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Samenvatting

Het onderbreken van kleine inductieve stromen kan aanleiding geven

tot het optraden van hoge overspanningen. De oorzaak hiervan is

gelegen in het optreden van zogenaamde stroombreking.

Hieronder wordt verstaan het afbreken van de stroom door een

schakelaar voordat de stroom zijn natuurlijke nuldoorgang bereikt heeft.

In dit verslag worden achtereenvolgens de oorzaken behandeld die tot

stroombreking aanleiding kunnen geven. Dit wordt gevolgd door een

bespreking van de verschillende stabiliteitstheorieen. Daarna komt

de meetopstelling aan bod, waarna de resultaten die behaald zijn

met een persluchtschakelaar en een SF
6
-schakelaar besproken worden.

In de conclusies komt naar voren dat het toepassen van de dynamische

stabiliteitstheorie op oscillogrammen van de persluchtschakelaar niet

geoorloofd is.

Summary

The interruption of small inductive currents can cause high overvoltages.

This is c2used by so called current chopping. This means that a

current flowing through a circuit breaker ceases to flow before its

natural zero-crossing is reached.

The causes wich can lead to current chopping are treated first.

This is followed by a discussion of the various stability-theoriss.

The experimental set-up is shown, followed by the results obtained

with an air-blast circuit breaker and a SF 6 circuit breaker while

interrupting small inductive currents.

The main conclusion is that the use of the dynamic stability theory

while interpreting the oscillograms of the air-blast circuit breaker

is not justified.
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Lijst van gebruikte symbolen

de momentane waarde van de boogstroom (A)

de waarde van de boogstroom op moment van

instabiel worden (A)

( As/V)

(As/V)"

(V/A)

belstingszijde v.h."
de bronzijde van het circuit

" "

capaciteit aan

de exponent van de statische boogkarakteristiek

duidt de schakelaar aan

parameters vol gens van der Els

capaciteiten (As/V)

··
··

··

··
seris schakeling van C en C (As/V)

s t
de "Common mode rejection ratio" van de diffe-

rentiaalversterker (dB)

de veldsterkte in de schakelaarboog (V/m)

de frequentie van de instabiliteitsoscillatie (Hz)

: de geleibaarheid van de schakelaarboog (Am/V)

een stroom (A)

E
a

f.
~

9

I

I
a

I .
a~

b0' b1

C, Cn' Cb ' C1 •••

C
s

Ct
C"

CMRR

I ao de waarde van de boogstroom in een stationair

brandende boog (A)

··

··I
c

1

L

L
s

de waarde van de boogstroom op moment van

stroombreking (A)

de lengte van de gaskolom in de schakelaar (m)

een zelfinductie (Vs/A)

: de zelfinductie die de inductiviteit van de

bronzijde representeert (Vs/A)

de zelfinductie die de inductiviteit van de

belastingszijde representeert (Vs/A)

L a
La

R

R
a

R .
a~

\

de zelfinductie in het boogmodel van Rizk (Vs/A)

: de zelfinductie in serie met de schakelaar ( Vs/A)

de weerstand in serie met de schakelaar (V/ A)

de momentane waarde van de boogweerstand (V/A)

de waarde van de boogweerstand op het moment

van instabiel worden (V/A)

de dynamische weerstand, gedefinieerd als de

negatieve hoek van de raaklijn aan de statische

karakteristiek (viA)

: de waarde van R
d

op moment van instabiel worden

(V/A)



zelfinductie waarvan de stroom afbreekt (V)

: de theoretisch maximaal te verwachten over-

R.
~
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W
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··
··

··

··
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de weerstand in serie met L in het boogmodel
a

van Rizk (V/A)

de door Baltensperger ingevoerde differentiele

weerstand (V/A)

tweepolige omschakelaar

zesstanden schakelaar

de tijd in (9), (ms) of ( s)

een spanning (V)

de momentane boogspanning (V)

de waarde van de boogspanning op moment van

instabiel worden (V)

de waarde van de boogspanning van een stationair

brandende boog ( V)

de spanning over de capaciteit parallel aan een

spanning over de capaciteit parallel aan een

zelfinductie waarvan de stroom afbreekt (V)

de ingangsspanning van de differentiaal

versterker (V)

de uitgangsspanning van de differentiaal

versterker (V)

de magnetische energie aanwezig in een

zelfinductie (J)

de hoekfrequentie van de instabiliteitsoscillatie

(rad/s)

de elektrische tijdconstante van de schakelaar

boog (s)

de kritische tijdconstante volgens van der Els (s)

het door de beblazing afgevoerde vermogen (J)

de spreiding in de statische resultaten
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1 Inleiding

De betrauwbaarheid van een continue energievoorziening hangt in

belangrijke mate af van de in het net apgestelde vermogensschakelaars.

Naast het in- en uitschakelen tijdens normaal bedrijf moeten zij

de veel gratere kortsluitstromen kunnen anderbreken, zonder daarbij

schade aan het net of zichzelf toe te brengen.

Een veel voorkomende schakelhandeling is het afschakelen van

motoren, compensatiespoelen of onbelaste transformatoren.

Bij het afschakelen van deze relatief kleine inductieve stromen

kunnen overspanningen ontstaan die hoger kunnen zijn dan de over

spanningen ten gevolge van de onderbreking van kortsluitstromen.

De oorzaak hiervan is het optreden van stroombreking (Eng.: "current

chopping lf
). Hieronder wordt verstaan het afbreken van de stroom

door de schakelaar voor het bereiken van de natuurlijke nuldoorgang.

In figuur 1.1 is dit weergegeven.

II ",c , ,
" figuur 1.1

Vaak zien we niet een abruptafbreken van de stroom, maar een

aanzwellende oscillatie die 00 een gegeven moment de nul-as snijdt,

waarbij de stroom nul blijft.

Oit is in figuur 1.2 weergegeven.
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figuur 1.2

In de figuur wordt met Ii de waarde van de stroom aangegeven waarbij

de aanzwellende oscil}atie start. Met I wordt aangegeven de waarde
c

die de stroom zou hebben zonder oscillatie, op het moment dat de

stroom afbreekt.

Op het moment van stroombreking is in de inductieve belasting een

magnetische energie aanwezig met de waarde

Deze energie komt oscillatorisch vrij in het circuit gevormd door

de inductieve belasting en de aanwezige capaciteit parallel hieraan.

De parallel-capaciteit kan een echte, geconcentreerde capaciteit zijn

in de vorm van een condensator of esn kabel, maar ook de altijd

aanwezige parasitaire capaciteit. In het vervolg zal geen onderscheid

gemaakt worden tussen echte capaciteiten of parasitaire capaciteiten.

Er zal slechts gesproken worden over de capacitsit parallel aan de

inductieve belasting.



In figuur 1.3 is schematisch het circuit van inductieve belasting

plus parallel-capaciteit weergegeven.

t tchop
--_.~---------..,.---..,

B

uI==o C figuur 1.3-

Als de demping in eerste instantie verwaarloosd wordt voIgt;

+ = ( 2 )

Hieruit vinden we:

U =max
1

+ I.
c

\
Lie

We zien dat bij grate breekstromen en kleine parallel-capaciteiten

hoge overspanningen kunnen ontstaan.

Het optreden van stroombreking kan verschillende oorzaken hebben.

In de literatuur worden de volgende genoemd:

stroombreking t.g.v. de overgang van boog- naar glimontlading

stroombreking t.g.v elektrode-effecten

- stroombreking, ingeleid door boogverkorting

stroombreking t.g.v. oscillaties in het hoofdcircuit, veroorzaakt

door een herontsteking in e8n andere fase.

stroombreking door instabiliteit van het geheel van boog en

aangrenzend circuit t.g.v. de negatieve U-I-karakteristiek

van de boog.

Deze oorzaken zullen achtereenvolgens behandeld worden.
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1.1 Stroombreking ten gevolge van de overgang van boog- naar

glimontlading

Dit verschijnsel kan optreden in zogenaamde "kolomboogschakelaars".

Onder kolomboogschakelaars worden die typen schakelaars verstaan

waarvan de karakteristieke eigenschappen bepaald worden door de

kolom heet gas die zich tussen de contacten bevindt tijdens de

onderbreking.

In deze categorie vallen de persluchtschakelaar, de SF6-schakelaar,

de olie-gevulde schakelaar en de olie-arme schakelaar.

De boogontlading in een kolomboogschakelaar vergt een zekere minimale

stroom om in stand te blijven. Beneden die waarde kan aileen een

glimontlading in stand gehouden worden. Een glimontlading heeft

echter een veel grotere spanning nodig om zich te handhaven dan

een boogontlading.

Wanneer de stroom door een boogontlading de overgangsstroomsterkte

bereikt, is een spanningssprong nodig om de geleidbaarheid via

een glimontlading te onderhouden.

De aanwezige parallel-capaciteiten en eventueel aanwezige zelf

inducties van het aangrenzende circuit laten zo'n spanningssprong

in het algemeen niet toe zodat de ontlading breekt.

Voor olie-schakelaars ligt de grenswaarde van de boogstroom bij

ca. 1,5 Ampere. Voor persluchtschakelaars vinden we een waarde van

ca. 0,5 Ampere. In SF
6
-schakelaars is tot nu toe stroombreking

ten gevolge van de over gang van boog- naar glimontlading niet

geconstateerd.

1.2 Stroombreking ten gevolge van elektrode-effecten

In tegenstelling tot kolomboogschakelaars wordt bij vacuumschakelaars

het onderbreek_gedrag voornamelijk bepaald door het gebruikte

contactmateriaal.
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Om een gasontlading in vacuum te onderhouden moet voortdurend

metaaldamp worden vrijgemaakt uit de kathode.

Dit gebeurt door Joule-verwarming van zeer kleine kathode

emissievlekken.Oit proces vergt een minimale stroom, welke

afhankelijk is van het gebruikte kathode-materiaal.

Voor koper ligt de breekwaarde op ongeveer 5 Ampere.

De fabrikanten van vacuumschakelaars trachten door het kiezen van

speciale contactmaterialen een zo laag mogelijke breekwaarde te

realiseren.

1.3 Stroombreking, ingeleid door boogverkorting

Bij zowel olie-, luchtdruk- als SF
6
-schakelaars is deze vorm van

stroombreking geconstateerd.(van den Heuvel (11).

Door de Forse blussing neemt de booglengte bij kleine stromen

sterk toe. Het is nu mogelijk dat de boog een stuk van zichzelf

kortsluit, of op een andere plaats in de schakelaar gaat staan,

waarbij de totale booglengte plotseling minder wordt.

Door deze spanningssprong over de schakelaarboog zullen de capaci

teiten aan weerszijden van de schakelaar eveneens plotseling naar

een andere potentiaal worden gedwongen.

Dit gaat gepaard met een hoogfrequente stroomoscillatie, die vanwege

de vaak kleine inductiviteiten in de buurt van de schakelaar hoge

piekwaarden kan hebben.

Deze hoogfrequente stroompieken worden gesuperponeerd op de net

frequente stroom door de schakelaar. Hierdoor kan de stroom door

de schakelaar momentaan naar nul gedwongen worden en dus afbreken.

