit samensmelten valt

de spanning met V
ak

. Hoe dit er uit ziet is weergegeven in figuur

7.3

L-J L-...J
-- --1r---lL... .....Jr---lL.. _

Figuur 7.3 twee bogen op het moment van samensmelten.

Di t betekent dat het programma ui tgebreid dient worden met een

routine die controleert of de twee bogen samensmel ten. Omdat het

afbranden symmetrisch gebeurt hoeft maar voor een boog de totale

spanning berekent te worden en kan de totale boogspanning bepaald

worden door het resultaat met twee te vermenigvuldigen. Figuur 7.4

geeft een gedeelte van het flowdiagram waar de extra

routine is opgenomen.

yes
(

add 2 new elements

widen all elements except
last elements added.

calculate new total
arc voltage.

total arc voltage
arc voltage-2

store values for Varc
tarc in plot array.

add 1 new elements

calculate new total
arc voltage.

Figuur 7.4 Aangepast flowdiagram voor 2 notches.
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7.5 Beschri lving van de programma's.

Er zijn twee programma's. Het programma boog2. pas dat de

boogspanning berekend voor strips met een enkele notch en het

programma boog3.pas dat het zelfde doet voor strips met 2 notches.

De programma's zijn geschreven in pascal, de gebruikte compiler is
1Turbo Pascal 4.0 . Voor de grafische routines is gebruik gemaakt van

1de Turbo Graphics Toolbox 4.0 . Turbo 4.0 biedt een santal voordelen

boven Turbo 3.0. Een daarvan is de mogelijkheid om een programma in

losse units op te bouwen zodat het mogelijk is om de 64K barriere te

doorbreken. Dit geldt niet aIleen voor de source code maar zeker ook

voor de data.

7.5.1 Beschri jving gebruikte units.

Er zijn twee units sangemaakt. De unit Volt_Plot en de uni t

Data_in_out. De unit Volt_Plot zorgt voor de grafische verwerking

van de berekende waarden. Vanuit het hoofdprogramma kunnen de

volgende calls gemaakt worden naar de unit Volt_Plot:

- Init_array : dit is een routine die de plot array in de unit

Volt_Plot initialiseerd.

- Plot_Voltage: deze routine vraagt of de hardcopy gewenst is,

tekent een plot op het scherm en maakt daarna al dan niet een

hardcopy.

- Max_Counter : een variabele uit unit Volt_Plot aan wie een

waarde toegekend wordt gelijk aan het aantal berekende waarden

voor de boogspanning.

- Volt_array deze array bevat de waarden voor de boogspanning.

- Time_array bevat de met Volt_array corresponderende waarden

voor de tijd.

De unit Data_in_out draagt zorg voor het inlezen van een batchfile

en verzorgt tevens de uitvoer naar de printer. De volgende calls

kunnen naar de unit Data_in_out gemaakt worden.

- Get_data_in : vraagt om een batchfile en leest de data in.

- Edit_data: met deze routine is de mogelijkheid ingebouwd om

de ingelezen data al dan niet te editen.

1
JI Turbo Pascal 4.0 en Turbo Graphics Toolbox 4.0 zijn

geregistreerde merknamen van Borland Int. Co.
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- Write_data_in-paper schrijft de ingelezen data weg naar de

printer.

- Store_data_disk : schrijft de berekende data naar een zelf

in te voeren diskfile.

- Feed_form : geeft een form feed naar de printer.

7.5.2 Beschri tving procedures in de boog programma's.

In bljlage 10 Is een lIsting van het programma boog3. pas gegeven.

Aan de hand van de vo Igorde van de procedures in het programma

worden ze hler behandeld.

Procedure thIckness;

Deze procedure berekent de nieuwe dlkte van leder element

nadat een nieuw stuk ter lengte I1x is toegevoegd. Tevens

worden de nleuwe waarden van de boogtljd, de veldsterkte en de

boogspannlng berekend.

Procedure anode_kathode_drop;

Berekent de nieuwe waarde voor de anode kathode val. Yak heeft

een constante waarde als de stroom constant Is.

Procedure total_arc_voltage;

Bepaalt de totale boogspanning.

Procedure speed_timestep;

Berekent de momentane afbrandsnelheid en bepaal t de nleuwe

tijdstap. Er wordt steeds een stuk ter lengte I1x toegevoegd en

dl t houdt In dat de tijdstap steeds opnleuw berekend moet

worden.

Procedure pre_arc;

Berekend de tljd totdat de notch doorbrandt.

Procedure new_elements;

Voegt 2 nleuwe elementen toe aan de 11jst van elementen. Ais

de 2 bogen samengesmolten zljn word slechts een element

toegevoegd.

Procedure notCh_arc;

Bepaal t de eerste boog dIe in de notch ontstaat. Aangenomen

wordt dat de notch in een keer doorbrand.

Procedure notch_widening;

Aangenomen werd ook dat de notch verbreed tot de

banddoorsnede. Dit wordt in deze procedure berekend.

Procedure calc_const;
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Berekent een aantal constanten.

Procedure arcs_merged;

Kijkt of de beide bogen al dan niet zijn samengesmolten.

Procedure new_arc_voI tage_before/after_merging;

2 procedures die nieuwe elementen toevoegen, daarna aIle

elementen opdikken en tot slot de nieuwe boogspanning

berekenen resp voor 2 bogen (before) en 1 boog (after),

Procedure notch_arc_voltage;

Bepaalt met 2 voorgaande procedures de boogsPanning over de

notch voordat de band begint met afbranden.

Procedure burn;

Doet het eigenlijke afbranden.

Procedure init;

Initialiseerd een groot aantal variabelen.
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7.6 Resultaten simulatie met enkele notch.

Uit de simulatie is de eindwaarde van de spanningen bepaald en de

top waarde van de initiele spanningspiek. Deze waarden zijn

vergeleken met de metingen zoals die door Jonckheere zijn verricht.

De simulaties zijn gedaan biJ stromen van 60A. 90A. 120A en 150A. De

pulsduur is biJ iedere simulatie 2 ms. In tabel 7.2 zijn de

resultaten van de simulatie met een enkele notch weergegeven. Deze

simulatie is gedaan met het model voor de booguitbreiding van

Daalder en Scheurs( 1983) zoals beschreven in de vorige paragrafen

met de in hoofdstuk 6 bepaalde waarden voor de coefficienten. V ise
de gesimuleerde eindwaarde van de spanning aan het einde van de

puIs. Vt is de gesimuleerde waarde van de initiele spanningspiek.op
Verder zijn in tabel 7.2 de waarden gemeten door Jonckheere gegeven.

Niet aIleen de gemiddelde waarden maar ook de minimale en de

maximale waarden zoals die gemeten werd. De resul taten zijn oak

grfisch uitgezet in figuur 7.5 op de volgende pagina.

Tabel 7.2 Resultaten simulatie.

notch lengte - 0.4 mm I (Ampere) V (Volt)

simulatie experimentele waarden.

I V V V Vemin V V Vt . V
e top e emax top opmln topmax

60 253 51 242 200 308 54 53 56
90 430 54 336 299 374 58 58 60

120 570 58 472 420 538 59 53 64
150 711 61 590 484 683 67 60 75
notch lengte - 0.8 mm I (Ampere) V (Volt)

I V V V Vemin V V Vt . V
e top e emax top opmln topmax

60 262 70 322 264 392 78 72 84
90 444 78 420 344 474 83 76 98

120 578 83 565 508 616 89 85 94
150 718 83 737 638 818 100 90 116
notch lengte - 1.2 mm I (Ampere) V (Volt)

I V V V V V V Vt . V
e top e emin emax top opmln topmax

60 271 90 320 258 380 103 87 114
90 452 103 450 384 509 114 100 135

120 585 110 595 528 658 128 113 145
150 724 110 788 615 915 117 105 135

Het is te zien dat de gemeten waarden nogal ver uiteen liggen.
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Figuur 7.5 Gemeten eu ~toSimuieerQe waaraen voor de eindspanning.

De spreiding neemt soms toe tot zo'n 50 %. Oit maakt het erg moeilijk om

de simulatie te vergeIijken met de metingen. De simulatie Iigt rond

de gemiddelde gemeten waarde behalve voor de metingen bij de korte

notch waar de simulatie erg hoog ligt. Ais gekeken wordt naar de

Iange notch dan bl i jkt dat de hoogst gemeten waarde ver hoven de

simulatie ligt. Deze spreiding in de metingen in een gevolg van de

onderlinge beinvloeding van de smeltbanden.
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7.8 Resultaten simulatie met dubbele notch.

In tabel 7.3 zijn de gemeten waarden, de gesirnuleerde waarden voor

de configuratie met de dubbele notch gegeven.

Tabel 7.3 Meet- en simulatie dubbele notch.

I Vss tss Vss Vssmin Vssmax iss
(A) (V) rns (V) (V) (V) ms

88 1120 3.62 1334 1080 1551 3.63

122 1230 2.65 1440 1150 1671 2.754

In figuur 7.6 ziJn een sirnulatie en een meting geven voor de dubble

notch.

