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Sarnenvatting

Er is een meetsysteem ontwikkeld voor gepulste corona in GIS (Gas Insulated Switch
gear). Het verslag van dit afstudeerwerk geeft rowel een beschrijving van het differenti
erend/integrerend meetsysteem als een software implementatie van de meetresultatenver
werking. De GIS-installatie waaraan gemeten is, bestaat uit een bron-gedeelte en een meet
gedeelte. De corona activiteit die optreedt in het meet-gedeelte, wanneer een hoogspan
ningstransient zich in het systeem voortplant, kan m.b.v. het gerealiseerde meetsysteem
zichtbaar gemaakt worden.
Met een snelle H-veld sensor (bandbreedte>600MHz) kan de axiale stroomcomponent van
de hoogspanningstransient op zeven plaatsen in de 4 meter lange coaxiale meetsectie
gemeten worden. Het sensor-signaal wordt opgenomen met een 560MHz digitizer in
kombinatie meteen passieve integrator. De meetmethode heeft goede EMC-eigenschappen.
Voor de meetresultatenverwerking is gebruik gemaakt van een transmissielijnmodel met
136 secties, waarin het aandeel coronastroom met 136 verdeelde stroombronne~es wordt
gemodelleerd. Door middel van een fitprocedure, waarbij rekening is gehouden met het
gegeven dat verstoringen zich als lopende golven voortplanten, kan de axiale stroomcom
ponent in elke sectie van het transmissielijnmodel worden bepaald uit de op zeven plaatsen
opgenomen stroomvorm. Met de bepaalde axiale stroomcomponent, wordt het transmissie
lijnmodel opgelost en kan de spannings- en coronacomponent van de transient worden
berekend in een tijdsinterval van maximaal 23,3ns.
Het meetsysteem is getest met een Reed Relais, dat hiervoor oscillatie vrij aan de GIS-buis
diende te worden aangepast. Tests tonen aan dat het meetsysteem goed funktioneert.
Met het Reed Relais wordt geen corona activiteit waargenomen, omdat de maximum
pulsamplitude (2,5kV) hiervoor te klein is. WeI is er bij 60kV GIS-pulsarnplitude en een
lage druk in de meetsectie (200 Torr) coronastroom gemeten; er is flink wat activiteit
waarneembaar. Bij atmosferische druk werd geen corona activiteit waargenomen; tenminste
niet in het beperkte 23,3ns tijdsinterval. Helaas kan het effekt van spanningsverdubbeling
bij reflektie van de transient aan het open einde van de meetsectie, als gevolg van de
beperkte meettijd niet goed bestudeerd worden.
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1 Inleiding.

Het doel van dit afstudeerwerk is het realiseren van een meetsysteem voor gepulste corona
in GIS (Gas Insulated Switch gear). Het afstudeerwerk vormt een onderdeel van het

.promotieonderzoek van Paul Blom aan gepulste coronaontladingen.

De GIS-installatie van de vakgroep EHC wordt gebruikt aIs coaxiale pulsbron. Een elek
tromagnetische golf plant zich voort in deze coaxiale geometrie en veroorzaakt vanaf het
punt waar de binnengeleider (~90mm) van de GIS overgaat in een dunne draad (~2mm)

van de meetsectie, bij voldoende golfamplitude, coronaontladingen. In de 4 meter lange
meetsectie kan op zeven equidistante punten de golfvorm met verschiIIende sensoren
worden bekeken. Vit de zeven registraties wordt de stroom- en spanningsvorm van de golf
geconstrueerd en wordt de hiermee samenhangende coronastroom berekend.

Het verslag van dit afstudeerwerk geeft in hoofdstuk twee een beschrijving van het meet
systeem, waarin de GIS-installatie en het differenti!rend/integrerend meten met de senso
ren en de noodzakelijke EMC-maatregelen aan de orde komen. In hoofdstuk drie wordt de
modelvorming beschreven; wat dient er gemeten te worden en hoe kunnen de meetresulta
ten worden geinterpreteerd. Hoofdstuk vier beschrijft de metingen die aan het systeem
gedaan zijn en heeft een onderverdeling in Reed Relais en GIS-metingen. Hoofdstuk vijf
beschrijft de meetresultatenverwerking van Reed Relais en GIS-metingen en vormt de
software implementatie van de theorie zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. Hoofdstuk zes
tenslotte geeft de conclusies van het afstudeerwerk weer.
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2 Ret meetsysteem.

2.1 De GIS-installatie.

Bij het onderzoek naar gepulste corona wordt gebruik gemaakt van de GIS-installatie van
de vakgroep ERC. Het is een 200kV, 3ns pulsbron, die ontworpen is op basis van HOLEC
GIS-componenten. De installatie bestaat uit: een SF6 gevulde hoogspanningsdoorvoer;
twee coaxiale buizen van 7 en 10 meter lengte (de binnengeleider heeft een diameter van 9
em en de omhulling een binnendiameter van 30cm); een knooppunt met een getriggerde
vonkbrug, 'triggered gap' en een knooppunt met een gewone vonkbrug, 'sharpening gap'
(de vonkbruggen zijn beide instelbaar). De 4 meter lange meetsectie die aan de 10 meter
lange GIS-buis is gekoppeld, heeft een omhulling met de zelfde afmetingen als de GIS
buis en een binnengeleider met een diameter van 2mm. De GIS-installatie met aangekop
pelde meetsectie is weergegeven in fig. I.
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fig.1 De GIS-installatie met meetsectie.

De GIS-installatie wordt gevoed met een hoogspanningscircuit zoals weergegeven in fig.l.
De meetprocedure is als voigt:

Ret eerste gedeelte van de GIS-installatie (doorvoer + 7 meter GIS-buis) wordt opgela
den tot de gewenste laadspanning m.b.v. het hoogspanningscircuit. Wanneer de eerste
vonkbrug getriggerd wordt (een pneumatische hamer slaat op een piezo-element, dat met
een vonkje de doorslag van de vonkbrug inleidt) en de sharpening gap vanzelf doorslaat,
zal er een elektromagnetische golf de 10 meter lange GIS-buis op lopen. Tegelijkertijd
za.l ook een golf terug de 7 meter lange GIS-buis op lopen. Ais de EM-golf vanaf de 10
meter lange GIS-buis de meetsectie op loopt, za.l deze bij voldoende golfamplitude een
corona doen ontbranden. In de GIS-buis ontstaat geen corona, omdat de binnengeleider
van de GIS-installatie een voldoende grote diameter heeft. De golf in de meetsectie
wordt gemeten m.b.v. een E of H-veld sensor, welke in een van de in totaal zeven op de
meetsectie gelaste tuiten gepositioneerd wordt. Het signaal van de sensor wordt geregis
treerd met een snelle digitizer in kombinatie met een passieve integrator.
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De golfimpedantie van een coaxiaal systeem wordt bepaald door de verhouding van
binnengeleiderdiameter (D I) en omhullingsbinnendiameter (D2) en door het medium
binnenin de coaxiale structuur (de permittiviteit en permeabiliteit van het medium). Voor
de golfimpedantie geldt de formule:

z • rL .1n(D2/Dl) _ r; = In(D2/DI) _~ 1', -me
o ~ C 27t ~ -; 27t er

Voor de GIS-buis geldt zodoende een golfimpedantie van ongeveer 750 (D2=30cm,
Dl=9cm, J.1r=&r=I). Voor de meetsectie met zijn doone binnengeleider geldt een golfim
pedantie van ongeveer 3000 (D2=30cm, Dl=2mm, J.1r=&r=I). Om reflektie van de EM-golf
bij de overgang van GIS-buis naar meetsectie te voorkomen, wordt de meetsectie aange
past aan de GIS-buis d.m.v. een 1000 paraIlelle weerstand (1000//3000=750). De
paraIlelle weerstand wordt verdeeld opgebouwd en in stervorm in de coaxiaIe structuur ter
plaatse van de diameter overgang GIS/meetsectie opgenomen. De stervorm is noodzakelijk
om voor de 3-dimensionaIe EM-golf een enigszins acceptabele aanpassingsweerstand te
vormen. De aanpassing werkt aIleen voor golven die van de GIS-buis de meetsectie op
lopeno Golven die de andere kant op lopen zullen aan de aanpassing weI gereflekteerd
worden; de 3000 meetsectie ziet een impedantie van 1000/1750=430.

Het hoogspanningscircuit kan een gelijkspanning van maximaal 200kV leveren. Het circuit
wordt meestal niet op zo'n hoge spanning bedreven om doorslagen over de hoogspannings
diode te voorkomen. Er zijn metingen uitgevoerd bij een laadspanning van 120kV Bij
deze laadspanning kan er een golf met een maximum amplitude van 60kV de meetsectie
op lopen; een golf met -60kV amplitude zal vanaf de vonkbrug terug naar de voeding
lopeno Als we de golf aan het open einde van de meetsectie laten reflekteren, treedt
spanningsverdubbeling op en verwachten we extra corona activiteit.

2.2 Differentierendlintegrerend meten.

2.2.1 De EMC-eigenschappen van het dif./int. meetsysteem.

Om zijn goede EMC-eigenschappen wordt binnen de vakgroep EHC graag gebruik ge
maakt van de passieve integrator. [1] In kombinatie met een differentierende sensor zorgt
de passieve integrator voor een storingsongevoelige meting. De passieve integrator welke
voor dit onderzoek wordt gebruikt, bestaat uit een 50n kabelafsluitimpedantie, een ver
deelde serieweerstand en een goede doorvoercondensator. Het geheel wordt omhuld door
een gesloten metalen behuizing. De metalen omhulling is van wezenlijk belang in de
EMC-strategie en wordt goed afgemonteerd op de kastwand binnenin het EMC-kabinet
geplaatst. In het EMC-kabinet bevindt zich de snelle (560 MHz) digitizer met een PC voor
de dataopslag van gemeten signalen.
Eveneens essentieel in de EMC-strategie is het goed afmonteren van de mantel van de
500 RG214 meetkabel aan zowel meetobjekt aIs EMC-kabinet. Een goede afmontage
wordt verzekerd door gebruik te maken van N-connectoren. Verder wordt de storingson
gevoeligheid van het meetsysteem nog vergroot door de meetkabel in een goot en door een
koperen pijp te leiden, zodat de transferimpedantie van het meetsysteem verder wordt
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verlaagd. De goot en koperen pijp moeten aan begin en uiteinde goed rondom doorverbon
den zijn met de mantel van de coaxiale meetkabel, het EMC-kabinet aan het ene uiteinde
en het meetobjekt aan het andere.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van een goed EMC-ontwerp verwijs ik naar
referentie [1]. Ret differentierendlintegrerend meetsysteem is weergegeven in fig.2.

fig.2 Ret differentierendlintegrerend meetsysteem.

Voor metingen aan de EM-golf in de meetsectie, staan twee type differentierende sensoren
ter beschikking: een E-veld sensor en een R-veld sensor.

2.2.2 De E-veld sensor.

De E-veld sensor meet de verschuivingsstroom (Io=C.dV/dt) plus een 'apparent'-stroom la'
De 'apparent'-stroom wordt veroorzaakt door de bewegende coronaladingen. [2]
De E-veld sensor bestaat uit een rond plaatje dat met een stekkerverbinding contact maakt
met de binnengeleider van een N-connector. De omhulling van de N-connector maakt
contact met een messing bus die precies in een tuit van de meetsectie past en goed elek
trisch contact maakt met de omhulling van de meetsectie. De E-veld sensor is weergege
yen in fig.3.

I-
I II I

""D~..:a--Dl_

N-eonnector~

fie
Dl-+-lf---------------

D2
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fig.3 Model van de E-veld sensor.



Het messing plaatje van de sensor heeft een capaciteit Cd naar de binnengeleider van de
meetsectie en een capaciteit Cp naar aarde, de omhulling van de meetsectie. De capacitei
ten Cp en Cd kunnen worden afgeschat. Cp wordt benaderd door de capaciteit van de
plaatgeometrie messing plaatje naar messing bus (met ~=16mm en ~ens=ISmm); de
stekkerverbinding met de N-connector vormt een son transmissielijn (met D2sens=14mm,
Dl sens=6mm en Iscns=38mm). Cd wordt benaderd door de capaciteit van de coaxiale geome
trie meetsectiebinnengeleider in meetsectieomhulling, vermenigvuldigd met een oppervlak
tefraktie (met R"YI=YzD2=ISOmm en DI=2mm). Voor de capaciteiten wordt berekend:

C :::£A~::: 8,85.1O-12~0,0152 1:04 F
p d 0016 ' fJJp ,

2
C :::A~ *C ::: ~~ * e2xl ::: ~0,0152 * 8,85.10-

12 1:8,3fF
d Acyl C]l 2xlRe,1 In(D2/Dl) 0,15 In(ISO)

Het meetsysteem met de E-veld sensor is weergegeven in fig.4. Voor de overdracht van
het meetsysteem geldt:

r-~--.;--Cci-- -: Vi -==:::r;TV~i~~Ri~' ~~v;u--,

:rv ~l.f ~TR~t01.Rd
: 18.: ....
I • E-veld eeasor I
~ J

fig.4 Ret meetsysteem met de E-veld sensor.

dV R.+R
V.:::R.C.*--"+-'_d*V

, "dt R "
d

. dY, ~, =C-+
e Pdt R

Ji dt::: C V·+'!'fV.dt:::
e P , R '

dV R.+Rd R.C. R,+Rd f
:::C RC*-"+(C _'_+_'_')*V +--* Vdtr·" dt P R R "RR "

d d

1 Aangenomen is dat de integrator de afsluitimpedantie R niet belast.
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Hieruit voIgt:
R dV R.+R

--"'Ji dt=RC *--"+V + I d "'JV dt
R,C, t! P dt " RdRiCj "

waarin: RCp=2.1O· I1

Het dynamisch gedrag van de E-veld sensor wordt beschreven in referentie [3].

