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1. Samenvatting.

Dit verslag beschrijft een systeem voor het galvanisch

gescheiden meten van stromen tot 500 A met een maximale

stroomsteilheid van 500 A/psec.

Voor de grotere sttoomsteilheden wordt gebruik gemaakt

van de werking van de stroomtransformator. In dit geval

bestaat deze uit een ferriet-kern met 800 secundaire

windingen en een primaire winding.

Om ook voor gelijkstroom en de lagere stroomsteilheden

de juiste transformatiehouding te verkrijgen, is in de

kern een zaagsnede aangebracht, waarin een hall-generator

geschoven is. Deze geeft een spanning af, welke een maat

is voor de met afnemende stroomsteilheid toenemende

flux in de kern. Deze flux is aanwezig als de secundaire

stroom kleiner is dan de transformatieverhouding voor
schrijft.

De Hal lspanning word t versterkt en toegevoerd aan een

stroombron. Deze levert een stroom aan de secundaire

wikkeling, zodat de flux in de kern gecompenseerd wordt.

De totale secundaire stroom zal zich nu weer verhouden tot
de primaire stroom als 1:800.
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This report describes a system for measuring currents

galvanicly separated~up to 500A with a maximum rate of
currentchange from 500A~usec.

For larger rates of current change use is made of the
working of the currenttransformer. In this case it consists
of a ferrite toroidal core with 800 secundary turns
and one primary turn.

To aquire the correct rate of transformation also for

DC and the lower rates of currentcbange an airgap was
made in this core, in wich a Hallgenerator was placed.

The generator delivers a voltage wich is proportional to

the flux in the core. This flux increases with decreasing
rates- of currentchange , and is present when the

secundary current is smaller than the rate of transformation
prescribes.

The Hallvoltage is amplified and then supplied to a
current source. This source delivers a current to the

secundary winding, so that the flux in the core is
compensated.

The ratio of the total secundary current to the primary
current then will be again 1 :800.
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2. Verantwoording.
De afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen de vakgroep
Electromechanica van de afdeling Electrotechniek, onder

verantwoordelijkheid van Ir. C.J. Damsteeg.
De begeleider op de Technische Hogeschool te Eindhoven

was Ir. W.J. de Zeeuw.

De eerste reden voor mijn keuze van de als "stroom
transformator" omschreven opdracht was mijn interesee

hiervoor, ontstaan tijdens een Hoogspanningsstage.

E'chteraf bleek de opdracht veel meer te omvatten.
Onderdelen, zowel uit de electronica als uit de vermogens

electronica zijn erbij aan de orde gekomen.
Een andere reden werd gegeven door mijn bedoeling om na de

H.T.S. mijn studie voort te zetten aan de T.H. Hierop vormt

een afstudeeropdracht op de T.R. een uitstekende inleiding.

De beschikbare tijd heb ik als voIgt doorgebracht:
/

De eerste vier maanden heb ik hoofdzakelijk besteed aan het
bestuderen van de theorie van de transfoshunt. Tevens heb
ik de door mijn voorganger de Visscher ontworpen test
schakeling voor de transfoshunt opgebouwd en verbeterd.•
De laatste drie maanden heb ik gewijd aan de praktisJhe

uitvoering van de opdracht. 20 zijn 3 proef-stroomtrans

formatoren gemaakt met verschillende kernvormen. Verder
heb ik in deze periode de verschillende delen van de

transfoshunt gebouwd en hun afzonderlijke werking getest.
Door tijdgebrek was het niet meer mogelijk de complete

transfoshunt te testen. Indien mogelijk zal dit v66r
de afstudeeropdracht alsnog gedaan worden. De resultaten

kunnen dan bij de voordracht alsnog ter sprake gebracht wor
den.
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4. De werking van de stroomtransformator.

4.0 Inleiding.
In dit hoofdstuk zullen kort de eigenschappen van een

transformator behandeld worden.
Er wordt een vervangingsschema gegeven, toegespitst

op de stroom-meettransformator. De positieve of nega

tieve invloeden van de hierin voorkomende elementen

op het gedrag van de stroomtransformator zullen behan
deld worden, om zo tot een verantwoorde keuze van de

transforma torgrootheden, zoals kern'vorm, materiaal,

wikkelverhouding e.d. te komen.

De transformator.
Indien een electrisch of electromagnetisch verschijnsel,

dat optreedt in een stroomkring, in een andere kring
een spanning tot gevolg heeft, spreekt men van gekoppel-

de ketens. De koppeling kan op verschillende wijzen tot
stand komen. Bij een galvanische koppeling vallen de

stroombanen van beide circuits gedeeltelijk samen. Hebben
de twee ketens een weerstand gemeen, dan spreekt men
van een weerstandskoppeling. Is het gemeenschappelijk
element een spoel of een condensator, dan heeft men
respectievelijk inductieve of capacitieve koppeling.

Naast galvanisch gekoppelde circuits bestaan er galva

nisch gescheiden circuits, zoals aangegeven in fig. 1.

KETEN 2KETEN 1

~ - ~

-- M -
+.----i-JZ;!- ,;;~_+

~f;.......'~-
"Jt~'-;";-::~\\\\

I,.II/ ...~ '\H
, ~;
. ~'11

~.
~~

i i'" ~'I,~ ,'\:::-.-::"11 11/

\\ ~~.:: II

-_._------"'-:.~'~'---------'-
J

Galvanisch gescheiden, magnetisch gekoppelde
ketens.

II,

Figuur 1:

Waruleer de flux, veroorzaakt door een stroomverandering

in keten 1, dooI" de windingen van keten 2 wordt omvat,
dan zal in keten 2 een inductiespanning optreden.
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Deze zal hier een stroom 12 tot gevolg hebben.
Electrische energie wordt dan langs magnetische weg van

het ene naar het andere circuit getransformeerd.

Figuur 2: Koppeling tussen spoelen.

Beschouwen we de gekoppelde keten van fig. 2.
De primaire stroom 11 heeft een primaire flux in spoel

I tot gevolg. Deze wOrdt slechts ten dele omvat door
de secundaire spoel. Evenzo geldt dat de door de secun

daire stroom 12 opgewekte flux door de primaire spoel

ten dele omvat zal worden. Ret systeem van niet gekoppelde
flux en spoel kan men opvatten als smoorspoelen, welke

remmend werken op de grootte van de primaire en se
cundaire stroam. In principe mogen ze ala apart element

in de schakeling opgenomen worden volgens fig. 3. De

smoorspoelen worden dan spreidingsinducties genoemd •

..L ,., ..l!-
+ ...-.n -

?~.; ,
.J"I!"(V"\ .+

'5; I

';'2,1;. "I?~-'::.~' \\

~
i I, "'~"\·'11

Ulj ~ ~ Uz~~ , ~

I ~ ~ ,

KETEN 1 ~ I I 11111
KETEN 2

1 \, \~~~~~~/
Figuur 3.

....~ ..../

- ,":..~~.... • -I

Ret is af te leiden dat voor 8 1 en 82 geldt:

8 1 = L 1 - Lm
82 = L 2 - Lm ~

L1 en L2 zijn de aan de klemmen gemeten zelfinducties
van respektievelijk keten 1 en keten 2. Lm wordt de

gekoppelde of mutuele inductie genoemd.
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Lm wordt vergroot door de spoelen om een kern van mag

netisch materiaal te wikkelen.

Om de ohmse weerstand van de primaire en secundaire

wikkeling te laten meetellen in het schema, moet een

weerstand in serie met zowel S1 als S2 geplaatst worden.

De verliezen in de transformatorkern worden veroorzaakt

door de wervelstroom- en hysteresisverschijnselen. Ze
worden in het schema in rekening gebracht als een

verliesweerstand Rv •

Als de transformator onbelast is, d.w.z. desecundaire

stroom is nul, dan zal bij een i,deale transformator de

primaire stroom ook nul zijn. In de praktijk loopt er
altijd een stroom, de nullaststroom, ten gevolge van de

,
eindigheid van de primaire zelfinductie L1•

Deze eigenschap komt in het schema tot uitdrukking d.m.v.

de magnetiseringsinductie Lm en de verliesweerstand Rv •

I,-
+

u,

-

Figuur 4.

s, e.,--
.
. ~~

~ ~ .
>

~....

i.c:Ic.aJe
tr-Q.n .;0,.,., a. t.or

Berekeningen aan de schakeling van fig. 4 worden
bemoeilijkt doordat deze bestaat uit twee gescheiden ketens

met voor beide stroom- en spanningsvergelijkingen.

Beter is het dit schema om te werken naar fig. 5a.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 10 van

rapport nr. 77 -04

I, Sf 11.,
I~

S' R; 2., 2~2

of
.,. +

(l!0
lit Ill! Lm u; Uf /.1~ 2'

Zl 2"

Figuur 5a Figuur 5b

Z' = a 2.Z

U' = a.U22

I' = 1/a .122

Hierin zijn de secundaire grootheden naar primair
getransformeerd, wat aangegeven wOrdt door een accent.

Dan geldt:
28 2 = a .82
2R' = a .R2,2
2

Z2 = a .Z2

In deze vergelijkingen is a de transformatieverhouding,

gedefinieerd als a = N1/N 2•

Opgemerkt dient te worden dat het schema van fig. 5a
slechts een beperkt beeld van een transformator geeft.

Dit zal ook uit het volgende gedeelte blijken.