Zie figuur 1.4

figuur 1.4
'!>oo
2.00,-.__~_
\00

0 .... '---'

u
(V)
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1.4 Stroombreking ten gevolge van oscillaties in het hoofdcircuit

veroorzaakt door een herontsteking in een andere fase

Dit soort stroombreking kan optreden bij het onderbreken van stromen

in driefasen-circuits. We bekijken daartoe figuur 1.5

figuur 1.5

T

R
T T T

I
I

-'-
I --

-r- --
en I <;,

I

S
.. " ..

I

I

-- -- I - =~

£I~
I -r-

t Co e"I .... ..

Stel dat op het moment van contactscheiding de stroom in de fase R

zijn nuldoorgang dicht genaderd is. Deze stroom kan dan als eerste

ondsrbroken worden. Door de nog geringe contactafstand kan in

fase R een herontsteking optreden als gevolg van de wederkerende

spanning over de schakelaarcontacten.

Hierdoor zullen er kortstondig st~omen met hoge frequenties kunnen

worden uitgewisseld tussen de capaciteiten aan weerszijden van de

schakelaar. Vanwege de vaak geringe inductiviteiten in de directs

omgeving van de schakelaar kunnen deze stroman hoge piekwaarden

hebben.

Door capacitieve en/of inductieve koppeling kunnen deze oscillaties

ook in de andere fasen doordringen, gesuperponeerd op de fase

stromen. ~aardoor kunnen deze stromen naar nul worden gedwongen

hoewel zij hun ~atuurlijke nuldoorgang nag lang niet bereikt hebben.

Hierdoor kunnen hoge breekwaarden optreden.

Tot nu toe werd deze soort van stroombreking aIleen bij vacuum

schakelaars geconstateerd.

Ter onderscheiding van de andere mechanismen die tot stroombreking

aanleiding kunnen geven wordt dit meestal "virtuele stroombreking"

genoemd.
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!
1.5 Stroombreking door instabi1iteit van het gehee1 van boog en

aangrenzend circuit ten gevo1~e van de negetieve U-I

karakteristiek van de boog

Het gedrag van een boog in een ko1omboogschake1aar wordt overheerst

door de eigenschappen van de boogzui1.

Om de ge1eidbaarheid van het geioniseerde gas tussen de contacten

te handhaven moet minstens evenvee1 energie e1ektrisch worden

toegevoerd als door de koe1ing wordt afgevoerd.

Voor 1angzame veranderingen kan de koe1ing a1s constant worden

beschouwd.

Het verband tussen boogspanning U en boogstroom I kan dan (voor
a a

een beperkt traject in de buurt van de nuldoorgang) geschreven

worden a1s:

~

U • I = constant
a a = (4)

P
k

is hier het door de koe1ing afgevoerde vermogen, a1s 0<. = 1.

In figuur 1.6 is re1atie (4) grafisch weergegeven.

figuur 1.6

Het verband tussen U en I van de boog wordt de "stationaire
a a

boogkarakteristiek genoemd. De constanten ~ en Pk zijn boogconstanten

die exoerimentee1 bepaald kunnen worden.

Zij hangen onder meer af van de 1engte van de boog, het boogmedium,

de contactmateria1en en de schake1aarconstructie.
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Aan figuur 1.6 zien we dat de boogweerstand R = U II geen constante
a a a

waarde heeft.

Uit de regeltechniek is bekend dat dit soort niet-lineaire elementen

orrzaak kunnen zijn van instabiel gedrag in een circuit waarin

inductiviteiten en capaciteiten aanwezig zijn.

Op basis van de stationaire boogkarakteristiek zijn twee soorten

stabiliteitstheorieen ontwikkeld.

Dit zijn de

statische stabiliteitstheorie

- dynamische stabiliteitstheorie

Beide theorieen zullen in de volgende hoofdstukken behandeld worden.



2 De statische stabiliteitstheorie

Reeds rond 1900 is door Kaufmann werk verricht op dit gebied

Kaufmann nam aan dat de boog als een zuiver ohmse weerstand

beschouwd mocht worden.

De gasontlading zal zich "oneindig snel" aan een verandering van de

stroom door de boog aanpassen. De stationaire karakteristiek levert

dan het verband tussen boogspanning en boogstroom.

Kaufmann ging uit van figuur 2.1.

r---C:R~}--~'BOOG---~

E figuur 2.1

Voor het circuit in figuur 2.1 werd door Kaufmann aangetoond dat

voor stabiliteit moet gelden:

R +
c1ua

dI
a

> 0 ( 5)

Deze theorie is slechts beperkt bruikbaar, omdat hiermee niet het

optreden van aanzwellende oscillaties, voorafgaand aan het breken

van de stroom, verklaard kan worden.

Baltensperger [3J heeft het door Kaufmann opgestelde model nader

uitgewerkt. Hij toonde aan dat er instabiliteitsoscillaties kunnen

ontstaan ten gevolge van de negatieve U-I-karakteristiek.

Daarbij ging hij uit van het circuit uit figuur 2.2.
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R B

figuur2.2

De zelfinducties L
s

en L
t

(van respectievelijk de bron en de belasting)

zijn zo groot dat ze veor de hier beschouwde hoogfrequente

escillaties buiten beschouwing mogen worden gelaten.

Baltensperger stelde de boeg voer door middel van sen differentiele

weerstand:

= - e><.R ,
a

waarin R de mementane boogweerstand is.
a

Als equivalent circuit vinden we dan figuur 2.3.

T-~T~T':"Tr'I.._-e:::;:::::»-----C=::J---,- - - -
L' R

figuur 2.3

II'----------1
II
I-

C
-:-

II
----.I

Voer de karakteristieke vergelijking van dit tweede-orde systeem

vinden we de volgende uitdrukking:

(6)

p2 L"C II + (R -o<.R). pC"
a + 1 = o (7)

~1et behulp van het Hurwitz-criterium [51 voor stabiliteit vinden

we dat voor stabiliteit moet gelden:

R ~ RIo<.
a

(8)



Als R = R/~, dan wordt de frequentie van de optredende
a

instabiliteitsoscillatie:

w
i = VLite"

(9 )

In de literatuur wordt vaak een waarde voor R aangegeven in de orde

van 1 a 2Jt. Ook Baltensperger noemt deze waarden.

Volgens (8) kan de boog instabiel worden als de boogweerstand in

dezelfde orde van grootte ligt.

Zulke lage waarden van de boogweerstand treden echter pas op bij

grote stromen.

In de praktijk blijkt stroombreking ten gevolge van instabiliteit

pas bij relatief lage stromen op te treden, namelijk in de orde

van 1 a 20 A. [en van de bezwaren tegen de theorie van Baltensperger

is dan ook dat deze discrepantie niet bevredigend verklaart kan

worden.
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3 De dynamische stabiliteitstheorie

3.1 In tegenstelling tot de statische stabiliteitstheorie wordt

bij de dynamische stabiliteitstheorie niet aangenomen dat de boog

zich oneindig snel aanpast aan een verandering in de stroam door

de boog.

Het gedrag van de boog wordt dan onder andere gekarakteriseerd

door een tijdconstante ,waarbij wordt aangenoemen dat de responsie

van de boogspanning op een verstoring van de boogstroom bij benadering

exponentieel verloopt.

Mayr (61 heeft sen begin gemaakt met deze theorie.

Rizk [4J , van den Heuvel [~J en van der Els C7] hebben deze verder

uitgebouwd.

We bekijken nu eerst de responsie van de boogspanning op een stap

vormige verandering van de boogstroom.

Oit is in figuur 3.1 en 3.2 weergegeven.

u

figuur 3.1

We zien dat bij een stapvormige verandering AI van de boogstroom I ao
de boogspanning in eerste instantie met een bedrag R • ~I verandert,

ao
zie figuur 3.1.

R wordt gedefinieerd als R = U /1 ,de momentane waardeao ao ao ao
van de boogweerstand.

De i~ eerste instantie optredende spanningssprong is in figuur 3.2

aangegeven als een sprong van werkpunt A naar werkpunt B.



Vervolgens gaat de boogspanning met een bij benadering exponentieel

verloop naar een nieuw werkpunt (I 1 ,U 2 ).

Uit dit exponentiele verloop kan een (elektrische) tijdconstante

worden bepaald.

Rizk heeft een elektrisch vervangingsschema gegeven dat dezelfde

stapresponsie vertoont. Dit is in figuur 3.3 weergegeven.

R·I figuur 3.3

van de raaklijn aan de stationaire

karakteristiek in het punt behorend

Hierin is: R = U IIa a a

R.
Ra·R d= -

~

R R
d+a

e R
2

L
a

=a
R R

d+a

R
d

Ju
I=

c1.I
I a

R is de momentane boogweerstand.a
R

d
is de dynamische weerstand,

gedefinieerd als de negatieve hoek

bij I •
a

Zie figuur 3.4.
figuur 3.4

(10)

(11 )

(12)

( 13)

0<-
Voor bogen die voldoen aan de betrekking U.I = constant vinden we:

R.
C)(

R=
~ 0( + I a

L = 8 Ra 0( 1- I a

(14)

( 1 5)
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3.2 Vullen we het door Rizk voorgestelde boogmodel in in het

circuit van Baltensperger, dan vinden we figuur 3.5.

R.
I

L' R

figuur 3.5

, dan vinden we voor de karakteristieke
Cs·C t

C
s

+ Ct

vergelijking van dit circuit de volgende uitdrukking:

Noemen we C" =

3

P K;~lL K.KCl.~-1---+-- +
L" L'l L" L~

4- o

We nemen aan dat de w8erstand R verwaarloosd mag worden.

Baltensperger geeft in zijn werk een waarde van R aan in de orde

van 1 a 2~. Deze waarde geldt voor hoogfrequente oscillaties.

Met behulp van de Hurwitz-criteria vinden we dat voor een stabiele

boog moet gelden:

R
a L" R

d

e'i. > 0 (17 )
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Op de rand van instabiliteit wordt voor de frequentie van de

instabiliteitsoscillatie gevonden:

w
i = =

VC"( LII + eR )\
a

( 18)

Als we mogen veronderstellen dat de boogkarakteristiek geschreven
0<.

kan worden als U.I = constant, dan wordt het stabiliteitscriterium:

I

C"

IX. L" lXR
a

e > 0 {19)

3.3 Enkele kanttekeningen bij de dynamische stabiliteitsth90rie

3.3.1 Bert van der Els [aJ toont aan dat de verwaarlozing van de

weerstand R (figuur 3.5) niet altijd geoorloofd is.

Hij definieert hierbij een zogenaamde "kri tische tij dconstante"

waarvoor geldt:

e
k

VL"C'" (20)

Er zijn drie gebieden te onderscheiden voor de tijdconstante van

de bewuste schakelaar.

a) e '»(7
k

Dan is het stabiliteitscriterium van Rizk een goede benadering.

We vinden:

R l"- e R
R

R
+ -- r-- + --ai "-" "" ai,Rizk

0/. C" 01.... <><..

f. ~ f. R' k = ~
1. r"'-" 1., 1.Z

211" 8

( 21 )

(22 )
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c)
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8«e
k

Dan is het criterium zoals dat door Baltensperger is afgeleid

geldig:

R
ai

R
0(.

f. I .~--l
2Tf L"C"

e ~ e
- k

Dan is het uitgebreide criterium volgens van der Els geldig:

(23)

(24)

R .
al =

\
+ 4b

o
2

(25)

met b
1

L" G R(~ - 1)
= +

9 0< C" 0<

b
2

R
~ ~"

e
RJen = + +

C>(
C"

(26)

(27 )

f .
l =

e+c"( R - R .)
al

e L"C"
(28)

3.3.2 Het is te verwachten dat de tijdconstante 8 niet een echte

constante zal zijn, maar onder meer afhangt van de te onderbreken

stroom. Voor SF 6 is dit zeker het geval.