2.2.3 De H-veld sensor.

De H-veld sensor meet het magnetisch veld dat samenhangt met de stroom in de binnen
geleider van de meetsectie ter plaatse van de sensor.
De H-veld sensor bestaat uit een lusje dat aan een kant contact maakt met een messing
bus, die precies in een tuit van de meetsectie past en goed elektrisch contact maakt met de
omhulling van de meetsectie. De andere kant van het lusje maakt contact met de binnen
geleider van een N-connector d.m.v. een stukje 50n kabel in de messing bus. De omhul
ling van de N-connector maakt eveneens contact met de messing bus.
De H-veld sensor wordt afgeschermd door twee plaatjes die de verschuivingsstroom, welke
anders op het lusje zou eindigen, moet afleiden. Deze plaatjes moeten symmetrsch zijn,
zodat evenveel stroom door het ene als door het andere plaatje wordt afgeleid en het
resultante door het lusje omsloten veld als gevolg van deze stromen, nul is. De H-veld
sensor is weergegeven in fig. 5.

------

-------

N-connector

"
!'n-I~ L.- ~ isolatie

IIIlII messing

_Im_~_H _

isolatie1

H-veld sensor zander afscherm
plaatjes

H-veld sensor in tuit meetseetie met
afschermplaatjes

fig.5 Model van de H-veld sensor.

Voor de in het lusje gei'nduceerde spanning geldt: (Aoms1 is het door het lusje omsloten
oppervlak l.h)

f
1.,

Hdl=1 - H"'21tR 1=1 - H=--
., CY" 21tR

cyl

(H ter hoogte van het Iusj e)
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Bet meetsysteem met de H-veld sensor is weergegeven in fig.6. Voor de overdracht van
het meetsysteem geldt:

fig.6 Bet meetsysteem met de B-veld sensor.

dV" Ri+Rd dI",
V.=R.C.*-+--*V =M-

I I I dt R " dt
d

Uusjc Vi...~rv I'"
or

or

~'f -
I+Vr-l

U:Cu OusJC

fig.7 Model voor het dynamisch gedrag van de B-veld sensor.

Bet dynamisch gedrag van de B-veld sensor wordt bepaald door de inductiviteit van het
lusje en de parasitaire capaciteit van het lusje naar aarde (zie fig.7). Voor een eerste orde
model van de B-veld sensor kijken we alleen naar de inductiviteit van het lusje. Bet is
eenvoudig in te zien dat de inductiviteit van het lusje zorgt voor een demping van hoge
frequenties. De kantelfrequentie behorende bij dit laagdoorlaat gedrag bedraagt:

-
Vi __ R =__1__ R R

- <a>.t=-- - h=---
VI&tie R+j<a>LI&tfe LI&tfe Llarje 27tLIarje

1+j<a>--
R
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Het tweede orde model is van belang om mogelijke oscillaties te verklaren. In fig.7 zijn
spoel en condensator los van elkaar getekend. In werkelijkheid is de capaciteit natuurlijk
verdeeld over het lusje. Voor de oscillatiefrequentie van het ongedempte tweede orde
systeem geldt:

dI dY d2 y d 2y 1
Y=L- ,I=-C- - Y=-LC- - -+-y=o

dt dt dt2 dt 2 LC

31
A e(-+2h)b

e 6Irip 2
CIM.Ve = d =--d--

De inductiviteit en de parasitaire capacltelt van het lusje zijn af te schatten. Voor het
berekenen van de inductiviteit is aangenomen dat b»h. Voor het lusje waar het hier om
gaat is deze aannarne niet geldig. De berekende inductiviteit geeft echter weI een orde van
grootte aan en geeft aan hoe de inductiviteit te belnvloeden is. De parasitaire capaciteit
wordt bepaald door de capaciteit van de plaatgeometrie stripoppervlak en geaarde af
scherrnplaatjes en messing bus.
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3 Modelvorming.

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke metingen met de E en H-veld sensor gedaan
moeten worden en hoe de meetresultaten gelnterpreteerd kunnen worden.
Er kunnen op zeven equidistante punten in de meetsectie metingen gedaan worden. Op
deze plaatsen kan lokaal de stroom, die ter hoogte van het meetpunt in de binnengeleider
van de meetsectie loopt, gemeten worden met de H-veld sensor, of met de E-veld sensor
de stroom die van de binnengeleider naar de omhulling van de meetsectie loopt. Verder is
het van belang op te merken, dat met de snelle 50n plug-in unit van de digitizer slechts
een signaal tegelijkertijd gemeten kan worden.

3.1 Transmissielijnmodel bestaande uit 7 secties.

Het meest eenvoudige model dat je voor de meetsectie kunt bedenken, is een laddemet
werk bestaande uit serie spoelen, parallel condensatoren en stroombronnetjes die het
aandeel corona in de transmissielijn vertegenwoordigen. Er zijn zeven meetpunten, equidis
tant verdeeld over de meetsectie met een tussenafstand van 50cm. Een voor de hand
liggend model is dan ook een transmissielijnmodel dat is opgebouwd uit zeven secties. Dit
model is weergegeven in fig.8. Het model heeft twee secties met een lengte van 75cm en
vijf secties met een lengte van 50cm. In dit model zou de lokaal gemeten stroom im,

geregistreerd met de H-veld sensor, een maat zijn voor de stroom 1m die in de betreffende
sectie loopt. Zo ook zou de lokaal gemeten stroom ie' geregistreerd met de E-veld sensor,
een maat zijn voor de stroom Ie die als verschuivingsstroom en coronastroom in de betref
fende sectie van de binnengeleider naar de omhulling loopt.

SoctIc I

7Scm.

I

GIS:Mecaecde

7Scm.

SoctIc D : SoctIc m SoctIc IV SoctIc V Soc:dc VI SoctIc VD
I
I
I

1m7
VO 10

, I +L l/2 11: l/2 :16 l/2 V7 L
------

I
I
I
I
I
I

I I

Soctle ID,IV,V,VI =:::GIS Soc:dc I Soctle D alaSoctlcD SoctIc VD

fil.8 Transmissielijnmodel meetsectie opgebouwd uit 7 secties.
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Ais ~ en Ie per sectie bekend is, kan het laddemetwerk worden opgelost en het corona
aandeel per sectie worden berekend volgens:

1
10 =1.1 + 21d

1
II =1.1- 21d

3C dVII =1 +-*- -L.
dal2 dt ....

Zo verder voor de andere secties.

I Deze uitspraak is geldig totdat de golf na reflektie weer terug sectie I heeft bereikt.

We moeten ons echter afvragen of de beschrijving van de meetsectie met een transmissie
lijnmodel dat is opgebouwd uit zeven secties, geoorloofd is. Het antwoord op deze vraag
is, dat dit bepaald wordt door de golfvorm die zich in de meetsectie voortplant. In ons
geval hebben we te maken met een golf afkomstig uit de GIS-installatie. Deze golf heeft
een flank met een stijgtijd kleiner dan 5ns. De golf plant zich met de lichtsnelheid voort in
de meetsectie en zal bij afwezigheid van corona activiteit voor reflektie onvervormd
blijven. In het transmissielijnmodel is de lengte van de kleinste sectie 50cm; 50cm komt
overeen met een looptijd van 1,7ns (O,5/c=I,7ns; c=3.108m/s, de lichtsnelheid). Deze
looptijd is verhoudingsgewijs groot ten opzichte van de stijgtijd van de GIS-puis «5ns).
Vit simulaties met PSPICE blijkt, dat als je een dergelijk transmissielijnmodel met een
zelfde golfvorm exciteert, je een totaal vervormde responsie aan het eind van de transmis
sielijn krijgt. De looptijd door de meetsectie klopt niet meer en er is sprake van emstige
overshoot (zie de PSPICE-output in bijlage 1, fig. 1).
Voor de golfvorm waar het hier om gaat, is het transmissielijnmodel met z'n zeven secties
kennelijk ontoereikend. Het model zal dus uit meerdere secties moeten worden opge
bouwd. De looptijd door een kleinere sectie is kleiner, waardoor de golf aan het begin en
einde van een sectie minder zal verschillen.

3.2 Transmissielijnmodel bestaande uit 136 secties.

Ais we het transmissielijnmodel met meer secties willen beschrijven, stuiten we op een
probleem: de golfvorm is slechts op zeven plaatsen in de meetsectie bekend en voor het
oplossen van het grotere transmissielijnmodel moet de golfvorm in elke sectie bekend zijn.
De opJossing is om de golfvorm op de tussenliggende plaatsen te construeren uit de
bekende golfvorm, gemeten in de zeven tuiten van de meetsectie.
Bij het construeren van de golfvorm kunnen we gebruik maken van het gegeven, dat
verstoringen (in het x\t-diagram) zich langs 'x=c.t'-lijnen voortplanten. Langs deze lijnen
kunnen we I-dimensionaal funkties fitten met de meetdata op de meetposities. In het
ideale geval, als de golf niet wordt verstoord, zijn de te fitten funkties horizontale rechte
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Iijnen (fitfunktie P(x)=c, onafhankelijk van positie x). Het is dus aannemelijk dat het vrij
eenvoudig is om een funktie te fitten door de zeven meetpunten langs deze 'x=c.t'-Iijnen.
We verwachten dat het effekt van corona activiteit op de golfvorm, beschreven kan wor
den door een plaatsafhankelijkheid in de fitfunktie te introduceren (bv. P(x)=b.x+c).
Via de fitprocedure zetten we de met de digitizer verkregen fijne discretisatie in de tijd om
in een fijne discretisatie in de plaats. Het is voldoende om aileen ~ te meten met de H
veld sensor, omdat uit de geconstrueerde golfvorm ~(t,x), de onbekende Ie(t,x) berekend
kan worden volgens:

Er wordt gekozen voor een transmissielijnmodel opgebouwd uit 136 secties. De PSPICE
simulatie van dit transmissielijnmodel is weergegeven in bijlage 1, fig.2 en 3. De simulatie
laat een 'mooie' responsie van het transmissielijnmodel zien bij excitatie met een Sns
golfvorm. Helaas kan niet de komplete lengte van de meetsectie in PSPICE worden
beschreven, omdat er maar maximaal 40 secties kunnen worden gesimuIeerd.
De reden om 136 secties te kiezen voor het modelleren van de meetsectie, hangt samen
met de verwerking van de meetdata. In de zeven meetpunten wordt de stroom in de
binnengeleider van de meetsectie gemeten met de H-veld sensor m.b.v. een digitizer. Om
een enkelvoudige reflektie van de golf in de meetsectie te kunnen registreren, bedraagt de
minimaIe registratietijd: (2·4meter)/c=26,7ns. Er is gekozen voor een registratietijd van
SOns, zodat nog voldoende marge voor de triggering van de digitizer overblijft. Het SOns
interval wordt door de digitizer gediscretiseerd met 512 samples. De sampletijd (tijd tussen
twee samples) van een registratie bedraagt zodoende: SOns/(SI2-1)=0,097847ns. De afstand
die een golf in een sampletijd kan afleggen bedraagt: c· SOns/Sll =29,4mm, de sampleaf
stand. De lengte van de meetsectie bedraagt: 4000/29,4=136 sampleafstanden; de afstand
tussen twee meettuiten bedraagt: 136/8=17 sampleafstanden en een golf doorloopt de hele
meetsectie in 136 sampletijden.

Voor de verwerking van de meetdata wordt gebruik gemaakt van een tweetal software
paketten, te weten: VUpoint en Matlab. Het pakket VUpoint is ontwikkeld om digitaIe
signaaIregistraties zoaIs door de digitizer gegenereerd, weer te geven en te bewerken. Het
pakket Matlab is een rekenkundig programma dat speciaaI ontwikkeld is om met matrices
te kunnen werken. Met Vupoint worden eerst de in de zeven meettuiten opgenomen
signaIen bekeken, gecorrigeerd en gesynchroniseerd. Corrigeren is noodzakelijk om de
offset te verwijderen en de gewenste grootheid ~ uit de gemeten spanning Vu te bereke
nen, volgens de overdrachtsfunktie zoaIs beschreven in §2.2.3. Synchroniseren is noodza
kelijk omdat de looptijdinformatie tussen verschillende registraties verloren gaat. Het zijn
zeven verschillende registraties (zeven aparte metingen) waaruit een golfvorm moet
worden geconstrueerd. In VUpoint worden de flanken van de golf uit de verschillende
registraties over elkaar gelegd. Bij de verwerking van de meetdata met Matlab kan de
looptijdinformatie weer worden teruggebracht. Nadat de meetdata is bewerkt met VUpoint,
kan deze in ASCII worden uitgevoerd en a1s zodanig a1s matrixvariabele in Matlab worden
ingelezen.
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Het feit dat Matlab een prima omgeving is om met matrices te rekenen, komt voor onze
toepassing goed van pas. De zeven signaalregistraties beschrijven een golf op zeven
plaatsen als funktie van de tijd. Uit deze registraties moet een golfvorm op de andere
plaatsen in de meetsectie als funktie van de tijd geconstrueerd worden, zodat het uit 136
secties bestaande transmissielijnmodel kan worden opgelost. We beschouwen een matrix
I",(t,x) waarvan het rijnurnmer t, een tijdsaanduiding is en het kolomnummer x, een plaats
aanduiding. Het getal dat bij een bepaalde t en x hoort, geeft de stroom in de binnenge
leider van de meetsectie aan op tijdstip t en plaats x. De zeven opgenomen H-veld sensor
signalen, vormen zeven kolommen in de I",-matrix. Een golf die door de meetsectie loopt
en wordt gereflekteerd, ziet er als matrix uit zoals weergegeven in fig.9, waarin de diago
nale lijnen x=±c(t-tj ) weergeven (tj is een te kiezen begintijdstip). De lijn x=c(t-tj) geeft het
heengaande golffront weer en x=-c(t-tj) het teruggaande.

u.
137

.:1
26,l5ae

273

23,3Ds
239 ~--+----="'I-:::-~~"""~O--~~'::;"';;:"..,.