4.2. De stroomtransformator.
Bezien we het vervangingsschema (fig. 5b) als stroom
meettransformator, dan kan direkt afgeleid worden hieruit
dat de nauwkeurigheid groter wordt naarmate 10 kleiner
wordt. Om dit te bereiken moet gelden dat

Z2 + Z'« Zo
Dan zal benaderd gelden dat 12 = I" waardoor de
stromen voldoen aan de transformatieverhouding.
Wordt ook nog voldaan aan

Z1 + (Z2 + Z').ZO
:::.0

(Z2+ Z ')+ZO
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4.2.1.

dan bezit de tr~nsformator als meetelement een ideale

efgenschap. Ret circuit, waarin de transformator ge

plaatst wordt, zal minimaal beinvloed worden. Dit

gar~ndeert dat de meetresultaten nog representatief zijn

wanneer het meetelement uit het circuit genomen is.

In het volgende gedeelte zullen de elementen van het

vervangingsschema nader besproken worden.

De primaire ohmse weerstand R1•

Zoals vermeld heeft R1 in principe geen invloed op

het gedrag van de stroomtransformator m.b.t. de overzet

verhouding. Voor de grootte van R1 gelden dan twee
criteria:

minimale beinvloeding van het circuit, waarin gemeten

wordt?
- toelaatbare temperatuursverhoging door vermogensverlies

in de wikkeling ten gevolge van R1•

Gaat men uit van een maximale stroomdichtheid van

J == 3A/mm2 volgens de draadtabel, dan moet de doorsnede
van de primaire wikkeling 167 mm2 zijn om de topstroom

van 500 A te kunnen verwerken. Omdat de primaire geleider

deze maximale stroom nooit langdurig zal voeren, mag

volstaan worden met een kleinere doorsnede.

Overigens moeten de verbindingen van de transformator

naar de aansluitklemmen aan de buitenkant van het

meetapparaat robuust uitgevoerd zijn, zoda~ de over

gangsweerstand klein is. Ook deze weerstand maakt deel

ui t van R1•

Ret skineffekt, dat de effectieve doorsnede van de

primaire geleider zal verkleinen bij hogere freq,uenties

mag gevoeglijk verwaarl~osd worden bij de berekening

van de dissipatie. Roogfreq,uente stromen van 500 A

zullen in de praktijk nooit langdurig voorkomen.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 12 van

rapport nr. 77 -04

H

t-----~-------------------------L----------____1

4.2.2: De prim~ire spreidingsinductie 8
1

"

Ook deze is in theorie niet van invloed op de transfor

~atieverhouding.
,-_.'

De spreidingsinductie is een maat voor de niet gekoppelde

flux. Bekijken we de constructie van de stroomtransfor

mator, en met name de primaire geleider, dan zal rond

deze bij de stroomdoorgang een spreidingsflux opgewekt wor~

den. Benaderd mag gesteld worden, dat deze evenredig is

met de lengte van de geleider. Omdat de bedrading van het

circuit, waarin gemeten wordt, inTde meeste gevallen vele

malen langer is dan de primaire geleider zal de inductieve

impedantie, welke het element met zich meebrengt l

in die gevallen verwaarloosbaar zijn.

4.2.3. De secundaire spreidingsinductie 82 •
Het minimaal zijn van 82 bevordert de nauwkeurigheid van

het meetapparaat op twee manieren.

De transformatieverhouding wordt beter benaderd, ook voor

hogere fre~uenties, en de totale impedantie van het

meetapparaat, ook "inserted impedance" genoemd, zal klei·~

ner zijn.

We zullen verder ingaan op de oorzaak van de spreidings

inductie.

t~1
I J I IV

VVvV v
I

Figuur 6.

Binnen de luchtspoel van fig. 6 zal, mits de spoel dicht

en gelijkmatig gewikkeld is, het magnetisch veld homo

geen zijn. Buiten de spoel is de veldsterkte verwaarloos

baar, mits de lengte vele malen groter is dan de diameter.
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Stellen we nu de kringintegraal op van de magnetische

~eldsterkte langs de gestreepte weg, dan vinden we

benaderd

fHldl = HI = NI
Hierin zijn N en I respectievelijk het aantal windingen

en de lengte van de spael. Uit deze formule is af te

leiden dat voor de co~fficient van zelfinductie L geldt:
2

L = N flOA

1

In deze formule is A de oppervlakte van de spoel. De

zelfinductie zal minimaal zijn wanneer de lengte 1 van de

spoel maximaal en de oppervlakte A minimaal is.

Gaan we uit van een luchtspoel waarvan de wikkeling

bestaat uit meerdere lagen,dan voldoet de formule

L = N
2POA niet meer.

1

De magnetische inductie heeft nu een ander verloop

dan in het voorgaande is aangenomen (fig. 7).

fjR-

··· ..: ~
;-----4.,-- _;-_ - 8

, '· .
I :

:
I
I

Figuur 7
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Berekening van de extra zelfinductie ~O ten gevolge
van de dikte van de koperdraadwikkeling levert een

gecompliceerde formule op \'Taarui t moeilijk iets af te

leiden valt. Rechtstreeks kan men uit fig. 7 aflezen

dat !XO minimaal is wanneer de wikkelingsdikte 6.-R
minimaal is. Dan is de flux in ~O ook zo gering mogelijk.

Verder geldt voor ~O ook dat deze kleiner wordt, naar
mate de lengte van de luchtspoel langer wordt.

De totale zelfinductie wordt nu:

LTOT = LLUCHT + ~o

We brengen nu in de luchtspoel een kern van magnetisch

materiaal met een grote relatieve permeabiliteit aan,

d.w.z. materiaal, dat aan een magnetische flux weinig

weerstand biedt.
De flux welke het gevolg is van een stroom door de

wikkeling kunnen we opsplitsen in een spreidingsflux en

een gekoppelde flux.We moeten de verhouding van spreidings
en gekoppelde flux en dus~ook de verhouding van spreidings
inductie en gekoppelde zelfinductie zo klein mogelijk

maken. Dit komt de transformatorwerking ten goede, wanneer
een tweede wikkeling aangebracht wordt.

,'--_... -,.-.....
, ,--- - -.... '
~--, -. '

·····:,...... ~... I

\ ""---- ---' ,.
.... -- - - - ---'

Figuur 8

, ...----- ,
I ,'" - - -- \

, 1
," .....

, ]

.)

\ ,,-._---_ ... ', ,... _------,

De veldlijnen door de kern in fig. 8 zijn een onderdeel

van de gekoppelde flux. We kunnen deze maximaal maken

door de magnetische weerstand welke deze flux ondervindt,
klein te hauden.
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Riertoe moet de lengte van de weg welke de kraehtlijnen

doorlopen klein zijn. Ook moet de doorsnede van de kern

groot zijn, en de soortelijke weerstand van het materiaal

klein.

De magnetisehe weerstand is dan

Rm = I
)lA

Omdat voor gelijkstroommeting een luehtspleet in de kern

moet worden aangebraeht. moet voor de magnetisehe weerstand

gesehreven wOrden

Rm ~ ~I kern + ~oAI luchtspleet

Omgewerkt wordt dit

Rill;: )J.
1

A (.lkern + ISPleet)° ,ur

We kunnen de volgende redelijke waarde als rekenvoorbeeld

nemen: lkern =10 em, ~r = 3000, lspleet = 0,5 mm (vereist)
dan wordt:

R = 1 • (0,033 + 0,5) 10-3
-m ----p:

Po
Ret blijkt dat de magnetisehe weerstand hoofdzakelijk

wordt bepaald door de lengte van de luehtspleet.

Uit het verloop van de spreidingsfluxlijnen in fig. 8

kan afgelezen worden, dat de totale spreidingsflux zal

~fnemen als de spoel de kernopening geheel vult. De

veldlijnen worden dan gedwongen via het kernmateriaal te

lopen.

Bij de berekeningen is steeds gesteld dat de flux door

aIle windingen van de spoel omvat wordt. Dan moet de

spreidingsflux een grote magnetisehe weerstand overbruggen,

welke evenredig is met de lengte van de spoel. Om dit

te kunnen bereiken moeten de windingen in lagen, goed

aansluitend lamgs elkaar·wofden gelegd.
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FigJ.,lur 9a

- -' -

Figuur 9b

In fig. 9b is voor een serie geleiders een gezamelijke

krachtlijn getekend. Deze zal rechter zijn naarmate

de geleiders dichter naast elkaar liggen.

Samenvattend moet aan de vorm van de spoel de volgende

eisen worden gesteld, waardoor de spreidingsinductie
minimaal zal zijn:

- de spoel strak om de kern wikkelen;

- de dikte van de wikkeling klein houden;

- de wikkeling moet de kernopening geheel opvullen.

(De kernopening bij een E-kern moet due smal zijn);

de spoel moet zo lang mogelijk zijn, binnen redelijke
grenzen;

de spoel moet homogeen gewikkeld zijn.

4.2.4. De secundaire ohmse weerstand R2•
Zoals uit het vervangingsschema is af te lezen, moet deze
zo klein mogelijk zijn.

Omdat niet verwaaht mag worden dat de primaire geleider

gedurende langere tijd (minuten) de maximale stroom

zal voeren, is het niet noodzakelijk dat de secundaire

wikkeling op een continue stroom van 625mA berekend is.

Mocht dit tach het geval zijn, dan zal hierdoor enkel

een temperatuursverhoging van de secundaire wikkeling

optreden, maar dit heeft weinig invloed op de meetnauw
keurigheid.
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De meetimpedantie Z'.

Om frequentieonafhankelijkheid van de spanning over de

meetimpedantie te garanderen, moet deze zuiver ohms,

en bij voorkeur klein zijn.

