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SAMENVAT'l'ING.

Bij de bestudering van transiente verschijnselen in netten
kunnen delen van het netwerk als blck behandeld worden. ZO·n

deelnet wordt dan weer voorgesteld door een

drie-fasen-spanningsbron, in serie met frequentie-afhankelijke

.impedanties.
Door digitale berekeningen in netten van dergelijke eenvoudige

structuur uit te voeren kan een uitspraak worden gedaan over de

vraag, in hoeverre een deelnet geSimuleerd moet worden, om
resultaten te geven, die overeenstemmen met de praktijk.

Als men geinteresseerd is in de kans op de overspanningen, die
op een bepaalde lijn kunnen optreden, blijkt het voldoende te

zijn de deelnetten over een beperkt frequentiegebied (2000 HZ)

te simuleren.
Wil men echter, voor het testen en ijken van elementen, de
golfvorm nauwkeurig kunnen onderscheiden, dan is men

genoodzaakt, de deelnetten over een zo breed "mogelijk

frequentie-gebied (tot 13 kHz) te simuleren.
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aOOFDSTUK I

***********

Inleidinq.

men de

van de

andere

Onder transiente verschijnselen verstaat

verschijnselen die optreden bij een verstoring

stationaire toestand en bij overgang naar een

stationaire of quasi-stationaire toestand.

Oorzaken zijn o.a.: schakelhandelingen, kortsluitingen

bliksemontladingen.

en

Transiente verschijnselen gaan dikwijls ge~aard met

overspanningen. Voor een juiste dimensionering van de isolatie

van de netcomponenten en voor een goede o~d.erlinge_afst~mming

van de isolatienivo· s is kennis van vorm, amplitude en kans van

optreden van aIle mogelijke overspanningen een vereiste.

Met dat doel is op de Ta-Eindhoven een 'z. g. Transien-t; Network

Analyser (T.N.A.) geinstalleerd. Oit is een driefazig analoog

netmodel, waarmee de meest voorkomende schakelhandelingen

gesimuleerd kunnen worden.

In netten voor de hogere spanningen is het inschakelen van

onbelaste lijnen de belangrijkste oorzaak van overspanningen.

Bij de bestudering van de daarbij optredende

overgangsverschijnselen in netten werpt zich steeds de vraag

op, in welke'mate het net gesimuleerd moet worden.

Bij simulatie op de T.N .A. vormt het aantal elementen,

waarover men de beschikking heeft, om transformatoren, lijnen,

generatoren, e.d., af te beelden, een begrenzing, als ook het

frequentiegebied, binnen welke het net zo getrouw mogelijk

wordt gesimuleerd.

om nu te weten te komen tot welke frequentiegrenzen men

een net dient te simuleren, is een vergelijkende studie gemaakt

op de re~enmachine. In het rekenprogramma worden de transiente

verschijnselen digitaal berekend, terwijl de frequentiegrenzen

gevarieerd kunnen worden.
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De onderzoekingen spitsen zich toe op de

inschakelverschijnselen in de 380-KV-lijn Krimpen-Diemen,

omdat ook de KEMA enkele jaren geleden op dit traject metingen

heeft uitgevoerd en er derhalve een toetsing met de praktijk

mogelijk is.

In dit verslag wordt eerst het hierboven beschreven

probleem geanalyseerd en in een eenvoudige vorm gegoten via het

opstellen van een schema, dat enkel bestaat uit een deelnet en

een lijn.

Vervolgens wordt in hst 3 een methode besproken, die het

mogelijk maakt driefasenlijnen, welke onderlinge koppeling

vertonen, eenfazig te behandelen.

Nadat in hst 4 de vergelijkingen z~Jn opgesteld, waarmee het

transiente gedrag van een lijn en een deelnet worden

beschreven, wordt in hst 5 de rekenmethode besproken, die het

mogelijk maakt het probleem op te lossen met een programma,
- - - ..

waarvan de rekentijd binnen de perken blijft.
~.

Tenslotte worden de rekenresultaten besproken en vergeleken met

de veldmetingen.
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BOOPDSTOK II
1r1r1r1r1t1r1t1r1r1r1r1r

PrObleemomschrijving.

Bij de best:udering van overgangsverscbijnselen in een net:,

zoals bet: inscbakelen van een onbelast:e lijn, bebben we t:e

maken met: een uit:gest:rekt: net:werk van

generat:orinvoedingen en koppelingen met:

spanningsniveau·s.

Een dergelijk net: kan in principe in drie blolcken worden

verdeeld de verbinding t:ussen wee st:at:ions waarop de

scbakelbandeling wordt: uit:gevoerd en de rest:erende delen van

bet: net: (deelnetten ), gezien vanuit: de beide st:at:ions. In

figuur 2.1 is een en ander verduidelijkt:.

r--------,
I
I
I
I deelnet A, I
, I
I (..... - -_ .... _----'

s

s

r ~ - - -.----,

~
s

H
I

I : : I

r I
TT deelnet B I

1 Is
IL _______J

[iguUJ:' 2 •. 1

Opbouw van een net (enkelfazig)
in drie blokken. (s=sahakeLaar)

Elk deelnet kan meerdere lijnen, st:at:ions,

generator-invoedingen en koppelingen met: andere net:t:en

bevatten. Een veel voorkomende benaming is die van "complexe

invoeding".

Een deelnet: kan worden gerepresent:eerd door middel

van een spanningsbron, in serie met: frequent:ie-afhankelijke

t:hevenin-impedanties.

In een eerdere st:udie is een rekenprogramma ont:wikkeld om de

thevenin-impedant:ie van een deelnet: voor een bepaald
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frequentiegebied te berekenen (L~). Verder heeft deze studie

uitgewezen dat het frequentie-afhankelijke verloop van de

impedantie door middel van een rationele functie kan worden

benaderd. Daze heeft de vorm van:

K. (p +W~ ). (p +w3 ). ( • • • • • ) • • ••

Z(p) - (II.1)
p. (p +w2 ). (p +w4 ). ( ..... ) ....

met w~, w3,

en w2, w4,

de frequenties waarbij nulpunten optreden

de frequenties waarbij polen optreden.

Daze functie is, vanwege het alternerend karakter van de polen

en nulpunten, te verwezenlijken met behulp van een aantal R-,

L-,C-kringen. Bet aantal kringen is afhank~lijk van_het aantal

pool- en nulpunten-paren in het frequentiegebied, -waarvoor het

vervangende netwerk de berekende thevenin-impedantie zo goed

mogeli:Jk dient te benaderen.

De methode, om een uitgestrekt deelnet door middel van een

vervangend netwerk, bestaande uit R-,L-,C-kringen, te

representeren, is reeds met succes toegepast op de analoge

Transient Network Analyser ('1'NA) ( L1 ) • Ze leidt tot een

aanzienlijke reductie van het aantal componenten, dat nodig is

om een uitgestrekt net te simuleren.

Een belangrijke en tot nu toe onbeantwoorde vraag is, over

welk frequentie-gebied de deelnetten dienen te worden

gesimuleerd, opdat de overgangsverschij nselen een goede

overeenstemming vertonen met die in het uitgestrekte net.

Bet beantwoorden van deze vraag is het hoofddoel van dit

afstudeerwerk.

Daartoe is naar een rekenmethode gezocht, welke gebaseerd is o.p

een beschrijving van de deelnetten door middel van een

rationele functie (II.~). Een dergelijk rekenprogramma biedt

dan de mogelijkheid, de frequentiegrenzen van de rationele

functie t~ wijzigen en de invloed van deze frequentiegrenzen op

het overgangsverschijnsel, bij het inschakelen van een lange

lijn, na te gaan.

Verder wordt aldus de beschikking verkregen over een
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rekenprogramma met een sterk gereduceerde netstructuur in

vergelijking met het reeds bestaande.programma "Nettransient",

waarin alle lijnen'van het net als afzonderlijke componenten

worden behandeld.

In het universeIe schema van figuur 2.1 is het net

vervangen door twee deelnetten, met elk hun sPanningsbron en

thevenin-impedanti~s ( driefazig), terwij1 de verbinding tussen

de beide deelnetten wordt gevormd door een dubbel-circuit

hoogspanningslijn. Daze opbouw is universeel en is voor aIle

schakelhandelingen in de verbinding toepasbaar.

Hoewel naar een rekenmethode wordt gestreefd, welke toepasbaar

is bij de behandel.ing van een dergelijk universeel net, is voor

deze studie gekozen voor een eenvoudigere netstructuur,

bestaande uit een deelnet met een enke1-circuit-lijn.

De lijn is het circuit, waarop de insch.akelhande~ing wordt

uitgevoerd, terwijl het tweede, vast in bedrijf zijnde circuit,

tesamen met de beide deelnetten tot een enkel deelnet wordt

samengevoegd.

Deze reductie is mogelijk, omdat slechts het eenzijdig

inschakelen zal worden beschouwd. Evenwel moet worden

opgemerkt, dat daardoor de mutuele koppeling tussen de beide

circuits niet meegenomen wordt in de berekening van het

inschakelverschijnsel. Deze benadering doet echter geen afbreuk

aan het principe van de toe te passen rekenmethode.

Dit alles leidt tot het principe-schema, als weergegeven in

figuur 2.2.

figuUX' 2.2

Vereenvoudigd model van het
_net~ enkelzijdig gevoed.

r-------,
I :
I
I deelnet
I
I IL .J

•
Zijn.

# •
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BOOFDSTUK III
1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t1t

Componententransformatie in een driefasensysteem.

De netten voor het transport van elektrische energie z1Jn

driefazig uitgevoerd. Door de onderlinge koppeling tus~en de

fasen is het niet zonder meer toegestaan met de fasen

afzonderlijk te rekenen, alsof het slechts een enkele lijn

betreft.

Met behulp van componententransformatie kan men echter onder

bepaalde voorwaaarden een driefasentransmissielijn voorstellen

door drie onafhankelijke eenfaselijnen.