Qas

1--l"'-----1f---+--+---+-+---+--+----,,-----
1 18 3j 52 69 86 103 120 137 toUIr.

(m Cl,5m 1m 1,5m 2m 2,5m 3m 3,Sm 4m It·

fig.9 De golf in matrixvorm.

Qas

1--l"'-----1--+--t----+--+---+--+----,-
1 18 3j 52 69 86 103 120 137 toUIr.

(m Cl,5m 1m 105m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m It·

fig.10 Berekenen matrix met fit.

In deze matrix is de tijdsduur tussen twee opeenvolgende rijnummers gelijk aan de sam
pletijd en de afstand tussen twee opeenvolgende kolomnummers, gelijk aan de sampleaf
stand. Er zijn 137 kolommen en maximaal 512 rijen: met Xi+l-Xj=C(tj+1-tj) dus dx=c.dt. Een
golfvorm I",(t,x) beweegt met de lichtsnelheid door de meetsectie en zal bij een verplaat
sing over een sectie zonder vervorming voor reflektie beschreven kunnen worden met
I",(t+dt,x+dx). Het voordeel dat het opdelen van de meetsectie in sampleafstanden oplevert,
komt nu tot uitdrukking.

Zoals gezegd beschrijven de gemeten golfvormen zeven van de 137 kolommen van de
matrix, te weten: I",(t,18), I",(t,35), Im(t,52), Im(t,69), I",(t,86), I",(t,103) en I",(t,120). Uit
deze kolommen moeten de andere kolommen van de matrix worden berekend. De ham
vraag is nu: Hoe pakken we dit aan?
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De oplossing waarvoor gekozen is gaat, zoals al eerder is aangeduid, uit van lijnen even
wijdig aan het golffront X=C.t (x=c(t-tj», zie fig. 1O. Voor elk van deze lijnen (voor elke 9
wordt een polynoom (bv. P(x)=c of P(x)=b.x+c) gefit met de meetdata (x=18, 35, 52, 69,
86, 103 en 120) ter hoogte van de 'x=c(t-tl-lijn. Als de golf reflekteerd zal er een tweede
golf in tegengestelde richting in de meetsectie gaan lopen. Willen we deze golf beschrij
ven, dan zuBen we op een zelfde manier moeten fitten langs lijnen evenwijdig aan het
tweede golffront x=-c(t-tm ), zie fig. 1O. De tweede golf, ofweI teruggaande golf, is echter
niet bekend; we kennen slechts de 80m van heen- en teruggaande golf op de zeven beken
de plaatsen. Willen we de teruggaande golf uit de gemeten data op de bekende plaatsen
berekenen, dan zal de heengaande golf op die plaatsen bekend moeten zijn (de golfvorm
als geen reflektie zou zijn opgetreden).

De procedure is nu als voIgt:
-Beschrijf de heengaande golf (geen reflektie) d.m.v. curvefitting van de gemeten data
voor reflektie langs 'x=c(t-tl-lijnen. De gemeten data voor reflektie zijn in fig. 10 weer
gegeven als ononderbroken vertikale lijnen. Met het voortschrijden van de tijd, wordt het
aantal gemeten datapunten tot reflektie steeds geringer en wordt de berekende fit dus
steeds onnauwkeuriger; er zijn steeds minder meetpunten waarlangs een polynoom gefit
moet worden. Met deze fit kunnen we in het gestippelde gedeelte (heen- + teruggaande
golf) aparte data genereren voor de heengaande golf.
-Bereken de kolomdata van de teruggaande golf uit het verschil van de gemeten kolom
data na reflektie en de gefitte heengaande golf (zonder reflektie).
-Beschrijf de teruggaande golf d.m.v. curvefitting van de berekende kolomdata van de
teruggaande golf langs 'x=-c(t-t)'-lijnen. De berekende kolomdata van de teruggaande
golf zijn in fig. 10 weergegeven als onderbroken vertikale lijnen.
-Construeer de komplete matrix ~(t,x) door sommatie van gefitte heen- en teruggaande
golf.

Het tijdsdomein waarin de matrix Im(t,x) volgens deze methode geconstrueerd kan worden,
wordt begrensd door de laatste heengaande golffit (Iangs 'x=c(t-tl-lijn met j=239). De
spanningsvorm V(t,x) kan slechts langs 't=const.'-lijnen uit Im(t,x) worden berekend (zie
verderop in deze paragraaf). Dus over de volledige lengte van een 't=const.'-lijn dient
Im(t,x) bekend te zijn. Het tijdsdomein waarin ~(t,x) bruikbaar is voor deze berekening,
wordt derhalve begrensd door de dikke horizontale lijn ter hoogte van rijnr. 239 (23,3ns;
zie fig. 10), het snijpunt van de laatste heengaande golffit met de tijdas. In het gearceerde
driehoekje is geen data beschikbaar.

De fout die bij het fitten ontstaat is mogelijk niet erg groot om de volgende redenen:
-Er wordt alleen maar met of heen- of teruggaande golf gefit langs 'x=±c(t-9'-lijnen. Als
er geen corona optreedt zullen de te fitten polynomen gewoon horizontale rechte lijnen
zijn (P(x)=c).
-Omdat de 80m van heen- en teruggaande golf niet gefit kan worden, wordt deze ge
splitst. Als de beide fits (heen- en teruggaande golf) klaar zijn, wordt de som ~(t,x»

samengesteld. Het vermoeden is dat de mogelijke fout in de 80m veel kleiner is dan de
fout in de afzonderlijke fits. Dit kan gecontroleerd worden door de som te vergelijken
met echte meetdata.

.'
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De berekende matrix Ia,(t,x) beschrijft de stroom (in- en uitgaande stroom) in elk van de
136 secties voor t~39 (=23,3ns), zie fig. I I. Vit het bekende stroomprofiel Im(t,x) kan het
bijbehorende spanningsprofiel (langs 't=const.'-lijnen) berekend worden volgens: (l is de
lengte van een sectie en is gelijk san de sampleafstand)

Sec:de 3 f/m 135GIS Sec:de 1 Sec:de 2

V(t,3)

112 1m(t.,3)

V(t,l36)

1m(~136) 112

c

Sec:tie 136

fig.ll Transmissielijnmodel meetsectie opgebouwd uit 136 secties.

(voor i=1..136; voor elke t)

waann: L = ~lln(D2/Dl)

2x

1 Deze uitspraak is geldig voor ~73 (=26,605), bet tijdstip waarop de reflektie bet begin van de meetsectie
bereikt.

Vit het bekende spannings- en stroomprofiel, kan het corona aandeel per sectie berekend
worden. Voor elke sectie geldt: (i=1..136)

l e(t,i) =1",(t,i) - 1",(t,i+1)
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4 Metingen.

Er zijn metingen uitgevoerd met de H-veld sensor. De gevoeligheid van het meetsysteem
met de H-veld sensor is nauwkeurig te berekenen en van dit meetsysteem zijn de EMC
kwaliteiten eenvoudig meetbaar. In 'normaIe' operatie wordt de H-veld sensor zodanig in
een meettuit gepositioneerd, dat het lusje van de sensor het veld dat samenhangt met de
stroom in de binnengeleider van de meetsectie omsluit (zie fig.S). Ais de sensor in een tuit
900 wordt gedraaid, dan zal het veld niet meer omsloten worden en wordt aileen storing
als gevolg van onvoldoende afscherming voor verschuivingsstroom en ingekoppelde
storing gemeten.
Voor de overdracht van het meetsysteem is het van belang de integratoroverdracht te
keonen.

4.1 De integratoroverdracht.

De integratoroverdracht wordt gemeten m.b.v. een pulsgenerator, welke een stijgtijd van
670ps heeft. Het meetsyteem is weergegeven in fig.12. Voor de responsie geldt:

fig.n Meetsysteem voor de integratoroverdracht.

dV(t) R.+R
R.C.*-"- +_._d *V (t) = Vft)
•• tit R " i'

d

Voor een stapvormig ingangssignaal (met Vj=O voor t<O en Vj=V voor t~) ontstaat de
volgende responsie:

··+R
__"'_4 ., R V

V(t)=,Ae R,ACj +_d_
" R,+Rd

RV
V.(t=O) =0 - ,A +_d_ =0 

R,+Rd
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't =61,4ns

Ais voorbeeld voigt hier de gemeten overdracht van een bestaande integrator:
R;:::::1032!1 (gemeten met een digitale multimeter); Rd:::::50!1; Vu bereikt na t:::::150ns
(4,2/4,6)*100% van de eindwaarde, zodat geldt:

l-e _1~= 4,2 _
4,6

Het lusje van de bestaande H-veld sensor heeft de afmetingen: Ixbxh ::::: 24x5xl0 mm.
Voor de overdracht van het meetsysteem met de H-veld sensor geldt: (zie §2.2.3)

M R+R J__*] = Y + I d * Y tit
R,C, .. II RdR,C, II

waarm: M = ~ lh = 4x.IO-7.0,024.0,Ol =3,2.10-10 Vs
2xRc;yl 2x.O,15 A

't, = R,C, = l,3~s en

4.2 Een eerste meting van de GIS-puis.

De meetprocedure voor het meten aan GIS-pulsen is reeds beschreven in §2.1. Er worden
metingen uitgevoerd in tuit 6 van de meetsectie (tuit 6 is de meettuit van sectie VI, zie
fig.8) bij een laadspanning van 85kY. Er is zowel een 'normale' als storingsmeting (Iusje .l...

B-veld) uitgevoerd. Bij de storingsmeting heeft de digitizer niet getriggerd; de digitizer
triggert op het te meten signaal, waarbij het triggemivo zo gevoelig mogelijk wordt
ingesteld. De EMC-kwaliteiten van het meetsysteem en de afscherming van het lusje voor
verschuivingsstroom zijn dus voldoende. De digitizer triggert wei als de deur van het
EMC-kabinet open staat. De digitizerregistratie van de 'normale' meting is weergegeven in
bijlage 2, fig. I.

Omdat de geregistreerde GIS-responsie net als eerdere metingen moeilijk te interpreteren
is, wordt besloten het 'grote' Reed Relais als pulsbron te gebruiken. Het Reed Relais kan
een puis genereren met een amplitude van ongeveer 2,5kV bij een stijgtijd van 250ps en
een pulsduur van 3Oos. De pulsvorm van het Reed Relais is bekend, zodat de overdracht
van het meetsysteem met de H-veld sensor gemeten kan worden.
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4.3 Metingen met een Reed Relais-puls.

Voordat met het Reed Relais gemeten kan worden, zal er eerst een tweetal problemen
opgelost moeten worden. Allereerst moet er een goede aanpassing gemaakt worden tussen
de son N-connector output van het Reed Relais en de GIS-meetsectie. Ten tweede dient
opgemerkt te worden dat de maximale amplitude van de Reed Relais-puls vele malen lager
is dan die van de GIS-puis. Voor de gemeten GIS-responsie bij 85kV laadspanning geldt
een topwaarde van ongeveer 40mV (zie bijlage 2, fig.1). Het Reed Relais zal bij 5kV
laadspanning met het zelfde meetsysteem een 17 maal lagere topwaarde laten registreren.
Dit signaal wordt dan wei erg klein t.o.v. de maximale gevoeligheid van de son plug-in
unit van de digitizer, welke 10mV/div bedraagt.

Het laatst genoemde probleem is eenvoudig op te lossen door een integrator met kleinere
tijdconstante te gebruiken. In de overdracht van het meetsysteem met de H-veld sensor
(zie §4.1) kan de integraalterm beschouwd worden als correctieterm, welke de 'Iek' van de
integratorcapaciteit vertegenwoordigt. De tijdconstante waarmee de capaciteit zich ontlaadt,
bedraagt voor de bestaande integrator: t=(R/IRd)C j=61,4ns. Voor t<t/l0 is de correctieterm
verwaarloosbaar en de topwaarde van het opgenomen signaal zal hierdoor dus nauwelijks
worden beinvloed; voor de overdracht geldt: M.Im/tj=Vu' Het te meten signaal Vu zal bij
kleinere t j dus groter worden (de gemeten stroom in de binnengeleider van de meetsectie
1m, verandert niet).
De integratorweerstand ~ kan niet veel kleiner gekozen worden, omdat de integrator dan
de son kabelafsluitimpedantie te veel gaat belasten. De tijdconstante t j wordt verkleind
door de integratorcapaciteit te verkleinen. Een kleinere C j heeft echter een toenemende
correctieterm tot gevolg; er moet meer gecorrigeerd worden.