De magnetiseringsinductie L •
m

Ret is af te leiden dat voor L geldt:
2 m

Lm = N /Rm•
Rierin is R de magnetische weerstand van de weg welke door

m
de gekoppelde flux gevolgd wordt.

Gaan we ervan ui t dat deze enkel bestaat ui t de flux,

welke het kernmateriaal doorloopt, dan kan de magnetise

ringsinductie berekend worden aan de hand van

Lm = N2
~R-----+----'R;:::--------

m kern m luchtspleet

De zo verkregen waarde is de minimale waarde. In vele

gevallen, afhankelijkvan de opstelling van de wikkelingen

in een transformator, zal een gedeelte van de flux, welke

niet de kern doorloopt, toch door de andere wikkeling

omvat worden. Deze eigenschap vergroot Lm, hetgeen ten

koste gaat van de spreidingsinductie S, aan zowel primaire

als secundaire zijde.

De koppeling buiten de kern om kan vergroot worden door

de assen van beide wikkelingen in elkaars verlengde te

plaatsen bij een E-kern. Dit kan door de wikkelingen over

elkaar of naast elkaar te leggen. In verband met isolatie

zal de laatste mogelijkheid het eenvoudigst zijn. Ook dan

is het van belang dat de secundaire wikkeling regelmatig

en homogeen gewikkeld is. Wordt een ringkern gebruikt,

dan moet voor een minimale spreidingsindu~tie de

primaire geleider"exact door het midden van de kernopening

geleid worden.
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4.2.7. De verliesweerstand Rv •

De verl~ezen in de kern kunnen benaderd worden aange

bracht d.m.v. een weerstand Rv • Ze bestaan uit hysterese

en wervelstroomverliezen. Ze komen in de formule in deze
volgorde voor:

"'1 m "n ( / 3) [ tIPij = kh.f.B + kw.f .B • W m ~

De constanten 1, m, n, kh en kw zijn afhankelijk van de

materiaalsoort. De hysterese-verliezen zijn frequentie

afhankelijk, d.w.z. evenredig met net aantal malen dat

de Ius per seconde doorlopen wordt, mits de oppervlakte

van de lus niet frequentieafhankelijk is. De faktor 1

wordt bepaald door de vorm van de lus. De wervelst~oom

verliezen (Eddy-current) zijn ook frequen~ieafhankelijk.

In welke mate komt tot uitdrukking in de factor m. De
A

afhankelijk van de maximale inductie B wordt bepaald door

de factor n.

I I
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In fig. 10a en fig.10b zlJn de verliezen van het gebruikte

kernmateriaal (ferrocube, type 3E1) uitgezet als functie
"'-van de maximale inductie B met als parameter de frequentie.

Fig. 11 is rechtstreeks uit fig. 10a bepaald. Hier zijn

de verliezen uitgezet als functie van de frequentie met als

parameter de maximale inductie. De karakteristieken boven

200 kHz zijn verkregen door extrapolatie.
A

Voor B = 0,1 mT zijn de hysterese-verliezen ook nog apart

uitgezet d.m.v. een rechte lijn. Het gearceerde gedeelte

heeft betrekking op de wervelstroomverliezen. Deze vormen

bij hogere frequenties het grootste gedeelte van de totale

verliezen. Bij 1MHz is de verhouding ongeveer 1:400, bij

2MHz 1:2500.

Uit fig. 11 zijn de factoren 1, m,en n en ode constanten

kw en kh te bepalen. Bij f = 1kHz kunnen we kh en 1

bepalen. Voor een zo lage frequentie worden de verliezen

hoofdzakelijk veroorzaakt door hysterese-verschijnselen:
"'1Py = kh·f.B •

Vaor de bepaling van 1 kunnen we de vorm herschrijven als
Al ~

B = C (o=constant). Nemen we verschillende waarden van B
bij dezelfde frequentie(1KHz), dan moet Bl steeds dezelfde

waarde opleveren. Dit is het geval wanneer 1 = 2,5.

De constante kh Ran nu v~rkregen worden door bij een

willekeurige waarde van Ben bij 1kHz de verliezen

af te lezen, en in te vullen in de formule Pv • Dan wordt

k h = 0,15.

Bij f= 200 kHz kunnen kw' m en n bepaald worden. Voor deze
frequentie worden de verliezen hoofdzakelijk veroorzaakt
door wervelstromen. Dan geldt:

m t"n
Pv = kw.f .B •
Door de frequentie constant te houden(200 kHz) kan de vorm
herschreven worden tot Bn=c. Ook nu moet weer voor

"versohillende waarden van B aan de vergelijking voldaan

worden. Dan moet n= 2,2 zijn. De oonstante m wordt weer
"-

bepaald op een analoge wijze. Nu moet B constant gehouden

worden bij het aflezen uit de grafiek. De vergelijkinc

wordt dan: fm = c. Dan wordt: m=!,7.
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verliezen wordt dan
f 1 ,7n2,2.

N en A respectievelijk het aantal

doorsnede van de kern.

Vervolgens kan de constante kw bepaald worden. Dit levert
-3k = 0,2.10 •w

De totale formule voor de
P = 0,15f£2,5 + 0,2.10-3

v
Met behulp van deze formule kunnen we de waarde van

Rv bepalen:

R = E
2

/ Pv v
Hierin is E de spanning over Rv en dus ook over de

magnetiseringsinductie Lm.Voor E is de formule

E = 4,44 f ~ ¥ =
4,44 f N B\ A

af te leiden.Hierin zijn

primaire windingen in de

De totale formule wordt dan:
Rv = (4,44fNB\2

O,15fB2,5 + 0,2.10-3f 1 ,7B2,2

In de laatste term A2/V zit de afhankelDkheid voor de

verliesweerstand van de kernvorm opgesloten.

De term is te herschrijven als

A2/V= A/I
Voor een maximale verliesweerstand moet dus de opper

vlakte zo groot mogelijk zijn en de lengte van de kracht
lijnenweg zo klein mogelijk zjjn. Voor de constante v66r

de term A/I worden waarden gevonden tussen 10~ en
6 / "80.10 SL m, afhankelijk van B en f. Vooral voor hogere

. A
frequentles en grotere waarden voor B wordt de verlies-

weerstand kleineI'.

~.2.8. Vektordiagram.

Aan de hand van fig. 5a. waar het equivalente schema van

de stroomtransformator staat afgebeeld kan een vektor

diagram gemaakt worden.
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't' =hoekfout
1 =transformatiefout
U =spanning over

ill Lm ~n Rv

Figuur 12

Uit het vectordiagram is af te lezen dat elke transfor
mator een transformatiefout en een hoekfout heeft.
Beide worden bepaald door de verhouding van Z2 + Z'
en Zo (fig. 5b).
Omdat de grootte van de impedanties frequentieafhankelijk
is, zullen de hoek- en transformatiefout steeds anders

zijn. Voor lagere frequenties neemt 10 toe en neemt Iv
af. Beide fouten worden dan dus groter. Bij de hogere
frequenties zal daarentegen I sterk toenemen terwijl Iv m
afneemt. De hoek Y tussen 11 en 12 wordt dan kleiner.·;
~ kan nul en zelfs negatief worden.

De nullaststroom 10 geeft de fout in het systeem.
In het ideale geval is 10 gelijk aan nul. De aanwezigheid
van 10 kunnen we in verhouding zetten tot de primaire
stroom 11 • Dan ontstaat het begrip stroomfout.

stroomfout SF = 10 / 11
:
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De luchtspleet in de kern
De magnetiseringsinductie
en daardoor I groter.

m

geeft een extra stroomfout.
L wordt dan stukken kleinerm .

--------
(KG.rl'l ,o",der

500 I I I 'i"'"
I 3E 1 I----t--+-+---<11-+-1

400 r-t-+-+----+-+I-+' ~I>--+l-+-, --l
, I ! ' 2S·C

B ! i I I
1mTI ~_+_+___+_+_+_,-'>--+1-+---1

, I, /1 !

100 ! /( I '
i I r : -j--

-L. ~__ )' I I
.--+_ i / I++l-+---.--.---i
. .L /, ii' ' !

o r" i I I , ,
- 200 0 200 ..00 600 SOO

Figuur 13.
100C> 2000 3000 -H (AIm)

In figuur 13 is het gevolg van een luchtspleet voor de
totale permeaniliteit Pt uitgezet d.m.v. de gestippelde
lijn. De karakteristieken van een spoel met een kern
en een luchtspoel vormen de uiterste waarden waartussen
de karakteristiek van de kern met een luchtspleet kan
varieren. De helling van deze lijn hangt af van de
verhouding van de luchtspleetlengte 11 en de lengte van
de weg door de kern 1... In formulevorm is di t:

lJ

Pt =PcPr (lij + 11 )
1.. + P 11lJ r
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4.2.9. Frequentie-afhankelijk gedrag van de stroomtransformator.

Beneden een bepaalde frequentie zal de transformator

niet meer aan de transformatieverhouding kunnen voldoen.
In dit gebied is de fluxverandering in de kern te gering
om voldoende spanning op te wekken waardoor de vereiste

stroom kan lopen. Ret evenwicht in amperewindingen is dan

dusdanig verstoord, dat het kernmateriaal in verzadiging
kan raken.

Ook boven een bepaalde frequentie zal de secundaire
stroom kleiner worden dan gewenst is. De verliezen in de
kern worden steeds groter bij toenemende frequentie.

De benodigde stroom wordt onttrokken aan de secundaire
stroom. De hoekfout wordt hierdoor kleiner (fig. 12).

If r;' S~ ~~,.. I.
~ ...---...... r

tro
.....

~R' l LM [) R'

- I..... .....