In figuur 3.1 is een gedeelte van een driefasentransmissielijn

weergegeven.

__u";;'l'_(_X~_t_) ......:I_I_l'.....(~_~_t_) _

__U..,i;l$_(_X~_t_) f_I,.;;..~_(X...::;5~t_) _

Ut(X3t)l~

figuul' 3.1

. Driefasen-tl'ansmissiesysteem

met spanningen en stl'omen

tel' pZaatse X .o
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op een willekeurige plaa1:s Xo op de lijn gelden de volgende

vergelijkingen in he1: 1:ijddomein:

-d/dx !!(x,1:) - [L] .d/d1: !(x,1:) + ~] .!(x,1:)

-d/dx !( x, 1:) - [e]. d/d1: !!( x, 1:) + [GJ.!!( x, 1: )

(III.l)

(III.2 )

Bierbij zijn de drie fasespanningen Ur, Us en U1: de componen1:en

van de vec1:or !! en stellen de lijnstromen Ir, Is en It de

componen1:en van de vec1:or ! voor. De matrices [L], [R], E:l en

[G] beva1:ten respectievelijk de indUktie-, de weerstands-, de

capaciteits- en de geleidingscoefficien1:en.

fila Fourier-transformatie zien de verqelijkingen (111.1) en

(111.2) er als volgt uit:

-d/dx !!(x,w) - [z] .!(x,w)

-d/d:ft !(x,w) - [YJ .!!(x,w)

(111.3)

(111.4)

Bierin is [zJ - [RJ +jw [L] de impedantie-matrix en [y].;. [G] +jw [el
de admittantiematrix. !!(x,w) en !(x,w) zijn de

Fouriergetransformeerden van respec1:ievelijk !!(x.t) en !(x,t).

Substitutie van (111.3) in (111.4) en omgekeerd geeft de

vergelijkingen (111.5) en (111.6):

(111.5)

(111.6)

In het geval dat de fasegeleiders van het transmiss1esysteem

een nie1:-symmetrische positie ten opzichte van elkaar en aarde

bezitten, zijn de elementen van zowel de [z] -matrix als de [Y]

-matrix ongelijk aan elkaar. Als de £.asegeleiders echter

regelma1:ig zij n getransponeerd (wa1: we verder aann~men), 'worde~

volledig synunetrische [z] - en [Y] -matrices verkregen, m.a.w.

alle diagonaalelementen zijn gelijk, evenals alle

niet-diagonaalelementen.
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Z en Y kunnen dan gesehreven worden in de vorm:

Zp Zm Zm

[zJ - zm Zp Zm

Zm Zm Zp

Yp Ym Ym

[y] - Ym Yp Ym

YIn Ym Yp

(III.7)

(III.S)

De matrixprodukten vo1doen aan de betrekking:

[z] . [y] - [y]. ~1 . OOk van de produk1:matriees zijn u1e

diagonaa1elementen gelijk, evena1s de niet-diagonaa~elementen.

Ondanks deze vereenvoudigingen zijn de produktmatriees vo11edig

gevu1d, waardoor de oplossingen van de betrekkingen (111.5) en

(111.6) erg gekomp1ieeerd zijn. De overgang naar een ander

stroom- en spanningstelse1 kan uitkomst bieden.

We voeren nu de eomponentspannings- en

eomponentstroomveetoren Qe en Ie in:

Qe - (Oa,Ub,Uo)

Ie - (Ia,Ib,Io)

(111.9)

(111.1.0)

Ret verband tussen de fasegrootheden en de. eomponentgrootheden

wordt gelegd door· de transformatiematriees (s~ en' [52]

-I

ue - (51.] .Q (111.1.1.)

(111.12)



Invullen van (111.11) en (111.12) in (111.3) tim (111.6) geeft

de vergelijkingen (111.13) tim (111.16)

.-d/dx !!c - [SJ.r ' .[z] . [S2) .!C

-d/dx !c - [S2r
l .[y] . [sJ.] .!!c

-d'Z../dx~C - [Slr'. [z] • [Y] • (SlJ .!!c

(III .14)

(III .J.5 )

(III .16)

We stellen de volgende eisen aan de transformatie van

fasegrootheden naar componentgroothedent

- Er dient een volledige ontkoppeling tussen de drie

komponenten (a,b,o) te ontstaan

- Per component dienen de stroom- en spann~ngsgolven,

welke oplossingen zijn van de vergelijkingen

( III .15 ) en ( III .16 ), dezelfde

voortplantingsconstanten te bezitten

m.a.w. [Slr'. tz] . [52] - diagonaalmatrix,

(S2r' . [YJ • [511 - diagonaalmatrix,

[Slr'. [z) . [y] . [5:Q - [S2r'. [y] .(z) . [S2J - diagonaalmatrix

om aan deze eisen te voldoen, moet gelden :

[siJ - {52] - [5]

en S moet een zodanige vorm hebben dat

(zcJ - [sr: [z] . [s] en [Yc] - [sTI. [y] . (5] diagonaalmatrices
·worden (dus aIleen de diagonaalwaarden ongelijk aan nul).

Dit kan bereikt worden door de eigenvectoren van [z] te

gebruiken als kolomvectoren van [sJ. De eigenwa~den van (2:]
volgen uit de vergelijking :

det { I~] -Ai. [1]1 - 0

waarbij (I] de eenheidsmatrix voorste:tt. _

(III .1.7)
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De gevonden eigenwaarden zijn

..:\ ~, 2 - Zp - Zm

)0 - Zp + 2Zm (111.19)

De bij,:\~ en ~2 behorende eigenvectoren !l en !2 moeten voldoen

aan X + Y + Z - 0 en de eigenvector !o, behorende bij A0, moet

voldoen aan X - Y - Z •
Daze eigenvectoren zijn onafhankelijk van de waarden van Zp en

ZRl, zodat de eis , dat [YC] een diagonaalmatrix moet zijn,

dezelfde eigenvectoren geeft.

Oit de vele mogelijkheden die voorhanden zijn, om (S] te vormen,

passen we de componententransformatie volgens Karrenbauer toe.

Deze heeft als transformatiematrix I

111

[s] -

Met als inverse I

1 -2 1-

-2 1 1

1 0-1

(111.20)

[ ST'- 1/3 ~ -1 0

111

(111.21)
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Biermee worden ~e] en (Ye] gevonden :

Z~ 0 0

[zc] • 0 Z2 0

o 0 Zo

Y~ 0 0

[ye] - 0 Y2 0

o 0 YO

Met: Z~ • Z2 • Zp - ZID

Zo • Zp + 2ZID

Y~ • Y2 - YP -Ym

Yo • Yp + 2Ym

(111.20)

(111.23)

( II .3) en (11.4) gaan nu over in drie ont:koppelde st:elsels

vergelijkingen :

(111.24)

(111.25 )

(III .26)

omdat: Z~ ". Z2 en Y~ • Y2, zijn de different:iaalvergelijkingen

(111.24) en (111.25) ident:iek. De component:groot:heden, die
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hierbij behoren , worden vaak de bedrijfs- of luchtcomponenten

genoemd. De grootheden, behorende bij de vergelijking (III.26),

worden de homopolaire grootheden genoemd.

Bet resultaat van de componententransformatie is, dat in

plaats van het stelsel d.ifferentiaalvergelijkingen (III. 3) en

(III.4), dat onderling gekopPeld is, drie stelsels

differentiaalvergelijkingen opgelost moeten worden van de vorm

{ -d/dx U - Z· .1

{

{ -d/dx I - Y' .U

(III .27)

(III.28)

De vergelijkingen (III.27) en (III.28) kunnen beschouwd

worden als het stelsel differentiaalvergelijkingen dat behoort

bij een eenfasetransmissielijn.

Substitutie van (tII.28) in (III.27) en omgekeerd, geeft de

welbekende "telegraafvergelijkingen" van een eenfaselijn.

Deze worden:

d'l../dx1. I - Z·.Y'.I

(III. 29)

(III .30)

met z· • R + jwL

en Y' • G + jWC

als de imPedantie"
eenfaselijn.

resp. admittantie van de

De componententransformatie maakt het· mogelijk, de

driefasenlijn te behandelen als drie eenfa~elijnen, met elk een

lopend golfgedrag als oplossing van ( III .29) en (III. 30) .

Nadat, in coinbinatie met de randvoorwaarden aan bE!gin en einde

van de lijn, de component-sPanningen en -stromen zijn berekend,

kunnen door terugtransfonnatie de fasegrootheden worden

bepaald.
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HOOFDSTOK IV

De netcomponenten.

4.1---De lijnrepresentatie.

Bij berekeningen aan transmissiesystemen is men

voornamelijk geinteresseerd in de spanningen en stromen aan het

begin en einde van de lijn. Deze laatste kan voorgesteld worden

ala een tweepoort (zie de figuur 4.1).

Uk(tJ

7777777
figuUX' 4.1

De eenfase-transmissieZijn aLs tweepoort.

Onderstaand zal beknopt w~rden ingegaan op de wijze, waarop de

lijn in een digitaal rekenprogramma kan worden beschreven. Voor

een gedetailleerde beschouwing wordt verwezen naar de

literatuur (LII) en (LIlI). Op basis van het behandelde in het

vorige hoofdstuk kan de behandeling eenfazig zijn.

We moeten, om later te verklaren redenen, onderscheid

maken tussen het geval dat de lijnparameters

frequentie-afhankelijk z1Jn en het geval dat de lijn als

frequentie-onafhankelijk gezien kan worden.
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4.l.l---Frequentieonafhankelijke lijnparameters.

In een lijn zorgen de dwarsgeleiding G en de

serieweerstand R voor de verliezen. Daar G verwaarloosbaar

klein is, blijft hiervan alleen Rover. Deze is continu over de

lijn verdeeld. Ter vereenvoudiging van de berekeningen is het

toegestaan de weerstand te concentreren op een eindig aantal

plaatsen op de lijn (L VI). Vaak wordt een opdeling in drie

delen toegepast, zoals weergegeven in figuur 4.2.