Het realiseren van een goede aanpassing is moeilijk. De mogelijkheden worden beperkt
door de afmetingen van de meetsectie en de constructietechnische aspekten ervan. Er
wordt besloten om het Reed Relais aan het uiteinde van de meetsectie aan te passen. Aan
het uiteinde van de meetsectie is een spanmechanisme gesitueerd dat een dunne draad, de
binnengeleider van de meetsectie, strak houdt. Het uiteinde van de meetsectie is weerge
geven in fig.l3. Er wordt besloten om een stuk son transmissielijn te maken met het
messing spanmechanisme als binnengeleider en een te maken messing buis als omhulling.
In het deksel van de buis wordt een N-connector geplaatst, waarvan de binnengeleider
contact maakt met het spanmechanisme. Het stuk transmissielijn wordt d.m.v. 6 in ster
vorm geplaatste parallelle weerstanden aangepast aan de 300.0 meetsectie. Voor de weer
standen geldt: Rtot==60n (60//300=50.0), R=6*Rtot==360n (=47001/1500.0). De N-connec
tor in het deksel van de buis wordt met een RG214 kabel verbonden met het Reed Relais.
De aanpassing is weergegeven in fig.14.

Het zal duidelijk zijn dat deze aanpassing slechts een benadering van het ideale geval is.
Voor de integratorcapaciteit is een 100pF doorvoercondensator gekozen, een zelfde type
als van de bestaande integrator. Vit de gemeten overdracht van de nieuwe integrator voigt:
~=1 032.0. t=8ns, C j=170pF en t j=170ns. De metingen zijn op een zelfde manier uitge
voerd als beschreven in §4.1.

21



50C
300C

fie.13 Uiteinde meetsectie.

4.3.1 Meetsessie 1.

fie.14 Aanpassing Reed Relais/meetsectie.

Er worden metingen uitgevoerd met het Reed Relais bij 5kV laadspanning met de H-veld
sensor (24x5x10mm-Iusje) in tuit 7 en de I70ns-integrator. Het Reed Relais genereert een
puis met 2,5kV amplitude en een pulsduur van ongeveer 30ns. De Reed Relais-puls
reflekteert aan de GIS/meetsectie-aanpassing; de 300n meetsectie ziet een belasting van
430, een bijna-kortsluiting. De reflektie wordt na 2*3,5/c=::23ns zichtbaar in de signaalre
gistratie van tuit 7 (3,5 meter is de afstand van tuit 7 tot de GIS/meetsectie-aanpassing, c
is de lichtsnelheid).
Uit een eerste meting blijkt dat een oscillatie het opgenomen signaal verstoort; zie fig.I5.
Bekijken we het niet-gei'ntegreerde H-veld sensor-signaal (het H-veld sensor-signaal wordt
rechtstreeks opgenomen; zie fig.I6) dan is deze oscillatie nog duidelijker zichtbaar. De
trillingstijd van de oscillatie bedraagt ongeveer 4ns. Het H-veld sensor-signaal dat we
verwacht hadden te zien bij excitatie met een Reed Relais-puls, heeft een piek voor de op
en neergaande flank van de Reed Relais-puls en een reflektiepiek.

0.01

7.5B-3
>

2.58-3

fie.IS Gei'ntegreerd H-veld sensor-signaal.
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fie.16 H-veld sensor-signaal (sensor 1).



De oscillatie kan een drietal oorzaken hebben: de oscillatie wordt gegenereerd in het Reed
Relais, de oscillatie is een oscillatie in de sensor, de oscillatie wordt veroorzaakt door een
reflektie in de aanpassing van het Reed Relais aan de meetsectie. Elk van deze drie
mogelijke oorzaken wordt in het hiema volgende geverifieerd.

4.3.2 Meting Reed Relais-puls.

Het Reed Relais-signaal kan niet rechtstreeks opgenomen worden met de digitizer, omdat
de laadspanning niet voldoende laag ingesteld kan worden~ Vmax digitizer input is onge
veer 40V. Er wordt besloten de Reed Relais-puls gedifferentieerd op te nemen en daartoe
wordt het in fig.I7 weergegeven circuitje gemaakt. Voor het op te nemen signaal geldt:

qje

Vi Ih.
~fMa lRd... ...

fig.17 Meetsysteem voor registratie van de Reed Relais-puls.

geldt:

Het Reed Relais-signaal dient voldoende verzwakt te worden, zodat moet gelden:

2 0,35 11010 rod C 1.10-10
-2 F

- <.:It> 1t-- s:::. - - fIe< - 'P
t,.,. S Rd

waarin: tnse==250ps en Rd==50n

Het Ctje wordt gevonnd door twee korte in elkaar getwiste geisoleerde draadjes. De IMO
lekweerstand is nooclzakelijk om de kabel tussen Ctje en Reed Relais te ontladen. Het
opgenomen Reed Relais-signaal bij 400V laadspanning is weergegeven in fig. IS. Het
opgenomen signaal ziet er 'mooi' uit en vertoont niet de 4ns oscillatie. De pulsbron is dus
niet de oorzaak van de oscillatie.
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fig.18 Gedifferentieerde Reed Relais-puls. fig.19 Opgenomen signaal sensor 4.

4.3.3 Meting sensoroseillaties.

In §2.2.3 is reeds het dynamiseh gedrag van de H-veld sensor besehreven. Om mogelijke
oseillaties in de bestaande sensor te kunnen aehterhalen, wordt een aantal versehillende
luseonfiguraties met versehillende dynarnisehe eigensehappen bekeken. Er worden twee
nieuwe lusjes gemaakt met afmetingen: 23xl5xlOmm en 13xI5x5,5mm (lxbxh). Voor het
kleine lusje is het noodzakelijk dat er nieuwe afsehermplaatjes gemaakt worden; voor het
grote verbrede lusje voldoen de bestaande afsehermplaa~es. Voor de sensor geldt:

M= fJolh
21tRcyl

L = fJohl
lIIsje b

Ie-b
2

Clafje=d

(C1usje resp. met of zonder afsehermplaa~es)

Speeiaal om een sterk versehillende oseillatiefrequentie tussen de versehillende lusjes te
laten zien, wordt het kleinste lusje ook zonder de afsehermplaatjes gemeten. Voor de
versehillende lusjes geldt:

lusje: I afseherm-
sensor lxbxh [mm] M I L,usje C.usje fk fose plaa~es

I
I

I 24x5xlO M I L C & fose met
2 23xl5xlO I M I 0,3L 2,9C 3& fose met
3 13xI5x5,5 I 0,3M I O,IL l,6C 10& 2,5fose met
4 13xI5x5,5 I 0,3M I O,IL 0,3C 10& 5,4fose zonder

tabel I
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De registratie van het H-veld sensor-signaal met het kleine lusje zonder afschermplaatjes
(sensor 4) bij 5kV laadspanning, is weergegeven in fig.19. Deze registratie vertoont nog
steeds de 4ns oscillatie. De waargenomen oscillatie is dus geen sensoroscillatie, omdat de
frequentie ervan dan zou moeten verschillen van de oscillatie zoals waargenomen in de
registratie van sensor 1 (fig. 16). WeI is duidelijk dat de H-veld sensor met het kleine lusje
veel 'sneller' is. De stijle afval van het signaal in de registratie wordt veroorzaakt door een
onnauwkeurigheid van de digitizer voor de betreffende instelling (5ns/div).
Uit de opgenomen signalen (fig. 16, 18 en 19) kunnen we concluderen dat de waargenomen
4ns oscillatie niet het gevolg is van sensoroscillatie of oscillatie van het Reed Relais
signaal, maar waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in reflekties in de aanpassing.

4.3.4 De aanpassing.

Bekijken we de aanpassing Reed Relais/meetsectie nog eens nauwkeuriger, zie fig.20. Het
uiteinde van de meetsectie bestaat uit een perspex plaat ingeklemd door het spanmechanis
me en een messing knop die de meetsectie gasdicht maakt. De meetsectie wordt pas 3000
voorbij de messing knop, terwijl het stukje perpex plaat een transmissielijn is met de vier
bouten van de spanmechanismeverbinding als binnengeleider (fig.20 geeft een doorsnede
van de aanpassing en hierop zijn slechts twee bouten zichtbaar) en bevestigingsbouten van
de perspex plaat als omhulling. De aanpassing in de bestaande situatie gaat uit van een
3000 transmissielijn beginnende daar waar het spanmechanisme tegen de perspex plaat
aan zit en dit is dus niet helemaal juist.

~

:3000
I

3000

R2

R2
soo

fig.20 Bestaande aanpassing. fig.21 Verbeterde aanpassing.

Er wordt besloten de messing knop te verwijderen, zodat we aan de ene kant van de
perspex plaat een 3000 transmissielijn hebben en aan de andere kant een 500 transmis
sielijn. Aan beide zijden van de perspex plaat wordt een aanpassing met weerstanden
gemaakt. De nieuwe aanpassing is weergegeven in fig.21. De perspex plaat zelf heeft een
golfimpedantie van ongeveer 670 (Er~I,5 voor perspex). De 50/670-overgang wordt
aangepast met een zestal parallelle 12000 weerstanden (RI) in stervorm, de 67/3000·
overgang met een zestal parallelle 5170 weerstanden (R2=470.Q+470) in stervorm.
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Uit nieuwe metingen blijkt dat de 4ns oscillatie is verdwenen (zie nieuwe metingen: by.
fig.22, 24 en 26).

4.3.5 Meetsessie 2.

Er zijn metingen uitgevoerd met het Reed Relais bij 5kV laadspanning voor de drie
verschillende lusconfiguraties van de H-veld sensor (sensor 1, 2 en 3; sensor in tuit 7)
zoals beschreven in §4.3.3. De verschillende signaalregistraties zijn weergegeven in fig.22
tim 27.
De registraties van het H-veld sensor-signaal laten een duidelijk verschillend dynamisch
gedrag zien voor de verschillende lusconfiguraties. Let weI, dit zijn gedifferentieerde
signalen. Het H-veld sensor-signaal wordt normaal gesproken in het dif./int. meetsysteem
nog geintegreerd, zodat de hogere frequenties worden onderdrukt.
Zoals al eerder opgemerkt zijn de 5ns/div-registraties (fig.22, 24 en 26) niet geschikt om
'snelle' signalen te bekijken. Voor het bestuderen van het dynamisch gedrag van de H-veld
sensor zijn daarom ook Ins/div-registraties gemaakt, ingezoomd op de eerste piek van het
H-veld sensor-signaal (fig.23, 25 en 27).

De opgenomen responsie van de H-veld sensor bij Reed Relais-excitatie, wordt bandbreed
tebegrensd door de digitizer en de sensor. Nemen we aan dat andere elementen geen
invloed hebben op de maximale bandbreedte van het meetsysteem, dan geldt:

222
't r,1QtQQ] = 'tr,diBitizer + 'tr,JIDI8Qr

-F =B = 0,35
J k,Iensor IJnI:I()r 't

r,8nl$Or
(tr=stijgtijd, B=bandbreedte)

De digitizer heeft een maximale bandbreedte van 560 MHz en hieruit voIgt:
t r,digitizcr=0,351560MlWO,63ns. In de Ins/div-registraties is de gemeten stijgtijd (tr,lotaal)

steeds aangegeven. De uit de metingen volgende sensorbandbreedte voor verschillende
lusconfiguraties, is weergegeven in tabel 2. In tabel 2 is tevens de gemeten sensoroscilla
tiefrequentie van de beide 15mm brede lusjes weergegeven (sensor 2 en 3, fig.25 en 27).
In de registratie van het 'trage', 5mm brede lusje (sensor 1, fig.23), is geen sensoroscillatie
te herkennen.

lusje: t r.lotaal tr,sensor flc T fose

sensor Ixbxh [mm] [ns] [ns] [MHz] [ns] [MHz]

1 24x5xl0 1,2 1,0 350
2 23x15xl0 1,0 0,8 440 2,6 380
3 13x15x5,5 0,7 0,3 1200 1,1 910

mbel2
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Ais toegift is in fig.28 een 5ns/div-registratie van sensor I weergegeven, opgenomen in
tuit 3 (i.p.v. tuit 7) van de meetsectie. Omdat de afstand van tuit 3 tot het reflektiepunt
GIS/meetsectie-aanpassing (een bijna-kortsluiting) slechts 1,5 meter bedraagt, zijn in deze
registratie alle pieken goed te onderscheiden. In de registratie herkennen we: een eerste,
positieve piek, de opgaande flank van de Reed Relais-puls; een tweede, positieve piek
IOns later (2·1,5/c=IOns), de reflektie van de opgaande flank (de EM-golf ziet een bijna
kortsluiting, zodat de teruggaande stroomvorm van I..a een zelfde polariteit heeft als de
heengaande); een derde, negatieve piek, de neergaande flank van de Reed Relais-puls
ongeveer 26ns na de opgaande flank; een vierde, negatieve piek, de reflektie van de
neergaande flank.

fig.28 5ns/div-registratie sensor 1 in tuit 3.