Figuur 14.

Met behulp van het vervangingsschema voor de stroomtrans

formator van fig. 14 kunnen we de frequenties bepalen

waarbij de secundaire stroom zich verhoudt tot de primaire
stroom als 12/1 1 ~ 1/~ Deze frequenties worden de

kantel- of 3-dB frequenties genoemd.
Bij de berekening van ~e onderste kantelfrequentie

f 1aag is de verliesweerstand Rv niet van invloed.
De stroom Iv is dan verwaarloosbaar klein. De verhouding
12/1 1 wordt dan:

12 = jIJJLm

1 1 - j'\Li~Lm + S~) + R~ + Rt
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Dan geldt:

1
f laag = 2~·

R' +R'2
L +8'm 2

=
1

•

= l'

("';'~~!--+-1"")-

In de praktijk zal de kern bij ·deze frequentie al

verzadigings-verschijnselen vertonen.De onderste kan;~l

frequentie zal daarom hoger liggen dan de berekende f
1 aag ..

De bovenste kantelfrequentie wordt slechts weinig

beinvloed door R2 en R'. De impedantie welke zij

veroorzaken, is bij hogere frequenties verwaarloosbaar

ten opzichte van de impedantie van 82 ' mits we afzien

van het skineffekt in R2 en R'.

De verhouding 12/1 1 wordt dan

r'"~
11

Dan geldt:

f h = 1 ..
oog 2Ji

Rv (82 + 1)

3~ Lm

Uit deze formule is direct af te leiden dat het aanbrengen

van een luchtspleet in de kern de transformator geschikt

maakt voor hogere frequenties. De magnetiseringsinductie

Lm wordt dan kleiner waardoor f hoog groter wordt.

Invloeden van parasitaire uapaciteiten zullen het gedrag

bij hogere frequenties nadelig beinvloeden.

Ook de in de formule als constant genomen verliesweerstand

neemt af bij hogere frequenties .. Beide verschijnselen

hebben tot gevolg dat in de praktijk de bovenste kantel

frequentie f h kleiner is.
_ oog
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4.2.10. Randeffecten bij de stroomtransformator.

Zoals vermeld in hoofdstuk 4.1 is het vervangingsscherna

van de stroomtransformator een geidealiseerd model. In de

praktijk bezit de transformator eigenschappen welke de

werking sterk kunnen befnvloeden. Enkele worden in het

volgende gedeelte genoemd.

De parasitaire capaciteiten tussen de secundaire windingen

beinvloeden het gedrag van de transformator vooral bij

hogere frequenties. De secundaire stroom loopt dan niet

meer geheel via de meetweerstand. Een gedeelte vindt zijn

weg via de capaciteiten, waardoor de transformatieverhou

ding niet meer juist is. Ook de primaire stroom draagt am

dezelfde reden niet geheel bij tot de transformatorwerking.

Deze invloed is echter verwaarloosbaar. Doordat de primaire

geleider bestaat uit ~~n winding zijn de parasitaire

capaciteiten erg klein.

Een stroomtransforrnator zal in de praktijk nooit de juiste

transformatieverhouding leveren. Altijd zql de secundaire

stroom kleiner zijndan vereist is, afhankelijk van de

frequentie. De afwijking kan afgelezen worden uit het bode

diagram van fig. 15.

o } (Los) ..
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Figuur 15.
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Bij stroomtransformatoren voor ~~n frequentie, bv. net

transformatoren is de afwijking te corrigeren met behulp

van amperewindingencompensatie. Dan wordt van de seeundaire

wikkeling een bepaald percentage van de windingen wegge

laten. De secundaire stroom zal dan zodanig groter worden,

dat de juiste transformatieverhouding ontstaat.

Ret toepassen van amperewindingencompensatie komt in het

bode-diagram van fig. 15 overeen met het verticaal ver

schuiven van de karakteristiek naar de o-dB-lijnotoe.

Willen we dit principe toepassen voor een breedbandtrans

formator, dan moet de frequentie bepaald worden waarbij

de afwijking tussen de ideale en de praktische waarde

van de secundaire stroom minimalliis. Willen we voorkomen

dat de secundaire stroom groter wordt dan de ideale waarde,

dan is deze afwijking een maat voor het percentage van de

windingencompensatie.

Ret toepassen van dit principe heeft vergaande gevolgen

voor de electronische schakeling, welke de laag-frequent

stromen verzorgt. Rierop wordt nader ingegaan in

hoofdstuk 5.

Een nogal kwalijk verschijnsel dat zich voordoet bij een

stroomtransformator is de evenwichtstrilling van de

stroom aan de secundaire zijde. Dit doet zich vooral voor

wanneer de primaire stroom snel van richting verandert,

bijvoorbeeld wanneer een thyristor overgaat van de

geleidende in de spertoestand (zie fig. 16 en ook

hoofdstuk 7.2).

De oorzaak van de slingeringen is moelijk te verklaren.

Er zijn enige mogelijkheden.

De primaire stroom verandert snel van richting.
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Figuur 16b:Uitvergrotin~ van het laatste gedee1te van
de teststroom_karakteristiek.
De ge1eide1ijk ver10pende 1ijn is het signaa1
van de shunt.De hieromheen slingerende 1ijn
is het signaa1 v~n de stroomprobe.
Horizontaa1:1 ps/Div.
Verticaal :50 A/Div.
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De secundaire stroom kan deze snelle verandering niet

volgen, omdat de secundaire spreidingsinductie dit niet

toestaat. Een verschil tussen primaire en secundaire am

p~rewindingen is het gevolg, waardoor een grote fluxdicht

heid in de kern en de luchtspleet ontstaat. De energie,

die door de flux meegebracht wordt, kan aIleen aan de
secundaire zijde gedissipeerd worden. Dit gebeurt dan

door stroomslingeringen in een slingerkring met als

inductief gedeelte de secundaire inductie en als capacitief

gedeelte de parasitaire capaciteiten tussen de windingen.

De ohmse weerstand van de secundaire wikkeling fungeert

dan als dempweerstand.

Een andere mogenlijke oorzaak van de slingeringen is het

trillen van het kernmateriaal. Door het grote verschil

van primaire en secundaire amperewindingen ontstaat een

magnetische flux in de kern. De flux in de luchtspleet

heeft een kracht tot gevolg, welke een zodanige richting;

heeft, dat de luchtspleet verkleind wordt. Deze kern voert

dan een trilling uit welke bepaald wordt door de mechanische

eigenschappen van het kernmateriaal. Ret groter en kleiner

worden van de luchtspleet heeft een inductiespanning in

de secundaire wikkeling tot gevolg. Immers, de energie in

de luchtspleet blijft tijdens het samentrekken nagenoeg

constant. Wordt de luchtspleet kleiner, dan moet de

fluxdichtheid toenemen, wil de energie gelijk blijven.

Deze fluxverandering heeft een inductiespanning tot gevolg.

Met het varieren van de luchtspleet ontstaat een evenwichts

trilling in de secundaire wikkeling.

Welke van beide mogelijkheden eventueel juist kan zijn,

is moe11ijk na te gaan. De onwaarschijnlijkheid van de

tweede mogelijkheid blijkt ~it het volgende.
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Wordt namelijk de kern ingeklemd of de luchtspleet opgevuld,

waardoor trillen praktisch onmogelijk is, dan heeft dit

geen waarneembare invloed op de slingeringen. Berekening

van de grootte van de kracht die de kernspoelen samentrekt

toont eveneens de onwaarschijnlijkheid van deze mogenlijk

heid aan. De foto's van fig. 16 zijn genomen bij het

beproeven van de ringkerntransformator met een luchtspleet

van 0,9 mm. (zie ook hoofdstuk 8.2). Uit fig. 16 is een

afwijking van maximaal 20A af te lezen. De behorende

kra~ht is slechts 3 gram. Dit is veel te weinig ~m een

redelijke verandering van de luchtspleetlengte te ver

oorzaken.

Voor het bepalen van de optimale kernvorm zlJn verschillende

modellen van stroomtransformatoren gemaakt. Bij gebruik

van twee E-kernen, waarbij een van beide de middenpoot

0,5 mm. is ingekort, als kernmateriaal kan de amplitude

van de slingering 5% van de topwaarde van de topstroom

bereiken. Bij gebruik van een ringkern blijkt deze waarde

lager te liggen, in de orde van 1 a 2%_

Overigens blijken de uit de industrie afkomstige transfo

shunts ook deze eigenschap te bezitten.

Bij deze ligt de afwijking in de orde van 0,5 a'1% van de

topstroom.
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5. Electronisch systeem voor laagfrequent- en gelijkstroom

meting.

5.1. 1nleiding.

Om redenen, welke in hoofdstuk 4 aan de orde zlJn gekomen,

wordt bij lagere frequenties de secundaire stroom kleiner

dan de transformatieverhouding voorschrijft, en zelfs nul

bij gelijkstroom. 1ndien we ook deze stromen willen meten,

mo~t aan de transformator een electronische schakeling

worden toegevoegd.

Bij de electronische schakeling wordt gebruik gemaakt

van de fluxdichtheid in de kern. Deze ontstaat wanneer

er een verschil optreedt tussen het aantal primaire en

secundaire amperewindingen. De fluxdichtheid wordt gemeten

met een Hallgenerator. De spanning welke deze afgeeft,

is een maat voor de afwijking van de secundaire stroom.

De spanning wordt door een electronische schakeling ver

sterkt en omgewerkt naar een stroom, welke teruggevoerd

wordt naar de secundaire wikkeling van de transforma~or.