3.3.3 Door van den Heuvel [1. J wordt aangegeven dat ree'ds relatief

kleine capaciteiten direct parallel aan de schakelaar een aanzien

lijke invloed kunnen hebben op de stabiliteit.

Vooral bij een kleine tijdconstante en een grote waarde van ~ is

dat het geval. Daardoor wordt de orde van de karakteristieke verge

lijking (16) verhoogd en ontstaan meerdere criteria.

Oat maakt een cant role veel lastiger, voor die gevallen waarbij

voor en achter de schakelaar geen grate of geconcentreerde

capaciteiten aanwezig zijn.
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4 Controle van de dynamische stabiliteitstheorie

4.1 r~et uitzondering van een enkel, zeer speciaal geval [2J werd

tot nu toe nooit een volledig experimenteel bewijs van de dynamische

stabiliteitstheorie gegeven.

Een volledig experimenteel bewijs zou betekenen dat we in staat

zijn aIle belangrijke parameters, die de boog als elektrisch element

beschrijven, te bepalen.

Het is dan wellicht mogelijk op betrouwbare wijze berekingen aan

de te verwachten overspanningen te verrichten.

We veronderstellen dat de boog voorgesteld kan worden door het

boogmodel van Rizk. Verder veronderstellen we dat de capaciteit

parallel aan de boog zo groat is dat aIleen het samenstel van boog

plus parallelcapaciteit bepalend is voor het moment van instabiel

worden. We hebben dan eigenlijk de elementen LII en R uit figuur 3.5

verwaarloosd. In figuur 4.1 is het resterende circuit weergegeven

R·I

f iguur 4.1

c
R , Rd , L en R. zijn weer gedefinieerd als in respectievelijk (10),

a a 1.

(11), (12) en (13).
De karakteristieke vergelijking voor het circuit in figuur 4.1 luidt:

+ R. + R = 0
1. a

(29)

Met behulp van de Hurwitz-criteria vinden we dat voor stabiliteit

moet gelden:

L. + R.R > 0
1. 1. a

(30)
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Het invullen van de uitdrukkingen voor de verschillende elementen

in (30) laat zien dat voor stabiliteit moet gelden:

( 31 )

Uitdrukking (31) zou betekenen dat de dynamische weerstand Rd de

bepalende grootheid is, die van belang is voor het al dan niet

optreden van instabiliteit.

Hoewel bij de afleiding van (31) niet expliciet de statische

boogkarakteristiek is aangenomen, is deze in feite tach via de

keuze van het boogmodel met R ,L en R. ingevoerd.
a a 1.

Het is echter de vraag of deze uitdrukking experimenteel kan

worden geverifieerd. De dynamische weerstand wordt namelijk

gedefinieerd als de negatieve hoek van de raaklijn aan de statische

boogkarakteristiek (fi;uur 3.4).

In een persluchtschakelaar wordt de boog door de forse koeling

sterk verlengd. Bovendien treden er vaak boogverkortingen Ope

Daarom kan het problema tisch zijn am te spreken over een

" s tatische boogkarakteristiek" bij ean verschijnsel wat een zo

dynamisch karakter vertoont.

Om een indruk te krijgen in hoeverre uitdrukking (31) te verifieren

is, werden de foto's van oscilloscoopbeelden van metingen, verricht

door voorgaande afstudeerders, nader onderzocht.

De dynamische weerstand R
d

werd hierbij bepaald als het quotient

van otu / cAt en ch / d.t , kart voor het moment van instabiel worden:a a

=
du / cita

dr / dta

(32)

In tabel 4.1 zijn een aantal gegevens weergegeven die op deze manier

verkregen zijn.



Aantal metingen C (nF) Rai,gem(..n.) Rdi,gem(.Jl.) I . (A)par a~

16 6.07 257 1671 1 .09

14 15.5 105 176 1 .1 6

18 31 50 79 0.23

Tabel 4.1

Als voorzichtige conclusie volgt uit dit beperkte aantalmetingen,

dat de boogweerstand R op het moment van instabiel worden een
a

betere maat schijnt te zijn dan de dynamische weerstand,

dit dan in tegenstelling tot (31).

De sterke verlenging van de boog als gevolg van de beblazing

heeft tot gevolg dat we grote 0< - waarden vinden (tot 10 a 15).
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4.2 De invlaed van de baagverlenging ap de dynamische weerstand

We zaeken een uitdrukking vaor clu I d.I in termen van de baogstraam
a a

I , de booglengte 1 en de geleidbaarh~id per meter g.a
We kunnen de spanning aver de boog uitdrukken in het product van de

veldsterkte E in de boag en de lengte 1 van de boog;
a

u = E .1=a a

I • 1
a

9

(33)

Aangenomen wordt dat de veldsterkte in de boog en de geleidbaarheid

per meter in de boog constant zijn over de gehele lengte van de boog.

Voor de afgeleide naar de tijd van de boogspanning vinden we;

c1.u a

d.t

1
= -.

9

JI
a

at +
I

a

9

dl

cl.t

I .1
a

2
9

(34)

Om een uitdrukking te krijgen in de vorm van Ju I clI worden aIle
a a

termen in (34) gedeeld door een factor cAl I c.Lt •a
Met (32) vinden we:

=
Ju a

~a

=
clu I 01.. ta

dI I J.t
a

=

1

=
9

1

= -.
9

I cll/c1t I .1 Jg/c1t
a a+ =

ell Iclt 2 c11 IJ. t9 a 9 a

c1g/dt I chich - 1]a (35)• ---
elI Icl.t 1 ell Idt

a a

De term
I

a--.
g.

g8eft de invloed weer van de geleidbaarheid

op de dynamische weerstand als functie van de boogstroom.

De term
I

a

1

chlJ.t

dI Ic{ta

representeert de invloed van de boogverlenging
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op de dynamische weerstand a1s gevo1g van de beb1azing.

In figuur 4.2 en 4.3 is dit grafisch weergegeven.

figuur 4.2

\

\

"

figuur 4.3

\

De gestippe1de 1ijn ste1t het ver100p van de boogspanning voor zonder

boogver1enging, de ononderbroken 1ijn het ver100p met boogver1enging.

Om (35) te verifieren moet men in staat zijn de boog1engte a1s funtie

van de tijd te bepa1en. Bovendien moeten we de parameters vastste11en

om g(t) te bepa1en.

Dit stuit op twee prob1emen bij pers1uchtschake1aars:

de boog1engte is niet bekend, ook a1 kennen we de contactafstand,

door het sterk wegb1azen van de boog

het ana1ytisch op1ossen van de difrentiaa1verge1ijking voor g(t)

is zeer 1astig, vaak ze1fs onbegonnen werk, zie bij1age 11:12

We1 is aan (35) te zien dat sterke beb1azing een vergroting van de

boogweestand en de dynamische weerstand op1evert, boven op de toe

name van Ra en Rd ten gevo1ge van de da1ende boogstroom.

Door de boogver1enging kan de boog dus bij grotere waardes van de

boogstroom a1 instabie1 worden, met a1s gevo1g moge1ijk hogere

breekstromen.
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5 De metingen

5.1 Binnen een zogenaamde meetcel is het hoofdcircuit opgesteld.

Het bestaat uit de verschillende schakelaars die onderzocht zijn,

een 10 kV - driefasen aansluiting, een inductieve belasting,

spannings- en stroomopnemers en 100 meter driefasen oliekabel op

een haspel, zie figuur 5.t.

L

CAMAC

figuur 5.1

3x 16 mm

CAMACI

.....---=-Ct>-c:::r:)-----------.....l

PL
r--------~:....c:D-<o---.-__r-- ...-r_--_u,

De meetsignalen van de spannings- en stroomopnemers worden naar de

zogenaamde meetkooi geleid.

Dit is een kooi van Faraday waarbinnen de data-aquisitie-apparatuur

opgesteld is. Ook is hier een micro-processorbesturing voor de

schakelvolgorde en het starten en stoppen van data-opnemen geplaatst.

In de vol~ende paragrafen zullen de verschillende onderdelen nader

worden toegelicht.

In figuur 5.1 is de complete meetopstelling gegeven.

De 10 kV driefasen aansluiting van het Gemeentelijk Energiebedrijf

is zonder nulgeleider uitgevoerd, zodat beide zijden van de

schakelaar op hoogspanningspotentiaal moeten staan.

Daarom moet de meting van de boogspanning op differentiele wijze

uitgevoerd worden. Op deze spanningsmeting zal nog nader ingegaan

wo rden.
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In het circuit van figuur 5.1 zien we van links naar rechts de

volgende elementen aangegeven:

drie spanningsbronnen; deze stellen het driefasen systeem van

het GEa voor.

een stel scheiders en smeltveiligheden; deze bevinden zich in

de schakelkast in de machinekamer. Met de scheiders kunnen we

inschakelen op de rails waar het 10 kV net aan gekoppeld is.

Vanuit de schakelkast loopt een korte papier-lood-kabel

naar de meetcel.

een SF
6
-schakelaar met op de aansluitingen twee Tektronik 4015

spanningsdelers, ook wel "probes" genoemd, voor de differenti~le

spanningsmeting.

een persluchtschakelaar, aangeduid met P.L. Bij metingen aan de

persluchtschakelaar worden de probes op de klemmen van deze

schakelaar aangesloten.

een coaxiale shunt voor de stroommetingen; direct achter de

persluchtschakelaar. Binnen de cilinder-omhulling van de shunt

bevinden zich een viertal parallel geschakelde weerstanden.

De spanningsval over deze weers tan den als gevolg van de door

gaande stroom wordt door een zich eveneens binnen de omhulling

bevindende lichtzender omgezet in een optisch signaal.

Via een lichtgeleider komt dit signaal de meetkooi binnen,

waarna het door de lichtontvanger weer in een elektrische

signaal wordt omgezet.

een kabel met een totale lengte van 100 meter. De kabel wordt

als werkzame capaciteit gebruikt; elektrisch gezien parallel

aan de klemmen van de te onderzoeken schakelaar.

aan de zijde van de kabel waar de belasting zich bevindt zijn

twee overspanningsafleiders gemonteerd.

een inductieve belasting, opgebouwd uit 6 eenheden van elk 40

luchtspoelen. De 40 luchtspoelen van een eenheid zijn verdeeld

in twee groepen van 20. Omdat eEn eenheid is gebouwd in de vorm

van een toroide, kunnen de fluxen van de twee helften elkaar

desgewenst versterken of verzwakken.

Een overzicht van de technische gegevens van de verschillende

onderdelen van de meetopstelling is gegeven in bijage I.
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5.2 De spanningsmeting

Omdat de data-aquisitie-apparatuur alleen enkelzijdige signalen kan

verwerken (signalen t.o.v. masse) was een aanpassing nOdig tussen

het differentiele signaal op de punten A en 8 in figuur 5.1 en de

data-aquisitie-apparatuur.

Hiertoe werd een schakeling ontworoen en gebouwd.