4.3.6 Evaluatie meetsessie 2.

De meetresultaten zoals weergegeven in tabel 2, komen vrij goed overeen met hetgeen
berekend kan worden met de eerder afgeleide formules (§2.2.3). In tabel 3 zijn de meetre-
sultaten met berekende waarden vergeleken. (Voor de berekening van C1USje is d=1mm
gekozen.)

lusje: II flc [MHz] II fose [MHz]
sensor lxbxh [mm] II berekend I gemeten II berekend I gemeten

II I II I
II I

"
I

1 24x5xl0 II 130 I 350 II 410 I
2 23xl5xl0 II 410 I 440 II 430 I 380
3 13xI5x5,5 II 1300 I 1200 II 1000 I 910

tabel 3

In tegenstelling tot de berekeningen van sensor 2 en 3, komt voor sensor I de berekende flc
niet goed overeen met de gemeten waarde. De afwijking is het gevolg van een onnauw
keurig berekende inductiviteit van het lusje. In §2.2.3 is reeds vermeld dat de formule voor
de inductiviteit slechts geldig is als b»h. Sensor 1 met b=5mm en h=IOmm, voldoet niet
aan deze voorwaarde, terwijl sensor 2 en 3 hier beter aan voldoen.
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Voor de metingen met het dif./int. meetsysteem, is het gewenst zo min mogelijk frequentie
informatie van het orginele signaal te verliezen. Een 'snelle' sensor valt dan ook te verkie
zen boven een 'minder snelle'. Voor metingen aan GIS-pulsen kunnen we gebruik maken
van de H-veld sensor met lusconfiguratie 3 (sensor 3). Voor metingen aan Reed Relais
pulsen is het signaal dat door deze sensor wordt opgepikt echter te klein (~ensor3 = O,3M.en.

10,1,2' zie tabel I)~ het geintegreerde H-veld sensor-signaal zou ongeveer 3 maal kleiner zijn
dan het in fig. IS weergegeven signaal en te veel verstoord worden door de bitruis van de
digitizer. Bij metingen aan Reed Relais-pulsen za1 daarom gebruik gemaakt worden van de
H-veld sensor met lusconfiguratie 2.

4.3.7 Meetsessie 3.

Het geintegreerde H-veld sensor-signaal (sensor 2) bij Reed Relais-excitatie met 5 kV
laadspanning opgenomen in tuit 7 van de meetsectie met de I70ns-integrator, is weerge
geven in fig.29. Het opgenomen signaal wordt ingelezen in VUpoint, waar het gecorri
geerd wordt. In VUpoint wordt de offset verwijderd en een correctieterm toegevoegd (zie
§4.3) volgens:

waarin: M=3,07.1O· IO VS/A ~ 't j=170ns ~ '[=8ns

Als het gecorrigeerde signaal nog wordt geschaald met een faktor 'tiM, ontstaat het signaal
zoals weergegeven in fig.30. Het signaal in fig.30 stelt de stroomvorm in de binnengelei
der van de meetsectie voor ter plaatse van tuit 7. De signaalbewerking wordt slechts voor
de eerste 35ns uitgevoerd, zodat we niet de neergaande flank van de Reed Relais-puls zien
(neergaande flank ongeveer 26ns na opgaande flank~ opgaande flank op t~lOns).

0.01

fig.29 Geintegreerd H-veld sensor-signaal tuit 7.

10.0

7,5--<

2J

fig.30 Stroomvormtuit 7.
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De stroomvorm zoals weergegeven in fig.30 vertoont een iets dalende pulsamplitude (voor
reflektie). Dit duidt erop dat de correctieterm toch iets te klein is; het niet-gelntegreerde
signaal (zie fig.24) wordt niet negatief, dus bij ideale integratie zou het signaal geen
dalend verloop mogen vertonen. De correctieterm wordt derhalve iets vergroot: t => 7,5ns.
De zelfde procedure wordt gevolgd voor de registraties in de andere zes meettuiten. De
zeven signaalregistraties worden gesynchroniseerd (de flanken worden over elkaar gelegd)
en als ASCII-variabelen uitgevoerd. De zeven kolommen van de ASCII-file bevatten de
opeenvolgende samplewaarden van de zeven signaalregistraties. Deze ASCII-file zal later
als input dienen voor het rekenkundig software pakket Matlab. De zeven gesynchroniseer
de signaalregistraties zijn weergegeven in bijlage 2, fig.2.

4.4 GIS-meetsessie.

De Reed Relais-metingen zijn erg inzichtelijk en uiterst geschikt om het meetsysteem te
testen. Ook zal de meetresultatenverwerking zoals beschreven wordt in het volgende
hoofdstuk, eenvoudiger zijn dan voor de GIS-metingen. De amplitude van de Reed Relais
puIs (2,5kV) is echter te klein om in de meetsectie een corona te doen ontbranden. Voor
coronametingen zijn GIS-metingen dus essentieel.
Er worden metingen uitgevoerd bij een laadspanning van 60kV en 120kV en de meetsectie
onder atmosferische druk. Later zullen eventueel nog metingen uitgevoerd worden met een
onderdruk in de meetsectie, zodat er een heviger corona ontstaat. Voordat er gemeten
wordt, wordt de aanpassing Reed Relais/meetsectie verwijderd en wordt de meetsectie ook
weer gasdicht gemaakt.
Omdat een te grote correctieterm voor het corrigeren van de opgenomen, gelntegreerde H
veld sensor-signalen ongewenst is, wordt een integrator met grotere tijdconstante gemaakt.
De 100pF doorvoercondensator (gebruikt voor Reed Relais-metingen) wordt vervangen
door een 680pF condensator van het zelfde type. Uit de gemeten integratoroverdracht
voIgt: R;=1032n, t=43ns, Cj=910pF en t;=910ns.
Met de H-veld sensor met lusconfiguratie 3 (sensor 3) in kombinatie met de 910ns-inte
grator, worden metingen uitgevoerd in de zeven meettuiten van de meetsectie. Omdat uit
de zeven verschillende registraties in de zeven meettuiten een golfvorm geconstrueerd
dient te worden, moeten we zekerheid hebben over de reproduceerbaarheid van ieder
schot. Om een betere reproduceerbaarheid te verkrijgen, wordt in elke meettuit een vijftal
metingen gedaan (5 schoten) en worden de registraties per meettuit gemiddeld in VUpoint
alvorens gecorrigeerd te worden. Voor het corrigeren van de opgenomen meetdata geldt:

M*] =V +[.!.*!v tit]
... 1ft lit II
~ I corm:lietinm

waarin: M=9,53.1O°1t VS/A ; t j=910ns ; t=43ns

De gecorrigeerde en gesynchroniseerde registraties bij 60kV en 120kV laadspanning, zijn
weergegeven in bijlage 2, fig.3 en 4. De registraties worden net als de Reed Relais-regis
traties als ASCll-variabelen in een ASCII-file uitgevoerd.
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5.Meetresultatenverwerking.

Dit hoofdstuk beschrijft de software implementatie van de in hoofdstuk 3 uitgewerkte
theorie. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe we met een aantal voor MatJab geschreven
routines, uit de zeven opgenomen stroomvormen, een stroomprofiel Im(t,x) berekenen en
hieruit het spanningsprofiel en de coronastroom bepalen.
Een routine, in MatJab M-file genoemd, bestaat uit een reeks MatJab-commando's en wordt
in een editor naar keuze samengesteld. De verschillende routines worden toegeJicht aan de
hand van de meetresultatenverwerking van Reed Relais-metingen. Het uit deze metingen
volgende stroom- en spanningsprofiel is voorspelbaar (er is geen corona), zodat dit de
controle op het juist funktioneren van de verschiJJende routines vereenvoudigd. Na de
meetresultatenverwerking van de Reed Relais-metingen zuBen de speciale kenmerken van
de routines voor de GIS-metingen worden toegeJicht.

5.1 Meetresultatenverwerking van Reed Relais-metingen.

5.1.1 Bewerking VUpoint output file.

Om de ASCn output file (7 kolommen breed) van VUpoint in te kunnen lezen in MatJab,
dient aile text in de kop van deze file te worden verwijderd, zodat aileen de kolommen
data overblijven.
De eerste routine 'cor05_0.m' (listing in bijlage 3) is een bewerking van de VUpoint-data
om deze gereed te maken voor de fitprocedure. De VUpoint output file (met de text
verwijderd) wordt ingelezen via het 'load'-commando, waarbij de naam van de file
'rhtallc3' wordt toegekend aan een matrixvariabele die de data in deze file representeert; de
matrix heeft 7 kolommen (de 7 posities in de meetsectie waar gemeten wordt) en 349 rijen
(de sampletijdstippen, meettijd 50ns*348/511=34ns). De data zijn aI gesynchroniseerd in
VUpoint, zodat iedere rij een 'x=c(t-tj)'-Jijn weergeeft.
Er wordt een nieuwe matrixvariabele 'rhtall' aangemaakt, waarbij het aantal rijen wordt
beperkt tot 239 en waarbij rij 1 de 88'ste rij van de VUpoint output file voorstelt (rij 1 tim
87: Im=O). In §3.2 is reeds toegeJicht dat het tijdsdomein waarin de matrix Im(t,x) bepaaJd
kan worden, wordt begrensd door de laatste heengaande golffit langs de 'x=c(t-t2)9)'-lijn
(zie fig. 10). Hieruit voIgt dat het maximaal aantal benodigde samplewaarden voor de
zeven opgenomen signaaJregistraties 239 bedraagt. De laatste heengaande golffit (een
'x=c.t'-lijn) komt niet overeen met de 'markering tijdsdomein'-Jijn, welke in de verschillen
de figuren is weergegeven. De 'markering tijdsdomein'-Jijn is een 't=const.'-lijn en vormt
de begrenzing van het tijdsdomein waarin de spanningsvorm V(t,x) kan worden berekend.
Voor de variabele 'rhtall' is in dit geval van de Reed Relais-metingen de volgorde van de
kolommen omgewisseld, omdat bij deze metingen de puis aan het uiteinde van de meet
sectie wordt ingevoed. Door de volgorde van de kolommen om te draaien, kunnen we net
doen alsof de golf van de andere kant komt, zoals bij de GIS-metingen het geval is.
Omdat er een nieuw begintijdstip voor de golf gekozen is, wordt opnieuw de offset ver
wijderd. De gecorrigeerde matrixvariabele 'rhtall' wordt opgeslagen in de file 'cor05_0.dat'
om als input te dienen voor de volgende routine (de fitprocedure).
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5.1.2 De fitprocedure.

De tweede routine 'cor05_1.m' (listing in bijlage 3) beschrijft de fitprocedure. Allereerst
wordt de matrixvariabele 'rhtaII' binnen gehaald door de file 'cor05_0.dat' in te lezen.
Vervolgens wordt een matrix 'forw' aangemaakt, die de gemeten data voor reflektie van
'rhtall' ovemeemt. Rijnummer 1 van de 'forw'-matrix komt overeen met de lijn x=c(t-t) in
bet x\t-diagram (zie fig. I0, §3.2), de opvolgende rijnummers met bieraan paraIlelle lijnen
x=c(t-t). AIleen de kolommen 18, 35, 52, 69, 86, 103 en 120 van 'forw' bevatten data; de
kolomnummers komen overeen met de posities in de meetsectie waar gemeten wordt. De
matrix 'forw' is weergegeven in fig.3 1.
Voor elke rij van de 'forw'-matrix dient een polynoom gefit te worden, dat de data in een
rij weergeeft. Het polynoom beschrijft niet aileen de gemeten data op de 7 meetposities,
maar genereert data voor aile 137 posities in de meetsectie.
De fitprocedure werkt aIs voIgt:

Er wordt een fitfunktie (polynoom met variabelen) gedefini!erd, waarvan we verwach
ten dat deze de meetdata goed beschrijft. Voor de Reed Relais-meetdata wordt de
constante fitfunktie P(x)=c gekozen (c is een constante; de meetdata is onafhankelijk
van de positie x). Met de in Matlab gedefinieerde standaardfunktie 'fmin' wordt, via de
kleinste kwadraten methode, voor elke rij van de 'forw'-matrix (de meetdata in een rij
wordt beschreven door de vector 'data') de constante c van de fitfunktie bepaald; 'fmin'
bepaalt, door c te varieren, het minimum van de funktie 'cor05ft', het kwadraat van het
verschil van de fitfunktie en de vector 'data'.

De fitprocedure is een standaard Matlab-procedure. [4]

De matrix 'forwfit' beschrijft de heengaande golf op aile 137 posities in de meetsectie en is
opgebouwd uit 239 fitfunkties (239 rijen). In fig.32 is aIs voorbeeld een tweetaI fitfunkties
met bijbehorende 'data'-vector weergegeven. Opgemerkt dient te worden, dat de vector
'data' voor grotere j Minder elementen heeft (er is Minder data voor reflektie beschikbaar
met het voortschrijden van de tijd), waardoor de fit onnauwkeuriger wordt.

a-e......... .,.ml
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fig.31 Weergave 'forw'-matrix.
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Met de matrix 'forwfit' kan uit de gemeten data de matrix 'backw' berekend worden
(backw=rhtall-forwfit). De matrix 'backw' beschrijft de teruggaande golf op de posities
(kolomnummers) 35, 52, 69, 86, 103 en 120. De teruggaande golf wordt slechts tussen de
posities 35 en 137 bepaald, omdat de teruggaande golf in het bruikbare tijdsdomein,
begrensd door de 'markering tijdsdomein'-lijn, niet buiten het interval [35,137] komt (zie
x\t-diagram fig.IO, §3.2). Rijnummer 1 van de 'backw'-matrix komt overeen met de lijn
x=-c(t-tm ) in het x\t-diagram, de opvolgende rijnummers met hieraan parallelle lijnen x=
c(t-tj ). De 'backw'-matrix is weergegeven in fig.33 (bierin is: i=j-272).