Ret evenwicht wordt hierdoor hersteld. Ret regelsysteem

dat aldus ontstaat, is in het kort als voIgt te beschrijven

(fig. 17).

Figuur 17. Regelsysteem.

De verhouding van de secundaire en de primaire stroom
wordt gegeven door:

12/1 1 = ~H_,,=,,=,
1 + H
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Naarmate de versterkingsfactor H groter wordt, benadert de

getransformeerde secundaire stroom de primaire stroom

beter. De versterkingsfactor H wordt door de verschillende

elementen van de electronische schakeling bepaald.

Ze worden in dit hoofdstuk behandeld.

5.2. De Hallgenerator.

Hallgeneratoren ~ijn elementen in de electrotechniek

welke op het technisch gebruik van het Halleffect berusten•.

I

+

Figuur 18. Hallelement (pijlrichtingen voor N-type half

geleider).

In een langgerekt plaatje van geschikt materiaal loopt

een stroom I (stuurstroom) in de lengterichting. Loodrecht

op die oppervlakte staat een magnetisch veld (stuurveld).

Bij gelijktijdige inwerking van beide stuurgrootheden

ontstaat tussen de spanningsklemmen een spanningsverschil

waarvan de grootte gegeven wordt door:

Vhall = Rh,I.B [5J
d

De formule toont het voor gebruik meest wezenlijke kenmerk,

nl. het vormen van het product van twee electrische groothe

den tot weer een electrische grootheid. De factor Rh is een

materiaalconstante.
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In de praktijk blijkt het gedrag van de Hallgenerator

af te wijken van de formule. Deze afwijk1ngen moeten even

tueel gecorrigeerd worden om hem geschikt te maken voor

toepassing in het systeem.

5.2.1. Ohmse nulkomponent RO•
Vanwege vervaardigingstechnische redenen is op de hall

spanning in het algemeen een kleinegelijkspanning

opgedrukt. Doordat de spanningsaansluitingen nooit exact
symmetrisch tegenover elkaar liggen; is er bij een stuur

veld B=O een spanning aanwezig. De verhouding van deze
spanning en de stuurstroom U/I levert de constante RO•
Deze heeft de dimensie van een weerstand.
De spanning heeft betrekking op RO en wordt de ohmse
nulkomponent genoemd. De spanning kan door een externe

schakeling gecompenseerd worden. (Fig. 19).

)

1
i i

I::. !!

)

R1 ~ 800 ..n..

• R2 ~ 1 J"l.

R3"~ 1000 ..n..

-

Figuur 19. De Ohmse nulkomponent-kompensatie.
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Ret voordeel van deze schakeling boven andere compensatie
methoden is, dat ook bij afname van

RO ten gevolge van temperatuursverhoging de ohmse nulkompo

nent steeds gecompenseerd blijft.

5.2.2. De inductieve nulkomponent.

De toevoerdraden van de hall-generator vormen een lus,

welke oppervlakte A zelfs bij zorgvuldige fabricage

nooit geheel nul gemaakt kan worden. Een wisselend

magnetisch veld zal daardoor in de lus een spanning indu

eeren, welke aan de klemmen gemeten wordt. Deze is gelijk

aan:
... ...
E==A.v). B

Voor de meeste hall-generatoren is de oppervlakte A gegeven
2:als < 0,05 em •

Uit de formule blijkt dat vooral bij hogere frequenties

de geindueeerde spanning relatief groot kan worden.

Omdat het systeem van Hallgenerator en versterker slechts

geschikt is gemakt voor de lagere frequenties, mag de

invloed verwaarloosbaar klein genoemd worden. Tevens mag

de inductiespanning als stoorsignaal in het regelsysteem

aangebracht worden, waardoor de invloed met een bepaalde

factor verkleind aan de meetweerstand zal verschijnen.

5.2.3. Temperatuurafhankelijkheld.

De temperatuurafhankelijkheid van een Hallgenerator heeft

twee oorzaken.Enerzijds neemt de Hallconstante Rh af met

toenemende temperatuur,hetgeen uitgedrukt wordt in een

factor p . Anderzijds neemt de weerstand welke de stuur

stroom ondervindt af met toenemende temperatuur, uitge

drukt in een faktor -< •

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk de temperatuur

afhankelijk te compenseren, by. wanneer amperewindingen

compensatie wordt toegepast. Hierop wordt verder in dit

hoofdstuk teruggekomen.
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5.3. De versterkerschakeling.

Het door de hall-generat0r geleverde signaal moet nu ge

schikt gemaakt worden voor de secundaire wikkeling. Dit

geschiedt met behulp van een versterker die bestaat uit

twee gedeelten, een spanningsversterker in serie met een

stroomversterker. Het is niet mogelijk de versterker

in dit theoretische gedeelte te bespreken, zonder in

details te treden. Daarom wordt voor meer informatie

verwezen naar het praktische gedeeelte vmdit verslag.

5.4. Regelsysteem.

Met de nu bekende gegevens kan een .com.pl~et blokschema

van de stroomprobe als regelsysteem gegeven worden •

A,
....---.

<P2. G t-I;;;,,:l.!:- --.
h---"";"';";-.I fj

..
, ~1",

G1 ~
A~ G2

VhQII A2
V G3

I A3
~GVUit+ ~I--+

It
4'1

<h. G'i
11

Figuur 20. Blokschema van het regelsysteem.

Hierin is:

G1 = ornzettingsfactor van stroom 11 naar ¢ 1

G2 = omzettingsfactor van kernflux naar Hallspanning.

G3 = omzettingsfactor spanning van de spanningsversterker

naar stroom voor de stroomversterker.

G4 = omzettingsfactor1~ naar c/:> 2

G5 = omzettingsfactor ¢2 naar 12 (N.B. G4 = 1/G5 )

G6 = omzettingsfactor 12, naar meetspanning Vmeet
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A _.. de fluxversterking van de stroomtransformator (A f 1 )1

A'C. = de versterkingsfactor van de spanningsversterker

A3 = de versterkingsfactor van de stroomversterker.

G1 , A1 en G5 leveren tezamen de transformatorwerking.

G2-' A2~' G33, A3~ en G4, leveren tezamen het laagfrequente
(electronische) gedeelte.

De met G aangeduide omzetfactoren zijn constanten. Zij

worden bepaald door de constructie van de stroomprobe.

De met A aangeduide versterkingsfactoren zijn variabel.

Zij worden bepaald door enerzijds de constructie van de

stroomprobe, anderzijds door het signaal welke aan het

regelsysteem wordt toegevoerd.

5.5. Gevolgen van amp~rewindingencompensatievoor het regel

systeem.

In hoofdstuk 4.2.10 is het bodediagram voor een transforma

tor gegeven. Hieruit is af te lezen dat altijd een trans

formatiefout aanwezig is. We kunnen deze fout verminderen

door middel van amperewindingencompensatie: het aantal

secundaire windingen wordt dan verminderd. Het gevolg is

dat de transformator voldoet aan een bepaalde nauwkeurig

heid over een groter frequentiegebied, bij een juiste keuze

van het cornpensatiepercentage.

Amperewindingencompensatie heeft ingrijpende gevolgen

voor de electronische versterker.

De overdrachtsfunctie van het regelsysteem zonder het

transformatorgedeelte is gelijk aan:

I~ = G1G2G3A2A3

11 G4G2G3A2A3+1
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Ste1len we nu: G2G
3
A2A3

over in

= ~', dan gaat de vergelijking

12 G A'
= 1

11 G A' +1.4
Dit is weer te vereenvoudigen tot

1~ N1/Rm; A' N A"= = 1
1 1 N2/Rm A I +1 N A" + 12

Hierin is A" = A'/R •
1IL

Gaan we nu uit van een transformatieverhouding van

N1:N~ = 1:1000. De stroam zal zich dan ook moeten verhouden

a1s I e:11 = 1:1000. ])eze waarde wordt benaderd wanneer A"

zeer groot is, maar zal nooit bereikt worden.

Passen we nu amperewindingencompensatie toe, dan wordt N2
met een bepaald perc~tage verminderd, bijvoorbeeld 2%.

Vu1len we nu de waarden voor N1 en N2 , respectievelijk

1 en 980 in de formule in, terwijl de stroom zich verhoudt

als 1 2 :11 = 1:1000, dan levert dit een reele waarde voor

A" op, nl.

1 = 1A" An = 1
1000 980A" +1 20.

In dit geval verhoudt de secundaire stroom zich exact als

11:I~:= 1:1:000.
Voorwaarde voor toepassing van dit systeem is, dat de

versterkingsfactor An zeer stabiel is, dus onafhankelijk

van bijvoorbeeld omgevingstemperatuur en voedingsspannings

variaties. Zo heeft een afwijking van 10% van de

versterkinc:s A" bij een compensatiepercentage van 2% tot

gevolg, dat de verhouding 1 1 :12 0,2% gaat afwijken.

Bij een compensatiepercentage van 5% wordt dit 0,5%.

Helaas heb ik, wegens tijdgebrek, geen verdere aandacht

aan het compensatieprincipe kunnen schenken, ondanks

de perspeetieven die het biedt.
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6.1. Inleiding.

Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de praktische

realisatie van de stroomprobe, is het zinvol een ander

principe van een nulflux-stroomtransformator te bespreken.

De schakeling is reeds in 1901 beschreven. De komst

van de halfgeleiders maakte de realisatie mogelijk.

Bij de firma Hazemeijer B.V. in Hengelo zijn enige

proefmodellen ontwikkeld. Hiermee kunnen stromen gemeten

worden tot 20 kA met een nauwkeurigheid van 0,002%.