~

II

met~
/

,/

-,

!,
i

I

JI
' ~' i

I~_~=:::====~---:-~:::>=::::::;:~I-,-,_---'--------"---'--~-~l~l
III'ITR0ti oscilloscope file murJ,ers ane. sensitivities

1 cur·r·cntZ.4fuse : 1Z.97tHA/c.iv] 2 voltage2.4fl'se : 2Cr;.eeiHU.'div]
I siIIl"i-,le interval = 5.Bl.+El8 [uS] time: hast: = H'.Z4.Bi: [uS/cii,:]

I pr.'e tr·iYger· .sa.'T'l'le~.. ~ EJ sa.~,rle no. left = r. l'iHht = 2(->3

I I () . ~ date = H--65-1988 time = 11: 25: Z(
I jlJ S}, 1 I e S • L..

Figuur 7.6 Meting en simulatie dubbele notch.

De simulatie l1gt onder de gemiddelde waarde van de metingen maar

ligt boven de laagste gemeten waarde. Oak hier is de invloed van de

beinvloeding van de banden onderling te zien. Zoals in figuur 7.5 te

zien is neemt de spanning lineair toe met de tijd wat overeenkomt

met de meting. Het simulatie programma geeft dus een accurate

weergave van de rnetingen zoals die gedaan zijn.
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7.8 Conclusie.

Het simulatieprogramma zoals dat in dit hoofdstuk gepresenteerd is

voldoet ui tstekend. Het programma zal nog ui tgebreid moeten worden

voor situaties in elektriciteitsnetten en om dat mogelijk te maken

dient onderzocht te worden wat de onderl inge beinvloeding van de

smeltbanden is.
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Hoofdstuk ~ Conclusies en aanbevelingen.

Een versie van het micro-cap analogon voor de simulat ie van de

warmtestroom in Fullran patronen zoals beschreven in hoofdstuk 3

geeft een goede simulatie van het temperatuurverloop als functie van

de tijd bij de nominale stroom (40 A). De met di t model bepaalde

smel tcurve heeft een goede overeenkomst met de door de fabrikant

opgegeven smeltcurve.

De anode kathode val zoals die optreed bij een boog in een

hoogspanningspatroon tijdens het onderbreken van een stroom kan goed

beschreven worden met (zie H5):

V
ak

= 20 + 1.5_1°. 39 Volt.

De booguitbreiding als functie van de tijd is nauwelijks te bepalen

uit foto's gemaakt van de smeltrups die ontstaat bij het afbranden

van de smeltband(zie H6).

Het model voor de boogkanaal uitreiding zoals dat door Daalder en

Scheurs is afgeleid voldoet redel1jk. De boogkanaaluitbreiding kan

beschreven worden met:

D = (D2 + B(l/b)1.4 t )0.5

°waarin DO = 0.23 mm en B = 2.33

spanningsmetingen.en D de dikte in mm.

-1210 zoals bepaald uit de

Een computer programma dat de boogspanning als functie van de tijd

berekend, gebaseerd op de boogkanaaluitbreiding zoals beschreven in

H6 geeft goede resultaten.

Om het boogspannings programma geschikt te maken voor de simulatie

van een Fullran patroon in een netsituatie , dient nog onderzocht te

worden wat de beinvloeding is van het afbranden van meerdere

smeltbanden tegelijk op de boogkanaaluitbreiding.
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Bijlage 1 Dude versle van het mlcrocap analogon met parameter

listing.

parameter
Inom =

delta =
hnot =
lnot =
hban =
lban =
xl1 =
x12 =
x13 =

xquarln =
xq1 =

xquarout =
xs1 =

xporln =
xp1 =

xporout =

87:02:03
40 [A]

0.03 [nun]
0.31 [mm]
1.10 [nun]
1. 00 [nun]

11. 90 [nun]
1.0 [nun]
5.0 [nun]
9.0 [nun]

13.3 [nun]
13.7 [nun]
15.0 [nun]
16.3 [nun]
20.0 [mm]
25.0 [mm]
27.4 [mm]

0.0237
0.0554
0.0948
0.0156
0.0284
0.0022
0.0219
0.0017
0.1344
0.3587
0.2005

i total =
anotch =
bnotch =
aband =
bband =

cban =
rnb =

cnot =

ci 1 =
ci2 =
ci3 =
cq1 =
cqb =
cqn =
csb =
csn =
cs1 =
cp1 =

cw =

rl12 =
ri23 =
riq =

rq1b =
rq1n =
rqbb =
rqnn =
rsbb =
rsnn =
rsb1 =
rsn1 =
rsp =
rpw =

1. OE+03
4. 2782395298E+00
1. 9166513094E-02
1. 4347659660E+01
6. 4277515275E-02

4. 6809393750E-04
347.94

1. 3413448125E-05

1808.76
805.36
328.96
39.47

416.28
32.00

408.80
116.80

1492.14
287.62

1662.96
214.05

78.73

rqs =
aeon =
beon =
dcon =

101. 13

3. 5421600000E-04
-4. 6191300000E-04
-2. 6276100000E-06
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Bijlage 2 Nieuwe versie van het microcap analogon met parameter
1isting.

Date = 17-3-88
Inom = 40 [ A]

delta = 27.7 [ urn]
hnot = 0.31 [mm]
lnot = 1. 10 [mm]
hban = 1. 00 [mm]
1ban = 11.90 [mml
xi1 = 1.0 [mm]
xi2 = 5.0 [mm]
xi3 = 9.0 [ mm]

xquarin = 13.3 [ mm]
xql = 13.7 [mm]

xquarout = 15.0 [mm]
xsl = 16.3 [ mm]

xporin = 20.0 [mm]
xpl = 25.0 [mm]

xporout = 27.4 [mm]

itotal = 1.0E+03 6.0E+02 4.0E+02 2.0E+02 1.0E+02 6.0E+Ol
anotch = 4.3E+00 1. 5E+00 6.8E-Ol 1. 7E-Ol 4.3E-02 1.5E-02
bnotch = 1. 9E-02 6.9E-03 3.1E-03 7.7E-04 1.9E-04 6.9E-05

aband = 1. 4E+Ol 5.2E+00 2.3E+00 5.7E-Ol 1. 4E-Ol 5.2E-02
bband = 6.4E-02 2.3E-02 1.0E-02 2.6E-03 6.4E-04 2.3E-04

aeon = 3.542E-04
beon = -4.62E-04
dcon = -2.63E-06

rqbb2 =
rqnn2 =
rsbb2 =
rsnn2 =

cban = 4. 681E-04
rnb = 3. 479E+02

cnot = 1.341E-05
cil = 2. 436E-02
ci2 = 5. 684E-02
ci3 = 9. 732E-02
cql = 1. 354E-02
cqbl = 3.608E-03
cqnl = 1. 583E-04
csb1 = 3. 270E-03
csn1 = 1. 435E-04
cs1 = 1. 379E-01
cpl = 3. 829E-01

cw = 2. 140E-Ol
ri 12 = 1807.72
ri23 = 804.90
riq = 328.76

rq1b = 29.55
rqln = 288.44
rqbb1 = 14.00
rqnn1 = 311.17
rsbb1 = 51. 10
rsnn1 = 1135.79
rs1b = 251. 35
rsln = 1196.29
rsp = 198.92
rpw = 51.45
rqs = 101. 14

cqb2
cqn2
csb2
csn2

= 2. 115E-02
= 1. 430E-03
= 1. 917E-02
= 1. 296E-03

36.10
592.16
131. 78

2161. 40
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Tabel uit Tslaf.

LINEAR APPROXIMATION FOR ELECTRICAL RESISTIVITY OF SILVER

----------------------------------------------------------------------
e e = 0 0 100.0 200.0 300.0 ~OO.O 500.0o •

----------------------------------------------------------------------
.147£-07 Po

100.0 .408£-02 Cl
.100E.'-13 0

.147£-07 .207£-07
200.0 .420E'-02 .304£-02

.107£-02 .100£-13

.146E'-07 .207£-07 .270E.'-07
300.0 .422£-02 .302£-02 .230E-02

.103E'-02 .290£-03 o.
• 145E'-07 .207£-07 .269£-07 .332Ti:-07

400.0 .431E-02 .308E;'02 .238E-02 .199E-02
.223E-02 .128E.'-02 .969E'-03 .502E-14

.144E-07 .206E-07 .269£-07 .332&-07 .393E'-07
500.0 .441£-02 .313£-02 .242E-02 .200£-02 .168e-02

.328E-02 .2013e-02 .145E'-02 .207E-03 .502£-14

.143E-07 .204£-07 .267E-07 .331Ti:-07 .398E'-07 .465E'-0
600.0 .453&-02 .321E-02 .2~8E-02 .2048-02 .172E.'-02 .151E-0

.468E.'-02 .331E-02 .240£-02 .105£-02 .540E'-03 .100£-1

.141E-07 .203£-07 .266E'-07 .330£-07 .337£-07 .465E-0
700.0 .466£-02 .328C'-02 .253£-02 .207£-02 .17SE.'-02 .152S-0

.589E'-02 .433&-02 .317E'-02 .163£-02 .879E'-03 .159£-U

.138E-07 .200£-07 .204£-07 .329E-07 .330E-07 .404£-0
800.0 .481£-02 .336£-02 .259E'-02 .211E-02 .17t3E-02 .154£-':>

.726E'-02 .556£-02 .421E-02 .2578-02 .165£-02 .d22E-0

.136£-07 .198£-07 .2622:-07 .327£-07 .335E'-07 .463£-0
900.0 .497£-02 .345£-02 .2655'-02 .215E-02 .181E-02 .157£-0

.850£-02 .666£-02 .514£-02 .339£-02 .230E-02 .130£-0

.134£-07 .197£-07 .261£-07 .320E'-07 .394E-07 .463£-C
962.0 .503£-02 .351£-02 .268E-02 .218£-02 .182&-02 .157£-C

.904£-02 .708E'-02 .544£-02 .35ae-02 .238E'-02 .123£-C
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Bijlage 3 Listing van het parameter programma.