De volgende ontwerpeisen werden daartoe geformuleerd:

de bandbreedte diende te lopen van DC tot') 2 MHz

het wegregelen van een DC-offset moet mogelijk zijn

de ingangsgevoeligheid moest in stappen geregeld kunnen worden

tussen 100 V topwaarde tot 10 kV.~ top waarde

de "Common Mode Rejection Ratio" diende een zo hoog mogelijke

waarde te hebben. Oit getal geeft aan hoe goed een gemeenschap

pelijk signaal op de ingangen onderdrukt wordt in het uitgangs

signaal. Als afkorting wordt verder de term CMRR gebruikt.

Het principe schema van de ontworpen schakeling is in figuur 5.2

weergegeven.

Voor de overzichtelijkheid zijn alle voedingsspanningsaansluitingen

van de diverse Ie's niet aangegeven. Ook de instelpotentiometers

voor het afregelen van de offset van de verschillende delen van

de versterker zijn niet aangegeven. Om een optimale uitsturing

mogelijk te maken is elk IC met een eigen instelpotentiometer voor

het wegregelen van de DC-offset uitgerust.

Voor de weerstanden zijn 1% metaalfilm weerstanden genomen om een

zo goed mogelijk symmetrische versterker te kunnen realiseren.

Oat komt de CMRR ten goede.

De condensatoren en de metaalfilm weerstenden in de beide in gangs

delers zijn twee aan twee gepaard uitgezocht.

Een overzicht van de karakteristieken van de gebruikte IC's is

te vinden in bijlage V.
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Toelichting bij figuur 5.2

De capacitsiten parallel aan de weerstanden van de ingangsdelers

zijn nodig voor sen zo goed mogelijke responsie op sprongvormige

ingangssignalen.

Met bshulp van de instelcondensatoren C
1

en C
2

is een fijnafregeling

hiervan mogelijk.

Met bshulp van de dubbelpolige schakelaar 51 is sen keuze tussen

gevoslig (stand 1) of ongevoelig (stand 2) meten mogelijk.

Met behulp van schakelaar S2 kan in stappen het uitgangssignaal

worden aangepast aan de ingangsgevoeligheid van de data-aquisitie

apparatuur. Weerstand R13 dient voor het afregelen van de CMRR.

In bijlage II is beschreven hoe de verschillende afregelingen

dienen te geschieden. Oak is dear een tekening opgenomen van het

kastje waarin de schakeling zich bevindt met daarop aangegeven

de afregelorganen die van buiten af zijn te bereiken.

In tabel 5.1 is aangegeven welk spanningsverschil tussen de beide

probes een uitgangsspanning bewerkstelligt van 500 mV,

het genormaliseerde maximale ingangssignaal van de data-aquisitie

apparatuur, als functie van de stand van S1 en 52"

V. t voor V ,:: 500 mV
In, a p uit,top

S1 in stand 1 (V)

S2 in stand 5/6 75

4 150

3 250

2 375

1 750

51 in stand 2

S2 in stand 5/6 1270

4 2540

3 4250

2 6350

1 12700

Tabel 5.1
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Het dynamisch bereik van de differentiaalversterker bedraagt

20 l09( 1~:00) :: 45 dB.

De CMRR bleek enigszins afhankelijk van de stand van 5 te zijn.
1

Oit betekent dat het samenstel van probes plus diffentiaalversterker,

gezien vanuit de uitgangstrap tot aan de aansluitpunten van de

probes, niet geheel symmetrisch is.

(en kleine bijstelling van R13 bleek nodig bij het omschakelen

van 51.

Na afregeling van R
13

werden de volgende waarden voor de CMRR gemeten,

zie tabel 5.2.

CMRR (in dB)

51 in stand 1 80

51 in stand 2 80

Tabel 5.2

De bandbreedte bleek niet zo groot als met behulp van de IC

karakteristieken verwacht mocht worden.

De nogal experimentele, en dus vrij ruime, opzet van de print

layout van de schakeling is hier zonder twijfel debet aan.

Voor het bereiken van goed hoogfrequent gedrag is een kleine,

compacte bouwwijze nodig. Ook kan van belang zijn het onderling

afschermen van verschillende delen van de schakeling met behulp

van tussenschotjes.

De verwachting is dan ook dat met inachtneming van deze eisen het

hoogfrequent gedrag verbeterd kan worden.

~et behulp van een functieg2nerator en een digitale universe81

meter werd het -3dB punt vastgelegd op 1,5 MHz.

Opvallend is dat het RC-product van de verschillende parallel geschakelde

weerstanden en condensatoren in de ingangsdeler niet gelijk is.

In eerste instantie zou moeten gelden dat (C 1+C 3 ).R 1 = C4 .R
2

= CS.R3 •

De ingangscapaciteit van IC1. verstoort echter deze relatie.

Bovendien gedraagt de tak C
4

,R
2

,C
S

,R
3

zich niet als een weerstand
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parallel aan een condensator voor het geval dat S1 in stand 1 staat.

De in figuur 5.2 aangegeven waarden zijn proefondervindelijk

vastgesteld en geven een optimaal resultaat.

Beter zou zijn om twee aparte ingangsdelers voor elke ingang te

construeren met verschillende overzetverhoudingen.

5.3 Tijdens de eerste onderbrekingen bleken langs een van de

Tektronix probes overslagen op te treden ten gevolge van de weder

kerende spanning over de schakelaar na een geslaagde onderbreking.

Hie~tegen werden twee maatregelen genomen:

Bij de aansluitingen van de kabel op de belastingsspoelen werden

overspanningsafleiders in de vorm van vonkbruggen geplaatst.

deze werden aangesloten tussen kabelaansluiting en lab-aarde.

In serie met elke vonkbrug werden weers tan den opgenomen, om bij

gelijktijdig aanspreken van een vonkbrug en een herontsteking in

de schakelaar kortsluiting te voorkomen.

Door R 100~ te kiezen werd de stroom begrensd op ca. 82 A.

- Het bovenste gedeelte van de probes ziet er uit als in figuur 5.3.

Voor alle in het laboratorium aanwezige probes zijn cilinders

van perspex gemaakt welke gevuld kunnen worden met transformatorolie,

zie figuur 5.4. Hierdoor wordt de dielectrische vastheid tussen

de punten A en B in figuur 5.3 verhoogd.
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figuur 5.4

Na deze modificatie is tijdens het vervoig van de metingen wei

enkeie maien het aanspreken van de vonkbruggen geconstatesrd.

Deze waren ingesteid op een aanspreekwaarde van ca. 60 kV.

Oversiagen in de omgebouwde probes zijn tot nu toe niet waargenomen,

hoewei spanningen tot 60 kV optraden.

Vergeieken met de 40 kV piekspanning die de fabrikant ais maximaai

toeiaatbaar opgeeft is dit dus een verbetering.
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6 De resultaten

6.1 De persluchtschakelaar

Ooel van de experimenten was het onderbouwe~ van de dynamische

stabiliteitstheorie, dan weI aantonen dat de theorie niet

toereikend is.

De keuze is in eerste instantie op een persluchtschakelaar gevallen

omdat er twijfels bestaan aan de toepasbaarheid van de dynamische

stabiliteitstheorie op persluchtonderbrekingen.

~et behulp van de in het hoofdcircuit opgestelde persluchtschakelaar

zij twee series onderbrekingen gedaan, waarbij de capaciteit

parallel aan de schakelaar werd gevarieerd.

Oeze capaciteit werd gevormd door de driefasen kabel.

Door het al dan niet parallel schakelen van adees en/of mantel van

de kabel kunnen verschillende capaciteiten gecreerd worden,

zie figuur 6.1.

figuur 6.1

Voncken E,8] g8eft voor de waarde van de capaciteiten:

C
1

= 2.55 nF

[2 = 8.20 nF

(ader

(ader

ader)

mantel)

Met de kabel kunnen dG volgende configuraties met bijbehorende

capaciteiten gerealiseerd worden, zie figuur 6.2a en 6.2b

figuur 6.2a
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•

•

figuur 6.2b

Omdat het gehele circuit zich op hoogspanningspotentiaal bevindt,

kan de mantel niet als retourgeleider dienen; deze dient geaard

te worden.

AIleen de configuraties I en VII blijven over met respectievelijk

een totale kabelcapaciteit van 7.88 nF en 10.57 nF.

De kabelmantel is aan de schakelaarzijde geaard.

Dit is de in de praktijk normaal voorkomende situatie.

Een aantal representatieve oscillogrammen wordt in de figuren

6.3 tim 6.6 getoond.

In figuur 6.3 zien we dat op t =:t:: 420ftsec een instabiliteits

oscillatie start. De oscillatie wordt ingeleid door een boog

verkorting. Vaak zien we na een boogverkorting een piek in de stroom

die correspondeert met het uitwisselen van de energie van de

capaciteiten direct aan weerszijden van de schakelaar aenwezig.

Pas bij t = 980 p'sec breskt de ontlading af.
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u(v)

o L...I----L....__ f"fi'guur 6.3
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In figuur 6.4 zien we een soortgelijke instabiliteitsoscillatie

ontstaan. Ook zijn hier weer boogverkortingen waar te nemen.

Duidelijk is te zien dat de Forse boogverkorting op t =p710 sec

een stabiliserend effect heeft op de ontlading.

De eigenlijke onderbreking valt daardoor buiten het gezichtsvenster

van deze opname.

Een wat gedetailleerder beeld wordt in figuur 6.5 gegeven.

Vanaf t = 0 is een mooi aangroeiende instabiliteitsoscillatie te zien.

Door een aantal bocgverkortingen is de boog in staat zich nog

enige tijd te handhaven.

In de buurt van de stroom breking zien we spanning en stroom een zeer

grillig verloop vertonen.

Figuur 6.6 tenslotte laat zien dat na stroombreking ten gevolge van

een instabiliteitsoscillatie herhaalde male herontstekingen,

gevolgd door nieuwe stroombrekingen, kunnen optreden.

Dit kan tot hoge overspanningen aanleiding geven.

Het interval tussen de achtereenvolgend oDtredende herontstekingen

wordt steeds groter tengevolge van de groter wordende contact

afstand in de schakelaar of de stijging van de doorslagspanning

als gevolg van de voortschrijdende invloed van de koellucht.
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figuur 6.4
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figuur 6.6
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Indien magelijk zijn uit de plots van de metingen de volgende

grootheden gehaald, zie figuur 6.7:

de instabiliteitsfrequentie:

de waarde van de straom bij het starten van de

instabiliteitsoscillatie:

de momentane waarde van de boogweerstand op het moment

dat de instabiliteitsoscillatie start:

f.
1.

I .a1.

R . = U ./1 .a1. a1. a1.

de exponent ~ van de baogkarakteristiek: C><. = In(U /U .)/In(I ./1 )o a1. a1. 0

u.

figuur 6.7

Er is gekazen voor het bepalen van de exponent oc.. in plaats van het

bepalen van de dynamische weestand, omdat het eerste nauwkeuriger

kan geschieden.

Klopt de dynamische stabiliteitstheorie, dan geeFt de exponent

dezel fde informatie als de dynamische weerstand Rd = d u / d.. I =a a
clu /dt

a
=

d I / dt
a

•

Kunnen we 0<- eehter niet uit onze metingen bepalen, dan kunnen we

zeker de dynamische weerstand R
d

niet op nauwkeurige wijze

vaststellen.
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De re§ultaten van de experiment en zijn in bijlage III opgenomen.