De geringe bandbreedte \10 kHz) maakt het systeem helaas

ongeschikt voor toepassing in bepaalde schakelingen,

waarin thyristoren zijn opgenomen. De hoogfrequente

stromen, die hierin kunnen voorkomen, worden niet weergege

ven aan de secundaire zijde. De schakeling is bedoeld

'voor meting van stroom bij gestabiliseerde gelijkrichters.

6.2. Principe.

De overdracht van wisselstromen geschiedt met behulp

van een stroomtransformator. De aanwezige onbalans tussen

primaire en secundaire amp~rewindingenwordt weggeregeld

met een schakeling volgens fig. 21.

Figuur 21.

Een verschil in primaire en secundaire amp~rewindingen

geeft een fluxverandering in de kern.
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In de hulpwikkeling W
3

wordt dan een spanning opgewekt,

welke wordt toegevoerd aan de versterker,met een hoge

versterkingsfactor. De uitgang van deze versterker

voedt de belasting via de secu~daire wikkeling. De

polaritei.t van de door de versterker opgewekte amperewindin~

gen is zodanig, dat elke verandering van flux in de kern

wordt tegengegaan door een verandering van de uitgangs

stroom.

In de praktijk heeft de versterker een eindige versterkings

factor, terwijl er nulpuntsdrift aanwezig is. Er moet dus

te allen tijde een heel geringe spanning in de detectie

wikkeling worden gefnduceerd om het vereiste amperewindin

genevenwicht te handhaven. De magnetiseringsstroom, nodig

voor de vereiste fluxverandering veroorzaakt de meetfout.

Aangezien, afhankelijk van de aard van" de aard van de

te meten stroom en de nulpuntsdrift, de fluxverandering

·niet van teken behoeft te wisselen, kan na enige tijd

verzadiging bereikt worden, waardoor normaal bedrijf

niet meer mogelijk is. Bovenstaand nadeel wordt vermeden

door toepassing van een magnetische modulator, waarmee

een afwijking ten opzichte van nul van de gemiddelde

waarde van de flux wordt gedetecteerd.

De magnetische modulator bestaat uit onder meer een ring

kern, die als hulpkern fungeert. Dezebevat, evenals

de hoofdkern, een primaire en een secundaire wikkeling

en een hulpwikkeling. Deze wordt bekrachtigd met een

zuiver sinusvcrmige spanning (fig. 22).
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Figuur 22.

Bij een goed evenwicht tussen de primaire en de secundaire

amperewindingen van 11 en dus ook van 12 is de gemiddelde

waarde van de flux nul. De magnetiseringsstroom in W~

van T2 is dan syrnmetrisch, en bevat uitsluitend oneven

harmonische componenten. Bij een afwijking van het boven

genoemd evenwicht zal de gemiddelde waarde van de

residuale flux niet meer nul zijn. De positieve en nega

tieve gedeelten van de stroom, waarbij de kern in verzadigin

gaat, zijn nu niet meer identiek aan elkaar, waardoor de

magnetiseringsstroom even harmonische componenten bevat,

waarvan de tweede harmonische het grootst is.

De amplitude en fase van deze component zijn maatgevend voor

de grootte en het teken van de residuale flux. Beide
gegevens worden geleverd door de synchrone detector. Dit

signaal wordt weer aan de versterker toegevoerd.

Driftverschijnselen worden hierdoor weggeregeld.

Aan de schakeling zijn nog enkele practische verbeteringen

toegevoegd. Voor gegevens hierover wordt verwezen naar de

bron van deze informatie, [7] .
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7. Testschakeling voor de stroomprobe.

7.1. Inleiding.
Voor het testen van de kwaliteit van de stroomprobe moet
een schake ling gebouwd worden welke hoogfrequente stromen

ofweI stromen met een grote aanvangssteilheid di/dt op
wekt. Deze schakeling wordt in dit hoofdstuk behandeld.
Allereerst wordt ingegaan op wat als kriterium voor de

kwaliteit vm de stroomprobe moet gelden.

7.2. Kwaliteit van een stroomprobe.

In de voorgaande hoofdstukken is steeds over de frequentie
afhankelijkheid van de transformator gesproken. Er is een
bodediagram gegeven, dat de afwijking van de secundaire

stroom geeft als functie van de frequentie.
In principe is dit niet helemaal juist. Ret gedrag van de
transformator blijkt niet aIleen afhankelijk van de

frequentie, maar ook van de grootte van de topstroom. De
wervelstroomverliezen in de kern zijn afhankelijk van de

topwaarde van de stroom. Voor hogere frequenties wordt
de formule voor de verliezen in de kern
P

v
= P

w
= O,2.10-3.f1,7.B2,2.

Omdat geldt dat
2P =1 ·Rv v v

wordt bij een vaste frequentie de verliesstroom
A 1 1

Iv=c.B ' •
'"De maximale inductie B is evenredig met de primaire stroom.

De vraarde van de verliesstroom blijkt relatief sterker

toe te nemen. De verhouding 12/1 1 neemt dus af bij grotere
topwaarden van 1 1 , zij het in geringe mate.
We kunnen ook een ander kriterium aanleggen, namelijk de

afwijking van de topstroom als functie van de aanvangs
steilheid di/dt. Dit levert, omgewerkt naar de frequentie
bij een sinusvormige stroom

A

di = I 21i f.
dt
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Gebruiken we de di/dt als kriterium, dan houdt dit in

dat bij een vertienvoudiging van de frequentie en een

afname van de topstroom tot ~~ntiende van de waarde, de

relatieve afwijking gelijk moet zijn.

Berekeningen met behulp van de formule voor de wervelstroom

verliezen leert echter dat I dan een 3x zo kleine waardev
krijgt, terwijl deze eigenlijk gelijk moet zijn.

Algemeen kunnen we stellen dat beide kriteria onjuist zijn.

am de volgende redenen wordt gekozen voorhet laatste.

Het beeld van een stroom op de oscilloscoop, welke

verkregen is via de stroomprobe, zal in het algemeen niet

zuiver sinusvormig zijn. Willen we denauwkeurigheid van

dit beeld bepalen, dan moet, bij de frequentie als krite

rium, de vorm ontleed. worden in sinusvormige stromen,

waarna aan elke hiervan een afwijking toegekend kan worden.

Daarna kan de juiste vorm van het signaal samengesteld

worden, een in de praktijk onmogelijke zaak.

De stroomsteilheid is in een bepaald punt van de karakteris

tiek echter eenvoudig te bepalen. Wanneer de hierbij

behorende afwijking gegeven is.in een grafiek, dan is

de juiste stroomvorm eenvoudig te bepalen.

Testschakeling.

am de stroomprobe te kunnen testen bij grote stroomsteil

heden is door de Visscher [4J een testschakeling gebouwd.

Hiermee kunnen we steilheden tot 500A/psec. bereiken.

Enkele wijzigingen, welke ik heb aangebracht, zullen in dit

onderdeel besproken worden.
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De combinatie van D1D2C1en C2 levert een spanningsverdub

belaar. De waarde van de gelijkspanning over C2 is instel

baar met de variac.

Door thyristor T1- open te sturen, kan condensator C3
opgeladen worden. Stuurt men na het sluiten van T1 , T2
open, dan ontstaat een kortsluitstroom, waarbij C3 zich

ontlaadt via het met dikke lijnen aangegeven circuit.

De stroomvorm kan grof bepaald worden aan de hand van de

vereenvoudigde schakeling van fig. 24.

In deze figuur wordt de thyristor T2 voorgesteld als een

ideale schakelaar. De zelfinductie L wordt veroorzaakt

door de bedrading van het kortsluitcircuit.
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Figuur 24.

500 R.
I

K
1---------

Figuur 25.

= Uc
L

In fig. 25 zlJn de kortsluitstroom-vormen getekend voor

verschillende waarden van de weerstand R. Naarmate R
afneernt, zal de topwaarde van de kortsluitstroom toenemen.

Ret is af te leiden dat voor de maximale stroomsteilheid

geldt:

di I
dt max

De maxirnale waarde van U is gebonden aan de doorslagspanni gc
van de thyristor en de maxirnale spanning van 02 en 03.

De zelfinductie kan beperkt worden door de oppervlakte

van de lus, gevormd door de bedrijding van het circuit,

klein te houden.

Omdat de maximale stroornsteilheid onafhankelijk is van de

weerstand R mag men vrij een keuze maken tussen de stroom

vormen, zoals ze getekend zijn in fig. 25, mits de maxirnale

waarde van de stroom de voor de thyristor toelaatbare

waarde niet overschr~ dt. Gekozen wordt voor I k1 •

De reden hiervoor wordt gegegeven aan de hand van fig. 26.
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Figuur 26. Teststroom.

Horizontaal: 1ps/Div.
Verticaal: 100A/Div.
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De kortsluitstroom kan gedurende korte tijd negatief
worden, d.w.z. de stroom doorloopt de thyristor in

sperrichting. Dit is mogelijk doordat de thyristor een

bepaalde tijd, dE:; zogenaamde "Sperrverzuchszeit", nodig

heeft om te sperren. Ret gevolg is dat de negatieve kort

sluitstroom vrij plotseling afgekapt wordt. Een slechte
stroomtransformator, welke in het circuit is opgenomen,
zal deze snelle verandering niet kunnen verwerken, waardoor

aan de secundaire zijde transiente stroomslingeringen zul
len optreden, zoals opgemerkt in hoofdstuk 4.2.10.
Al naar gelang de betere kwaliteit van de transformator
zal de amplitude van de slingeringen kleiner zijn. Zo heeft

men een snel hanteerbare graadmeter voor de kwaliteit
van een stroomtransformator.