program PAR18mar;

(* 18 mar 1988 *)
(* This program calculates the divided impedances of a FULLRANGE fuse *)

const
version 'version Final

lban"" 11.9E-3;
I not "" 1. 1E-3 ;

n "" 15:
hban =0 1E-3:

angle =0 0.592:
xquarin 1.33E-2:

xquarout 1.5E-2:
xporin == 2E-2:

xporout 2.74E-2:
lamsil "" 4E2:
lamsan =0 0.4:
lamqua 1.46;
lampor 2.6:
gamsi I 1. 05E4;
gamsan = 1. 67E3:
gamqua 2.2E3;
gampor 2.8E3;

s s i I =0 2. 7E 2 ;
ssan 8.0E2;
squa 6. 7E2;
spor 8.0E2;

cnotch 1.0;
cband 1.0;

acon = +3.54216E-4;
bcon "" -4.61913E-4;
ccon 1.0:
dcon = -2.62761E-6;
econ = 2.0:

, date: 19:02:1988';
(* length of the band between notches [m] *)
(* length of the notch between bands [m] *)
(* number of parallel strips *)
(* height of the band [m] *)
(* angle of spiral [33.9deg==0.592RAD] *)
(* inside radius of quartz cylinder [m] *)
(* outside radius of quartz cylinder [m] *)
(* inside radius of porcellan cylinder [m] *)
(* outside radius of porcellan cylinder [m] *)
(* thermal conductivity of silver [W/rnK] *)
(* thermal conductivity of sand [W/rnK] *)
(* thermal conductivity of quartz [W/rnK] *)
(* thermal conductivity of porcellan [W/rnK] *)
(* mass density of silver [kg/m3] *)
(* mass density of sand [kg/m3] *)
(* mass density of quartz [kg/m3] *)
(* mass density of porcellan [kg/m3] *)
(* specific heat of silver [J/kgK] *)
(* specific heat of sand [J/kgK] *)
(* specific heat of quartz [J/kgK] *)
(* specific heat of porcellan [J/kgK] *)
(* source parameter of the notch *)
(* source parameter of the band *)
(* laminar conrad parameters for lax - hax *)
(* SOURCE = A + B*(TW-TO) ~C + D*(TW-TO)AE *)

var
hnot,delta,
ltot,lax,hax,surqusa,
transit,
xi1,xi2,xi3,
Xq 1, xs 1, xp 1,
ri1,ri2,ri3,
rq1,rqb1,rqn1,rqb2,rqn2,
rnot,rban,
rsb1,rsn1,rsb2,rsn2,rs1,
rp1,rw,
ri12,ri23,riq,rq1b,rq1n,rqbb1,rqnn1,rqbb2,rqnn2,
rnb,rqqs,rqss,rqs,
rsbb1,rsnn1,rsbb2,rsnn2,rs1b,rs1n,rsp,rpw,
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cil,ci2.ci3.
cql.cqbl.cqnl.cqb2.cqn2.
cnot.cban.
csbl.csnl.csb2.csn2.csl.
cpl.cw.
Xl. X2 : rea I;
itotal:array[l .. 6] of integer;
anotch:array[l .. 6] of real;
bnotch:array[l .. 6] of real;
aband:array[l .. 6] of real;
bband:array[l .. 6] of real;
another : char;
j : integer;
Inom : string[lO];
date: string[lO];
outfile : text;

function res( xl.x2. I. lambda rea I ) rea I;

begin
res . = ( n * In (x 2 I xl) ) I ( 2* p i * I * I ambd a );

end;

function resnew(h.l.lam.Xl,X2:real) :real;
var

help. logl.log2.deelfactor:real;
begin

help:=hax*sin(angle) ;
logl:=ln((help - h)*Xl/transit + h);
log2:=ln( (help - h)*X2/transit + h);
deelfactor:=2*transit/(lam*1*(help-h)) ;
resnew: =dee If actor* ( 1og2-l ogl) ;

end;

gamma*s*l*pi*( x2*x2 - xl*xl )/n;

function
begin

cap .=
end;

cap( xl.x2.I.gamma.s real) : real;

function capnew(xl.x2.I.h.gamma.s:real) :real;
var

factor.multiplier.helpl.help2:real;
begin

factor:=gamma*s*1/2;
multiplier:=(hax*sin(angle) - h)/(2*transit);
helpl:=x2-xl;
help2:=sqr(x2)-sqr(xl) ;
capnew:=factor*(h*helpl + multiplier*help2);

end;
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procedure questions;
begin

writeln(version) ;
wri te (' P lease enter todays date ? (dd-mm-yyyy) '); read In (date)
write(' Please enter I nominal [Al ') ;readln(Inom);
write (' Please enter delta [m) ') ;readln(delta);
write(' Please enter hnot [m) :');readln(hnot);
writeln(' A total of 6 current can be given. ');
for j:=l to 6 do
begin

write('Please give total current itotal [A) no' ,j :1,'
readln(itotal[j)) ;

end;
writeln('Printing results ');

end; (* questions *)

procedure dimensions;
begin

ltot := lban + lnot;
I ax . = 0.5* 1t ot*sin (ang Ie) ;
hax := 2*pi*xquarout/n ;
transit := 0.5*(hax*sin(angle) - hban)
xi1 .= 1E-3;
xi2 .= 5E-3;
xi3 .= 9E-3;
xq1 .= xquarout - transit;
xs1 .= xquarout + transit;
xp1 .= 25E-3;

surqusa := lax*hax - 0.5*( lban*hban + lnot*hnot );
end; (* dimensions *)

procedure calsource;

? . ) ;

const
TO 295;

var
I,rnotO,rbanO,rho01,rho02,alfa1,alfa2

begin

rea I;

end;

(* determine the equivalent heat source *)
(* phi = I*I*RO + I*I*RO*alfa*(T-TO)

A + B*V~C +. . . . *)

for j :=1 to 6 do
begin

case itotal[j) of
600 .. 1000 : begin

alfa1:=0.00492;
rho01:=1.34e-8;
a If a2: =0.00408;
rho02:=1.47e-8;
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400 .. 599

60 .. 399

O.. 59

end;

begin
alfal:=0.00492;
rhoOl:=1.34e-8;
alfa2:==0.00420;
rho02:=1.47e-8;

end;
begin

alfal:=0.00422;
rhoOl:=1.46e-8;
alfa2:=0.00422;
rho02:=1.46e-8;

end;
begin

a If al : =0 . 00408;
rhoOl:=1.47e-8;
alfa2:=0.00408;
rho02:=1.47e-8;

end;

rnotO := rhoOl*0.5*lnot/(hnot*delta);
rbanO := rho02*0.5*lban/(hban*delta);

I := itotal[j]/n;
anot ch [j] . == I * 1* rnot 0;
bnotch[j] .= alfa2*anotch[j];
aband [j ] . = I * 1* rbanO ;
bband [j ] . = a If a 1* aband [j ] ;

end;
(* and now the impedances *)

rnot := 0.5*lnot/(lamsil*hnot*delta);
rban .= 0.5*lban/(lamsil*hban*delta);
cnot .= 0.5*lnot*hnot*delta*gamsil*ssil;
cban .= 0.5*lban*hban*delta*gamsil*ssil;

end; (* calsource *)

procedure calcap;

begin
cil := cap(xil,xi2,lax,gamsan,ssan);
ci2 := cap(xi2,xi3,lax,gamsan,ssan);
ci3 := cap(xi3,xquarin,lax,gamsan,ssan);
cql := cap(xquarin,xql,lax,gamqua,squa);

cqbl .-
cqnl :=
csbl :=
csnl :-=

cqb2 :-=

cqn2 . ==
csb2 :=
csn2 :=

capnew(0,0.25*transit,lban,hban,gamqua,squa) ;
capnew(0,0.25*transit,lnot,hnot,gamqua,squa) ;
capnew(O,O.25*transit,lban,hban,gamsan,ssan) ;
capnew(0,O.25*transit,lnot,hnot,gamsan,ssan) ;

capnew(0.25*transit,transit, Iban,hban,gamqua,squa);
capnew(0.25*transit,transit, Inot,hnot,gamqua,squa);
capnew(0.25*transit,transit, Iban,hban,gamsan,ssan);
capnew(0.25*transit,transit,lnot,hnot,gamsan,ssan) ;

csl .= cap(xsl,xporin, lax,gamsan,ssan);
cpl .= cap(xporin,xpl, lax,gampor,spor);

cw := cap(xpl,xporout,lax,gampor,spor);
end; (* calcap *)
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procedure calres;