Een samenvatting vindt men in tabel 6.1 •

..
C ( nF) I ( A) I

ai
(A) Rai

(.n. ) f. (kHz)par 1

gem CY gem 0- gem 0-

7.88 20 12.4 .8 226 42 85 4.a

7.88 40 11.2 .6 203 14 92 4.3

10.57 20 11.75 .75 233 46 87 5

Tabel 6.1

Door het grillige verloop van spanning en stroom bleek het niet goed

mogelijk de exponent ~ van de boogkarakteristiek te bepalen.

Met een op het oog zo goed mogelijke "beste lijn" kan een benadering

voor het verloop van spanning en stroom, over een beperkt traject,

door een gladde curve worden verkregen.

Een iets andere keuze van die "beste lijn" kan echter aanleiding

geven tot andere 0<- waarden met afwijkingen van 5071, of meer.

Deze methode is voor het bepalen van de exponent 0( uit de oscillo

grammen van de persluchtonderbrekingen duidelijk niet geschikt.

Daarom is getracht met behulp van de op het CAMAC systeem aanwezige

middellingsprocedures de opgeslagen data te bewerken.

De bedoeling was om op deze manier voor spanning en stroom een

gladde curve te verkrijgen waaraan wel een zinnige waarde voor de

exponent ~ is te ontlenen.

Dit stuitte op twee moeilijkheden:

de keuze van het aantal sample-waarden waarover gemiddeld werd

bleek zeer kritisch te zijn,

er treden voortdurend boogverkortingen op. Bij het middelen

over zo'n discontinuiteit heen treden afwij~ing9n OPe

Het is wel mogelijk een reeks sample-waarden in stukken te

knippen en elk stuk apart te middelen, maar vaak bevat zo'n

uitgeknipt stuk minder samples dan het aantal waarover men

wil middelen.
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Oak door het toepassen van rekenkundige bewerkingen zijn we er niet

in geslaagd de waarde van de exponent ~ voor elke meting eenduidig

vast te leggen.

De conclusie is dat het toepassen van de dynamische stabiliteits

theorie op het onderbreken van kleine inductieve stromen met behulp

van een persluchtschakelaar niet controleerbaar is.

De sterke beblazing, en de heftige boogbeweging die daardoor ontstaat,

verhindert het uitvoeren van een controle op de theorie.

Op merkelijk is weI, dat de momentane waarde van de boogweerstand op

het moment van instabiel worden geen grote spreiding vertoont o

Nog sterker is dit het geval voor de frequentie van de instabiliteits

oscillatie. Ook de waarde van de boogstroom op het moment van

instabiel worden vertoont weinig spreiding.

Het feit dat de frequentie van de instabiIiteitsoscillatie zo weinig

spreiding vertoont, kan er op duiden dat deze frequentie in belang

rijke mate bepaald wordt door de circuit-elementen en niet door

de eigenschappen van de schakelaarboog.

Het feit dat de momentane boogweerstand op het moment van instabiel

worden weinig spreiding vertoont suggereert de mogelijkheid am de

stabiliteitseis te formuleren in termen van aIleen een maximale

boogweerstand R .•
a~

VergeIijken we dit met de theorie van Baltensperger, dan zien we

dat Baltensperger aangeeft dat de boog instabiel wordt als R . :r RID<..
a~

R is de hoogfrquente weerstand in serie met de boog.

In de literatuur worden voor R vaak waarden van 1 a 2 -'l. genoemd;

vaak wordt deze weerstand dan ook verwaarIoosd.

Dit zou betekenen dat bij onze experimenten een hoogfrequente

weerstand in de orde van 20o..JL aanwezig zou zijn geweest, hetgeen

zeer onwaarschijnlijk is.



6.2 De SF
6

- schakelaar

Na de experimenten met de persluchtschakelaar is gekeken of uit

de oscillogrammen van onderbrekingen met de SF 6
- schakelaar weI

aIle van belang zijnde grootheden bepaald konden worden.

Om een indruk te krijgen hoe deze schakelaar zich gedraagt bij

het onderbreken van kleine inductieve stromen, zijn weer een

aantal representatieve oscillogrammen opgenomen: fig. 6.8 tim 6.12.

Toelichting:

In figuur 6.8 zien we een dalende stroom zonder instabiliteits

oscillatie. Ten gevolge van een boogverkorting treedt een stroom

piek Ope Na het oplopen van de stroomwaarde slingert deze door

tot het nulniveau bereikt wordt. Dan blijft de stroom nul.

In figuur 6.9 zien we in de stroom twee pieken optreden ten gevolge

van boogverkorting. Tussen de pieken is in de stroom een gedempte

oscillatie zichtbaar. Na de tweede boogverkorting breekt de

ontlading af.

In de figuren 6.10 en 6.11 zien we een oscillatie die start na

een kleine stroompiek ten gevolge van boogverkorting.

Beide oscillaties starten bij een stroomwaarde van ca. 1 A.

In figuur 6.12 is een voorbeeld o~genomen waarin noch een

oscillatie, noch een boogverkorting tot stroomoreking leidt.

De stroom daalt tot ca. 0.5 A en breekt vervolgens (rustig) af.

Algemeen valt op dat de meeste oscillogrammen geen aanzwellende

instabiliteitsoscillatie te zien geven.

Wel zijn uitslingerverschinselen na een boogverkorting merkbaar.

In een aantal ~evallen is boogverkorting de directe aanleiding

tot stroombreking. 50ms geven de uitslingerverschijnselen aanlei

ding tot het breken van de stroom.

Kenmerkend voor de SF 6 - schakelaar is de zeer rustige opbouw van

de boogspanning bij een dalende boogstroom en vooral de lage waarde

van de breekstroom.
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De op bladzijde 42 genoemde grootheden zijn ook voor de metingen

aan de SF
6

- schakelaar, voor ~ver mogelijk, uit de oscillogrammen

gehaald, te weten I 0' R ., f. en 0<.a1. a1. 1.
Het bepalen van I 0 en R 0 leverde geen problemen op.

a1. a1.
Door het rustige karakter van de boogspanning en de boogstroom,

voor het moment van instabiel worden, kon de boogexponent

zonder moeilijkheden bepaald worden.

De bepaling van de frequentie van de instabiliteitsoscillatie was

lastiger, omdat deze in veel oscillogrammen ontbrak.

In een aantal gevallen kon de frequentie van het uitslingerverschijn

sel na een boogverkorting bepaald worden.

In bijlage IV is een overzicht gegeven van de gemeten grootheden

van elke meting.

in de kolom onder f. zijn een aantal waarden tussen haakjes weer-
1.

gegeven. Dit betekent dat daar de frequentie van het uitslinger-

verschijnsel na een boogverkorting is opgenomen.

De topwaarde van de stroom bedroeg bij alle metingen 20 ~.

De capaciteit van de kabel bedroeg 7.88 nF.

In tabel 6.2 zijn de gemiddelde waarden van de verschillende

grootheden opgenomen.

I ai
( A ) R

ai
(...Il.) 0<- f.

1.
gem Cr gem ~ gem 0- gem

0.98 0.26 314 121 0.8 0.19 73 19

Tabel 6.2

Bespreking:

De waarde van de stroom waarbij de ontlading instabiel wordt, en

de waarde van de momentane boogweerstand op dat moment, vertonen

een spreiding die relatief groter is dan bij de onderbrekingen

met behulo van de persluchtschakelaar.

Ten gevolge van het rustige karakter van de onderbrekingen kan

de boogexponent ~wel uit de oscillogrammen bepaald worden.
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Het veelal ontbreken van aanzwellende instabiliteitsoscillaties
• i

laat een contrale van uitdrukking (18) niet goed toe.

De gemiddelde waarde voor f. in tabel 6.2 is gebaseerd op slechts
1

vier oscillogrammen. Met de gemiddelde waarde van ~ van 0.8 vinden

we met (18) een tij dconstante van 1.9 ?sec.

Vergeleken met de waarden die Hendriks [9:1 vindt bij een SF 6 puffer

model, nl.ca. 0.2fLsec, een ordegrootte verschil.

Om een indruk te krijgen hoe dit verschil tot stand kan komen bekijken

we opbouw en werkingswijze van de SF 6 vermogensschakelaar, zie figuuur 6.13

2. S Fs-Leistungsschalter Typ H B/HC

Selbstblasprinzip
SchalterTyp HB

figuur 6.13
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We zien dat de schakelaar zijn eigen druk moet opbouwen voor de

beblazing van de boog. Er is slechts een lichte pufferwerking

ingebouwd (10 in figuur 6.13).

Na het openen van de contacten commuteert de stroom naar het afbrand

contact (4). Het door de spoel(2) opgebouwde veld zorgt ervoor dat

de boog gaat roteren in de schakelaar. Op die manier wordt een

intensievere koeling bereikt.

In (6) ontstaat door de verwarming door de lichtboog een ov~rdruk,

die voor de beblazing van de boog moet zorgen.

Het roteren van de boog in de schakelaar onder invloed van het veld

van de spoel werkt alleen goed bij grote stromen.

Voor de kleine stromen die bij onze experiment en worden onderbroken

is dit mechanisme waarschijnlijk niet werkzaam.

Voor kleine stromen zal de druk die door de ontlading zelf opgebouwd

wordt voor de beblazing moeten zorgen.

Vandaar een rustig onderbreekgedrag "en een waarschijnlijk relatief

grote tijdconstante.



-55-

7 Conclusies

7.1 Het toepassen van de dynamische stabiliteitstheorie op

oscillogrammen van de persluchtschakelaar bij het onderbreken

van kleine inductieve stromen is niet gsoorloofd.

Het zeer onrustige karakter van de boog maakt een bepaling van de

boogexponent ~ onmogelijk.

Wellicht kan het werken met hogere topwaarden van de te onderbreken

stroom er zorg voor dragen dat de ontlading minder gemakkelijk

weggeblazen wordt en daardoor een stabieler karakter krijgt.

De boogweestand en de frequentie van de instabiliteitsoscillatie

bij de onderbrekingen met behulp van de persluchtschakelaar vertonen

weinig spreiding. Dit suggereert een stabiliteitscriterium a la

Baltensperger. De hoogfrequente weerstand in serie met de boog zou

bij onze experimenten in de orde van minstens 200~moeten liggen.

Vergeleken met wat in de literatuur wordt opgegeven voor deze

serieweerstand (1 a 2...n...) een onwaarschijnlijk grote waarde.

Dit dient nader onderzQcht te worden.

7.2 De onderbrekingen met behulp van de SF
6

- schakelaar vertonen

vrijwel geen instabiliteitsoscillaties.

Tezamen met de frequenties van uitslingeringen na boogverkortingen

laat zich uit de gevonden waarde van ~ en de frequenties van enkele

instabili tei tsoscillaties een tij dconstante van ca. 2?- sec deduceren.

Het vergroten van de topwaarde van de te onderbreken stroom kan een

reductie van de tijdconstante geven door de forsere eigen blussing

die dan ontstaat. Nadeel zal zijn dat het rustige karakter van de

onderbrekingen verloren kan gaan.

Langere boogtijden vergroten de tendens van het optreden van boog

verkortingen en daarmee het optreden van instabiliteit ten gevolge

van die boogverkortingen.

Het doen van experimenten met korte boogtijden kan de kans vergroten

op het optreden van instabiliteicsoscillaties als oorzaak van

stroombreking.

Verder verdient het aanbeveling experiment en te doen met meer

verschillende capaciteitswaarden parallel aan de schakelaar.