Er is nog een reden voor de keuze van de stroomvorm van
fig. 26.
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Vergelijkbaar met de "sperrverzuchszeit" heeft een

thyristor een bepaalde tijd nadig om geheel in geleiding

te komen. Dit is vooral nadelig voor de maximale stroom

steilheid voar kortsluitstromen met kleinere topwaarden,

hetgeen gerllustreerd is aan de hand van fig. 27.

,
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Figuur 27.

7.4. Praktische realisatie.

Zoals opgemerkt moet de zelfinductie in het kortsluitcir

cuit zo klein mogelijk zijn. De onderdelen van dit circuit

moeten dan dicht bijelkaar geplaatst worden. De verbindin

gen tussen de onderdelen moeten bij voorkeur gemaakt

worden van weerstandsdraad, waardoor gelijktijdig de

vereiste (kleine) weerstand in het circuit wordt aangebrach •

am een duidelijk beeld van de stroomvorm op de oscilloscoop

te krijgen, is het noodzakelijk dat het kortsluitproces

met een bepaalde frequentie (bv. 50 Hz) herhaald wordt.

De gebruikte kortsluit-thyristor T2 moet tegen de hiermee

gepaard gaande vermogensdissipatie bestand zijn. De

fabrikant (BBC) van het gebruikte type (C158p) geeft hier

voor diagrammen welke eenvoudig afleesbaar zijn.

Tevens moet T2 de maximale stroomsteilheid kunnen verwerken

met andere woorden, hij moet "snel" zijn.

L- . ._
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Voor de kortsluitcondensator C
3

werd bij het begin van de

pro even een serie mepolesco-condensatoren met een door

slagspanning 1600 V genomen. Na enige tijd 'Nerkte de

schakeling niet meer naar behoren. Het bleek dat de
condensatoren C

3
defect geraakt waren door de te snelle

spanningsverandering over deze condensatoren. Bij deze
condensatoren is een impulsbelasting van maximaal 30 VijlS
toegestaan. De condensatoren werden vervangen door een

ander type (zie bijl. A).

In de schakeling van de Visscher [4J (fig. 23) is door

mij in serie met de weerstand~R1 een smoorspoel aangebracht.

Dit heeft 3 voordelen:
- De spanningsverandering over C

3
wordt beperkt, waardoor

het spontaan in geleiding gaan van" T2 ten gevolge van

een te grote spanningssteilheid du/dt wordt voorkomen.

De maiimale stroomsteilheid door T1 wordt verminderd.

- De oplaadstroom wordt over een langere tijd uitge

~ smeerd, waardoor de dissipatie in R1 afneemt.

Verder is de stuurschakeling voor de thyristoren gewij

zigd. De Visscher gebruikte hiervoor een toongenerator,
met een schakeling, welke de thyristoren om en om

ontsteekt, onafhankelijk van de netfrequentie. Dit heeft
het ongewenste gevolg dat de spanning over C

3
elke keer

verschillend van grootte is, zij het met kleine afwijkingen.

De stroomvorm zal dan ook steeds andera zijn, waardoor het
beeld op de oscilliscoop wazig wordt. Het is beter dat het
ontsteken van de thyristoren gesynchroniseerd wordt met
de netfrequentie. Dan zal dit euvel zich niet voordoen.

De kortsluitschakeling en de stuurschakeling worden in
de bijlagen A en B nader omschreven.

De shunt welke het referentiesignaal levert, heb ik in

constructie gewijzigd. De oor~pronkelijke opbouw is als in
fig. 28 a aangegeven.

'-----------------------------------------
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n I

Shu"t

Figuur 28 a Figuur 28 b

Nadeel van deze opbouw is, dat de stroomaansluitingen

en de meetaansluitingen vlak langs elkaar liggen,waardoor

ondanks gebruik van coaxiale kahel beinvloeding van het

meetsignaal optreedt. Deze betnvloeding is verwaarloosbaar,

wanneer de stroomaansluitingen aan de achterkant van de

behuizing wordt geplaatst, zoals in fig. 28b.

Tevens wordt de door de verbindingen van het kortsluit

circuit gevormde Ius kleiner, waardoor de zelfinductie in

de kring kleiner wordt.
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- 2 x E-kern

- 2 x E-kern

Als· proefkernen

- Ringkern

8.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt de realisatie van de stroomprobe
besproken. Hierbij is uitgegaan van de gegevens, welke het

theoretisch gedeelte opgeleverd heeft.

8.2. De stroomtransformator.

Voor de transformator zijn drie proefmodellen gebouwd.

Bij aIle drie is het kernmateriaal ferriet, type 3E1
van Philips. Binnen dit typenummer bestaan weer twee

soorten, namelijk het verouderde en het verbeterde type.

Dit laatste heeft betere eigenschappen ten aanzien van
de magnetiseringskarakteristiek. De oppervlakte van

de hysteresislus is zo klein (fig. 13), dat hij in de
dikte van de lijn sarnenvalt. Schatting levert een

breedte van maximaal 10A/m op.

werden genomen:
afmetingen: 36x23x15 mm.

luchtsleetlengte: 0,9 mrn.
afmetingen: 42x21x15 mID.

luchtspleetlengte: 0,53 mm.

afmetingen: 55x27,5x21 mID.

luchtspleetlengte: 0,55 mm.
Ret grote voordeel van de twee laatste proefmodellen

is, dat zij zeer eenvoudig te vervaardigen zijn. De

kernen zijn zowel zonder luchtspleet als met emlucht

spleet van 0,50 mm in de handel verkrijgbaar.
De secundaire wikkeling is snel te maken. Deze kan

eventueel geheel automatisch op een ingekorte spoelkoker
gelegd worden, welke om de middenpoot geschoven wordt.

De overige ruimte is dan beschikbaar voor de primaire

geleider (fig. 29).
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Figuur 29.

De vervaardiging van de ringkerntransformator is daar

entegen moeilijk en vergt veel tijd. Ten eerste geeft

het aanbrengen van de luchtspleet grote moeilijkheden.

Dit werd uitgevoerd door de Fijrmechanische werkplaats van

de Centrale Technische Dienst op de T.R.

In de ringkern zijn interne spanningen aawezig. Na

het aanbrengen van de zaagsnede op de gewenste breedte

(0,5 mm) met een diamantzaagje ontspant het kernmateriaal.

Gevolg hiervan was, dat de breedte 0,9 mID werd; 0,4 mID

te groote Dit zou voorkomen kunnen worden door bij een

nieuwe ringkern eerst een smalle luchtspleet aan te brengen

Na het ontspannen van de kern zou dan de luchtspleet door

opnieuw zagen de juiste breedte gegeven kunnen worden.

De spanningen in deze ringkern bleken echter zo groot dat,

na gedeeltelijk doorzagen, het resterende gedeelte open

barste,waarbij tevens een stuk van de kern afbrak.

Om ook deze mogenlijkheid uit te sluiten werd een derde

ringkern geheel ingegoten in kunsthars.
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Na het aanbrengen van de te smalle zaagsnede, werd deze harE

verwijderd, waarna de snede op maat gemaakt zou kunnen

worden. Bij het inklemmen van de kern in de zaagmachine,

brak deze echter in stukken, waardoor ook de laatste kern

onbruikbaar werd. Voor de pro even is daarom met de kern

met een luchtspleetlengte van 0,9 mm. verder gegaan.

Een ringkern heeft verder het nadeel, dat het bewikkelen

geheel met de hand moet gebeuren; een nogal tijdrovende

zaak, (± 8 uur bij de door mij gemaakte transformator).

Ondanks deze nadelen is toch een ringkern gebruikt

voor de stroomprobe. Hiervoor zijn twee redenen:

- De eigenschappen van de ringkerntransformator zijn bij

grotere stroomsteilheden beter dan" de E-kerntransforma

tors. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit veroor

zaakt door de relatief grote spreiding van de secundaire

Ekern-wikkeling, ondanks een zeer zorgvuldige fabricage.

- De amplitude van de evenwichtsslingeringen (zie hoofd

stuk 4.2.10) is bij een ringkern veel kleiner. Bij de

E-kerntransformatoren kan de amplitude 10% van de top

waarde van de stroom bereiken. Bij de ringkerntransfor

mator ligt dit in de orde van 1 ~ ~

De ringkern is bewikkeld met 800 windingen geemailleerde

koperdraad met een diameter van 0,45 rom. De oorspronke

lijke bedoeling was 1000 windingen maar bij het bewikkelen

bleek 800 wikkelingen het maximaal haalbare aantal bij de

gegeven draaddiameter.
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Figuur 30. Ringkern met primaire en secundaire geleiders.

Het bewikkelen van de kern gaat het snelst, wanneer de

luchtspleet vrij gelaten wordt. Dan kan de draad steeds

hierdoor gehaald worden. Eventueel kan de bewikkelde kern

met transformatorlak behandeld worden, waardoor de

winding"en goed op hun plaats bli jven liggen. De aanslui t

draden van de secundaire wikkeling moeten getwist uit

gevoerd en afgeschermd worden. De primaire geleider

is gemaakt van soepele kabel met een rubber ommanteling.

De koperdoorsnede is 16 mm2 • De kabel vult de resterende

kernopening geheel op. De rubbermantel bestaat uit twee

lagen, met een totale dikte van + 3 mm. Dit waarborgt een

goede isolatie tussen de twee wikkelingen.

Twee belangrijke gegevens zlJn nu door meting aan de

stroomtransformator te verkrijgen.

- De ingangsimpedantie v~~ de stroomprobe (inserted

impedance).