begin
ril .= res(xil,xi2,lax,lamsan);
ri2 .= res(xi2,xi3,lax,lamsan);
ri3 .= res(xi3,xquarin,lax,lamsan);
rql ;= res(xquarin,xql,lax,lamqua);

rqbl .=
rqnl :=
rsbl · =

rsnl · =

rqb2 :=
rqn2 :=
rsb2 :=
rsn2 · =

resnew(hban, Iban,lamqua,O,O.25*transit);
resnew(hnot, Inot,lamqua,O,O.25*transit);
resnew(hban,lban,lamsan,0,0.25*transit) ;
resnew(hnot, Inot,lamsan,0,0.25*transit);

resnew(hban,lban,lamqua,0.25*transit,transit) ;
resnew(hnot,lnot, lamqua,0.25*transit,transit);
resnew(hban, Iban, lamsan,0.25*transit,transit) ;
resnew(hnot, Inot,lamsan,0.25*transit,transit);

rsl := res(xsl,xporin, lax, lamsan) ;
rpl := res(xporin,xpl,lax,lampor) ;

rw .= res(xpl,xporout, lax, lampor) ;

ri12 := 0.5* ( ril + ri2 ) ;

ri23 := 0.5* ( ri2 + ri3 ) ;

riq := 0.5* ( ri3 + rql ) ;

rqlb · = 0.5* ( rql + rqb2) ;
rqln · = 0.5* ( rql + rqn2) ;

rqbbl := 0.5*rqbl;
rqnnl · = 0.5*rqnl;
rqbb2 .= 0.5*(rqbl + rqb2) ;
rqnn2 := 0.5* (rqnl + rqn2) ;

rnb · = 0.5* ( rnot + rban ) ;

rqqs · = transit/(lamqua*(surqusa + 1ax*hax) ) ;
rqss := transit/(lamsan*(surqusa + lax*hax));
rqs · = rqqs + rqss

rsbbl := 0.5*rsbl;
rsnnl := 0.5*rsnl;
rsbb2 := 0.5*(rsbl + rsb2);
rsnn2 := 0.5*(rsnl + rsn2);
rslb := 0.5*( rsb2 + rsl );
rsln .= 0.5*( rsn2 + rsl );

rsp := 0.5*( rsl + rpl );
rpw .= 0.5*rpl + rw;

end; (* calres *)
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procedure printdimensions;

begin
writeln(outfile.version) ;
writeln(outfile.' Date -
writeln(outfile.' Inom =
writeln(outfile,' delta
writeln(outfile.' hnot
writeln(outfile,' lnot ==
writeln(outfile,' hban
writeln(outfile,, lban ==
writeln(outfile,' xi1 =
writeln(outfile,' xi2
writeln(outfile,' xi3 =
writeln(outfile,' xquarin
writeln(outfile,' xq1 =
writeln(outfile, 'xquarout
writeln(outfile.' xs1
writeln(outfile.' xporin
writeln(outfile,' xp1
writeln(outfile,' xporout

end; (* printdimensions *)

procedure printsource;

Date : 10) ;
I nom : 5 .' [A]');

del t a * 1e 6 : 5 : 1 " [urn] , ) ;
hnot*1000 :5:2.' [mm]');
Inot*1000 :5:2.' [mm]');
hban*1000 :5:2,' [mm]');
Iban*1000 :5:2,' [mm]');
xi1*1000 :5:1,' [mm]');
xi 2* 1000 : 5: 1 " [mm]');
xi3*1000 :5: 1,' [mm]');

xquarin*1000 :5:1,' [mm]');
xq 1* 1 000 : 5 : 1 " [mm]');

xquarout*1000 :5:1,' [mm]');
xs1*1000 :5:1,' [mm]');

xporin* 1000 : 5: 1,' [mm]');
XP 1* 1000 : 5 : 1 " [mm]');

xporout* 1000 : 5: 1.' [mm]');

cban - l,cban:9 );
rnb ',rnb:9) ;

cnot == I ,cnot:9 );

begin
writeln(outfile) ;
write(outfile.' itotal • itotal [1] :5,'
writeln(outfile, ' ',itotal[4]:5.'
write(outfile,' anotch ',anotch[1]:7.'
writeln(outfile, '.anotch[4] :7.'
write(outfile,' bnotch == '. bnotch[l] :7.'
writeln(outfile. ' '.bnotch[4]:7.'
write(outfile,' aband ',abandl1] :7,'
writeln(outfile, I '.aband[4] :7,'
write(outfile,' bband - " bband[l] :7,'
writeln(outfile, ' ',bband[4] :7,'
wr i tel n (out f i Ie) ;
writeln(outfile, I

writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile) ;

end; (* printsource *)
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cil
ci2
ci3
cql
cqbl ~

cqb2
cqnl =
cqn2
csbl
csb2 =
csnl
csn2
csl
cpl

cw

ri12
ri23
riq

rqlb
rqln
rqbbl
rqbb2 ~

rqnnl
rqnn2 =
rsbbl
rsbb2 =
rsnnl
rsnn2
rslb ~

rsln
rsp
rpw
rqs

procedure printcapacitances;

begin
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile, I

write(outfile,
writeln(outfile, t

write(outfile,
writeln(outfile, '
write(outfile,
writeln(outfile, I

write(outfile,
writeln(outfile, I

writeln(outfile, I

writeln(outfile, '
writeln(outfile, I

wr i tel n (ou t f i 1e) ;
end; (* pr i ntcapac i tances *)

procedure printresistances;

begin
writeln(outfile, I

writeln(outfile, I

writeln(outfile, '
writeln(outfile, I

writeln(outfile, I

write(outfile,
writeln(outfile, '
write(outfile,
writeln(outfile, I

write(outfile,
writeln(outfile, t

write(outfile,
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile,'
writeln(outfile, I

writeln(outfile, '
writeln(outfile, I

writeln(outfile) ;
end; (* printresistances *)

procedure printconrad;

cil:9);
ci2:9);
ci3:9) ;
cql:9);
cqbl:9);
cqb2:9);
cqnl:9);
cqn2:9);
csbl:9);
csb2:9);
csnl:9);
csn2:9);
csl:9);
cpl:9);

cw: 9) ;

ri12:9:2) ;
ri23:9:2) ;
riq:9:2) ;

rqlb:9:2) ;
rqln:9:2) ;
rqbbl:9:2) ;
rqbb2:9:2) ;
rqnnl:9:2);
rqnn2:9:2) ;
rsbbl:9:2) ;
rsbb2:9:2) ;
rsnnl:9:2) ;
rsnn2:9:2) ;
rslb:9:2) ;
rsln:9:2) ;
rsp:9:2) ;
rpw:9:2) ;
rqs:9:2) ;

begin
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
wr i tel n ( 0 u t f i 1e) ;

end; (* printconrad *)

acon
bcon
dcon

acon:9) ;
bcon:9) ;
dcon:9) ;
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begin (* main program *)
another : = 'Y';
while another in ['y','Y') do

begin
questions;
dimensions;
calsource;
calcap;
calres;
assign (outf i Ie, ' 1st: ') ;
rewrite(outfile) ;
write(outfile,chr(27) ,chr(64)); {resets printer}
write(outfile,chr(27) ,chr(10S) ,chr(12)); {sets left margin to 12}
write(outfile,chr(27) ,chr(77)); {sets elite print}
printdimensions;
printsource;
printcapacitances;
printresistances;
printconrad;
write(outfile,chr(12)); {gives form feed}
close(outfile) ;
write(' another run? (Yin) ') ;readln(another)

end;
end. (* main program *)

(*----------------------------------------------------------------------
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Bijlage 4 Gebruiksaanwijzing MCS-85 versie 2 controller en
listing van het besturings programma voor de meetopstelling.

Gebruik~~anwij:ing MCS-85 ver~ie 2 controller
================;================:=~=========

De controller stuurt een meetopstelling deor middel van uitgangen
dle commando's van een progr~mma ontvangen.

De Lli tgangen

De uitgangen ZlJn ondergebracht in een aparte eenheid die dmv een
meeraderige kabel is verbonden met de controller. In de:e eenheid
bevinden :lch relai~ die door de controller aangestuurd worden en
die een spanning van 24 volt op de B!~C bLI~sen plac,tsen. F'et- Llitgang
kan 0,1 A onttrokken worden om bv andere relais te bekrachtigen.
Ze :ijn genoemd naar de processor-uitgangen waarmee :e verbonden :ijn,
te weten 21H ° tIm 7 en 22H 0 tIm 7.
De status van de uitgang Ihoog=+24V of laag=OVI Hordt mbv led-indicatie
op het frontpaneel aangegeven. Tevens bevindt :ich onder elke led een ~

-standen schakelaartJe. Hiermee kan de betreffende uitgang ho~g, laag of
afha~kelijk van de processor geschakeld worden. Op het frcntpaneel
be,'lndt :ich Cook een scr,c?I..elac?r "Ol_rtpLlts" om de uitgcngen l2,ag te lTied.en
en te ontkoppelen van de processor.
rlt ~an hanclg :ijn blj het testen van het programma, omdat de led
inticatie in dit geval weI de status van de uitgengspoorten van
de proce5~or voIgt.