De beide halve lijnen worden hierin als verliesvrije lijnen

beschouwd.

Z , T R/4 Z , T R/4 I (t)
m

u (t)
m

po-------=c-------J{
figuur 4.2

Vervangingsschema van een lijn
met verliesweerstand R.

Voor een lijn met beginpunt k en eindpunt m kan met behulp van

de telegraafvergelijkinge~de volgende toestandsvergelijkingen

afgeleid worden :

Ok{t-T) + Z.Ik{t-T) - um{t) - Z.Im{t)

um{t-T) + Z.Im{t-T) - Uk{t) - Z.Ik{t)

met : Z -V L/C'

(IV.l)

(IV.2)
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Bet is gebruikelijk, hier nieuwe grootheden in te voeren :

F - U + Z.I

B - U - Z.I

(IV.3)

(IV.4)

waarmee de vergelijkingen (IV.l) en- (IV.2) overgaan in (IV.S)

en (IV.6) :

Fk(t-T) - Bm(t)

Fm( t-T) - Bk( t )

(IV.S)

(IV.6)

Voor de lijn van figuur 4.2 kunnen met behulp van (IV.l) en

(IV.2) de vergelijkingen (IV.') en (IV.B) afgeleid worden (zie

(LII) )

Uk(t) - ( Z+R/4 ).Ik(t) -

« R/4 )/( Z+R/4». [Ok( t-T )+( Z-R/4). Ik( t-T)] +

+( Z /(Z+R/4». [um(t-T) +(Z-R/4).Im(t-T~J

um(t) - ( Z+R/4 ).Im(t) -

« R/4 )/( Z+R/4». [um( t-T) +( Z-R/4). ~m( t-T ~ +

+( Z '\ /( Z+R/4». [ek( t-T) +( Z-R/4). Ik( t-T)]

(IV.7)

(IV.B)

De vergelijkingen (IV.') en (IV. B) geven de relaties aan tussen

de spanningen en stromen op het tijdstip t. !!let die, welke een
looptijd eerder golden.



4.1.2---Frequentie-afhankelijke lijnparameters.

We kijken nu in het frequentiedomein, met als uitgangspunt

de bekende differentiaal-vergelijkingen voor een eenfaselijn (

met G-O ) :

d/dx O(w) - - ( R+jwL ) . I(w)_

d/dx I(w) - - jWC . O(w)

(IV.9)

(IV.10)

We definieren de complexe golfimpedantie

voortplantingsconstante (f) als :

(Z) en

Z( w) -V « R+jwL )/ jWC)

({W) -V «R'!"jwL ). jWC) ,

(IV.11 )

(IV.12 )

Met daIs de lengte van de lijn, is de oplossing van (IV.9) en

(IV.10) dan te schrijven als :

Uk(w) - um(w).~osh(Yd) - Z.Im(w).sinh«(d)

Z.Ik(w) - um(W).Sinh«(d) - z.Im(w).cosh«(d)

Door invoering van de grootheden :

F(w) - U(w) + Zg.I(w)

B(w) - O(w)'- Zg.I(w)

(,IV.13)

(IV.14)

(IV.15 )

(IV.16 )

gaan de vergelijkingen (IV.13) en (IV.14) over in (IV.17) en

(IV.18)

Bk(w) - C1(w) .Pm(w) + C2(w) .Fk(w)

Bm(w) - C1(w) .Fk(w) + C2(w) .Fm(w)

(IV.17)

(IV.18)
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met

Zg - lim Z{w}
Ilf-...DO

Cl{w} - l/{cosh{Yd} + {{Zg/Z{w}+Z{w}/Zg}.Sinh{Od}}/2}
{IV.20}

C2{w} - {{Z{w}/Zg - zg/Z{w}}.sinh{4d}.Cl}/2 {IV.21}

We zoeken echter oplossingen in het tijddomein.

Transformatie van de toestandsvergelijkingen {IV.17} en {IV.18 }

levert :

+.... ..-0
Bk{t} -ICl{ tt} .Fm{t-t}d' +JC2{1}.Fk{t-t}d T__ -00

+~ ~-

Bm{ t} - f Cl{t} .Fk{t-"l}d'L + f C2{'l} .Fm{ t-l}d L
-~ -~

{IV.22}

{IV.23}

De functies Cl{ t} en C2{ t} worden de weegfunkties genoemd. Ze

_ karakteriseren de responsie van de lijn. In het geval van een

verliesvrije lijn is Cl{t} -S{t-Tl}; de responsie op een aan

het begin van de lijn aangelegde dirac-puls, welke na de

looptijd Tl aan het uiteinde verschijnt. De weegfunctie C2{t}

is in dit geval nul.

De vergelijkingen {IV.22} en {IV.23} zijn

convolutie-integralen, welke in een digitaal rekenprogramma

-numeriek moeten worden opgelost.

Door toepassing van de trapeziumregel en gebruikmaking van de

definities van F en B in {IV.15 } en {IV.16 } gaan de

toestandsvergelijkingen over in :

Uk{a.~t}-{{1+{C2{O}/2}}/{1-{C2{O}/2}}}.Zg.Ik{a.~t} -

.IIQ

l/{ 1-{C2{ 0 }/2}}.r {Cl{k ..1t}. {Um{ {a-k }.1t }+Zg. Im{ {a-k }~t}}
1('.1

+ C2{k.At}.{Uk{{a-k}~t}+Zg.Ik{{a-k}At}}}

{IV.24}
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um(a·At)-«1+(C2(O)/2»/(1-(C2(O)/2»).Zg.Im(a.dt) -

PI\)

1/( 1-( C2( 0 )/2». r (C1(k. At).( Ok( (a-k)~t)+Zg .Ik( (a-k)LJt»
t ••

Ok( a.Llt)

At

C1,2( a.At)

+ C2(k.At).(um«a-k)~t)+Zg.Im«a-k)dt»)

(IV.25 )

- Ok op het tijdstip a.~t

- reken-tijdstap.

weegfunkties op het

tijdstip a.A.t

Bierin ge1dt I

De 1inker1eden van bovenstaande vergelijkingen bevatten de te

berekenen grootheden op het tijdstip a. At, terwijl de

rechterleden bekenden zijn, welke betrekking hebben op de

voorgeschiedenis en die in voorgaande rekenstappen zijn

bepaald.

Oit de berekeningen van weegfunkties, die voor

verschillende lijnen zijn uitgevoerd, blijkt, dat het niet

nodig is de frequentieafhankelijkheid van de parameters, die

betrekking hebben op de beide luchtcomponenten, in de

berekeningen te betrekken. Voor wat betreft deze componenten

gaan we uit van een frequentie-onafhankelijke golfvoortplanting

en maken we gebruik van de betrekkingen (IV. 7) en (IV. 8 ) •

Bij de berekening van de homopolaire golf moet de

frequentieafhankelijkheid wel meegenomen worden en dienen de

betrekkingen (IV.24) en (IV.25) te worden gebruikt.

Boewel de betrekkingen van toepassing zijn op de

componentspanningen en -stromen, is het niet noodzake~ijk deze

te berekenen, voordat de fasegrootheden worden bepaald. In de

formules kunnen de componentgrootheden direct worden uitgedrukt

in een lineaire combinatie van fasegroothe~en overeenkomstig I

01 - (Or-Ot)/3

U2 -(Ur-Us)/3

Uo (Or+Os+Ot)/3

11 -(Ir-It)/3

12 (Ir-IS)/3 --,.. -_.-_ ...__..

10 (Ir+Is+It)/3.
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4.2.---De impedanties van het deelnet.

Bij de probleemomschrijving in hoofdstuk twee is gesteld,

dat het gehele net, met uitzondering van de lijn waarop de

schakelhandeling wordt uitgevoerd, kan worden vervangen door

een driefasen-spanningsbron, in serie met

frequentie-afhankelijke impedanties. Evenals bij de lijnen

dient hier onderscheid gemaakt te worden tussen de

bedrijfsimpedanties en de homopolaire impedantie. Dit leidt tot

het principe-schema van figuur 4. 3 , waarin Zb( p ) de

bedrijfsimpedanties zijn en Zo(p) de homopolaire impedantie van

het deelnet voorstelt. De gemeenschappelijke tak, met als

impedantie (Zo(p)-Zb(p) )/3 vormt de JnUtuele koppeling tussen de

drie fasen en wordt veelal als mutuele impedantie aangeduid .

.. 0

---------------()

~---------------o

Zijn.

[iguur 4.3

De algemene voorstelling ( in het P-domein) van deze

impedanties is als voIgt :

K.(p +wz1 ).(p +wz2 ).(p +wz3 ).( ... ) .•.

Z(p) -------------------

p. (p +wpl ). (p +wp2 ). (p +wp3_>.! ... ) ...

(IV.26 )
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hierbij geldt wzi -frequ. van de nulpunten

wpi -frequ. van de polen.

Teneinde deze impedanties op de T.N.A. te kunnen realiseren,

heeft men in de vakgroep "Technieken van de

energievoorziening"(EHO) van de THE naar een methode gezocht,

om het verloop met behulp van spoelen, weerstanden en

condensatoren te simuleren.

Uit deze studie (1,1) is gebleken, dat de impedanties

gesimuleerd kunnen worden door een eindig aantal R-, Ir-, c
resonantie-kringen aan elkaar te koppelen. De

resonantie-frequenties komen hierbij overeen met de frequenties

waarbij Z(p) polen of nulpunten heeft.

Iedere resonantiekring staat dan voor een

pool-nulpunt-combinatie.

Uit de verschillende me~hoden, die voor handen zijn, levert de

z.g. "poster-synthese" de meest-geschikte schakeling. Bierbij

kan ~eer onderscheid gemaakt worden tussen ~wee gevallen

A l De Foster-I synthese.