Bijlage I

Technische gegevens van de meetopstelling

1) Schakelaars

Fabrikaat

Type(jaartal)

Unom
I nom
Nom. uitsch.verm.

Gasdruk

Inschakeltijd

Uitschakeltijd

2) Kabel

SF
6

BBC

H8 24.12.12.L

24 kV

1250 A

500 f'1VA

6 atm.

65 msec

60 msec

Perslucht

BBC

DB 10K400 (1945)

10k V

600 A

400 rftVA

14 atm.

::t: 50 msec

±25 msec

Type: GPLK (gepantserde papier-lood-kabel)

Lengte: 100 m.

Capaciteit ader-ader: 2.55 nF (totaal)

Capaciteit ader-mantel: 8.2 nF (totaal)

3) Spanningsdelers

Fabikaat: Tektronix

Type: P 6015

Verzwakking: 1000 op 1

Input impedantie: 3 pF//100 MJL

Bandbreedte: DC - 75 ~Hz met Tektronix 7704A oscilloscoop

Max. ingangsspanning: 40 kV piek.

4) Stroommeting

EHO coaxiale schijfshunt, 0.16JL

Optische zender: fabikaat EMTEL (0EVELCO, INC)

type: 6113
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Optische ontvanger:fabrikaat EMTEL (OEVELCO, INC)

type: 6123

Gevoeligheid van complete systeem: instebaar van 1 mV/7mA tot

1 mV/2.8 A.

Bandbreedte: DC - 30 MHz

Maximale stroom (puIs) : 1200 A

5) Belastingsspoelen

Totale zelfinductie van 6 eenheden: 1.1 H of 2.2 H
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Bijlage II

Aanzichten plus verschillende instelorganen van de differentiaal

versterker.

+ IN

Vooraanzicht

-0- ...., I ..

..L
VO":O/?lG

Achteraanzicht

®C2.

o
n Bovenaanzicht

Linkerzij-aanzicht
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Afregelprocedure

Allereerst worden IC1 en IC2 zo afgeregeld dat de DC offset op

de uitgangen van deze IC's zo klein mogelijk is.

Oit gebeurt met de (grijze,vierkanta) instelpotmeters het dichts

bij deze IC's.

Idem voor IC3 en IC4, waarbij IC5 niet aangebracht is.

Hierbij dient om beurten IC] en IC4 bijgeregeld te worden; de

instellingen beinvloeden elkaar.

Nu IC5 aanbrengen en de offset op de uitgang van IC5 zo klein

mogelijk instellen. Voor al deze afstellingen geldt: de schakeling

minstens 20 minuten laten opwarmen.

De reeds afregelde probes(zie manual) aansluiten op de ingangen.

Met C
1

en C
2

de ingangsdelers afregelen zodat een 1 kHz blokgolf

zonder overshoot of undershoot wordt doorgegeven.

Hierna C
3

afregelen op beste golfvorm bij hoge frequenties (100 kHz - 1MHz)

Eventueel de ins telling van C1 , C
2

en C
3

herhalen.

Tenslotte de CMRR instellen met de instelpotmeter naast de + ingang

m.b.v. een klein trim-schroevedraaiertje.

De beide ingangen met elkaar doorverbinden (de aansluitingen van de

probes dus) en een spanning van 10 kV op beide probes zetten.

De instelpotmeter zo instellen dat het uitgangssignaal zo klein

mogelijk is. ~ebruik 50 Hz wisselspanning.

Deze afregelprocedure na verloop van tijd herhalen om wegdriften

op te vangen.
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Bijlage III

Persluchtonderbrekingen, C = 7.88 nF, I = 20 Apar

Meting I • ( A) U • (kV) R . (JI.) f.(kHz)
a~ a~ a~ ~

B 11.5 2.6 226 81
9' 12 3.5 292 80

1 0 13 1.7 131 87.5
11 13.5 1.65 122 84
12 12.5 2.5 200 85
13 13.3 2.4 180 85
14 12.5 3.5 280 85
1 5 12.5 2.5 200 82.5
1 6 11 .3 3 265 78
17 12.75 2.7 212 90
18 14.5 2.9 200 82.5
19 11. 25 3.1 275 83.3
20 12.5 3.1 248 100
21 11.75 2.85 243 90
23 12 3.7 308 85
24 13.25 3.3 249 82.5
26 11. 5 2.85 248 83
27 13.25 2.9 219 85
28 13.5 3.2 237 89
29 11.75 2.6 221 77.5
30 12 3.1 258 85
31 11 .25 2.7 213 83
32 12.5 2.4 192 89
33 12.5 3.1 248 92
34 12.5 2.75 220 79
36 12 2.9 242 90

I. = 12.4 A
a~, gem-

cr = .8 A

f. = 85 kHz
~,gem

(J = 4.8 kHz

R. = 226 --"-
a~,gem

~ = 42.J1..
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'"Persluchtonderbrekingen, C = 10.57 nF, I = 20 Apar

Meting nr. I • ( A) U . (kV) R • (..J\.) f.(kHz)
81 81 81 1

37 11. 5 2.6 226 81
38 12.5 3.0 240 95
39 12.25 2.6 212 87
40 10.75 2.5 233 87
41 11.25 2.5 222 80
42 11.5 2.2 191 94
43 11.25 2.7 240 87
44 11 2.4 218 86.5
45 12 2.1 175 81
46 12 2'.3 192 86
47 12.25 3 245 83
48 11 .5 3.2 278 84
49 11.5 2.6 226 84
50. 10 2.2 220 81.5
51 11 3 273 78
52 11 2.2 200 79.5
53 11 2.8 255 79
54 12.5 2.3 184 89.5
55 12.5 2.9 232 86
56 12 3 250 85.5
57 12.5 3.2 256 87
58
59 13 4.7 362 86
60 11 4.4 400 83
61 12 2.4 200 90
62 11 .5 3.1 270 92
63 84
64 11 2.5 227 82
65 12 2.5 208 88
66 12.25 2.4 196 89
67 13 2'.9 223 95
68 12.5 3 240 97
69 11 2.9 264 87
70 13.5 2.5 185 8'8
71 12 2.4 200 99
72 12 2.2 183 96

I. = 12.4 A
81,gem

C)= .8 A

R • = 226-"-
81,gem

cr- = 42.J\..

f. = 85 kH z
1,gem

0- = 4.8 kHz
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Persluchtonderbrekingen, C = 7.88 nF, I = 40 Apar ~

Meting nr. I . ( A) U . (kV) R • (...J1j f.(kHz)
a~ a1- a~ ~

73 11 2.1 191 94
74 10.5 2.2 210 91
75 10.5 2.3 219 93
76 1 2 2.5 208 97
77 83
78 10.5 2.0 190 86
79 11 .75 2.5 213 96
80 11 2.4 218 93
81 11.5 2.3 200 89
82 12 2.1 175 95

I = 11 .2 A R = 214 ...JL f. = 91 .7 kHz
ai,gem ai,gem ~,gem

cr = .6 A CJ = 30 JL. a- = 4.3 kHz
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Bijlage IV

SF
6

onderbrekingen, C = 7.88 nF I= 20 A
par

Meting nr. I . (A ) U . (V) R . (.JY C)t.. f. (kHz)
al. al. al. i l.

200 1 .2 1700 142 1 .02 53
201 .95 3900 410 .71
202 1.55 3300 213 .73
203 1 • 1 2700 245 .75
204 1 .0 2000 200 .84
205 1 .0 3200 320 1 .18
206 1 .4 3200 229 .67
207 1 .6 2800 175 .70 (57)
208 1 .6 2800 175 1.20 (164 )
209 1 • 1 2700 245 .82 (106)
210 1 .3 1600 123 .78
211 1 • 1 1800 164 .50
213 .5 1600 320 .30
214 1 .0 1400 140 .80 57
216 .8 240 300 .67
217 .75 420 560 .62
218 .95 100 105 .50 (164)
219 .5 120 240 .77
220 1.0 330 330 .73
221 .8 340 425 .87
222 .8 360 450 .67
223 1 • 1 310 281 .82
224 1.0 320 320 .78
225 .9 310 344 1.30
226 .7 330 471 .72
229 1 • 1 300 273 .79
230 1.2 320 267 .84
231 .9 380 422 .82 82
232 1 .1 260 236 .68 (70)
233 .5 310 620 .67
234 1.15 320 278 .90
235 .5 290 580 .88
236 .8 265 331 .58
237 .7 180 257 1.20 99
238 .7 330 471 .82
239 1 • 1 340 309 .74 (53)
240 .8 340 425 .97
241 1.0 390 390 .62
242 .95 420 467 .76 (82)
243 .8 320 400 .80
244 1.1 340 309 .67
245 1 .0 360 360 1.03
246 1 .2 330 275 .88 (62)
247 1 .0 240 240 1 .10 (59)

I = .98 A 0<. = 08 R = 314J'L...ai,gem i. gem ai,gem
cr- = .26 A (J = .19 cr = 121 ....n..
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TYPICAL PERFORMANCE CURVES

GENERAL DESCRIPTION
The BUF·03 is Ihe firsl very high·speed monolilhic vollage
follower. Featuring performance previously unobtainable in
iI monolithic unit, it offers a combination of both exceptional
speed and excellent input/ouLput speclfications. Implemented
in an open-loop circuit employing source followers and emit
ler followers, Ihe BUF.Q3 ulilizes a quasi·quad FET inpul
structure to optimize both speed and D.C. input character
istics. On-chip zener-zap trimming is used to achieve low offset
\loltage while careful biasing throughout results in excellent
gain linearity o'Ver the full input voltage range.

Applicalions lor which Ihe BUF·03 is well luiled include high·
speed line dri'Vers, isolation amplifiers for driving reactive loads
and high-speed data con'Version and sample·hold circuits.