Synchronisatie dmv nuldoorgangs-detector

De controller heeft 2 syncht-onis2.tle-in;;;angen: "~yn AU en "~,T' E" en
ee~, OrTiSCheJ.. el-inga.r,g "A/E"·.v!i-,nneer ir,gcng "A/B" 12.':'9 i~, is 1"g2ng
";',T, 1=," met de pr-ocesseor vertcr,den, en z2.l de nul dccn-g2,r:; ge:::lecteerd
\·;:I~-den. Is irtgang "A/B" hoog~ bv oDor s.tur-ing n-.et een OL'tput V2n de
controller, dan ze.l van het :ign2,.;1 cop 1n9",ng "~/n B" de rtLllcocrg2.ng
~orden gedetecteerd.
Het is nu mogell]k om met twee ;lgnalen dle niet in fase zijn
De nuldoorg~ng te detecteren. Het is tevens mogelijl; om V12 de interrupt
i ngang "Intr"" het progra.mma te 1",ten l"Jc,chten cp eer, commando v",n tui ten.
oe "s','n A" eT, "s/n E" i ngc.ngen l-e2,geren op si gn2,1 en ven ~,-2'; vol t.
de "AlB" en "lntr" ingangen ilJCoeten 5-24 vol t posi ti efgc..ande
pulsen als inV8er hebben.

Het progt-c:Hnma

Het
1

2

~'

4

prcgramma bestaat uit 6 delen, te weten:
Het initialisatie-gedeelte
Dit deel geeft de stackpointer de juiste waarde,m",~kt interrupts
mogelijk en geeft een software stop.
Het tijdverander-gedeelte
Dit deel is ingevoerd om snel en e~nvoudig tiJden in de program
n,eeTcyc 1LIS tE ver ander en.
Het tellerinitialisatie-deel
Hlerln wc,t-den enl.:ele teller"s gelrtltlc.lisEel-d.
D2tainle~:-gedeelte

Hierin \-I='I-dt de data v",n de volgerrde ce12.y-Ltnit Ult het "Fri~1"

(t-2nclom-2,ccess mEn,oryl geha?ld HI in erd:Ele regls"l.efs geplcc:,tst.
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De delay-unlt
adres
28:)0

2802

2803
2804

gegever,s
data,
01
21
lA

00
01

zljn als voIgt opqebouwd:
I -

orTlschri jVl ng
delay-unit Yolgnummer
uitgangspoort-nummer 121~22 of 23)
1=bl tnL:mmer Lli tgang; 10 tim 7)
A=type del'?y-Ll.nit Izie bij 5)
tijd 1 (meest-slgnificante deel)
tijd 2 (~lnst-signific2nte deel)

"0001" Ihe::a-declm2,al)
t1t2

5 Delay-gedeelte
Hierin wardt de gevraagde delay uitgevoerd.
Allereerst wordt het gevraagde type delay-unit bep2ald,
vervolgens wordt de juiste subroutine aangeroepen om deze
delay uit te voeren. Er is keuze uit 6 typen delay-units:
1 type A delay met stappen van 1 seconde.
2 type B delay met stappen van 1 millisecond~.

3 type C delay met stappen van 1 milliseconde~ na
afloop voIgt eEn puIs van 1 msee.

4 type D delay met stappen van 8 usee.
5 t~'PE E delay met ~t?ppen van 8 usee. start echter

na de eerstvolgende nuldoorgangdetectle.
6 tl'pe F Identiek ean t':r'pe E echter n2 2ifloop voIgt

een puIs van 1 msee.
Blj deze controlle~- (versie 2) :ijn de types
C en F niet toepesbaar ! --

6 Uitvoer-gedeelte
Hierin wordt de uitgangspocrt en bltnummer v2stgesteld ven
de uitgang die moet veranderen.
Let weI ! I Er wordt opdraeht gege~en om de uitgang te VEran
deren. ~as deze laag~~an wordt hi] nu hoog~ of omgekeerd
was hij hDog~ den wordt hij nu la2g.
VE~volgens wordt onder:ocht of de laatste unit uitgeYoerd is,
zoniet dan wordt de volgende unit uitgevoerd.
De 1c?,atste Lmi t wordt geYol gd doot- de code "FF".

Het progt-amma is in de controller opgeslagen in een "EFF:OM" dlt 15

een geheugen dat eenm2lig geprogrammeerd is~ en de data zijn er
onuitwisbaar in aanwe:ig. De gebruiker heeft hier dus geen omkijl.en
naar.Het veranderlijke deel van het programm2, nl de delay-units,
zijn niet voorgeprogrammeerd. DezE worden per geval per gebruiker in
het "F.At1" (ra,ndom-accEE;s. memory) inge\'oerd~ en zijn niet anLlitv;is.b.;.ar.
Wanneer de controller wordt afgeschakeld verdwijnt de informetie die
in het "F\AM" opgeslc?gen is gevJE?est.

Het is dus raadzaam om de controller zolang ingesehakeld te laten
c?ls de progr2immeercyclus benodlgd is.

Bel.nopte handleiding veor de gebruiker

Na het buiten gebruik geweest :ijn van de controller~ werdt nadat de
';~'OvJE:I- on" sch,;le12.ar is c?,c.ngezet de volgende comrn2.ndc's V12, het
ke;board ingevoerd:

[goJ 8(lO~ [e::ecJ 8065" (wDorden tU5sen [J zijn toetsen,)
(dle tus5en " " st2e?n In de dls~Iay)

[subst me~J , 2070 [ne::tJ "2070 64"
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NLI invoer-en 31 "2070 :.1" )
[ne::tJ C2 "2071 C2" )initie,li::e stc,cl:pointer-
[ne::tJ 20 "2072 20" )
[ne::t] F3 "2073 F3" dis<?,ble inter-r-Llpts
[ned] CD "2074 CD" )
[ned] 2F "20752F" )do initialis2tion
[ne::tJ 08 "2076 08" )
[next] C3 "2077 C3" )
[ne::t] OA "2078 OA" ) jump to st ....ndar-d pr-ogr-"'.m
[ne::t] 08 "2079 08" )
[ne;·:t] FF ; "207a FF"

[ne:,tJ , [e::ec] , [r-es.et] pr-agrammadeel 1 is nu Llitgevoerd.

zonet pas is ingeschakeld, is nag
de hui di ge gebnli ker in het "F:,;t'1"
kan nu ingevoer-d wor-den.

[subst mem] 2800 [next]

OlTldat de contr-oll er
de12y-pr-agramma van
het delay-pr-ogramma
i nvoet-en :
dela~-units invoeren
01 Jvool-beEl d 2EOO

2805

00 unit 0
21 poort 21
1A U1 tg<?ng
00 tiJd 1
01 ti jd 2
01 L\ri 1 t 1
21 PODt-t 21
OB Lil tgang
00 tijd
20 tijd ~.....
02 LI.ni t 2

geen
aanwezig.

(.I del a~·type B

etc.
t~2, de LS2tste del E.y-Ltnl t de eel-stvol gende uni t het vc,l gnLlmmet- "FF"
geven. De adressen hierna :iJn dan n1et meer- van belang.
1 nvoer-en : [e::ec J , ['-Es.et J ; "-2085"
inVC'Et-en : [g:.J :070 !I [e;<ec]; ," "-EOE5!1
Frogra~Gadeel 2 lS nu uitgevoerd.

, wor-dt vervolgt met
"20C::. C9"

Om het programma uit te
1nvoer-en :

Programmeer-cyclus wordt

1aten ','c,et-en
[go] ;
[E;,ec]
[go] ;

[e;:ec] ;
nLl uitgevoerd I I

II-EOE5 11

"20[:6 C9"
liE II

Nu kan de cyclus telkens herh~ald

[go] ;
[E::ECJ
[go] ;
[e::ec]
[go] ;
[e;:ec]

worden door in te VGeren
"20CC C9"

"20C::. C9"
"-80B5"
"20C6 C9"
"E" (p'-Ogr-2.1THTo2. 1oopt)

Wcnneer een delay-programffi2 van de huidige gebruiker- r-eeds is ingevoerd
of n"..d",t [r-eset] is gegeven of nadat ver-c:nderingen in hEt pt-ogr-an,ma ZlJn
iange~rccht kan de cyclus weer gest2rt worden door in te voeren

[go] 2070 [e::ec] ; "-EC'E:;"
[go] ; ":OC C9"
[E::ec] "-EOES"
[goJ ; "2')C6 C9"

93[E';:ec] "E" (pr-ogramma loq:.t)
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Ve~andEren v~n de delay-units

De delay-Llrlits sta2.n in het "RAM", 256 locaties, op de adt-essen
2800 Um 28ff.
Het veranderen kan geschieden met de [subst memJ instructie:

[subst II'IemJ <Cldres> [ne::tJ <de,ta> [ne;:tJ ••••••• [e::ecJ

Met het [subst memJ commando kan het geheugen worden gelezen en
eventueel veranderd.
Na intoetsen van [subst memJ het betreffende adres invoeren.
Na intoetsen van [nextJ verschijnt de inhoud van deze geheugenplaats
in het data-field (laatste twee cijfers op de display).
DezE kan dan vervolgens 81 dan niet gewij:igd worden. Het commando
[e;:ec J maal::t een ei nde 2.e,n het [subst memJ commando.
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2800

05

OA

OF

14

19

lE

23

28

282C
2D

00
21
OA Voorspanning in na 2 seconden.
00
02
01
21
1A Thyristor-sturing in na 1 seconde.
00
01
02
21
1A Thyristor-sturing uit na 1 seconde.
00
01
03
21
2A Claxon in na 1 seconde.
00
01
04
21
2A Claxon uit na 1 seconde.
00
01
05
21
3A Perslucht-in in na 1 seconde.
00
02
06
21
4B Trigger oscilloscope na 64 milliseconden.
00
40
07
21
7B Sturing doofcircuit in na 37 millisceonden.
00
25
08
21
1B Thyristor-sturing in na 2 milliseconden.
00
02 »> Duur van de puIs wordt hier bepaald.
09
21
7A Sturing doofcicuit uit na 1 seconde.