Op een zelfde manier aIs de heengaande golf wordt de teruggaande golf gefit. Voor elke
rij van de 'backw'-matrix wordt een constante funktie gefit met de meetdata in een rij (de
vector 'data'). De 103 fitfunkties (137-35+1=103) vormen de 103 rijen van de 'backwfit'
matrix. De eerste rij van de 'backw'-matrix hoeft niet gefit te worden (de fitfunktie is
gelijk aan 0), omdat de meetdata in deze rij nog door de 'forwfit'-matrix wordt beschreven.
De 'backwfit'-matrix beschrijft de teruggaande golf op aIle posities in de meetsectie tussen
35 en 137. In fig.34 is een tweetal fitfunkties van de teruggaande golf met bijbehorende
'data'-vector weergegeven.

• - .. ..... '*=bfil 1-33
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fig.33 Weergave 'backw'-matrix.
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fig.34 Een tweetal fitfunkties (rij 33 en 72).

Nu de 'forwfit' en 'backwfit'-matrix gereed zijn, kan het stroomprofiel J..,(t,x), de 'iwave'
matrix berekend worden uit de $Om van beide matrices. Alvorens de matrices per element
te $Ommeren, moet de looptijd van de heen- en teruggaande golf in de gefitte matrices
worden teruggebracht. Allereerst wordt de matrix 'backwfc' aangemaakt, een gecorrigeerde
'backwfit'-matrix die per element ge$Ommeerd kan worden met de 'forwfit'-matrix, zie
fig.35. Vervolgens wordt de $Om (backwfc+forwfit) gecorrigeerd, zodat de in fig.36
weergegeven matrix 'iwave' ontstaat.
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fig.35 Weergave som 'forwfit' en 'backwfc'.
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fig.36 Weergave 'iwave'-matrix.

De kolommen in de 'iwave'-matrix (Im(t,x), met i=1..137) zijn opgebouwd uit afzonderlijke
fitfunkties en vertonen derhalve een 'hoekig' verloop. Om de signalen (de kolommen) een
'gladder' aanzien te geven, worden de kolommen gefilterd. Er is gebruik gemaakt van een
'lopend gemiddelde'-filtering, waarbij iedere kolom tweemaal de filterprocedure doorloopt:
eenmaal 'gewoon' en eenmaal in omgekeerde volgorde. Er ontstaan op deze wijze gefilter
de signalen met positieve en negatieve tijdvertraging. Als deze signalen worden gemiddeld
ontstaan signalen zonder tijdvertraging. De gefilterde signalen worden aileen voor weer
gave gebruikt, omdat de kleine verstoring aan het begin en einde van elk signaal nadelig is
voor verdere berekeningen.

We willen graag de berekende matrix 'iwave' vergelijken met de gemeten Reed Relais
data, zodat we kunnen beslissen of de data goed genoeg door de fit wordt gerepresenteerd.
De fit kan bijgestuurd worden door een andere fitfunktie te definieren. Bij het vergelijken
van de fit met de meetdata dienen we ons echter te realiseren, dat de meetdata verkregen
is uit een zevental verschiIJende schoten, dat we geen zekerheid hebben over de reprodu
ceerbaarheid van de golf voor elk schot en dat uit de zeven verschillende metingen toch
een golf geconstrueerd moet worden. Als we besluiten dat de fit goed genoeg is, ligt
daarmee het spanningsprofiel en de coronastroom vast, omdat deze domweg uit de 'iwave'
matrix berekend wordt.
Om 'iwave' (ter hoogte van de meetposities: 18, 35, 52, 69, 86, 103 en 120) met de
meetdata te kunnen vergelijken, wordt de matrix 'idata' aangemaakt, waarin de kolommen
van 'rhtall' zijn gecorrigeerd voor de looptijd van de golf. De vergelijking van de zeven
kolomvectoren van 'iwave' en 'idata', is weergegeven in fig.37 tim 43 (dit zijn ongefilterde
signalen).
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fig.40 Fit en gemeten stroomvorm (x=69).
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5.1.3 Evaluatie fitprocedure.

De vergelijking van de fit's en de meetdata (fig.37 tim 43) in ogenschouw nemend, kunnen
we stellen dat de fit voor x=18, 86 en 120 (fig.37, 41 en 43) de meetdata zonder meer
goed representeert. De fit voor x=35 en 103 (fig.38 en 42) ligt iets boven de meetdata en
die voor x=52 en 69 (fig.39 en 40) er iets onder.
Voor de meetdata van x=103 (signaalregistratie opgenomen in tuit 2 van de meetsectie)
dient opgemerkt te worden, dat voor deze registratie de golf door het Reed Relais gegene
reerd er duidelijk anders uit moet hebben gezien dan voor de andere registraties. Dit mag
verondersteld worden omdat de flank van de opgenomen responsie enigszins 'slapper' is
dan bij de andere registraties. Helaas zijn voor de Reed Relais-metingen niet vijf schoten
per tuit gedaan, zoals later wei voor de GIS-metingen is gedaan. Verder dient opgemerkt
te worden dat de correctieterm waarmee de geintegreerde H-veld sensor-signalen gecorri
geerd worden, erg groot is en deze de signaalregistraties waarmee gefit wordt dus sterk
beinvloedt.

Na deze beschouwing mogen we conc1uderen, dat de fit 'iwave' de meetdata goed repre
senteert en dat we met deze matrix verder kunnen gaan om het spanningsprofiel en de
coronastroom te berekenen. Deze conc1usie is natuurlijk des te gemakkelijker te trekken,
omdat 'iwave' uit constante fitfunkties is opgebouwd en dat dit juist is als er geen corona
activiteit is, zoals we bij de Reed Relais-metingen verwachten. Voor GIS-metingen waar
wei corona activiteit te verwachten is, moeten we des te voorzichtiger zijn met het trekken
van een conc1usie. Het gefitte stroomprofiel 'iwave' (de stroomvorm van de Reed Relais
puis) ter hoogte van de meetposities en aan het begin en uiteinde van de meetsectie, is
weergegeven in fig.44.

5.1.4 Berekening spanningsprofiel.

De M-file 'cor05_2.m' (listing in bijlage 3) berekent uit het stroomprofiel I",(t,x) (iwave)
het spanningsprofiel (vwave), volgens de methode zoals toegelicht in §3.2: (t=1..239,
x=1..137 en i=1..136)
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vwtlVe(t,l) =Zo *iwave(t,l)

. L\iwave(t,x,)
diwavedt(t,x j) = (xj=1..13 7)

L\t

vwave(t, i+I) =vwave(t, i) - L* diwavedt(t, i) +:wavedt(t,i+I)

waann: Z = In(D2/Dl) * ~=300.50
o 2n ~-;

Het spanningsprofiel 'vwave' zoals weergegeven in fig.45, geeft de spanningsvonn van de
Reed Relais-puls weer ter hoogte van de meetposities en aan het begin en uiteinde van de
meetsectie.
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fig.4S Spanningsvonn Reed Relais-puls op verschiIIende posities in de meetsectie.
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Vit het berekende spanningsprofiel zoals weergegeven in fig.4S voIgt, dat de berekende
schaalfaktor tiM (§4.3.7; berekening ~ uit het gecorrigeerde H-veld sensor-signaal) de
goede spanning blijkt op te leveren. Het Reed Relais genereert bij een laadspanning van
SkY, een golf met 2,SkV amplitude. Dit komt aardig overeen met de berekende golfampli
tude van ongeveer 2600V. Verder komt ook duidelijk naar voren dat de Reed Relais-puls
aan een bijna-kortsluiting reflekteert. Bij een volledige kortsluiting zou de spanning na
reflektie naar OV gaan; de spanningsvorm voor x=137 (de plaats van reflektie) zou OV
zijn. De amplitude van de berekende spanningsvorm bij reflektie aan een 43!l impedantie
(Zo,meelseCtie=300!l), blijkt van 2600V (voor x=1, invoedpunt Reed Relais) naar 600V te gaan
(voor x=137). Vergelijken we dit met de amplitude die je via de reflektiefaktorformule
kunt berekenen, dan kunnen we constateren dat de berekende en gemeten amplitude
eveneens aardig overeenstemmen: A=2600V (amplitude heengaande golf)

R:;: Z,-Zo :;: 43-300 :;: -0,75 (R, reflektiefaktor)
Z,+Zo 43+300

B=R·A (amplitude teruggaande golf); V=A+B=O,2S·A=6S0V (amplitude spanningsvorm
voor x=137)

De berekende spanningsvorm beschrijft de spanningsvorm van de Reed Relais-puls voor
OnsStS23,3ns op 137 posities in de meetsectie. De berekende spanningsvorm zoals weer
gegeven in fig.4S, vertoont voor x=137 een rare deuk; de spanning wordt even negatief.
Deze deuk vinden we niet terug in de spanningsvorm voor Isxs136. Waarschijnlijk wordt
de deuk veroorzaakt doordat de golf in werkelijkheid iets voor het punt x=137 reflekteert.
De verstoring is overigens niet emstig voor verdere dataverwerking; het berekende span
ningsprofiel 'vwave' beschrijft de spanningsvorm van de Reed Relais-puls weI goed voor
ISXS136.

5.1.5 Berekening coronastroom.

De M-file 'corOS_3.m' (listing in bijlage 3) berekent uit het stroom- en spanningsprofiel
(iwave en vwave) de coronalading per sectie (Qapp), volgens de methode zoals toegelicht
in §3.2: (t=1..239 en i=1..136; diwave, intdiwave, Qapp en C.V bepaald op secties
(1..136); iwave en vwave bepaald op posities (1..137»

diwave(t,i) =iwave(t,i) -iwave(t,i+l) (voor elke t)

intdiwave(1,i) =0

intdiwave(n,i) =Ediwave(j,i) +:wave(j+l,i) .b.t (n=2,,239; trapezium regel)
)-1

Qapp(t,i) =intdiwave(t,i) -C* vwave(t,i)+;"ave(t,i+l) :;: !la(t,i)dt

waarin: C= e2xl =3,2576.1O-13F
In(D2/DI)
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In fig.46 is de berekende coronalading per sectie Qapp weergegeven voor een aantal
secties in de meetsectie. De berekende coronalading is verwaarloosbaar t.O.v. de eveneens
in fig.46 weergegeven verschuivingslading C.V per sectie; er is slechts wat ruis waarneem
baar.
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fia.46 Coronalading (Qapp) en verschuivingslading (C.V) per sectie.

5.1.6 Evaluatie meetresultatenverwerking.

Het meest essentieele deel van de gehele meetresultatenverwerking is de fitprocedure. Ais
er eenmaal een fit (iwave) voor de stroomvorm van de EM-golf is gevonden, Iigt hiermee
de spanningsvorm en de eventuele corona activiteit vast, omdat deze uit iwave wordt
berekend. Uit de berekening van de spanningvorm en de corona activiteit voor de Reed
Relais-metingen voIgt, dat de routines 'corOS_2.m' en 'cor05_3 .m' naar behoren funktione
ren; het berekende spannings- en coronaladingsprofiel voldoet aan de verwachtingen. Deze
routines kunnen dus rechtstreeks worden overgenomen voor de meetresultatenverwerking
van de GIS-metingen.
Omdat de fitprocedure zo essentieel is in de meetresultatenverwerking, dient hieraan zeer
zorgvuldig aandacht te worden besteed. In tegenstelling tot wat bij de Reed Relais-metin
gen het geval was, verwachten we bij de GIS-metingen weI corona activiteit. Voor de
GIS-metingen zal de constante fitfunktie dan ook niet voldoen en moet naar een complexer
altematief worden gezocht.

5.2 Meetresultatenverwerking van GIS-metingen.

De voor de meetresultatenverwerking van de GIS-metingen gebruikte M-files zijn:

cor60 O.m
cor60_l.m
cor60_2.m
cor60 3.m

c1201_0.m
c1202_0.m
cor120_0.m
cor120_l.m
corl20_2.m
cor120_3.m

c1202000.m
c1202001.m
c120200a.m
c1202002.m
cl202003.m

cor120fl.m
corl20f2.m
corl20f3.m
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Elke M-file is voorzien van commeritaar en telkens is in de kop van de file aangegeven
wat de file doet. Tevens zijn een aantal M-files aangemaakt waarmee de door de eerder
genoemde M-files aangemaakte data kan worden bekeken. Deze files zijn:

show05.m
show05_0.m
show05_1.m
show05_2.m
show05 3.m

show60.m
show60 O.m
show60_1.m
show60_2.m
show60 3.m

show120.m
show1200.m
showl201.m
showl202.m
showl203.m

sh120200.m
shwI20_0.m
shw120_1.m
shw120_2.m
shw120_3.m
shwI20_4.m

5.2.1 60kVen 120kV GIS-meting bij atmosferische druk.

Er zijn GIS-metingen gedaan bij 60kVen 120kV laadspanning en atmosferische druk in de
meetsectie. Bij de meetresultatenverwerking van deze metingen werd duidelijk, dat ook bij
deze metingen geen corona activiteit optrad; de op zeven plaatsen gemeten stroomvorm
kan met constante fitfunkties (P(x)=c) worden beschreven. In fig.47 tIm 50 is de gemeten
stroomvorm en bijbehorende gefitte stroomvorm bij 120kV laadspanning voor een aantal
meettuiten weergegeven. De berekende verschuivingslading (C.v) en coronalading (Qapp)
per sectie, voor een aantal secties in de meetsectie, is weergegeven in fig.51.