-Th~\1\~~~~ BUF-03
~l~~\(&~~ ~. VERY HIGH-SPEED

BUFFER/VOLTAGE FOLLOWER®
PMI

FEATURES
Very High Slew Rete. . . . . . . . . . .. 3OOVI~sec:

Wide Bandwidth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55MHz

Load DrI.e Current . . . . . . . . . .. TOmA Peak

Easily Drl.es eny Capaclll.e Loed without Oscillation

High Input Resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10110

Low Output Resistance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20

Very Low Bias Current (Warmed Up) 150pA

Low OIfset Voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2mV

Unity Gain 0.997V1V

Excellent Gain Linearity/Full Scale 0.015%
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CHIP DIMENSIONS
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PACKAGE DIMENSIONS

PIN CONNECTIONS

TOP VIEW
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ORDERING INFORMATION

MODEL PACKAGE TEMP RANGE

",...." ou'"" BUF·03AJ 8 Lead TO·99 -55"CI+125"C
BUF·03BJ 8 Lead T099 -55"CI+125"C
BUF-03EJ 8 Lead T099 O"CI+70"C
BUF.()3FJ 8 Lead 10·99 O"CI+ 70"C

SIMPLIFIED SCHEMATIC

OPTIONAL OFFSET NULLING CIRCUIT

PRWSIOH UONOLITHICS INtORPQRAUO RfSHIVI:.S THE RIGHT 10 WA"I:. CHANGES LEADING TO IWPROV1:0 fl(RfORWANCE, REU.l.8tUTY Oft WANUfACTURASIUTY ALTHOUGH EVlRY EH"OfIT IS IlMDE
10 INSURE ACCURACY OF HIE IIUORw"nQN CONTAINED ON THIS DATA SHEET PM' ASSUMES NO RfSPDNSI811TY FOR CIRCUITRY UNLESS ENTIRElY CDN·'AtNI:.D WITHIN A PMI PRODUCT

The premium performance of IhlS product Is aChieved lhrough an advanced processmg technology, All Precision Monolilhlcs products are gU8Isnteed 10 meel
or excaed published specillcalions I£IPII.,871 TECHNICAL SPECIFICAnONS OCTO.ER1In

I
rn
P
I



BUF·03 VERY HIGH·SPEED BUFFERIVOLTAGE FOLLOWER _____________B_U_F_.O-'3_VERY HIGH·SPEED BUFFEfIIVOLTAGE FOLLOW_ER _

ELECTRICAL CHARACTERISTICS al Vs = ±15V, -55 "CsT,s +125"C, TeH1P (MAX) = 165"C. devle.fully warmed·up, unleSS other·
wise noted. (Note 4)

v

dB

mV

"mV

mV

%F.S

%F.S

nVl-!H,

85

26

8.0 nA

VIV
---------

ppml"C

dB

25 mA

1~

003
----

0.03

60

~

77

19 25 mA

70 m_A_

80

240

0017

o.on

±-11.5

57

55 78

19

BUF·03F
MIN TVP MAX

80

go

14

22

5.0 -:-:-: 1.8

0.1lll18 0.9948

8

_________~ . ,_v~~

0.023

0.023

~

80

18

70

3~

._----------------
±-~ ±-~

±-11.5

BUF.Q3E
TVP MAX

63

---- ------_.. ------------_.

MIN
----

7 nsec
-----_.._---------._._-~-------------_.._~---

liV = D.SV 7 nsec

DC to50MHz

,= 10KHz

Ap O!:lkO

CONDITIONS

Rl~2k_" 280

As~2kO,CL=50pF 4

en

Vn

OUTerrOf

TCVoS

SYMBOL

SR

Vas

CMVR

DC SPECIFICATIONS

Voltage Gain (VIN = :2: 10V)

Inpul Noise Voltage
Denslty

Maximum OUlput Error

Honllnearlly (NOI8 3)

Output Reslslanca

Supply Current

Peak Load Currenl

PARAMETER

Ollset Vonage Nulling Aange

Input Voltega Aange
(RedUCed Accuracy)

As s2kO(Nole 2)

Inpul Bias Current 18 _TC',_=_+_7_0_"C ,.~

Voltage Gain (VIN = ±- lOY) AyO ALO!: 2kO 0.9935 09958

Slew Aale

Input OUset Voltage

A...erage Input Offsel Voltage
Drllt

Slew Rate SA AlO!:~~!~:_~ ,:50pF INO~~~_ 220 300 .. .__. 1~ ~~_._. ~~~~~_

_Po_w_o_r_Bo_n_d_w_'d_lh P_B_W '_O_V"-"p.p. RL~ 2kO _~_____________ _ ~ __ .. _ _ _ ~~

Bandwidth BW d,V s 2Vp.p ~~ . ~ .__ .__. ~~_

_Se_II_II--'nU=-T_'_m_o_-,--- -'t,'--- I_O_O.I'%, % tOV step ~ ~ ~~_ nsec

Capacl1jye Load Capabllily ClOAO No Oscillations ,.F

Propagation Delay Id

Rise Time I,

Wide Band Noise

Gain Drlh with Temperalure 5

Power,Supply AeJection Aetlo PSRR Vs = ±-7V to ±-15_V 60_ 79

_s_up..:..:...pl-'-y--'li--'u_rrl_n_t ls"-v T""_z_+,,7.:.0·C 18

fC~~':~ ~r:~~~~~ ~e~~~:rd~~I~i:~~~~r~;~o~:.~ Vos speclflcallon by

2. Pllfamecer Is 001100% lesled. 90% or ell unlls meellhese specifications.
3. Nonlineatlly Is computed using linear regro8tllon techniques wllh dala

Irom fl.... points (e.g., -lOY, -5V,OV, +5V, and +10V tor ±-10V lull
scel_ linearity).

4. ~~d:~II~n~fv:a~:a\h~I~:I~~e :~:t :.m~:~l :~m:,e:~rl~r~h~: 1~~2~~Tp
lemperalure ne....r exceedl the ebsolule mexlmum 01 + 175·C. The chip

:::~~r~~~~sf~n~.I~~~jb:r~~;.~h-:~~~I~~~~~~~ca.e 10 amblenl

InpUI Oft88_1V_o_lI_eUe V-"o"-s R--'s ._2Ok__" ~ ~~ ~~_

Inpul 81al Currenl '8 150 400 160 700 pA
--.~-------

Input Reslatance A1N 5.1011 - 41dO" 0
---------,---._--------------_._----

Avo Rl~10k"______ O.lllleO 0.1lll7~ 0.1lll40 0111170 .. ~

Avo Al 0!:2kO 0.9945 0.9960 0.9930 0.9950 vrv
-------------- ------~-_.._----_._---

Ava Rl~ Ik" O.1lll25 0.ll94~ 0.1lllO5 0.1lll30 VIV

NL VI".N_=_~_l~V, Al O!:2kO 0.015

NL VIN=j:7V,f\.~lkO 0.013

VIN = + lOV, OV, -10V
As=O to 2OkO
All: 2kO In all comblnatlonl

--=------,,---------::--=-----''---------------------------~--

Power Supply Rejection Aallo PSAA Vs"" j:8V 10 j:18V

ELECTRICAL CHARACTERISTICS al Vs = ±15V, T, = 25'C, TCH'p = l5"C, device fully warmed up. unless otherwise specified.

(Nolel)

BUF·03E BUF·03F
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TVP MAX MIN TVP MAX UNITS
----------------_._-------------_._------_.._.~-~-. __.-_._-------

AC SPECIFICATIONS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS al Vs = ±15V. O"CsTAs +lO"C. TeHIP (MAX) = 120"C. device tully warmed-up, unless other·
wise noted.

NOTES:
1. The BUF-03 paCkage thermal realslance, In sllllalr, Is 145·CIW (45 ·C/W

funcllon 10 case, l00·CNI cue to am~ent).The chip temperature or 75·C

:n~~~~=:r...~~;~n~l~~ ~-:t~:r:'~I~r::,;::~7:~~r~~~~a~rc:J&~~;c::e:
ommended 'or usa In this applicallon. In addlhon, It Ihe de...lce Is
operaled In a forCed-elr environment, Of Ie aUached to a PC board which
has good thermal conduCtl...lty, the chip temperature may be lunher
reduced.

~'06~s.e:~:,:;~~~y ~~ ~~~I~':I~~lfe~=I~lra:~I:r:e:1:~~~~::;::ee:hc:r:

v

"

mV

mV

dB

mA

mA

nlec

nsec

•UNITS

nVl.JHi

2~

85

70

~

80

90 170

~80

±-11.5

~7 77

19

80

22

~

~ 100

70

18

40

~80

:2:11.5

63 80

Short Circuit Protection (Maximum Pd or Ti
not to be exceeded) . . . . . . . . . . . . .. .. Indefinite at 80mA

Maximum Junction Temperature (TI) l75'C
Storage Temperature Range.......... -65'C to + 175"C
Operating Temperature Range

BUF·03A.BUF·03B -55"Cto +125"C
BUF·03E. BUF·03F O"C to + 70'C

Lead Temperature (soldering, 60 sec) 300"C

MINCONDITIONS

I =10KHz

OUT.nor

TCVos

CMVR

°0

Voltage Gain (VIN = ± 10V)

Maximum Output Error

Honllnearlly (Note 3)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage (V + to V-). . . .. . . . . , 36V
Internal Power Dissipation (Pd) (see curves)

In stili air, no heat sink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1.05W
with heat sink, OJ!, =90 "C/W , 1.40W

Input Voltage (for Vs < ± l8V. maximum Input
voltage is equal 10 supply) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± l8V

Continuous Output Current.. . 70mA
Peak Output Current... .. .. . l00mA

BUF·03A BUF.Q3B
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TVP MAX MIN TVP MAX UNITS

-s-le-w--:R_ol_O ~~~_=__--~-::-:oR=-s------=:-ls: :::' Cl- =-5Q:C:-pC::F--- ·-----2=-80----------2: 35 ---v-""'Ie"<'--

Input Otlsel VOlIs=.Ue ____""--_ 20 mV

A...erage Input OffsSI Voltsgs
Drlfl

PARAMETER SYMBOL
------------------

AC SPECIACATIONS ----::-::-,-----c::_--:c-,-c::_--:::--=-=-,-=---::=--=-------:~_,_----;:;;;_--~---_;;;_=:-
Slew Rale ~~_.. ~~!~~- 50pF (Note 2)_ 220 300 160 250 Vllllee

Power Band"w_'d_'h____ PBW 10Vpop• RLO!:c:2"'k=" --::-:9______ 8 MHz

Bsndwldlh BW 4Vs2Vp.p 55 50 MHz

SeltiingTlme I. toO.l%,%10Vstep 90 '00

CapaCllhte Load Capability CLOAD No OSCIll8._Ii_on_s ::-___ 1

Propagation Delay td

_R_'_se_T_i_m_e t, tN:D,5V nsec
Wide Band Noise vn DC (0 50MHz --=:3~~ 400-'--' ._V..R....S__

Input Noise Voltage
Denally

DC SPECIFICATIONS
-------------_._---_..--------------------,,-----

Input Offset Voltage __V__o'"s Rs~·_2O__k"___ 1~ .~ 180__~OO'_~___ mpAv
Inpul Current 18 >IV ........

-'-np-u-IA~-'s-'o-n-c;;---- ·----:c'~=o==-·-'AlO!: 10kO ----0-.9960--~-xllll-,0·-;;5:-' ------0-.ll94--0-:~=;; V~

Ava Rl dk" 0994~ O.9960= .:.O.:.:.Illl.:.30"'-_O"'.Illl5O:.:.cc- ----cVc:IVc-

Ava Rl ~ lk" ::-:--=---:c 0._Illl25__0.,..Il94=~:_--=-:=----0-.Ill105----:0.:-:Illl::30c::_:_=_=_,_--:::-:V::IV:_
NL VIN = j:lOV. Al 0!:2kO 0.015 0.023 0.017 0.03 %F.S.

___________N_L_ VIN = ±-7V, Al O!:lkO 0.013 0.023 0.015 0.03 ·/.F.S

VIN =+lOV,OV, -lOY
As =0 to 2OkO
Al ~ 2kO In 811 combinations

Power Supply AeJeclion Rallo _PS_R_R Vs = ±8V to :2: 18V

Supply Current Isv

Peak load Curre"n. ----'ll"'IP"'"'-.'. _

Output Resistance Ao
------

Orrset Voltage NUlling Range doVOS
-----"

Input Voltage Range
(Reduced Accuracy)
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TO-111 PACKAGE

Model AM-462·1 Only.

AM-400 SERIES

HIGH SPEED
MONOLITHIC
OPERATIONAL
AMPLIFIERS

'*"".111 _._1""--- .....
=~Ia,...._ _.....