Deze levert een netwerk, dat afgestemd is op de polen van

de impedantie Z( p ) • Deze polen corresponderen met de

frequenties, waarbij maxima optreden in de modulus van de

impedantie van het te vervangen netwerk. Bet P-I-netwerk

bestaat daardoor uit een serieschakeling van een aantal

m:.c-parallel-resonantiekringen (zie figuur 4.4) als

zoo n kring in resonantie komt, is zijn impedantie dominant

over de andere kringen, waardoor een door deze kring

bepaald maximum optreedt.

B De Poster-II synthese.

Deze levert en netwerk, dat afgestemd. is op de nulpunten

van de impedantie Z(p). Deze nulpunten corresponderen met

de frequenties, waarbij minima optreden in de modulus van

de impedantie van het te vervangen netwerk. Bet

F-II-netwerk bestaat da\-door uit de parallelschakeling

van een aantal RLC-serie-resonantiekringen ( zie figuur

4.5) als zo"n kring in resonantie Komt, is zijn

impedantie veel kleiner dan die_v~ _de andere kringen,

waardoor een door deze kring bepaald minimum optreedt.
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c

figuur 4.4
AZgemene structuur van een fo§ter-I-netwerk~

z

I
Figuur 4.5

- -
AZgemene structuur van een
foster-II-ne~erk.

op de T.N.A. is, ter afbeelding van een deel van het nederlandse

koppelnet, de homopolaire impedantie uit twee kringen volgens

de P-I-methode en de bedrijfsimpedantie uit zeven kringen

volgens de F-II-methode opgebouwd.
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N.B. Voor he~ verminderen van he~ aan~al kringen is he~

nie~ voldoende, enkele combina~ies weg ~e la~en • Be~

kiezen van een kleiner aan~al pool-nulpun~en-combina~ies

veroorzaak~ ~evens een verschuiving in he~

pool-nulpun~enbeeldvan de res~ van de schakeling. Ook bij

een ui~reiding van he~ aan~al kringen vind~ een

dergelijke verschuiving plaa~s.

In di~ geval dien~ dus en nieuwe berekening gemaak~ ~e

worden van de R-,L- en C-waarden van de overblijvende

kringen. Deze s~udie, he~ zoeken naar he~ o~imaal aan~al

kringen, is dan ook opgeze~ om he~ gro~e aan~al manuren,

da~ benodigd is voor he~ vervaardigen van de combina~ies,

~e verminderen.

Hoewel in he~ T.N.A.-ne~del de bedrijfsimpedan~ies zijn

gesimuleerd d.m.v. Pos~er-II-kringen (parallelle ~akken van

serieresonan~iekringen), blijk~ in de ve~dere be~chouwingen

(hs~ ~), da~ de pos~er-I-kringen (serieschakeling van

parallelresonan~ie-kringen), voor wa~ be~ref~ de digi~ale

oplossing van he~ probleem, eenvoudiger ban~eerbaar .zijn.

Ui~gangspun~ voor de ~oe ~e passen rekenme~hode is, da~ de

serieschakeling van parallel-resonan~iekringen een goede

benadering is van de impedan~ie Z(p).

Voor he~ universele ne~werk, als weergegeven in figuur 4.6 is

de impedan~ie af ~e leiden.

figuUT' 4. 6. Foster-I-netwerk.
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Voor de z.g. nulde kring geldt t

Zo(p) - Ro + p.Lo (IV.27 )

Van de andere kringen is Zn(p) gecompliceerder van vorm :

(1/pC +R).(R + pL)

Zn(p) ----------
2R + pL + 1/pC

Na herleiding gaat (IV.28) over in

G.p

Zn(p) - R + ---------
(p - q1).(p - q2)

met : G - 1/C - R'1../L

q1,2 - -R/L .±V"-(~R-/-L----"-o---1-/LC-"")

Deze uitdrukk:ing kan weer herleid worden tot

Zn(p) - R + M/(p-q1) + N/(p-q2)

met : M - -(G.q1)/(q2-q1)

N - (G.q2)/(q2-q1)

(IV.28)

(IV.29)

(IV.30)

De totale serieschakeling van n kringen heeft dan als

impedantie

n
Z(p) - Ro +p.Lo +f (Ri + Mi/(p-q11.). + Ni/(p-q2i»

i=1
(IV.31)

In deze betrekking zijn Mi, Ni, q1i en q2i constanten, welke

reeel of complex zijn. Zoals later zal. blijken, biedt het

gegeven, dat de impedantie als een som van breuken van het type

[k/(p-q)] kan worden beschreven, aanleiding tot toepassing van
een bijzondere rekenmethode.
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BOOPDSTCK V

***'**'******

Rekenmethoden

In hst II is uiteengezet hoe een net kan worden
gecomprimeerd tot; chie blokken :

l.. de bron

2. de bedrijfs- en homopolaire impedanties
3. de lijn.

In de figuur 5.l. is dit model nog eens getekend.

---------------0
V'1 • • (tJ
(/l.Jn~1"

figuur 5.1

Bij gesloten schakelaar kan nu, in het frequentiedomein, de
volgende vergelijking opgesteld worden :

Er(p) .-Vl.(p) + Vlijn(p) + V2(p) (V.l.)
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Deze gaat over in :

Er • Ir.Zb + Vlijn.r + (Ir+Is+lt).(ZO-Zb) /3

- Ir.Zb + Vlijn.r + Io.(Zo-Zb)

- (Ir-Io).Zb + Vlijn.r + Io.Zo

Er(p) - I(p).Zb(p) + Vlijn.r(p) + IO(p).Zo(p) (V.2 )

Aangez1en we alleen geinteresseerd zijn in sPanningen en

stromen in het tijddomein. moet op deze vergelij1d.ng een

inverse laplace-transformatie toegepast worden :

-I

E(t) - I(t)'*,[{Zb(P)J + Vlijn(t) + IO(t),*L'{Zo(P)}

#4

waarbij geldt : f(t)'ltg(t).!f(t-7).g(7)dt-
(V.3 )

Bet oplossen van de convolutie-integralen brengt een aantal

moeilijkheden met zich mae.

De voornaamste hiervan is de rekentijd. die benodigd is voor de

digitale oplossing. Bij iedere rekenstap dienen nl. de

uitkomsten van een aantal vorige berekenings-stappen meegenomen

te worden. Bet aantal wordt bepaald door de rekenstapgrootte en
-I .,

de duur van de iJnpu.lsresponsies £ (Zb( p » en ..[ (ZO( P ) ). Oit

experimenten met de Foster-kringen van de TNA is gebleken. dat

de iJnpu.1Bresponsiee circa 5 meec duren. De numerieke berekening

brengt daardoor veel rekentijd en geheugenopslag met zich mee.

AlB remedie kan gebruik gemaakt worden van de zg. recureieve

convolutie. waarbij slechts een beperkte voorgeschiedenis

vereiet is (1 rekenstap). Voorwaarde is .echter wel. dat de

iJnpedantiee Zb(p) en Zo(p) opgesplitst kunnen worden in

eenvoudige breuken van het type (Ajp+a) • waarvan de

invers-getransformeerden exponentiele funkties zijn.

Uit eerdere beBchouwingen (hst IV) is gebleken, dat aan deze

laatste voorwaarde is voldaan.

Bet probleem spitst zich dus toe op het oplossen van de
.. - - - -I -_...__.

convolutie-integraal Y( t) - I (t ) '*£ (Z( p ) ), waarbij geldt
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Z(p) - Ao + Al./(P+&1) + A2/(p+a2) + A3/(p+a3) + •••• (V.4)

Door middel van inverse Iaplace-transferma:t:ie kan de

getransformeerde van Z( p) worden bepaald :

-I.c (Z( p» - Ae .b( t) + Al.. exp( -&1. t) + A2. exp( -8.2. t) + ••••

wciarna Y( t) overgaat in :

Yet) - Ao.l(t) + l(t)*A1.exp(-&1.t) +

+ l(t)*A2.exp(-a2.t) + l(t)*A3.exp(-a3.t) + •••

- Ao.l(t) +f Yj(t) (V.S)

r
met : Yj(t) - l(t)*Aj.exp(-aj.t).

Voor bet epIo.sen van Y( t) zijn twee mogelijkheden voorhanden,_. _.

die Merna behandeld zullen worden :

1. de methode Dmoto & Sara,

2. de methode volgens Dommel,

S . I-De methode Omoto & Sara ( Ltv··).

We gaan uit van de vergelijking (v. S ) I

Yet) - Ao.l(t) +,fYj(t)
r

met Yj(t) - l(t)*Aj.exp(-aj.t)-

ToePaSsing van de convolutie-integraal op Yj(t) geeft :

P'O

Yj(t) -Jl(t-'l).Aj .exp(-aj .7)d L
-0

(V.S)

(V.6 )
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ste~len we voor de eenvoud I

ro- ..-
Aj.exp(-aj.t) - Bj(t)

-dan is Yj(t) - j' I(t-L).Bj(t)d{;.
-0

(V.7 )

(V.S)

de numerieke berekeninq van deze inteqraal een

t wordt toeqepast, is opsplitsinq in twee delen

Indien bij

stapgrootte

moge~ijk ;

~t '1" ~
Yj( t) -J I( t-7) .Bj«(;)dC"+ J I( t-7) .Bj( r)d Z- (v. 9)

_ -0 4~ .

At,... r.- .I~""''- _
-/I(t-l).Bj(')dL + exp(-aj.4t). I(t-4t-l).Hj«(.)dl.
-0 0

4t (V.J.O)

-~I(t-~).Bj(T)d~+Yj(t-At).exp(-aj.4t) (V.J.l)
-0

Passen we de trapezium-reqe~ toe op de in'teqraal, dan volq't :

Yj( 't )-( I( t ) .Bj( 0 )+I( t-4t) . Hj(.:1t) ) ~t/2 + Yj( t-4t) . exp( -aj ..4.'t )

-Aj.( I(t )+I:(t-~t).Bj(At» .At/2 + Yj( t-.4t) .exp( -aj .At)

(V.12 )

Bij de berekeninq van Yj ( t) wordt a~dus de voorqeschiedenis

meeqenomen door twee texmen, te weten

1. Aj.I(t-4t).exp(-aj.at).4t/2

2., Yj( t-6t) .exp( -aj .A.t).