95



32

37

3C

41

46

4B

50

55

5A

00
01
OA
21
1A Thyristor-sturing uit na 1 seconde.
00
01
DB
21
4A Trigger oscilloscope uit na 1 seconde.
00
01
DC
21
3A Perslucht-in uit na 1 seconde.
00
01
OD
21
2A Claxon in na 1 seconde.
00
01
DE
21
2A Claxon uit na 1 seconde.
00
01
OF
21
6A Perslucht-uit in na 1 seconde.
00
01
10
21
6A Perslucht-uit uit na 1 seconde.
00
01
11
21
OA Voorspanning uit na 1 seconde.
00
01
FF Einde programma
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Bljlage 6 Metingen yoor de anode kathode val.

file I flV d' flt
d

- flV flt flV Vakbv RstripIP IP ns ns es
nr's (A) (V) (mS) (V) (mS) (V) (V) rnO

141/142 70 19.3 0.22 268.8 3.72 15.6 34.9
147/148 70 17.6 0.182 259.5 3.6 13.1 30.7 388.4
149/150 70 19.3 0.26 268.8 3.875 18 37.3 395.1
151/152 70 24.6 0.364 148.3 3.1 17.4 42 367.7

101/102 88 14.0 0.156 287.3 2.64 17 31
121/122 88 14.0 0.13 231.7 2.28 13.2 27.2
40 88 15.8 0.156 101.9 1.3 12.2 28

161/162 100 10.6 0.13 240.9 2.125 14.7 25.3 362.7
167/168 100 14 0.156 231.7 1.82 19.9 33.9 397.4
169/170 100 17.6 0.12 278 2.82 12 29.6 404.9
171/172 100 12.3 0.14 278 2.4 16.1 28.4 382.7

181/182 120 15.4 0.182 361 2.64 24.8 40.2 348.7
185/186 120 8.8 0.104 268.8 1.6 17.4 26.2 385.6
187/188 120 15.8 0.165 333.7 2.78 19.8 35.6 373.9
189/190 120 13.2 0.147 115 0.764 22.2 35.4 412.7
191/192 120 22.8 0.104 426.3 3.625 12.2 35 353.8

203/204 140 13 0.139 157.6 0.792 27.6 40.6 395.1
209/210 140 17.6 0.121 74.1 0.347 25.8 43.4 400.7
211/212 140 14.0 0.138 148.3 0.833 24.6 38.6 353.6
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Bijlage 7 Kanaaloppervlakte metinDen. De uit de spanningen bepaalde

waarden voor D en B' zijn ook geeeven.
o

File stroom V V . d boogtijd D D . d B'
0 el.n 0 el.n

nr. (A) (V) (V) ms mm mm

303 40 763 509 2.5 0.248 0.426 2.1 E-12

304 40 843 536 1.9 0.257 0.405 2.06E-12

305 40 807 614 1.28 0.269 0.354 2.1 E-12

306 60 987 605 1.0 0.258 0.421 3.2 E-12

307 60 1106 790 0.92 0.23 0.322 1.7 E-12

308 80 1238 922 0.28 0.231 0.31 2.9 E-12

309 80 1263 711 0.75 0.269 0.402 2.3 E-12

313 120 913 3.36 0.212

314 120 878 737 0.81 0.219 0.262 2.04E-12

310 140 1160 2.36 0.178

311 140 1194 790 ::1.47 ,).172 0.259 4.9 E-12
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Blj]age 9 LIsting units en pr-ogr-amma's beschr-even Inwoofdstuk 7

ni t vol t_.pl ot;

D05.Cr-t~Pr-inter-~ Gdr-iver- ~ GKer-nel;

ype
bi g_arTa'y' = ar-r-ay[ 1 •• 1000J of r-eal;

ar-
volt_ar-r-ay~

time_ar-r-ay :
m2;': __c OLin t er-

big __ a r- r- a y ;
integer-;

{ar-r-ay that contains the voltages}
{ar-r-ay that contains the timepoints}

{gives the maximum of points in ar-rays}

r-ocedur-e Init_ar-r-ay;
r ocedur-e pI ot .._vol tage;

mplementation

t~~is pr·ocedL~re initializes both array and fills all places with }
va].LtE (). }

counter- integer-;

egin

'''d;

ma.;': _counter
for- counter
ti mE'_ar-r-ay

:= 0;
:= 1 to 1000 do volt_ar-r-ay[counter-J
:= volt_ar-r-ay;

: == () =

Ir-ocedur-e plot_vol tage;

integer-;
char-;

this pr-ocedur-e
pr-ogr-am.
'ar-

counter-
h ar- d _.c op Y

:·:mi n ~

yma;.: ~

ymi n : r-eal;

plots the voltage calculates by the boogspannings }
}

{ma:·:i mum value of ~.: wor-ld coor-dinate}
{minimum value of ~< wor-ld coor-dinate}
r . value o·f y wor-ld coor-dinate}... ma:·: I mum
{mi n i mLlm value of y \o'JOr-l d coor-dinate}

rocedure get_coordinates;

ar-
counter-1 ~ rna;.·: _count integer-;
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me'.>: __c oun t : = 1;
for counter1 := 1 to max counter do
begin

if vol t_array [counter 1 ] :>= vol t_arr ay [ma:.: _count J then
ma:: _count : = counter 1;

end;
yma>: := round (volt_array[ma:,:_coLtntJ/100 + 1>*110;
ymin := -ymax/15;
::ma:: := rOLlndCtime_array[ma::_coLinter-2J*1000 + 1)*11;
xmin := -xmax/15;

end;

procedure makeylot_a::is;

\,Iar
teller Inteqer;
s : string[5J;

br.:,gin
drawllneCO.O.0.ymax/1.1);
drawlineCO.O.xmax/1.1.0);
for teller := ° to 10 do
begin {draw x-aXIS]

drawlineCteller*xmax!11.0.teller*xmax/l1.ymin/9>;
strlteller*xmax/110:3:1.s);
drawtextw(teller*xmax/11.ymin/2.1.s);

erld;
for teller := ° to 10 do
begin {draw y-aXIS}

drawline(xmin/5.teller*ymax/11.0.teller*ymax/11);
strCteller*ymax/l1:4:0.s);
drawtextwCxmin*S/6.teller*ymax/11.1.s);

end;

end;

begin
write('Do you want a hardcopy of the plot yin? 'I;
readln(hard_copy);
InitGraphic;
ClearScreen;
get __cool'-d i nates;
DefineWindowI1.0.0.XmaxGlb.YmaxGlbl;
DefineWorld(1.xmin.ymax.xmax.yminl;
Selectv.Jorld (1 I;
SE'1 ectv.Ji ndow (1:> ;
DrC'\vJ8order;
me' k P _...P 1 [\ t __a>: is: 10 2



~nd ;

~nd .

SetForegroundColor(15);
SetBackgroundColor(9);
for counter := 1 to max counter-2 do

Dr awL_i ne (t. i me_array [counter'] *1e4 ~ vol t. __array [counter].
time _ar ray [ c ou n t er + 1 ] *1e 4 ~ vol t __.a r r <3. y [ c: oun t e r + 1 ]) ;

if hard_copy in [ 'Y'~'y'J then hardcopy(false~l);

repeat until keypressed;
LeaveGraphic;

103



uses dr.Js, cr-t, pr· i ntE':r, Vol t y lot;

{this is the communications unit for the boogx.pas programs. several}
{values from a batch file are read in and the mainprogram can copy }
{these values if so desired. example: in the main program the }
{current is assinged to the variable I in this unIt the current is]
{called current and the main program should have a statement like }
{I := current; to assign the current from the batch file. it is also}
{possible to edit the input batch file and to create a new batch }
{file. the data from the batch file can be send to the printer }
{before you get a plot of the main programs output. this unIt can }
{also store the calculated values to a disk file. }

}

}

}

}

]-

}

.,
J

}

"}

{current from batchfile
{puIs time or maximum calc time}
{length of notch
{~·Ji dth of notch
{number of notches
{number of strips
{total length one strip
{effective voltage of circuit
{effective current of circuit
{speaks for itself
{speaks for itself
{capacitance in circuit

Current,
t'la>: i mum __.t i me,
Notch_.1 engt h,
Notch_vJi dth,
No notches,
No_.st rips,
Str i P_..1 ength,
Veff,
leff,
cosio neph i ,
inschakelhoek,
CapacItance: real:.