Deze kan gemeten worden door gelijktijdig het beeld van

de primaire stroom en het beeld van de spanning over de

aansluitklemmen op de oscilloscoop te brengen. Het blijkt

dat de topwaarde van de spanning en de maximale stroom~

steilheid bijna gelijktijdig optreden.
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De impedantie is dan vrijwel inductief; de zelfinductie

is dan te berekenen met de formule:

L= U
""="d-:-i-'/-="d""""t •

L blijkt gelijk te zijn aan ongeveer 0,035 J41f
- De onderste kantelfrequentie van de transformator

f laag is nu te bepalen. Afgeleid is dat hiervoor

geldt:

f laag = R2 + R

2nL2

Meting van L2 en R2 levert op resp. 0,17 H en 5,1~

De meetweerstand R bedraagt 13L. Ten behoeve van de

electronische versterker zijn in serie met de secundaire

wikkeling 4 weerstanden opgenomen, elk 4,7SL •

De totale secundaire weerstand bedraagt dus 23,9~

De onderste kantelfrequentie is dan: f laag = 23 Hz.

Merk op dat de verkregen frequentie op een geldealiseerd

model berust. In de praktijk kan de waarde veel hoger

liggen. Beneden f laag moet de electronische schakeling

voor een toenemend gedeelte de energie leveren aan de

secundaire wikkeling. Bet is zinvol om de electronische

schakeling over een zo groot mogelijk frequentiegebied

te laten werken. In dat gebied is de meetfout het kleinst.

8.3. De Hallgenerator.

Hiervoor is het type EA 218 van Siemens gebruikt, omdat

deze relatief goedkoop is (~f 100,--) en omdat deze in de

vakgroep aanwezig was. Gegevens over deze Hall-generator

zijn opgenomen in bijlage D.

In hoofdstuk 5.2.1. is een mogelijkheid gegeven voor de

compensatie van de ohmse nulcomponent Vffil de Hallgenerator.

Omdat de hierbij benodigde Cermet instelweerstand ( 1~)

niet in het T.H.-magazijn te krijgen is, wordt gebruik

cernaakt van een andere schakeling (fig. 31).
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Figuur 31.

Bij het wegregelen van de offset-Hallspanning is het nood

zakelijk dat steeds de waarden van de beide instelweer_

standen geJ.ijk gehouden worden. Bij een goede Hallgenerator

'is het mogelijk dat de instelweerstanden te klein zijn.

Dan moeten deze vervangen worden door bv. 10k~of nog

groter. Voor een ruisvrije Hallspanning moet de weerstand

van 12 SLeen metaalfilm weerstand zijn. Een kleinere

weerstandswaarde dan 12~~is in het T.H.-magazijn niet

voorradig. De voedingsstroom van de Hallgenerator wordt

ingesteld met behulp van twee weerstanden van 150~~. Voor

een constante stroom is dan een constante spanning~U

vereist. Voor de electronische schakeling zijn twee

voedingen vereist met spanningen + 15 V en - 15 V. Voor de

Hallgenerator en het eerste gedeelte van de spannings

versterker wordt een gestabiliseerde spanning van + 27 V

t.o.v. - 15 V gemaakt met behulp van een geintegreerd

circuit (bijl. E). Deze kan maximaal 150 rnA leveren.

8.4. De electronische schakeling.

Bij het ontwerpen van de electronische schakeling is

uitgegaan van een bestaand schema van een transfoshunt.

De schakeling bestaat uit twee gedeelten: een spannings

versterker en een stroom- of vermogensversterker.
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De spanning van de Hallgenerator wordt aan de ingangen

van de operationele versterker toegevoerd. Deze versterkt

het signaal 20.000 a 70.000 x. De uitgang is verbonden

met een complementaire versterkertrap, welke tevens dienst

doet als buffertrap.

De twee complementaire trappen achter de spanningsverster

ker kunnen als een vermogensversterker opgevat worden.

Deze levert de benodigde energie aan de secundaire

wikkeling van de transformator. De versterking van de

vermogenstrap is niet exact te berekenen, omdat deze

sterk afhankelijk is van de belastingsstroom.

Bij de schakeling moe ten de volgende opmerkingen gema~

worden:

L- _
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- Voor de ingangsweerstanden 2x R
7

van de operationele

versterker moeten bij voorkeur metaalfilmweerstanden

gebruikt worden vanwege de ge~inge ruis die zij op

vlekken.

- De operationele versterker heeft frequentiecompensatie,

gevormd door C
3

, R
3

en C
4

•

- De dioden D1 en D2 zijn aangebracht om respectievelijk

T4 en T
3

te beschermen tegen te hoge basisspanningen.
Bij een bepaalde spanning op de collector van T1 gaat'

D2 geleiden, waardoor de verschilspanning aan de ingang

van de operationele versterker verkleind wordt.

- In de electronische schakeling zijn drie verschillende

frequentieafhankelijke terugkoppelingen aangebracht,

waardoor oscillaties voorkomen worden. Het paar C1 en R1
vormt een meekoppeling, het paar C

5
en RS een tegen

koppeling. Het paar C7 en R9 "verkleint de totale ver

sterking bij hogere frequenties.

- Ter bescherming van de eindtransistoren T
5

en T6 is in

/ serie met de secundaire wikkeling een reeks weerstanden

opgenomen. De maximale stroom door deze transistoren

wordt hierdoor beperkt tot ± 650 rnA bij volledige uit-
,

sturing.

In bijl. E wordt de electronische schakeling geheel

beschreven, inclusief weerstandswaarde, transistortypen

e.d. Om te voorkomen dat de door de primaire geleider

opgewekte velden de versterker kunnen beinvloeden,

is deze versterker in een messing doos geplaatst.
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9. Opmerking omtrent de meetresultaten.
Bij het afsluiten van dit verslag functioneerde de stroom

probe helemaal. Er was helaas geen tijd over am eigen

schappen als nauwkeurigheid, maximale stroomsteilheid,

temperatuursafhankelijkheid e.d te bepalen.
Indien mogelijk zullen deze gegevens v66r de afstudeer

voordracht alsnog bepaald worden.
De resultaten kunnen dan bij de voordracht eventueel ter

sprake gebracht worden.



Technische Hogeschool Eindhoven

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 58 van

rapport nr. 77-04

10. Suggesties voor verbeteringen.

De stroomprobe kan op de volgende punten nog verbeterd

worden:

1. De gehele stroomprobe, inclusief transformator

voorzien van een deugdelijke afscherming. Vooral bij

stromen met grote steilheden kan hiermee de nauw

keurigheid van het meetapparaat waarschijnlijk verbeterd

worden.

2. Naarmate de stroomsteilheid groter wordt, neemt de

afwijking van de secundaire stroom en evenredig hiermee

de flux in de kern toe. Brengen we nu een derde

wikkeling aan rond de kern, dan ontstaat in deze

hulpwikkeling een spanning, welke een maat is voor de

afwijking van de secundaire stroom. Met deze spanning

kunnen we een versterker sturen welke de afwijking van

de secundaire stroom corrigeert, waardoor de stroom-

~_-probe nauwkeuriger wordt bij grate stroomsteilheden.

3. Een nieuwe transformator wikkelen met dezelfde kern,

maar dan ~et 1000 secundaire windingen. Dit maakt het

gebruik van de stroomprobe eenvoudiger.

4. De stroomprobe voorzien van een eigen netvoeding.

Ook dit bevordert de hanteerbaarheid van het apparaat.

5. Achter de meetweerstand een bufferversterker plaatsen.

De ingangsimpedantie hiervan moet groot zijn. Eventueel

zijn met deze versterker afwijkingen van de stroomprobe

te corrigeren.
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BYLAGE n
~~gevans Hallgenerator

-------- ':lJ-

.iieK!r:sC,'Jes 3vste/;/rcA 22aI E~~~.~!r;5~e5~
;l:±L~:==1 ~::::==
r-, : .

--1'-··)-.
8! :.--1_-.....:··_·-1ZO- - ..
~l
~r=---.I:I====:Jo..~"''''--

EA 218
FA 22e

Gewicht alwa 0,3 g MaGe in mm Gewicht etwa 0,4 g Ma(le in mm

Einbausonde EA 218, Feldsonde FA 22e

EA 218 und FA 22e sind Halfgeneratoren unterschiedlieher Bauform, jedoch ahnlicher
elektrischer Werte. Beide eignen sieh zur Ausmessung von Streufeldern oder Feldern
in Luftspallen. (Halbleitermaterial InAs)

EA 218 Hallspannungsanschllisse: rol/geib, Steuerstromanschllisse: grlin/Violett

FA 22e Hallspannungsanscnllisse: blauer Schlauch. Steuerstromanschllisse: roler Schlauch
Drahtlange: 120 mm, Schlauchlange: 100 mm
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R1= 2,2 Ms.!..

R2= 220_52

R3= 1.5 k-Sl.

"' H4= 2,2 k-n..

R,= 1,5 k.n..

R6= 330.5)..

R.,= 1 k~metaaltilm

RSIl: 22 k.)1..

R
9
= 22 kn.

H10= 4,?~draadweer8taDd

Meetweerstand: 1 n. , 1 %

koolweerstand zonder groet

C1= 47pF

C2= 64,aF

C
3
= 150pF

C4=4,?pF

C
5

= 150pF

C6= 15¥

C
7
= 33kpF

CS= 150J1F

T1= 2N1711 l
!

T2= 2N2905 I
1f
3

= 2N2905

Tit= 2N1711

'1'5= 2N3053

'1'6= 40362
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