TO-t19 PACKAGE

Model.. AM-406-::Z
AM·~8-::Z

AM·4D::Z-::Z
AM-482-::Z

~
@)
\:.., I,

,I I

j~I '

/·i··'" ..
-------------------------------- -_._-----_.--1 r-~EATURES

I [.J 120 VI/ASec Slew Rate (Model AM-452)
I [J 2 MHz Full Power Bandwidth (Model AM-405)
I 0 200 nSec Settling to 0,1% of FS (Model AM-4521

II 0 10" n Input Impedance (Models AM-405. AM-406)
o FET or Bipolar Differential Input

! I (Models AM-405. AM-406)

I I BLOCK DIAGRAM AND INPUT/OUTPUT CONNECTIONS

I
!
i I;I
I I
Il
I !

'I.J .

·f' \',Ht'I,',N'NI'I"l

Datel's AM 400 Serws ol)~rilIlOnal am
I)lttle.s dll' de:,ullll:t1 ~1)(!('ltt(;...lIy 101

fast acqUisition at wide bandWidth sIg"
nals They feature high input imped
ance t 101 2 Ohms, AM -4ffi and
AM41J6) and hIgh lull (lower band·
wIdth (2MHI. AM·4(5). Models
AM·405 and AM-41J6 leatur. fET dil
ferential inputs and the remaining
mode's employ bipolar differential in
puts. Settling time less than 200 osec
Iwi.hin 0.1% 01 fS, AM 452) and slew
rates up 10 120V/jJsec IAM-452) are
available and dll models may be oper
ated in non-inverting as well as invert
ing configurations. Because of their
superior high speed, high input im
pedance characteristics, these devices
are Ideal tor applications such as fast
acquisition sample and hold amplifiers,
D/A ani' AID converter amphfiels.
lull st:ale uutput Video amplifiers, ac

tive filters, Jlrecision integrators, and
hacjl speed comparators.

MECHANICAL DIMENSIONS (INCHES)

JEOEC TO-99 JEOEC TO-111
EXTERNAL OFFSET ADJUSTMENT AND BANDWIDTH COMPENSATION (All Modell)

8-Pin MeI8l Can Peckege

MODELS AM-406-2
AM-406-2
AM-462·2
AM-462-2

I- ",... i- .•.'. -1

m
-l·..·..

'1-~ ~._-: -- = f·:r .., 1/
" = 1- •

~ '.10'" /, E:3 L__ ',-11__ I, >:,::: '.

14.Pln Duel 'nllne c.remlc PaeQuil
Model AM·482-1 Only

---IN

tiN

I

OFFSET ZERO ADJ
lOOKn IAM-405. AM-406. AM-4621
20Kn IAM-4621

ISELECT CAPACITOR FROM CURVES
ON REVERSE SIDE TO ACHIEVE
DESIRED ROLLOFFI

NOI" 1. All IlIn<l' "oh~ "'1lo18d KOVAR Notll ,. All 1",,11, and heN' qnlrl nll'lt811 I( nVAA



.__._--- _._-----------------------------_._~

SPECIFICATIONS MODEL
AM·_a

MODEL
AM_a

MDDEL
AM-4lI2·2

MODEL
AM·4Q-1,AM-482-2

-

TYPICAL PERFORMANCE CURVES

10",Vrml

f50 .75

Tempentlure "c

Model AM-4522

o

Input Bias and Offset Current
Vs. Temp IVS = J15VI

Model' AM -405-2 and AM -406 2
1000

---

c~
lUI)

" ,U

10M1MIll, IUK 10UK

f,equllncy IHl'l
'00

'" I
'I II J,III II

I I
u I
" r- I
u ~

t' t'I.'
0

1">' j-,.

~" I ' I r-- t'-j....
u Ij I;IIi' ! t-. t-. t-.t--,.- N:::l: t-.t-- t--

~ 10

~R
~ I>
-0
> ,.,
~ I

~
01

'"

Open loop frequency Response
IIl1d b:t'"nal Bandwidth Compensation

(25°C. RL = 2Kn, Vs = f15V. small signall

(Valul!!\ o' l:dpal:ilante shown arc 10 be connecled lJctween

the bimdwulth lermina' amJ ground.•

5nA Iyp. (i) 25'·C
26nA mall. @ 25" C
40nA mp, °10 75"C

SnA IVP • 25" C
25nA max. @ 25

u

C

4~A '!lax, 0 to lS"C

t12V max.

iIIVm,n.

3mV Iyp. @ 25·· C
5mV mllJl ,. 1~··C

lmY mllX, 0 H. Ih c

I5fJ.VrC, 0 10 lS··(;

lOOK Ohm, HHnpuI

,OOdbl'/p.
74 db min.

]00 MegOhm, typ
40 MegOhml ...un

OUfertllrlliol 0118'
Bipolar input
150 K DC Gain
100 MHz 't

125nA Iyp. fit 20" C
250nA me•.• 25" C
500nA ",ex, 0 10 75"C

2IAVrmi

20nA typo .. 2S.t> C
50nA "'ax.• 25" C

f'5V max,

tIDV min.

10K Ohm, Ifimpol

100 MegOhm. lyp.
40 MeyObml min.

timV Iyp, (it 25"C
'OmV max. til 2~"C
'.mV max. () to l~"C

]o,..Vf'C, 0 10 1!'·C

90 db typo
7~ db min.

Dif'.rlnlill
6ipohu input
200 nsec M1t1hnm
Slew 120 VI~...

1OOK Ohml Irimpol

tl0Vmin.

lOll Ohml I 5pf-

l~V Iyp. fi!) 2ti"C
61lm V mil•. @ 26" C
66mV mux. 0 \0 16"C

90 db typ.
70 db min.

Ditferlntlel
FE r input
150 K DC Gai.n

~~~~H~ '-L.. _

flOV min.

10" Ohml U~pf-

Oill8'lnllel
FfT input, 2MH.l
fuU Power
aendwidth

lOOk Ohms 1I1mpni

IpA tvp. @ 7~tC
10pA m .... @ 25" C
20pA typ. 0 10 15°C

InA mp. 0 10 1fic
O.s;.A ;"p_ ... 25" C
20pA max.• 25° C

5pA tyP. 0 to 75° C
5OC»~ max! Q t~ 1S"'C

t15Vmp.

JOIllV tvP fIl :JtI"r:
fiOm V n,me (i 25" C
65mV mll)l.. 0 10 1,' C

90db t Vp.
70dbmin.

a••• Curtlnl

= ILr=-1

TIrPbI1Jl26'C
Vs· i 16VOC
RL - 2K Ohm. un'"
om.rw'. not"-.,-,put -_.
Characteristics

I- DIII.....li.' Vo"".
Common Mod_ Vol'.
Oper.ti", R.n.
Common Mod.
R'ieetion R.tia
IV(;M- J6VOCI
Input Impedence
CDin.,entl..,
VOII..,. Off.., Inill"
'without "",rwl trim.
ArJjultClbl1 10 1111'0
wnhtflml

Vall.. 0'''.' V$. Temp

Z.ro Adl"t' loptionlllJ

! OH... Cu".....

, _I" - '-I
1/-__

Equiv.lent Input NOise
(10Hl 10 IOKH,.
r.ro lOUIe_ impldence'

~ -O~tp;Jt- "- .-- ----
CharitCterlst)cs

flOV min.

...

."
TemperahJfO "c

,.

c.
~
u

Moue' AM-4062

Frequency lHd

I&OK VIV typ_
SOK VIV mtn.

-600KH~t";p.-
]~J~H_~__ ~in.

J5V IIAIIK IVP_
20VII-lsec min

l00MHz fclused IO(lp
go,n - 100,CL' SOpfl
b,t. compo
required II

c~~~_~!lP~~~ _~5

Sho,l r.UI:lItIIHIIIIll.l,"'

(OUlplil IU ClnlUllliul

currin I hmlled
bO,nAmuw:.

If)K V/V typo
1.6k V/V min.
-1.6MHz CVP~ .
1.2MHz min.

120V/j.lUIC tVp.
BOVIIAI« min.

2OMH~ lcloted
loop gain ::-: ~ 0)

Elilt. compo
required e,

_.~~ loop.!.!!'_-::~_

-

J6VI~IOC typ.

'lOrnA mln

lOOMHI' (closed
_oop gein :-.. 10)

Ext.comp,
requirld _t

~~o~~ I~~ ~~ .<~ .

,
Sho,l nll;uII1Hotfll; ...dl
COUlllUI III cununun)
currlnt limitld

150K V IV typo
80K VNmin.

·aOOKH~ iV;---

501llAmll)(

15K V/V typo
1.6kV/Vmm.
2MH~-t:':p. - .

120V/j.lMC IYp.

20MHz lcloted
loop "In> 10
Ext. compo
required It
c1o~~o~ gain <J

Vol'.
(Full T.mlMfltuf. Rln._
Current. CanllnUOUI
IVDUT _ ! 'OVI

CUI...n'."-Nt!:

Gain Bnd Frequency
~81~nsc

Open loop pin. DC
___'!'oue tl9V
Fu"Po~

~~i~'h

ShIw RI"
(YOUT - ±10 VoU •••
_"~~Ulon.C... - 6OpF'
Unlry GI,n,

.._~~~!gn.l.

51tblUry

S.ttllng time to within
0.'% WOUf • f10V ltap.
el • 50 pF.A... t31

PQwer Supply

Oper.c'Af Volt..
M••. VoUege Dlfferenc. b.lwllen
VS" and Vs- Terminals

Ablolule M .... Inle,nlll
Po...,er D.l.llplillulI

TImperaturo
_. __Rl'rJlO_ __ _

~!!i~ r~.~~.!IJ'CL

.~!O!._

Pee....

Price .t:.~=t.:t~:=

400 "MC

6mA IVP
SmA mux.

TO-99

$I.'OU

3fi,V"'ex

4mA typo
~Aml•.

1
- TO-99

SI:U~

200 nile

t.15VOC, reted specif.cltionlI 40Y max

JoomW

4rnA Iyp.
8mA!"e•.

O"C '0 75-C

.:.6~'-cl'w-.15<rC
TO-9lI

11ll.bO

.6V m.x

3mA I¥P.
4mAm....

I
AM-<l62-1 TO· 116
AM-<l62-2 TOOQ

$ fI un

Model AM-462 1,2

frlitquency fH.l1___._. . • L..._

>
u

I'·

III

III

I',
'.11 .".

Model AM--462-1,2

',", ",0 '1', '11,1'1.",

5 _ 2



-68-

Bijlage rr:

Overzicht van een aantal voorgestelde differentiaalvergelijkingen

voor de geleidbaarheid get).

dg g fE I 1~1) f'1ayr a a
=

tlt 8 P
k

dg

l"I :~~2) Urbanek a a (eenvoudige versie)= -2- 9
~t e e

~g 1Po +

1
2

gJ3) Habedank a
=

eft 't u I
o a

)g

fp~ gJ4) Solver =
dt f)

rJg r I -
P

- g~ ( Gst g) I c9~)Hochrainer
a a 0

- = =
cAt €} 2

e

Hierin is:

P, P
0'

P
k

:

&,t
U

a
I

a
Ea
u

0

e

Gst

de koeling (W)

de tijdconstante van de boog (s)

de boogspanning (V)

de stroom door de boog (A)

de veldsterkte in de boog (Vim)
waarde v.d. boogspanning voor grote stromen (V)

een spanningsconstante

een stationairs waarde van de geleidbaarheid ( Am/V)
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