procedure Get data_in:
procedure Edit data:
p r oc eel LW E! Wr i t e _.do? t a._i n _paper;
procedure Store_data_disk;
p r oc eClurE::' Feed__.f orm;

implementation

{this procedure asks for an input batch file and reads the input. }

var
Da t a in t e>: t ;
Data_in name: string;

begin
Write('Give name of batchfile ');
Readln(Data_in_name);
Assign (Data_in,Data_.in_name);
F:eset. (Dat 21._i n) ;
Readln(Data_in,Current);
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Head InC Dat aIr,. 1"1a~: 1 lTIum_t 1 me) ;
Readln(Data_in~Notch_length);

RE'adln CData_,..in~ r\Jotch ...\-Jidth);
F: e a ell n (Ih\ tal n • "'le, _not c. h 12 S J ;

ReadIn CDa t a __ i n ~ N() _s t r- ips) ;
ReadlnCData_in~Str-ip_length);

Readln(Data_in~Veff);

Readln(Data_in~Ieff);

Readln(Data_in~Capacitance);

Readln(Data_in~cosinephi);

F:ead] n (Data j n~ inscha~:elhoe~ );
C]ose([Jata in);

rid;

with this procedure the inpLlt data can be edited and if so desired}
the edited values can be stor-ed in a new batch file }

ar-
edit~newbatch char;
Data ..ln: te::t;
batch name strIng;

egin
\-Jr- i tel n (Cur-r-ent: 6: 1 ~' A');
wr- i. tel n C1·'1<:(:: i mUITI_t. i me: 9.' sec');
wl-Ite:"ln\I\JotCh length:9.' ITI'J;

\'Ilr-iteln(Notch wIdth:9~' m');
wr-it.elnCNo_notches:3:0);
writeln(No_str-ips:2:0);
l"wit.~~ln(Str-ip_Iength:9~' m );
\'Ilriteln(Veff:6:4~' Volt');
~Jr-i t.el n (leff: 6: 4.' A');
writeln(Capacitance:9~' Far-ad');
wr-iteln(cosinephi:6:4);
wr-iteln(inschakelhoek:6:4);
writeln(") ;
wr-ite('Do you want to edit the input?
r-eadln(edit);
if edit in ['Y'~'y'J then
begin

write('New value for- Curr-ent
wr-ite('New value for- maxtime
wr-ite('New value for- Notch_length
wr-ite('New value for- Notch_width
wr-ite('Number- of notches
write('Number- of str-ips
write('New st.r-ip length
wr-i te (' New Ve'ff
writ.e('New leff
writeC'New value of capacitance
writeC'New value of cosphi
wr-it.eC'New value of inschakelhoek
wr- i tel n ( , " ) ;
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yin ');

'); r-eadln(Curr-ent);
'); readln(Ma:dmum_time);
'); r-eadln(Notch_length);
'); r-eadln(Notch_width);
'); r-eadln (No __notches);
'); r-eadln (I\1o_..str-ips);
'); r-eadln(Str-ip_length);
'); r-eadln(Veff);
'); r-eadln(Ieff);
'); r-eadlnCCapacitance);
'); r-eadln (cos,inephi);
'I; r-eadlnCinschakelhoek);



write('Store in new batchfile ? yin '); readln(newbatch):
if newbatch in ['Y'~'y'J then
begin

write('Give new name for batch file ')~

readl n (batch_name) ;
assign(Data_in~batch_name);

rewriteCData in)~

writeln(Data_in~Current:6:1);

wr i tel n (Data_i n ~ f"la;.: i mum_t i me) ;
writeln(Data_in~Notch_length);

wr i tel n (Data_i n ~ hlotch_wi dth) ;
writeln(Data_in~No_notches:3:0);

writelnCData_in~No_strips:2:0);

writeln(Data_in~Strip_length);

wrlteln(Data In~Veff);

writeln(Data_in~Ieff);

writelnCData_in~Capacitance);

writelnCData_in.cosinephi);
writeln\Data in.lnscha~elhoe~):

closeiData_,in) ;
end;

end;

{this procedure writp~ the input from the batch t~le to the p-jnter l

{as headline before the plot. }

be.e n
writelnClst~Current:6:1~' A'l;
writeln (1st~Ma:<imum_::ime:9~' sec');
writeln(ls.t~NO\.. '"":h_lencJth:9,' m'l;
"'Jr'i tel n \ ~ s t ~ Not c h _yJ:i cH h 9.' m');
write~n(lst.No_no:ches:3:0);

writeln(lst,No_strips:2:0);
writelnClst.Strip_length:9);
l.-'J: i. tel n ( 1 s t ~ , , ) ;

end ~ {end Wr i te_data_i nyaper}

{with this procedure you can store the calculated data to a disk }
{file. the data from the batch file is written to this output file }
{first. then ma;.:_counter~ which is the ma::imum number of values in :;
{the plot array~, from the unit volt_plot~ and aftet- this ma;·:_counter}
{values of the calculated voltage are written to the file followed }
{bV max counter values of time. }

vat-'
Data out file of real;
Dat<:\ out._name str i ng;
star'f? : char;
rna;; r'eal;

106



counter :integer;

lE'q:i n
max := max_counter;
writeC'Do you want to store the calculated values? yin ');
readln (store);
if store in ['Y','y'] then
begin

write('Give name of output file 'l;
readin (Data __out_name);
assign CData_Dut,Data_out._name);
rewriteCData_out);
writeCData_..Dut,Current) ;
,,"w i te (Dat a_out, 1'1 a:: i mum_.t i me) ;
wr i te CDat.a_out, Notch_I ength l ;
,,"w i te (Da.t a_..Dut, t'Jotch_wi dth) ;
writeIData_out,No_notchesl;
write(Data_out,No_strips);
w" i te CDelta_.Dut, St.ri p._1 ength l ;
~·It i te ',D,"lta out, Vef f) ;
write(Di:,ta out,leff).
write(Data_out,Capacitancel;
wr i te (Data_Dut, C::OSl nE'ph i ) ;
wrlte(Data out,lnschaleJhoPhl;
~'Jr i t e CDa t a._.Dut , ma;-: l ;
for' counter : = 1 to mc:~;-: __.countet-

do wr i t.e CData_out, vol t_an-a'Y" [: counter J) ;
for counter : = 1 to ma;.: _.counter

do wr i te CData_out.. t i me_ar-ray [counter]) ;
close(Data_out);

end;
~nd ;

:gives a form feed to the printer.

:onst
formfeed = #12;

legin
writelnCIst,formfeed);

~nd ;

}

-nd.
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I~OC:W2fT) boog3~

$I··j··- }

'P8+}
{$f':;:+}

{$U+}

L! :: e ::. p r i n t e r • crt • vol t _._0 lot • d a t a_i n _0 u t. ~

type
element - record

D.
E.
delta:.;.
tarc~

Varc : real;

{thickness of a piece of lumen sectl(
{voltage gradient of same piece
{lenght of piece of lumen sectlon
{time since start of arc
{voltage across piece of arc

end;

var'

v.
I •
Liz.
DO.
C1.
C2r-..l.
C2B.
C3~~ •
C3B.
Varctot2.1.
Vak.
H : real;
j •
jmin.
j ma>: •
counter : integer;
merged : boolean;

}

}

}

}

}
,
-"

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}{3e-ll*(I/Nb)~1.4

<3e-ll*<I/BbI A l.4
{q(Z*lnClambdal*<I/NbI A O.4 }
{q(Z*lnClambda)*(I/BbI A O.4 }
{total arc voltage
{anode kathode voltage
{enthalpy
{jth element
{element at one end
{element at the other end
{counter for plot array
{true if arcs have merged

element~

{not.chv-ii dth
{notchlengt.h
{bandv-ii dth
{bandlengt.h
{timestep
{total time passed
{time the current flows
{bL!rnb2IC kTate
{current
{silverthickness
{initial thickness
{DO"2

array[-302 .• 102J ofel ement::,
Nb.
Nl.
Bb.
Bl •
deltat.
tc'tcll tliTlE'.
ma>: tjfT)e~

procedure thickness;

{this procedure calculates the new values for the thickness of an }
{element with length deltax and also calculates the new value of }
{t.he voltage gradient and the arcvoltage across this piece of arc}
{caution: this procedure only affects one element and one only' I }

begin
wit.h elements[j] do
begin

if j=O then
108



end;

begin
tarc
D
E
Var-c:

end
else
begin

tarc
[)

E
Var-c

end;

:== tare + del tat;
:== sqrt(Cl + C2N*tarc);
:== C3N/D;
: == E*del ta>:;

:= tarc + del tat;
:== sqrt(Cl + C2S*tarc);
:== C3B/D;
: == E*del ta>:;

here the anode kathode voltage is being calculated.

egin
VaY : =. 20 + 1. ::i*e>:p (0. 39*1 n (1) ) ;

}

nd,

rocedure total arc_voltage;

this procedure calculates the total arc voltage }

E.'gin
VarctDtal := Vak;
for j := jmin to jmax do Varctotal
If merged == true then Varctotal :==
if merged == false then Varctotal :==

r'ocedure speed_ti mestep;

:== Varctotal + elements[jJ.Varc;
Varctotal*2 - Vak;

Varctotal*2
{end total_arc_voltage}

'.Jthis procedure calculates the momentary burnback rate of the
silver band using the formula found bij Jonckheere. a fixed step}
in length is taken with size O.lmm and with this value the }
timestep is calculated. }

:mst
alpha
CsF:hosTO

Tm
TO

== 4.533e16;
== O.835e9;

== 1234;
== 300;

;ir
Jc:: •

I help
real;

integer;
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J =: ::::: I / Wb *D:: ) =

Y := O.66e-9*Js;
deltat := 1e-4/v=

end= {end speed_timestep}

con~.t

st.ep :::: le-5;

\/':>.r

J'n, Joul enotch real;

begin
In := I/(Nb*D::)=
Joulenotch := 0;
repea.t

Joulenotch := Joulenotch + In*Jn*step;
time_arrayLcounterJ := counter*step;
inc (counter);

until Joulenotch }= 8e16;
total time := (counter-1)*step;

end;

procedure new_elements;

{here two new elements are added to our existinq list of
{elements and initial values for the thickness, voltage gradient
{arc voltage ect. are calculated. this procedure is to be called
{before the procedure thickness. if both arcs have merged into a
{single arc only one new element is added to our list.