Via deze methode kan Y( t) dus op een eenvoudiqe manier berekend

worden, waarbij alleen de waarden van I(t) en Yet) van de voriqe

stap onthouden dienen te worden.



5.2-De me1:hode volgens Dommel LV!

Ui1:gaande van vergelijkng (V.~~) ,

At .
Yj( 1:) - J 1(1:- Z) .Bj('Z1dT + Yj( 1:-4t) .exp( -aj .A1:)

-0

pas1: Dommel de z. g. implicie1:e in1:egra1:ie 1:oe voor he1: oplossen

van de in1:egraal 1:ussen 0 en A1:.

Ui1: Iineaire in1:erpoIa1:ie voIgt s

1( 1:-T>=1( 1:) + « 1( 1:-41: )-1( 1: »/~1:).7'

Voor he1: eers1:e gedeel1:e geId1: dus :

4t 6t
j1(1:-t:').Sj(t)d7.1(1:).JSj(t)dL+ At

o 0 J+ « 1(1:-41: )-1(1: »/~1:). "['.Sj(T)d'r"
o· - - .

- Dj.1(1:~1:) + Gj.I(1:)

4't
me1: Dj- (~/A1:). fT:Bj(t)d 7:"

o

(V.~3)

(V.14)

'2.
- Aj. ( ~-exp( -aj •~1: »/( aj •~1: ) (Aj •exp( -aj .A1: »/aj

(V .~S)

- Aj( ~-( ~-exp(-aj .A1: »/( aj .41: »/aj (V.16)

De convolu1:;ie-in1:egraal Yj(1:) ui1: (V ..~l) gaa1: dus over in :

Yj(1:) - Gj .1(1:) + Dj.1(-1:-.41:) + Yj(1:-A1:).exp(-aj.l\1:)

(V. ~7)

Biermee gaa1: vergeIijking (v.S) over in s

Y(1:) - i' Yj (1:) + Ao. 1(1: )

d
-2 «Gj+Ao).1(1:) + Dj.1(1:-A1:) + Yj(1:-A1:).exp(;.aj •.11:»

¥
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5.3 Vergelijking v~ de rekenme1:hoden.

Teneinde de beide rekenme1:hoden op hun nauwkeurigheid 1:e

1:oe1:sen, zijn berekeningen ui1:gevoerd aan de schakeling van

figuur 5.2. Voor di1: eenvoudige ne1:werk zijn de spanningen en
s1:romen ook langs analyt:;Lsche weg 1:e bepalen.

e(t)

R

L v(t)

c

figuur 5.2 Controle netwerk.

In de schakeling van figuur 5.2 bezi1: de L-C-:Ja:ing 'een
impedantie, welke aan de algemene vergelijking (·V.4) voldoet :

Z(p) - A1/(P+aJ.) + A2/(P+a2)

me1: A1 - A2 - 1/2C

en aJ. - -a2 - j/{LC~

. -I

Voor de spanning over de L-C-kring geldt : V(t)-~(I(P).Z(P»

Indien voor e( 1: ) een stapvo%1l1i.ge spanning gekozen wordt,
ontstaat over de kring een oscillerend spanningsverloop.



v
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Naas~ de analytische berekening is ook een berekening

ui~gevoerd me~ het op de THE aanwezige programma C.S.H.P.

(Continuous-Simulating-Hodelling-Program). De werking hiervan

berust op differentiaalvergelijkingen, die digitaal worden

opgelos~.

De rekenresultaten van de drie digitale rekenmethoden zijn

vergeleken met de analytische oplossing.

De nauwkeurigheid, die met de verschillende rekenwijzen bereik~

ward, . liep weinig uiteen. Bij een rekenstapgro~teAt van 1

mierosee. waren de ui~omsten t~ in 4 decimalen gelijk.

Bij het vergr~en van ~~. werd de nauwkeurigheid minder

At -5,10 microsec. s tot in 2 dec gelijk

At -2S mierosec. : onderlinge verschillen ( l '
At .. 50 microsec. s onderlinge verschillen ( 2'

Algemeen kan gezegd worden

A ~t een tijds~ap van 25 microsee waren de verschillen
onderling kleiner dan 1%

B de drie benaderingen hebben alle een tijdvertraging

van 1/2 x l\~ (zie figuur 5.3).

C de benodigde rekentijd van c.s.m.p. was enkele malen

groter dan die van de andere twee, die in dat opzicht
niet verschilden.

-

t

figuUI' 5.3
Respons op een sprongfunctie.
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Uii: de bovensi:aande puni:en kan geconcludeerd worden, dai: er

nauwe1ijks verschi1 is i:ussen de programma' s "Domme1" en "umoi:o

& Bara", i:erwij1 c.s.m.p. afva1i: door een hoge rekeni:ijd.

In hei: gebruik b1eek de eersi:e eenvoudiger i:oepasbaar i:e zijn,

zodai: voor deze rekenmei:hOOe werd gekozen.

Vo1gens Boeymakers (L III) dieni: de rekensi:apgrooi:i:e i:en

hoogsi:e hei: i:wini:igsi:e dee1 i:e bedragen van de i:ijd, die de golf
nOOig heeft om de lijn i:e door10pen •

. De 1ijn1engi:e, welke verderop in de berekeningen za.l worden

i:oegepasi:, bedraagi: 57.7 Jan. De eerder genoemde 1oopi:ijd is
derha.lve circa 200 microsec.

Mei: de daaruii: voori:v10eiende ~e rekensi:ap van 10

microsec werd mei: "Dolllll1e1" een nauwkeurigheid van l' i:.o.v. de
ana1ytische mei:hOOe behaa1d.

N•B. . . om praki:isch redenen (rekeni:ijd) wordi: in
hei: definii:ieve programma gerekend mei: een i:ijsi:ap
van 20 microsec.
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Toepassing OR de netconfiguratie.

In de figuur 6.1 is de netconfiguratie, waaraan gerekend

gaat worden, getekend.

Omdat de lijn aan het einde open is, is de stroom ter plaatse

nul.

E (tJ
r

<

U h (tJsa r

I
k

(tJ
r >

lijn

u (tJ
7711'

figuur 6.1

Voor het oplossen van de twaalf onbekenden li*s en rechts

van de schakelaar, t.w.: Ok,Ik,Usch en Ib voor de drie fasen,
zijn evenveel vergelijkingen nodig.

De volgende vergelijkingen kunnen opgesteld worden I

- 3 Kirchhoff-spanningsvergelijkingen
3 lijnvergelijkingen

- 6 schakelaarvergelijkingen.

Deze zullen in de volgen~eparagrafenQpg~steld worden, waarna
ze in matrixvorm worden gezet en opgelost.



6.1---DeKirchhoff-spanningsvergelijkingen.

6.l.l---Convoluties over meerdere kringen.

De algemene vorm van de bedrijfsimpedantie en de

homoplaire impedantie is als in de figuur 6.2 aangegeven.(zie

ook paragraaf 4.2).

figuur 6.2 Impedantie met n kring-en.

rn hoofdstuk vijf ie het oplossen van de convolutie--,
inteqraal I(t)*~(Z(p» behandeld, uitqaande van de algemene

beechrijving van de impedantie door ;

Z(p) - Ao + Al/P+al) + A2/( p+a2) + A3/( p+a3) +•.. (VI.l)

De daar uiteengezette rekenmethode zal nu worden toegepast op

het netwerk van figuur 6.2, met ale impedantie (zie paragraaf

4.2) :

Z(p) - Ro + pLo + I (Ri + Mi/(p-qli) + Ni/(p-q2i»
A
A 2.A

- Ro + pLo +:L Ri + ~ AAi/( p+ai )
i=q i~,

waarin A het aantal resonantie-kringen is.

-I

Z.I(t) -£ (I(p).Z(p»

_I A V'
.: £ (I(p).(Ro + pLo +~Ri +~ (Alu/(P+ai-») 

l=1 i~I
A -2,04 ----

-IRi.I(t) + Lo.(d/dt I(t» + ~ Yi(t)
~=o {,=o

(VI.2)

(VI.3)

(VI.4)

(VI.S)

(VI.6)
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met, vo1gens verge1ijking (V.17) :

Yi(t) - Gi.I(t) + Di.I(t~t) + Yi(t-~t).exp(-ai.At)

met Gi - AAi(1-(1-exp(-aLlit»/(aL4t»/ai

(VIo7)

(VI. a)

en Di - AAi(1-eXP(-ai.4t»/(ai2..lit ) -(AALexp(-aLAt»/ai
(VI.9)

Ste11en we
'Z,A

G -I Gi,,:.
t.A

D -~ Di,
l: I

2A
SZI -I Yi( t-At). exp( -ai .At).

i:l

(VIolO)

Biermee gaat (VI.4) over in :

_.
Z. I ( t) - t: (I( P ) •Z( p »

A
-~RLI(t) + Lo.I(t)/At ':" Lo.I(t-.4t)/.4t
£:0

+ G.I(t) + D.I(t-At) + SZI (VI.12)

6.~.2----De spanningsverge1ijkingen voor de configuratie.