5.2.2 Evaluatie 120kV GIS-meting bij atmosferische druk.

Hoewel de gefitte stroom voor de ene meettuit iets boven de meetdata ligt en voor de
andere meettuit er iets onder, heb ik niet de indruk dat het gefitte stroomprofiel (opge
bouwd uit constante fitfunkties) de echte stroomvorm onjuist zou beschrijven. Deze indruk
wordt nog eens versterkt, doordat een tweede serie metingen bij 120kV en atmosferische
druk een iets ander stel (zeven stuks) gemeten stromen op levert; niet de vorm maar de
amplitude van de opgenomen stromen verschilt enigszins (vergelijk serie 1 en serie 2;
bijlage 2, fig.4 en 5). In de afwijkingen is dus geen patroon te herkennen; afwijkingen
treden random op. De beste methode, zoals gevolgd, is dus middelen.
Tegen de verwachting in is geen corona activiteit waar te nemen; tenminste niet binnen de
beperkte 23,3ns meettijd. De pulsvorm (de opgaande flank) verloopt niet meteen steil en er
gaat zodoende wat tijd verioren doordat de signalen langzaam aanstijgen. Dit verlies je
echt, want hiermee corresponderen weI golven die op weg gaan en reflekteren. Door de
genoemde effekten (beperkte meettijd en langzaam aanstijgen van signalen), kan het effekt
van de spanningsverdubbeling bij reflektie aan het open einde van de meetsectie, niet
bestudeerd worden; de spanning is nog nauwelijks toegenomen.

Omdat geen corona activiteit bij de metingen onder atmosferische druk in de meetsectie
wordt waargenomen, wordt besloten alsnog een meetserie bij 200 Torr en 120kV laadspan
ning uit te voeren. De meetserie wordt uitgevoerd zoals beschreven in §4.4.
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5.2.3 Fitprocedure bij 120kV en 200 Torr.

Bij de meetresultatenverwerking van de 120kV GIS-meting bij 200 Torr, wordt meteen
duidelijk dat hier wei wat aan de hand is; de verschillende metingen in een zelfde tuit
blijken veel slechter te reproduceren dan bij de metingen onder atmosferische druk het
geval is. Er wordt besloten de slecht reproducerende metingen per tuit toch gewoon te
middelen en met de zeven gemiddelde signalen (zeven meettuiten) een fitprocedure in te
gaan. De op zeven plaatsen gemeten, gemiddelde stroomvorm is weergegeven in fig.52 .
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fig.52 Gemeten, gemiddelde stroomvorm op meetposities (l20kV; 200 Torr).

Bij het fitten van de meetdata blijkt dat we niet met een constante fitfunktie (P(x)=c)
kunnen volstaan. Er wordt daarom gekozen voor een kombinatie van een constante fitfunk
tie en lineaire fitfunktie (P(x)=b.x+c). Bij het fitten van de funktie P(x)=b.x+c met de
meetdata dient opgemerkt te worden, dat de variabele b slechts bij voldoende meetpunten
mag worden gevarieerd; met het voortschrijden van de tijd neemt het aantal datapunten af
(zie ook §5.1.2). Bij drie of minder meetpunten houdt variabele b daarom de laatst bere
kende waarde. In fig.53 en 54 is de meetdata met berekende fit voor een tweetal rijen van
de heen- en teruggaande golf weergegeven.
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Opgemerkt dient te worden dat de gevonden kombinatie van fitfunkties niet zomaar voor
de hand ligt; er is nogal wat 'trial and error'-werk aan vooraf gegaan om allereerst de
heengaande golf en daama teruggaande golf te fitten. Ret uiteindelijk gevonden gefitte
stroomprofiel 'iwave' wordt beoordeeld door de fit te vergelijken met de meetdata op de
zeven meetposities. De vergelijking van alle vier per meettuit opgenomen (slecht reprodu
cerende) stromen met de gefitte stroomvorm op die plaats, is weergegeven in fig.55 tim
61.

Uit de vergelijking van de meetdata met de gefitte stroomvorm (fig.55 tim 61) kunnen we,
met in acht neming van de slechte reproduceerbaarheid, concluderen dat de fit de werke
lijkheid goed voigt. Blijkbaar is de tijdsinformatie dankzij het fitten langs 'x=c.t'-lijnen
goed omgezet in plaatsinformatie. Met deze fit kunnen we dan ook verder gaan om het
spannings- en coronaladingsprofiel te berekenen.
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5.2.4 Berekening spannings- en coronaladingsprofiel bij 120kV en 200 Torr.

Bij de berekening van het spanningsprofiel (vwave) volgens de Manier zoals beschreven in
§5.1.4. stuiten we op een probleem: de spanningsgolf gaat voorijlen t.o.v. de stroomgolf en
dat levert bij verdere berekeningen een negatieve coronastroom op. Dit is onmogelijk!
De fout blijkt het gevolg te zijn van een verandering in de golfimpedantie Zo onder
invloed van corona activiteit. Rondom de binnengeleider van de meetsectie ontstaan vrije
coronaladingen. waardoor de binnengeleiderdiameter schijnbaar toeneemt. Bij de bereke
ning van het spanningsprofiel is gebruik gemaakt van het gegeven: vwave(t.l )=Zo·iwa
ve(t.l). waarin Zo=300.5n. Bij veranderende Zo kunnen we geen gebruik maken van dit
gegeven; Zo is onbekend. Voor de berekening van het spanningsprofiel is dus een onafhan
kelijke spanningsmeting nodig om de spanningsvorm aan het begin van de meetsectie te
bepalen.
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Een onafhankelijke spanningsmeting hebben we niet. Wei is, bij afwezigheid van corona
activiteit, een spanningsprofiel berekend bij 120kV laadspanning onder atmosferische druk.
Het is aannemelijk dat de spanningsvorm aan het begin van de meetsectie aanvankelijk
nauwelijks en later slechts weinig wordt aangetast als gevolg van corona activiteit; de
spanningsvorm is controleerbaar goed voor t<13,3ns (zie methode ter controle verderop in
deze paragraaf). We mogen zodoende de onder atmosferische druk gemeten spanningsvorm
gebruiken als onafhankelijke spanningsmeting voor de berekening van het spanningsprofiel
bij 200 Torr. Voor t>13,3ns zouden we nog rekening kunnen houden met het feit, dat de
veranderende Zo een veranderende reflektiefaktor aan de GIS/meetsectie-aanpassing tot
gevolg heeft. De 300n meetsectie is aangepast aan de 75n GIS-buis m.b.v. een lOOn
parallelle weerstand. Ais Zo van de meetsectie (voor t>13,3ns) onder invloed van corona
activiteit merkbaar verandert, za.l de meetsectie niet meer 'mooi' aan de GIS-buis zijn
aangepast en za.l een gedeelte van de golf reflekteren, zodat de amplitude van de span
ningsvorm aan het begin van de meetsectie iets za.l afnemen.

Er wordt een spanningsvorm aan het begin van de meetsectie geconstrueerd uit de bere
kende vwave(t,l )=Zo*iwave(t,1) (met Zo=300,5n) en de gemeten spanningsvorm bij
atmosferische druk (zie fig.62):

vwave(t,l) =300,5 *iwave(t,l) (Ons~t~1Ons; nog geen corona)

vwave(t,l) = 1,06*vwaveQtln.(t,1) ( vwaveatm. ' gemiddelde waarde; 10ns~t~3,3ns)

Of de geconstrueerde spanningsvorm voldoet, kan worden geverifieerd door het verloop
van het hieruit berekende spanningsprofiel te bestuderen. Het berekende spanningsprofiel
moet net als het stroomprofiel een 'lopende golf-patroon vertonen: vwave(t,x)=O voor
t<x/c (c, de lichtsnelheid). Met deze methode ter controle is ook de faktor 1,06 bepaald,
waarmee de gemeten spanningsvorm bij atmosferische druk is vermenigvuldigd. Het
berekende spanningsprofiel op verschillende posities in de meetsectie en 300,5*iwave(t,1),
is weergegeven in fig.62.
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6g.62 300,5*iwave(t,1) en berekend spanningsprofiel vwave(t,x) (120kV; 200 Torr).
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Vit het berekende stroom- en spanningsprofiel kan het coronaladingsprofiel worden bere
kend volgens de methode zoals beschreven in §5.1.5. In fig.63 tim 68 is voor een aantal
tijdstippen de coronalading (Qapp/m) en de verschuivingslading (C.V/m) per meter draad
(de binnengeleider) weergegeven als funktie van de plaats.
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fig.63/64 Coronalading en verschuivingslading voor t j=7,7ns/t j=l1,6ns (120kV; 200 Torr).
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5.2.5 EvaIuatie meetresultatenverwerking GIS-meting bij 120kV en 200 Torr.

In tegenstelling tot eerdere metingen is er nu wei corona activiteit waargenomen. Het
berekende coronaIadingsprofiel voldoet aan de verwachtingen. Nadat de spanning is aan
gestegen ontstaan er op enige afstand achter het spanningsfront vrije coronaIadingen. Dit
'coronafront' beweegt zich ook voort met de lichtsnelheid. Na passage van dit front neemt
de corona activiteit verder toe tot een waarde niet veeI lager dan C.V. De corona activiteit
zorgt voor een demping van de spanningsvorm. Dit is in te zien aIs je de spanningsvorm
zoals weergegeven in fig.51 (C.V: 120kV, atm.) vergelijkt met de in fig.62 weergegeven
spanningsvorm (vwave: 120kV, 200 Torr): vwave(t=23,3nS,x=137) < vwave(t=23,3ns,x=1)
(200 Torr, wei corona); C.V(t=23,3ns,i=136) > C.V(t=23,3ns,i=1) (atm., geen corona).

Uit de meetresuJtatenverwerking voigt, dat het dif/int. meetsysteem met de geteste, 'snelle'
sensor ook bij corona activiteit goed funktioneert en dat het gefitte stroomprofiel een
goede beschrijving van de werkelijke stroomvorm geeft. Het meetsysteem werkt!

Het feit dat de verschillende metingen in elke meettuit slecht reproduceren, wordt waar
schijnlijk veroorzaakt door de corona activiteit. De gemeten stroomvorm is gefit met een
constante fitfunktie (P(x)=c) in kombinatie met een lineaire fitfunktie (P(x)=b.x+c). De
kombinatie ligt niet voor de hand maar is via 'trial and error'-methode gevonden.
De meetresultatenverwerking van de coronametingen kan aileen plaatsvinden als je over
een onafhankelijke spanningsmeting beschikt. In ons geval is gebruik gemaakt van de
spanningsmeting bij atmosferische druk in de meetsectie; er treedt geen corona op (de
spanningsvorm kan op de bekende manier worden bepaald). Bij deze methode wordt geen
rekening gehouden met de veranderende reflektiefaktor aan de GIS/meetsectie-aanpassing
aIs gevolg van de veranderende golfimpedantie onder invloed van corona activiteit. We
introduceren zodoende een kleine fout.
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6 Conclusies en opmerkingen.

Het differentierend/integrerend meetsysteem dat voor de metingen aan gepulste corona in
GIS wordt gebruikt, is opgebouwd uit een snelle 1200MHz H-veld sensor in kombinatie
met een passieve integrator en een 560MHz digitizer. De H-veld sensor heeft een goede
afscherming voor de storende verschuivingsstroom en het meetsysteem heeft goede EMC
eigenschappen.

Om het meetsysteem en de meetresultatenverwerking te kunnen testen, is een oscillatie
vrije aanpassing voor een Reed Relais aan de meetsectie gemaakt. Met het Reed Relais
zijn de dynamische eigenschappen van verschillende sensoren bestudeerd.

Uit de meetresultatenverwerking van Reed Relais en GIS-metingen voigt, dat de 4 meter
lange meetsectie goed met een uit 136 secties opgebouwd transmissielijnmodel beschreven
kan worden. De stroom in elke sectie van het transmissielijnmodel wordt door een met de
meetdata gefitte stroomvorm beschreven. Bij het fitten van een stroomvorm met de meet
data, is gebruik gemaakt van het gegeven dat verstoringen zich langs 'x=c.t'-lijnen voort
planten. Met dit gegeven kan de fijne discretisatie in de tijd worden omgezet in een fijne
discretisatie in de plaats. Uit de meetresultatenverwerking van de gemeten data voigt dat
dit principe, ook voor de metingen waarbij corona optreedt, goed blijkt te werken.

Met het meetsysteem is bij een GIS-puis met 120kV laadspanning en een druk van 200
Torr in de meetsectie, corona activiteit zichtbaar gemaakt. Er is een flinke activiteit
waarneembaar. Bij atmosferische druk in de meetsectie werd geen corona activiteit waar
genomen.

De meettijd waarin de meetresultatenverwerking kan plaatsvinden, is begrensd tot 23,3ns.
De beperkte meettijd staat niet toe dat het effekt van de spanningsverdubbeling bij reflek
tie van de EM-golf aan het open einde van de meetsectie, kan worden bestudeerd.

De meetdata reproduceert slecht als er sprake is van corona activiteit in de meetsectie. Er
worden daarom meerdere metingen in een zelfde meettuit gedaan en er wordt gefit met de
tuitgemiddelden.