}
; ..'
}

}

}

inc(jma:-:);
do

le-4;
DO;
O. 4*sqrt (1/ (Nb*D::) ) ;;
deltat;
del ta:-: *E;

:==

:=
:=

:=

beqin
if jmin } -300 then
begin

dec (j mi n) ;
if jmax (= 100 then
with elements[jminJ
begin

del ta:-: : =
D
E
tarc
Varc

end;
if jmax (= 100 then elements[jmaxJ := elements[jminJ;

end;

procedure notch_arc;

{this procedure calculates the first arc in the notch }
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NI ;
DO;
0.4*sqrt(I/(Nb*Dz»;
deltat;
del ta;·: *E;:=

:=
:=

:=

legi n
with elements[OJ do
begin

delt.a;.: :=
D
E
tare
Varc

end;
volt array[counterJ := elements[OJ.Varc;
time_.array[counterJ := total_tlme;
total_time := total_time + del tat;
inc (counter);
j := ();
thickness;
total __arc_vol tage;
volt_array[counterJ := Varctotal;
time_array[counterJ := total_time;
total_time := total ....time + deltat;
inc' counter') ;

~nd ; {end notch arc}

'rocedure notch_widening;

.it. was assumed that the cross section of t.he notch arc channel }
grew until it reach the initial cross section of the band before}
any silver of the band was burned. this procedure does the works.}
it also calcLlla"tes the total arc voltage after each step. }

An~Ab real;

legi n
Ab := 1.2*DO*Nb;
j := 0;
An := elements[jJ.D*Nb;
repeat

j : = ();
thickness;
An := elements[OJ.D*Nb;
total_arc_voltage;
vol t_array[counter J : = Varctotal;
time_.array[coLlnterJ := total_.time;
total_time := total_time + deltat;
inc(coLlnter);

until An >= Ab;
writeln"notch widened');

'rid:; {end notch_widening}

rocedure calc_const;



:here sEveral constants are calculated because the program cannot}
do vn t.hout them. }

Cl := DO*DO;
C2N := 2.3e-12*expll.4*lnII/Nb»;
C2B := 2.3e-12*expll.4*lnII/Bb»;
C3N := 3.4e-2*expI0.4*ln(11.5*I/Nb»;
C3B := 3.4e-2*expIO.4*lnlll.5*I/Bbll;

nd;

t.his procedure checks if both arcs have merqed and if they have }
the boolean variable merged is changed in true~ the default value}
of merged is false. }

egin
if jmax = 100 then merged := true;

nd;

this procedure ~ using previous procedures. calculates the new
total arc voltage going one tlmestep in the future. procedures
used are new elements • thic~ness ~ total_arc_voltage . since
thei r· is. s\'mmet.ry it is onl y neccesat-y to ca.l cuI ate from jmi n to
o • where 0 is the notch. here total_time is increased with
deltat 50 it be known the time passed. this procedure is used
~efore the arcs have merged into one single arc.

-,
J

"\
J

,
J

"

J

}
..
J.

}

egin
nevJ __el ements;

for j := jmin+l to 0 do
begin

thickness;
if j <> 0 then elementsEabslj)J := elementsEjJ;

end;
total arc voltage;
vol t_arrayEcounter] : = Varctotal;
time_arrayEcounterJ := total_time;
total_time := total_time + deltat;
inc (counter);

ld; {end new .._arc_vol tage_bef ore_..merg i ng}

:his procedure, using previous procedures, calculates the new }
:otal arc voltage going one timestep in the future. procedures }
Jsed are neV'J elen",ent:- , thickness, total_are_voltage since }
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{theIr is symmetry it is only neccesary to calculate from lmln
{O where 0 is the notch. here total_time is increased with
{deltat su it be known the time passed. this procedure is used
{th~ arcs have merged into a single arc.

begin

to ::

}
-'.
-'

for j := jmin+l to 0 do
begin

thickness;
if (j <> 0) and (abs(j) ':" jma;d then elernent!:.[absU) J := element':::i

end;
total_arc __yol tage;
Yolt_arrayCcounterJ := Varctotal;
time __arrayCcounter'] := total_time;
total time := total time + deltat;
inc(cuunter);

end; {end new_.arc_vol t.age_<3.i~ter__mergi ng::

procedure notch_arc voltage;

{thi ,:::. pr-oceoure cal cuI ates the vol tage acros:· t.he notch arc a:· <3.
{fulicti.on of t.ime before the band starts to burn. pr"ocedures used ::
{are notch_arc and notch widening. ::

bE'q J. n
notch at"C;
notch v-Jl denl ng;

end; {end notc::h_Clt-c_yol tags}

procedure burn;

{the actual burning of the silver strip is done here.

begin
speed_.t i mestep;
anodp_kathode __drop;
notch_arT_vol tage;
if merged = false then
begin

repeat
speed __t i mestep;
new_arc_voltage_before_merging;
arcs_merged;

until (jmin = -3(0) or (total_time >= ma:-:._time) or
(merged = true);

end;
if merged = true then
begin

repeat
speed_.ti mestep;
nel"J_arc_Yol tage_af ter __mergi ng;

until (jrnin = -3(0) or (total __time :>= mCl;-: __t.ime).
end;
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r-ocedur-e init;

tempor-ary procedure for testing purposes only}

do

0;
0;

:=

: = ():

::.:: ();

: =

0;
0;
0;
:[ ;
false;
to 102

:=

:==

:== lp-5:

:=

:= 212-3;

: =

: = 0;
: = ();

: = Notc:h __.wi dth;
: = Notch_.l ength;

:=

:= 0.26;
: = Ma>: i mum tIme;
:= Current;

counter··
mer (Jed
f 01·- _1 ::::: -::~;O:2

begin
with elements[j] do
beC:.li n

dE!l t.a.;·; : = 0:
D
E
tarT
Varc

egin
Nb
Nl
Bb
Ell
ma;.: ti me
I
D;·~

DO
]

jmin
] ilia;;

total time
ejpltat

end;
end;
j : = ();
i ni t_..arrCl.Y;

nd;

egin
Get data In;
edi t __data;
init;
writeln('Calculating ••••• ');

wri te_data_i n-paper;}
cal c_const;
speed __ti mestep;
pr·e._.ar c;
writeln<lsU;

vwiteln(lst);}
bun-, ;
ma::·: _.counter : = counter;
=:,Quncl (440) ;
del a.v (1000):
nO=.Clunci ;

{main program}
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Bijlage 10 Berekende waarden veer T uit 3 meetseries.

meet.d61 T meet.d62 T meet.d63 T

5.07 (3) 2.28 (1) 1.84 (1)
5.21 (14) 3.45 ( 3) 3.07 (3)
6.18 (16) 3.46 (10) 3.47 (10)
7.14 (18) 4.30 (12) 4.31 ( 12)
8.11 (20 ) 5.21 (14) 5.22 (14)
8.12 (37) 6.16 (27) 6.18 ( 27)
9.08 (39) 7.13 (29) 7.12 (29)
10.09 (41 ) 8.12 (31 ) 8.11 (31)
11.06 (43) 8.14 (48) 8.13 (48)
12.05 (45) 9.10 (50) 9.08 (50)
13.06 (47) 10.07 (52) 10.08 (52)
13.07 (74) 11. 07 (54) 11. 08 (54)
14.04 (76) 12.06 (56) 12.06 (56)
15.05 (78) 13.06 (58) 13.04 (58)
16.03 (80) 14.03 (87) 14.04 (87)
17.03 (82) 15.08 (89) 15.07 (89)
18.04 (84) 16.04 (91 ) 16.02 (91 )
19.02 (86) 17.01 (93) 17.07 (93)
20.03 (88) 18.04 (95) 18.52 (95 )
21.57 ( 130) 19.04 (97) 20.07 (97)
23.05 (134) 21.02 (99) 21.62 (136)
27.12 (137) 23.66 (144) 26.72 (144)
28.03 (146) 27.16 (151) 27.55 (155)
29.03 (148) 29.09 ( 158) 31.66 ( 157)
30.54 (150)
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Bijlage 11 Smeltcurve fabrikant.
FULLRAN

Zelt·Stromkennllnll
TlJd.atroomkarakterlatlel

8
6 free aIr / air fibre
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