In figuur 6.1 kan voor de drie fasen de kirchhoff-:

spanningswet toegepast worden. Voo~ de R-fase wordt dit :

-.
Er(t) - Ib,r(t)*~(Zb(p» - Usch,r(t)

_I

- (.('(Zo(p)-Zb(p» * (Ib,r(t)+Ib,s(t)+Ib,t(t»)/3 - 0

(VI.13)
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Verder uitgewerkt wordt deze vergelijking :

-, -.'
2( lb, r( t )*£ (Zb(p» )/3 - (lb, s( t )*~( Zb( p» )/3

., ~,

- (lb,t(t)*[' (Zb(p»)/3 + (Ib,r(t)*['(ZO(p»)/3

... 1 ... ,

+ (Ib,s(t)*£ (zo(p»)/3 .+ (Ib,t(t)*£ (Zo(P»)/3

• Er(t) - Osch,r(t)

(VI.14)

In (VI.14), die geldt VOOI:' de R-fase, komen zes convoluties

voor, die alle ook in de vergelijkingen voor de andere fasen

vertegenwoordigd zijn :

~,

lb,r(1:)*~(Zb(p»

-,
Ib, s( t)*J:: (Zb( p»

••
Ib, t( t )*C (Zb( P ) )

.,
Ib, r( t ) *4 (Zo( p ) ) ,

.,
lb, s( t)*C(Zo(P»,

-,
Ib,t(t )*L (Zo(p».

Deze convoluties worden aIle opgelost volgens de methode,

beschreven in paragraaf 6.1.1. Bet is ech1:er weI noodzakelijk,

de aanduidi~gen van de verschillende termen eenduidig vast te

leggen.

De bedrijfs-impedantie bestaat uit Ab kringen en de hompolaire

'ui1: Ao, beide vermeerderd met een zg. nulde kring.

De elemen1:en uit deze kringen worden aangeduid als :

Rbo, Lbo, RbI, Lbl, Cbl, Rb2, enz., resp.:

Roo, Loo, Rol, Lol, Col, R02, enz ..

In het algemeen :

Rbi,Lbi,Cbi,Roi,Loi en COi.

De constanten van de breuken, die met deze elementwaarden

gevormd worden, worden als voIgt aangeduid

AAbi,abi,AAoi en aoi.



-36-

Voor wat betreft de onbekenden G,D en SZI uit (VI. 12 ) het

volgende

Gb,Db en SBR,SBS,SBT voor de bedrijfstak

en Go, Do en SOR, SOS, SOT voor de homopolaire tak.

In het volgende voorbeeld is e.e.a. verduidelijkt :

(zie ook (VI.12»

-I
Ib,r{t)*~{Zb{p» -

Ab
~ Rbi.Ib,r{t) + Lbo.Ib,r{t)/~t - Lbo.Ib,r{t-4.t)/6t
£=0

+ Gb.Ib,r{t) + Db.Ib,r(t-At) + SBR

(VI.15)

-I

Lb,t{t)*~{Zo(P» -

AD
~ RoLIb,t{t) + Loo_.Ib,t{t)/At - Loo.Ib,t{t-At)/At
i:=o

+ Go.Ib,t{t) + Do.Ib,t{t-At) + SOT

(VI.16)

AIle zes de convoluties uit (VI .14 ) kunnen op bovenstaande

wijze uitgeschreven worden.

Zodoende krijgen we drie spannings-vergelijkingen (voor elke

fase een).
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Voor wat betreft de onbekenden G, D en SZI uit (VI .12) het

volgende

Gb, Db en SBR, SBS , SBT voor de bedrij fstak

en Go,Do en SOR,SOS,SOT voor de homopolaire talc.

In het volgende voorbeeld is e.e.a. verduidelijkt :

(zie ook (VI.12»

-I
lb, r(t )'*£(Zb(p» -

A~
L RbLIb,r(t) + Lbo.lb,r(t)/At - Lbo.lb,r(t-At)/6t
£=0

+ Gb.Ib,r(t) + Ob.Ib,r(t-At) + SBR

(VI.1S)

-I

Lb, t( t ) '*.c(Zo( p» -

A.
2" Roi. Ib,t( t) + Loo_.Ib,t( t VAt - Loo.Ib,t(t-At )/At

LCO

+ Go.Ib,t(t) + Do.lb,t(t-At) + SOT

(VI.16)

Alle zes de convoluties uit (VI.14) kunnen op bovenstaande

wijze uitgeschreven worden.

ZOdoende krijgen we drie spannings-vergelijkingen (voor elke

fase een).
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6.2----0e lijnvergelijkingen.

In par. 4.~ is in de laatste alinea uiteengezet, hoe het

omzetten van de komponentgrootheden, waarmee op de lijn

gerekend wordt, naar fasegrootheden, waarmee in de configuratie

gerekend wordt, in zijn werk gaat.

De uitdrukkingen' voor de lucht:komponenten 01,2 en 11,2 uit

(111.27) dienen in (rv.7) en (rv.S) ingevuld te worden en die

voor de homopolaire komponenten Uo en 10 in (rv. 24) en (rv. 2S ) •

Aldus krijgen we drie lijnvergelijkingen.

In deze uitdrukkingen komen ook de spanningen voor, die zich

aan het einde van de open lijn voordoen : om,r(t),om,s(t) en

om,t{t). Deze waarden worden volledig bepaald door de

spanningen en de stromen, die aan het begin optreden.

Invullen van de uitdrukkingen uit (111.27) in (rv.7),(rv.S),
- -

(rv.24) en (rv.25) levert: (met m -) k, k -) m, Im(t)-O) drie

vergelijkingen, waardoor de spanningen om,r(t), Om,s(t) en

om,t{t) eenduidig bepaald zijn.

6.3---De schakelaarvergelijkingen.

De laatste zes vergelijkingen Z1)n nodig om de drie

schakelaars, die zich in de configuratie bevinden, te
beschrijven.

In de figuur 6.3 is zo·n schakelaar getekend.

I1 (tJ ~ ..I I 2(tl

~Jf-l- O>-----_"J::"-~I-
U1 (tJ Uit1

---<y:1-------J(-
___ Firjuu:r' 6.3 model. van een schakel.aar.

........"
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Voor de stromen en spannngen in het schakelelement kunnen vier

vergelijkingen opgesteld worden I

In de open toestand I 11(t) - 0 )
)

12(t) - 0 . )

In de gesloten toestand 01(t)-02(t) - 0 )
)

11(t)-I2(t) - 0 )

(VI.17)

(VI.18)

Voor de drie schakelaars uit figuur 6.1 kunnen dan de volgende

vergelijkingen opgesteld worden :

mJ. 0 o Ib,r(t) n1 o o Osch,r(t)-Ok,r(t)

o m2 o , Ib,s(t) + 0 n2 o .' Osch,s(t)-Ok;s(t) - .2

o o m3 Ib,t(t) o o n3 Osch,t(t)-Ok,t(t)

(VI.19)

mJ. 0 0 Ik,r(t) n1 0 0 Ib, r( t )-Ik, r(t)

0 m2 0 • Ik,s(t) + 0 n2 0 • Ib,s(t)-Ik,s(t) - 0

0 0 m3 Ik,t(t) 0 0 n3 Ib,t(t)-Ik,t(t)

(VI.20)

Als de betreffende schakelaar (i) open is (Ii-O), geldt I

mi - 1 en

ni - 0,
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a1s deze dich~ is (Ul-0), ge1d~

mi - 0 en

ni - 1.

6.4---De matrixverge11jking.

In de paragrafen 6.1. tIm 6.3 zljn twaalf verge11jkinen

opgeste1d, waarmee de twaalf onbekenden opge1ost kunnen worden.

In matrix-vorm ziet een en ander er a1s vo1gt ult s

M1, 1 .•...•.........••..•.•Ml,12

M12,l M12,12

Usch,r(t) 

Usch,s(t)

Usch,t(t)

lb,r(t)

lb, s(t)

Ib,t(t) - £ (V:I.21.)

Uk, r(t)

Uk,s(t)

Uk,t(t)

Ik,r(t)

Ik, s(t)

Ik,t(t)

In appendix-1. zijn de waarden gegeven van de e1ementen van de

matrix M en de vector C, zoals deze uit de verge1ijkingen

(VL.16) tIm (VL.20) vo1gen.

-
Op bet rekencentrum van de THE is een procedure voorbanden, die

de gebruiker in staat ste1t, een matrix-verge1ijking als

(VL,21.) op te lossen.



BOOFDSTUK Vl: I •

1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r1r

Resultaten van de berekeningen.

De theorie uit de voorgaande beschouwingen heeft geleid

tot een vergelijking in matrix-vorm. (Vl: • 21 ), die op en

rekenmachine opgelost die~t te worden.
Dit heeft geresulteerd in een universeel rekenprogramma, "NET3"

genaamd, dat transiente verschijnselen berekend in een netwerk,

zoals eerder beschreven in figuur 6.1.

Van dit netwerk moeten de gegevens via een speciale invoerfile

ingevoerd worden. Deze invoergegevens bestaan uit informatie

over de bron, de impedanties, de schakelaars en de lijn.

De gegevens van de impedanties kunnen met het programma
- - -

"impedantie" verkregen worden, terwijl voor de weegfuncties het

programma "weegfunctie" gedraaid moet worden.

Bet programma NET3 heeft een tweeledige uitvoer:

1. De fasesPanningen aan het einde van de lijn, t.w.

om,r(t), um,s(t) en Um,t(t) worden met tijdstapjes

ter grootte van At berekend en uitgeprint.

2. De drie spanningen worden tevens in een z.g. plotfile

gezet. Met deze file kan op een grafische terminal

een plot van de betreffende signalen gemaakt worden

in de vorm. van een hard-copy. Tevens kunnen de

signalen op een pentekenmachine op de gewenste

grootte getekend worden.

Het programma NET3 is gebruikt om de transiente verschijnselen

te berekenen, die zich voordoen op de lijn Krimpen-Diemen

ingeval een enkel circuit vanuit Diemen wordt ingeschakeld.

Deze configuratie is tevens op de TiNA nagebootst, terwijl ook

resultaten voorhanden zijn van metingen, die de KEMA op
hetzelfde-traject heeft uitgevoerd.



Door nu de resultaten van NET3, 'l'NA en KEMA met elkaar te

vergelijken, kan een uitspraak gedaan worden over de vraag, in

hoeverre een deelnet gesimuleerd dient te worden, m.a.w. uit

hoeveel kringen de bronimpedanties dienen te bestaan. Bij dit

alles moet in gedachte bl1jven, dat de overgangsverschijnselen

een goede overeenstemming dienen te vertonen met metingen in

het uitgestrekte net. Dit laatste kan als het hoofddoel van dit

afstudeerwerk aangemerkt worden.

De KEMA-metingen werden uitgevoerd op 16 aug. 1979. Er werd

dertien maal ingeschakeld, waarbij de schakelvolgorden van de

fasen varieerden. De optredende overspanningen werden gemeten

met een 6-kanaals-registratie-systeem, waardoor de drie

fasespanningen tweemaal gemeten werden I eenmaal met langzame

en eenmaal met snelle tijdbasis.

De metingen op de 'l'NA werden uitgevoerd me~ .een bro~~~antie

van zeven kringen in de bedrijfstak en twee in de homopolaire

tak. Bet systeem levert zowel numerieke waarden van het

uitgangssignaal, als een afdruk van een· tekenautomaat, waarin

het verloop is weergegeven.

In de berekeningen met NET3 had de bronimpedantie twee kringen

in de homopolaire tak, terwijl dit aantal in de bedrijfstak

varieerde van een tot tien.

Bij het vergelijken van de overgangsverschijnselen aan het

uiteinde van de lijn, kan men zich richten op twee facetten :

1. De vorm van de spanningen.

2. De kansverdeling van de amplitude der spanningen.

In de volgende paragrafen zal op beide punten worden ingegaan.
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7.1 De vorm van de spanninqen
(zie ook bijlage I).

In grafiek 1 van bijlage I is e~n spanningsverloop van de

R-fase weergegeven, zoals deze op de '1'NA werd gereqistreerd. De

R- en S-fase werden gelijktijdig ingeschakeld op het

spanningsmaximum van de eerste, terwij1 de schakelaar van de

T-fase 3 msec. later werd gesloten.

In de grafieken 2 tIm 8 en 11 van bijlage I zijn de resultaten

gegeven van NET3, bij dezelfde schakeltijden als op de TNA,

echter bij een wisselend aantal krinqen. Bet aantal is 10, 7,

6, 5, 4, 2 en 1 voor respectievelijk de grafieken 2, 3, 4, 5,

6, 7 en 8. Grafiek 9 toont de bedrijfsimpedantie als functie van

de frequentie voor de combinatie van 10 kringen, terwijl

grafiek 10 dit verloop geeft voor 7 krinqen. Ingeval van minder

kringen is het verloop identiek tIm de pool met het ranqnu.mmer,

overeenkomstig het aantal kringen.

Grafiek 11 heeft betrekking op 3 kringen, welke evenwel

corre~ponderenmet de le, 5e en 7e pool, waardoor de impedantie

het verloop heeft als weergegeven in grafiek 12. ~rafiek 11

toont een sterke overeenkomst met grafiek 3 (7 krinqen) voor

wat betreft het begin van de transiente.

In grafiek 13 is de KEMA-proef K9 weergegeven, terwijl grafiek

14 het resultaat geeft van NET3, met 10 krinqen en dezelfde

inschakeltijden van de fasen.

Bet verloop van de signalen van NET3 komen goed overeen met die

van de TNA. Bij een groot aantal. .kringen is er weiniq verschil,

terwijl bij een kleiner aantal de overeenkomsten minder worden;

Algemeen kan gezegd worden dat een groter aantal kringen meer

hogere harmonischen op het siqnaal geven! terwijl deze bij

minder kringen verdwijnen en het verschijnsel een oscillerend

verloop krijqt.

Voor een redelijke overeenkomst van TNA met NET3 is een minimum

aantal van 4 kringen vereist, terwijl iedere kring, die

toegevoegd wordt, betere resultaten geeft v.w.b. het weergeven

van hogere harmonischen en derhalve de golfvorm~



op verschillende

en verschillen zo

-43-

Oit de laatste twee grafieken, 13 en 14, is te zien, dat het

resultaat van NET3 ook goed overeenstemt met de KEMA-metingen.

Vergelijking van grafiek 13 met 2 tim 8, 9, 11 en 14 toont, dat

voor een volledige simulatie van de veldmetingen een zo groot

mogelijk aantal kringen in de bronimpedantie vereist is,

terwijl voor en globaal onderzoek een aantal van 4 kringen

voldoende geacht moet worden.

7.2 De kansverdeling van de amplituden der overspanningen.

om een uitspraak te kunnen doen over de hooqte der

overspanningen bij inschakelhandelingen aan de te beproeven

lijn en om de verschillende manieren van meten en berekenen te

vergelijken, zijn de KEMA-proeven eveneens op de TNA en door

NET3 gesimuleerd.

Bet geringe aantal van 39 gegevens, nl. 13 metingen voor de drie

fasen, is voor een statistische benadering aan de lage kant.

Toch is een poging gedaan, om aan de hand van het beschikbare

materiaal een uitspraak te doen over de kans,dat op de lijn een

bepaalde overspanning optreedt.

Biertoe zijn de meet- en rekengegevens

manieren in grafiek gezet, om gelijkenissen

goed mogelij.k uit te laten komen

Inde1en van de gegevens in klassen per serie en uitzetten in

gra£iekvorm, levert in bijlage II de grafieken 1S en 16. Ze

geven de cumulatieve kansverdeling voo~ de amplitude der

overspanningen.

In de grafieken komen duidelijk verschil en overeenkomst van de

metingen naar voren.

In grafiek 1S is te zien, dat "KEMA" en "TRA" praktisch op

elkaar liggen, terwijl NET3 een grotere kans op hoge

overspanningen geeft. De gemiddelde overspanning van NET3 is

10% hoger dan bij KEMA. Bij het 2%-punt is dit verschil 15\.
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De reden hiervan schuilt grotendeels in het feit, dat in een

rekenprogramma als NET3 de demping altijd lager uitvalt dan bij

veldmetingen als van de KEMA.

Een ande~e reden zou kunnen zijn, dat NET3 de spanningen meet

aan het einde van en enkelcircuitlijn. De KEMA heeft metingen

uitgevoerd aan een dubbel-circuit-lijn, waardoor de

overspanningen, door wederzijdse beinvloeding van de lijnen,

lager worden.

Grafiek 16 geeft de kane op overspanningen, berekend door NET3,

voor een verschillend aantal kringen.

Bij 10, 7 en 4 kringen liggen de lijnen praktiech op elkaar,

terwijl bij en kleiner aantal de kane op hoge overepanningen

groter wordt.

In bijlage II bevatten de grafieken 17 tIm 22 de procentuele

afwijkingen van de individuele metingen van TNA en NET3 met die

van de KEMA.

Grafiek 17 toont, dat een groter aantal van de metingen op de

TNA lagere overspanningen geeft dan de KEMA, terwijl het

grillige verloop (de intervallen 10-15\ -en 25-30\ hoger dan de

voorgaande) waarschijnlijk te wijten is aan het kleine aantal

metingen.

In grafiek 18 komi: dit effekt ook voor, zij het in sterkere

mate. Duidelijk is in deze grafiek te zien, dat NET3 gemiddeld

hogere waarden geeft dan de veldmetingen.

u1t de grafieken 19 tIm 22 valt te concluderen, dat bij vier

kringen de afwijkingen t.o.v. de metingen met 10 kringen nog

acceptabel zijn.
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BOOFDS'!'OK VIII

**************

CONCLOSIES.

Met het opetellen van NET3 heeft men de besc:hikking

gekregen over een universeel rekenprogramma, wat gebru1k maakt

van een gereduc:eerde netstructuur. Door de keuze van de

rekenmethode bleef de rekentijd van het rekenprogramma binnen

de perken, Zodat het mogelijk werd, voor .deelnetten met

versc:hillende frequentiegrenzen eenzelfde serie

sc:hakelhandelingen te simuleren.

Vergelijking van de rekenresultatenmet de veldmetingen wijst

uit, dat, o.a. door de te geringe demping, de berekende
. .

oversPanningen in NET3 te hoog uitvallen. Aan dit aspect zal- - _. - -
bij een vervolg-studie nader aandacnt moeten worden besteed.

Voor wat betreft het frequentiegebied, binnen ~lke de

deelnetten, voor een goede overeenstemming met de veldmetingen,

dienen te worden gesimuleerd, is geen eenduidige uitspraak te

doen. De reden hiervan is, dat het begrip "goede simulatie"
afhangt van het beoogde doel.

Wil men, voor het beproeven van isolatie of apparatuur, de

golfvorm van de overspanningen vaststellen, welke te ve:rwac:hten

zijn bij bepaalde schakelhandelingen, dan moet het deelnet over

een zo groot lIlOgelijk frequentiegebied worden gesimuleerd.

Gaat men daarentegen na, tot welke spanning de isolatie van de

verschillende netcomponenten belast wordt, dan blijkt de

simulatie van de deelnetten tot 2000 Hz voldoende te zijn.
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APPEND1:X- 1:. De componenten van de matriX.

~.1 - 1, Kl.2 - H1.3 - 0;

: .HL.4 - (2/3)( . Rb1+Lbo/ t+<Jb) + (1/3)( Ro1+Loo/ t+GO),

--'111.5 -(1/3)( .. ) +. (1/3)( .. );

,10..6 - 10..5;

1I1..7-1:/m ~.12 - 0;

- Cl - Er( t) - I:br( t- t)( (2/3)( Db-Lbol t) + (1/3)( Do-Loo/ t) +

,- Ibs(t- t)(-(1/3)( .. ,. + (1/3)( .. ) +
- I:b1:(t- 1:)( -( 1/3)( .. ) + (1/3)( It ) +

- (1/3)( 2*SBR + $OR - SBS + SOS - Sl3T + SOT);

'H2.• ]. - -H2_.~ - 0; 112.2 - 1;

H2.4 - H2.6 - 1ll.5; M2.5 - 111.4;

M2.7 t/m M2.12 - 0;

C2 - Bs(1:) ~ I:bs( t- t)( (2/3)( Db-Lbo/ t) + (1/3)( Do-Loo/ t) +
- -

- I:br( t- t)( -( 1/3 )( It ) + (1/3)( _.. ) +
• ~ I:b1:( t- t)( -( 1/3 )( .. ) + (1/3)( .. ) +

- (1/3)( 2 *S:BS + SOS - sn + $OR - SM' + SOT);

M3.1 - H3.2 - 0; H3.3 - 1;

H3.4 - M3.5 - 1ll.5; M3.6 - 111.4;

H3.7 t/mM3.12 - 0;

C3 .- EtC t) - I:bt( t- t)( ( 2/3 )( Db-Lbo/ ~) + (1/3)( Do-Loo/ t) +

- I:br( t- t)( -(1/3 )( .. ,. + (1/3)( .. ) +
~Ib8(t- t)( -( 1/3)( .. ) + (1/3)( .. ) +
- (1/3)( 2*SBT + SOT - S:BR + SOR - S:BS + SOS);

M4.1 tIm M4.6 - 0;

M4.7 - 1; M4.8 - 0; M4.9 - -1,

.~4.10- -(Zlijn+Rlijn/4); M4.11 - 0; M4.12 - -H4.10;

C4 - «Rlijn/4)/(Zlljn+Rlijn/4».

·,,--(Ukr( t-T )-Ukt( t-T) + (Zlijn-Rlijn/4.)( 1:kr(:t-T )-I:kt:( t-T» )+

(Zlijn/(Zlijn+Rlijn/4».(Qmr(t-T)-um1:(t-T»;



MS.l tim MS.6 • 0;

MS.7 - 1; MS.8 • -1; MS.9 - 0;

M5.10 - M4.10; MS.ll - M4.12; MS.l% - 0;
CS - «.lUijn/4)/(Zlijn+Rlijn/4».

(Okr( t-T )-Oks( t-'1') + (Zlijn-Rlijn/4)( Ikr( t-T)-Iks( t-'1'»)+

(ZlijD/(Zlijn+R11jn/4».(umr(t-T)-oms(t-'1'»;

116.1 tIm M6.6 • 0;

M6.7 -M6.8 - M6.9 - 1;
H6.10 - M6.11 - M6.12 - - {1+C%(0)/2)/(1-C%(0)/%) .ZO;
C6 _. 1/( l-C2( 0» I,(Cl(k4t).(omr(t-lc4t )+t1Id( t-k4t )+tJDrt:( t-kAt»+

C%(k4t).(Okr(t-At)+Oks(t-At)+Ukt(t-At)+

Zo(Ikr(t-At)+Iks(t-At)+rkt(t-~t»»;

M7.1 - n1; M7.% - M7.3 - 0;

M7.4 - ml; M7.S - M7.6 - 0;

M7.7 - -nl; M7.8 • M7.9 - 0;

M7.10 - M7.11 - M7.1% - 0;
C7 ~ 0;

M8.1 - 0; M8.2 - n2; M8.3 - 0;

M8.4 - 0; M8.5 - m2; M8.6 - 0;
M8.7 - 0; M8.8 - -n%; 118.9 • 0;

M8.10 - M8.11 - MS.12 - 0;

C8 - 0;

M9.1 - 119.% - M9.3 - n3;

M9.4 - M9.5 - M9.6 - m3;

M9.7 - M9.8 - M9.9 - -n3;

M9.10 - 119.11 - M9.1% - 0;

C9 - 0;



M10.~ - M10.2 - M10.3 - 0,

M10.4 - n~; M10.5 - M10.6 - 0,

M10.7 • M10.9 - M10.9 - 0,

M10.~0 - m1-n~; M10.~~ - M10.~2 - 0,

CJ.O - 0,

M1J..J. • M1~.2 - M1~.3 - 0,

M1~.4 - 0, M1~.S - n2, M1J..6 • 0,

M1J..7 - M1J..8 - M1J..9 - 0,

MlJ..J.O - 0, M1~.~~ - m2-n2, M1~.~2 - 0,

C~J. • 0,

M12.J. - M12.2 - M12.3 - 0,

MJ.2.4 - M12.S - 0; M12.6 - n3,

M12.7 - M12.9 - M12.9 - 0,

M12.~0 - M12.~~ - 0; M12.~2 • m3-n3,

CJ.2 - 0,



Appendix-It. Gegevens van de Itringen.

r;h1 nu1.p. gew.waarde ber.waarde R Ii C
iJ~) (He) lSl-)(..J2.) ~) (..51.) (Jt) (H) (F)

bedrijfsimpedant:ie.

10 1..505-3

336 ,421. 3230 9.07 3198 8.59 4.625-1 2.595-2 8.675-6
-, 537 - 606 '::2510 28.90 2514 24.67 2.685-1 1.095-2 8.085-6

'. 650 1093.. 2070 1.7. 2070 2.64 1.315-1 5.705-3 1.055-5

-.1685 1775 . 800 29.10 807 30.&2 1.305-1 1.365-3 6.545-6

1970 2186 2820 25.10· 2826' 39.72 1.005-1 1.925-3 3.405-6

2263 2599 347 5.57 359 8.79 8.185-2 5.305-4 9.335-6

~-2740 3090 550 2.26 54-2 4-.21 2.075-2 2.775-4 1.225-5

.4150.5109. 1810 4.33 1812 5.26 1.865-1 9.958-4 1..485-6

6182' 7225 1200 12.00 1202 4.94- 1.025-1 4·.035-4 1..655-6

8300·9209 711 4.62 714 3.77 3.895-2 1.43-5-4 2·.585-6

7 - 3.835-3

336 421 3230 9.07 3198 8.08 4.595-1 2.585-2 8.705-6

537 &06 - 2510 28.90 2513 23.74 2.635-1 1.085-Z 8.155-6

650 1093 . 2070 1.74 2069 2.06 1.285-1 5.635-3 1.065-5

1685 1775 800 29.10 805 24.78 1..085-1 1.245-3 7.195-6

1970 2186 2820 25:10 2824- 27.94- 7.655-2 1.685-3 3.895-6

2263 2599 347 5.5-7 354 5.31 5.605-2 4.385-4 1.135-5

2740·3090 550 2.26 534 2.10 1.095-2 2.015-4 1.685-5

6 4.875-3'

3·36 421·-·3230· 9.07 3'197 7.90 4.565-1 2.575-2 8.735-6

537 &06 2510 28.90 2513 23.14 2.595-1 1.075-2 8.225-6

650 1093 2070· 1.74 2069 1.83 1..255-1 5.565-3 1.085"';5

.16851775 800 29.10 803 19.04 8.455-2 1.105-3 8.135-6

1970- 2186, 2820 25,.10 2823 1.4.74 5.065-2 1.375-3 4.785-6

2263 2599 347 5.57 351 2.27 2.635-2 3.005-4- 1.655-5

.5 6.425-3

.-336 421 3230 9.07 3197 7.66 4.515-1 2.565-2 8.788-6

- 537 ..: 606 2510 28.90 2513 22.23 . 2 ...525-1. 1..Q55~2 8.345-6

6501093 2070 1.74 2068 1.55 1.195-1 5.445-3 1.105-5

1685 1775 800 29.10 806 10.90-4:'995-2 8.445-3 1..065-5

1970, 2186 2820 25.10 2819 2.09 1.845-2 7.775-4 8.405-6

---,- _.-



pool nu1p gew.. waarde ber.waarde R L c
(Ha) (Hi) (.12.J(St) (..Q) (n) (..n) (1:-4) (F)

4 7.915-3

336 421. 3230 9.07 31.97 7.47 4.465-1. 2.545-2 8.825-6

537 606 251.0 28.90 251.3 21..37 2.445-1. 1..045-2 8.465-6

,650 1.093 2070 1..74 2067 1..38 1..1.45-1. 5.325-3 1..1.35-5

1.685 1.775 800 29.1.0 798 4.96 2.1.85-2 5.585-4 1..605-5

3 8.775-3

336 421. 3230 9.07 31.96 7.35 4.425-1. 2.535-2 8 .. 865-6

537 606 251.0 28.90 251.3 20.75 2.395-1. 1..035-2 8.565-6

650 1.093 2070 1..74 2067 1..28 1..1.05-1. 5.235-3 1..1.55-5

2 2.495-2

,336 421. 3230 9 .. 07 31.80 3.53 2.925-1. 2.065-2 1..095-5

537 606 251.0 28.90 251.0 2.1.6 4.225-2 4.31.5-3 2.045-5

•
1. 3.1.85-2

336 421. 3230 9.07 31.68 2..44 2.265-1. 1..81.5-2 1..24$-5'

3 gewogen kringen.

2.1.05-3

336 1.093 3230 1.74 3221. 1..94 1..42500 4.535-2 4.955--6

1.970 2599 2820 5.57 2821. 2.59 8.21.5-2 1..745-3 3.755-6

2738 3091. 533 2.26 534 1..82 2.835-3 1..01.5-4 3.355-5

bomopolaire impedant:ie.

2-

556 945

1.71.5 2540

2000 30.0

750 60.0

201.3

762

42.3

46.2

1..1.85-2

8.25500 5.205-2 1..585-6

9.33500 1..095-2 7.875-7


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	Hoofdstuk I
	Hoofdstuk II
	Hoofdstuk III
	Hoofdstuk IV
	Hoofdstuk V
	Hoofdstuk VI
	Hoofdstuk VII
	Hoofdstuk VIII
	Literatuurlijst
	Bijlage I
	Bijlage II
	Appendix I
	Appendix II