De beslissing of de gefitte stroomvorm de werkelijkheid goed voigt, wordt gemaakt bij de
vergelijking van de fit met de meetdata op meetposities.
De gefitte stroomvorm bij de GIS-meting met corona activiteit, is samengesteld uit een
kombinatie van fitfunkties. De kombinatie is gevonden door steeds het verloop van de
meetdata in de tijd (fitfunkties zijn een funktie van de plaats) in ogenschouw te nemen. De
gevonden kombinatie ligt zodoende niet zomaar voor de hand.

Omdat de golfimpedantie van de meetsectie onder invloed van corona activiteit verandert,
is een onafbankelijke spanningsmeting noodzakelijk. In ons geval is de berekende span
ningsvorm bij 120kV GIS-puis en de meetsectie onder atmosferische druk (geen corona)
gebruikt als onafbankelijke spanningsmeting. Bij deze methode is geen rekening gehouden
met de veranderende reflektiefaktor aan de GIS/meetsectie-aanpassing als gevolg van de
veranderende golfimpedantie. Hiervoor zou nog gecorrigeerd kunnen worden.
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Het gebruikte software pakket Matlab, is de ideale omgeving om de meetresultatenverwer
king uit te voeren. Stroom- en spanningsvormen zijn matrixvariabelen en het 2 of 3
dimensionaal weergeven van signalen is eenvoudig te realiseren.
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8 Bijlage.

1 PSPICE-output:
-fig. 1 Simulatie transmissielijnmodel met 7 secties bij excitatie met een 5ns golfvonn.
-fig.2 SimuIatie transmissielijnmodel met 136 secties bij excitatie met een 5ns golfvonn.
-fig.3 Zie ook fig.2. ingezoomd op eerste 16ns.

2 Meetdata:
-fig. 1 Geintegreerd H-veld sensor-signaal opgenomen in tuit 6 van de meetsectie bij een
GIS-puis met 8SkV Iaadspanning.
-fig.2 Gemeten stroomvonn bij SkV Reed Relais excitatie.
-fig.3 Gemeten stroomvonn bij 60kV GIS-excitatie.
-fig.4 Gemeten stroomvonn bij 120kV GIS-excitatie (serie 1).
-fig.5 Gemeten stroomvonn bij 120kV GIS-excitatie (serie 2).

3 Listing Matlab-files:
-cor05 O.m
-cor05_l.m
-cor05 2.m
-cor05_3.m
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Bijlage 1

PSPICE-output:

.fig.! Simulatie transmissielijnmodel met 7 secties bij excitatie met een 5ns golfvorm.
·fig.2 Simulatie transmissielijnmodel met 136 secties bij excitatie met een 5ns golfvorm.
·fig.3 Zie ook fig.2, ingezoomd op eerste 16ns.
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BijIage 2

Meetdata:

-fig. I Gelntegreerd H-veld sensor-signaal opgenomen in tuit 6 van de meetsectie bij een
GIS-puIs met 85kV Iaadspanning.
-fig.2 Gemeten stroomvorm bij 5kV Reed Relais excitatie.
-fig.3 Gemeten stroomvorm bij 60kV GIS-excitatie.
-fig.4 Gemeten stroomvorm bij 120kV GIS-excitatie (serie 1).
-fig.5 Gemeten stroomvorm bij 120kV GIS-excitatie (serie 2).
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Bijlage 3

Listing Matlab-files:

·cor05 O.m
·cor05 1.m
·cor05_2.m
·cor05 3.m



% De M-file corOS_O.m bewerkt de VUpoint output data om deze gereed te
% maken voor de fitprocedure cor05_1.m. Deze M-file leest de VUpoint text
% file rhtallc3.ad in en voert de matrix rhtall uit in de file cor05 O.dat.

clear;
load rhtallc3.ad;

% Weergave VUpoint data: de 7 gecorrigeerde, geintegreerde H-veld sensor
% signalen (zie fig. 1).
plot( [0: O. 0978: 34.04],rhtallc3)
title('Stroomvorm meettuiten bij SkV Reed Relais input (output VUpoint)')
xlabel('t [ns]')

.ylabel('Im [A]')
grid
pause

% Ais begintijdstip van de golf wordt rijnr. 88 aangemerkt, het aantal
% benodigde samplewaarden per registratie is 239, de kolomnummers worden
% omgedraaid (de golf wordt aan het uiteinde van de meetsectie ingevoed).
% Voor de golf met nieuw begintijdstip wordt de offset verwijderd.
rhtall=rhtaIlc3(88:326,7:-1: 1);
offset=(rhtaIl(1,1 )+rhtall(1,2)+rhtall(1,3)+rhtall{1 ,4)+rhtall(1,5)+...

rhtall{1,6)+rhtall{1,7»/7;
rhtall=rhtall-offset;

% Weergave output data corOS_O.m (zie fig.2).
plot([0:0.0978:23.28],rhtall)
title('Stroomvorm meettuiten bij 5kV Reed Relais input (input fitproced.)')
xlabel('t [ns]')
ylabel('Im [A]')
grid

save corOS O.dat rhtall
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fig.2
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% Listing M-file cor05ft.m:
% function q=cor05ft(p)
% c=p(I);
% q=c-data;
% q=sum(q:'\2);

% De M-file cor05_I.m bepaalt, d.m.v. curvefitting met een constante funktie
% uit de op 7 punten opgenomen stroomvorm van de Reed Relais-puls, het
% komplete stroomprofiel iwave. Deze M-file leest de file cor05_0.dat in en
% voert het gefitte stroomprofiel iwave uit in de file cor05_l.dat.

clear
load cor05_0.dat

% De matrix forw neemt de gemeten data voor reflektie van rhtall over.
forw(l :239,18)=rhtall(:,1);
forw(l :205,35)=rhtall(l :205,2);
forw( I: 171 ,52)=rhtall( I: 171,3);
forw(l: 13 7,69)=rhtall(l: 137,4);
forw(l: I03,86)=rhtall( I: 103,5);
forw(1 :69,1 03)=rhtall(1 :69,6);
forw(1 :35,120)=rhtall(l :35,7);

% 3D-weergave van de matrix forw (zie fig.3).
mesh(forw')
ginput(l)

% De globale variabelen zijn ook binnen de funktie cor05ft (fitprocedure)
% beschikbaar. De fitprocedure maakt gebruik van de funktie cor05ft om via
% de kleinste kwadraten methode een polynoom (p(x)=C) met de meetdata in een
% rij (de vector data) te fitten. De matrix forwfit beschrijft de gefitte
% heengaande golf (zonder reflektie) op 137 posities in de meetsectie en is
% opgebouwd uit 239 gefitte polynomen (fitfunkties).
global i j xi data fcoef bcoef
for j=1 :35

xi=[18 35 52 69 86 103 120];
data=forw(j ,xi);
est=fmin('cor05ft',-I, I0);
forwfit(j,I: 137)=ones(1 ,137)*est;
fcoef(j,1)=est;

J
end
for j=36:69

xi=[18 35 52 69 86 103];
data=forw(j,xi);
est=fmin('cor05ft',-I,10);
forwfit(j, I: 137)=ones(l, 137)*est;
fcoef(j, I )=est;

J
end



for j=70: 103
xi=[18 35 52 69 86];
data=forw(j,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,10);
forwfit(j,l: 137)=ones(l, 137)"'est;
fcoef(j, 1)=est;

J
end
for j=l 04: 137

xi=[18 35 52 69];
data=forw(j ,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,10);
forwfit(j,l: 137)=ones(1,137)"'est;
fcoef(j,l )=est;
J .

end
for j=138: 171

xi=[18 35 52];
data=forw(j ,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,10);
forwfit(j,l :137)=ones(1 ,137)"'est;
fcoef(j, 1)=est;

J
end
for j=172:205

xi=[l8 35);
data=forw(j ,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,10);
forwfit(j,l: 13 7)=ones(l, 137)'"est;
fcoef(j,l )=est;

J
end
for j=206:239

xi=[l8];
data=forw(j ,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,10);
forwfit(j,l :137)=ones(l, 137)"'est;
fcoef(j, 1)=est;

J
end

% 3D-weergave van de gefitte heengaande golf (zie fig.4).
mesh(forwfit')
ginput(l )



% Met de gefitte heengaande golf (zonder reflektie) worden uit de meetdata na
% reflektie de kolommen data van de teruggaande golf berekend. De data in
% rijnummer 1 van backw wordt gelijk aan 0 gesteld, omdat de meetdata hier
% voor nog door forwfit wordt beschreven.
backw(2: 35,35)=rhtall(206:239,2)-forwfit(206: 23 9,35);
backw(2:69,52)=rhtall(l 72:239,3)-forwfit(l 72:239,52);
backw(2: 103,69)=rhtall(138:239,4)-forwfit(13 8:239,69);
backw(2: 103,86)=rhtall(l 04:205,5)-forwfit(l 04:205,86);
backw(2: 103,1 03)=rhtall(70: 171 ,6)-forwfit(70: 171,103);
backw(2: 103, 120)=rhtall(36: 137,7)-forwfit(36: 137,120);

% 3D-weergave van de matrix backw (zie fig.5).
mesh(backw')
ginput(l)

% Fitprocedure voor de teruggaande golf. De matrix backwfit beschrijft de
% gefitte teruggaande golf tussen de posities x=35 en 137 in de meetsectie en
% is opgebouwd uit 103 gefitte polynomen (fitfunkties). De fit voor rijnummer
% 1 van backw hoeft niet berekend te worden (backwfit(l,xi)=O), omdat de
% meetdata in deze rij nog door forwfit wordt beschreven.
for i=2:35

xi=[35 52 69 86 103 120];
data=backw(i,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,8);
backwfit(i,35: 137)=ones(l,1 03 )*est;
bcoef(i,1 )=est;
1

end
for i=36:69

xi=[52 69 86 103 120];
data=backw(i,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,8);
backwfit(i,3 5: 137)=ones(l, 103 )*est;
bcoef(i, 1)=est;
1

end
for i=70: 103

xi=[69 86 103 120];
data=backw(i,xi);
est=fmin('cor05ft',-1,8);
backwfit(i,35: 13 7)=ones(l, 103)*est;
bcoef(i, 1)=est;
1

end

% 3D-weergave van de gefitte teruggaande golf (zie fig.6).
mesh(backwfit')
ginput(l)



% Berekening van het stroomprofiel (iwave) door sommatie van forwfit en
% backwfc met correctie voor looptijd van de golf, waarin backwfc een voor
% looptijd gecorrigeerde matrix van backwfit is, die per element met forwfit
% gesommeerd kan worden.
for i=l :34

iwave(i:239,i)=forwfit(1 :239-i+1,i);
end
for i=35:137

backwfc(239-2·(i-I8):239-(i-I8)-I7,i)=backwfit(I :i-34,i);
iwave(i:239,i)=forwfit(l :239-i+1,i)+backwfc(l :239-i+1,i);

end

% 3D-weergave stroomprofiel iwave (zie fig.7).
mesh(iwave')
ginput(1)

% 3-Punts lopend gemiddelde filtering van de iwave-kolommen, waarin iwavefltl
% een positieve tijdvertraging heeft en iwaveflt2 een negatieve. Het gemid-
% delde (iwaveflt) van iwavefltl en iwaveflt2 heeft geen tijdvertraging.
flt=[1 1 1]/3;
iwavehlp(II :249,:)=iwave(1 :239,:);
for i=l: 10

iwavehlp(i,:)=iwavehlp(1I,: );
iwavehlp(249+i,: )=iwavehlp(249,:);

end
for i=I:I37

iwavefltl (:,i)=conv(iwavehlp(: ,i),flt);
end
clear iwavehlp
iwavehlp(II :249,:)=iwave(239:-I: 1,:);
for i=I:IO

iwavehlp(i,: )=iwavehlp( 11,:);
iwavehlp(249+i,: )=iwavehlp(249,:);

end
for i=l:I37

iwaveflt2(:,i )=conv(iwavehlp(:,i),flt);
end
clear iwavehlp
iwaveflt(1 :239,: )=(iwavefltl (11 :249,: )+iwaveflt2(249:-I :11 ,:»/2;
clear iwavefltl iwaveflt2

% 3D-weergave van het gefilterde stroomprofiel iwaveflt (zie fig.8).
mesh(iwaveflt')
ginput(I)



% Om de meetdata met de fit te kunnen vergelijken, wordt idata aangemaakt.
% De matrix idata neemt de voor looptijd gecorrigeerde meetdata van rhtall
% over.
idata(l8:239,1 )=rhtall(l :222,1);
idata(35:239,2)=rhtall(l :205,2);
idata(52:239,3)=rhtall(l: 188,3);
idata(69:239,4)=rhtall(l: 171 ,4);
idata(86:239,5)=rhtall(l: 154,5);
idata(l 03 :239,6)=rhtaII(l: 13 7,6);
idata(l20:239,7)=rhtaII(l :120,7);

save cor05_l.dat backw backwfit forw forwfit iwave iwaveflt idata



fig.3 3D-weergave forw.
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fig.4 3D-weergave forwfit.
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x fig.S 3D-weergave backw.
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x fig.6 3D-weergave backwfit.
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fig.7 3D-weergave iwave.
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fig.8 "3D-weergave iwaveflt.



% De M-file cor05_2.m berekent de spanningsvorm van de Reed Relais-puls uit
% de gefitte stroomvorm iwave. Deze M-file leest de file cor05_l.dat in en
% voert het berekende spanningsprofiel vwave uit in de file cor05_2.dat.

clear
load cor05_l.dat;

% 3D-weergave stroomprofiel iwave (zie fig.7).
mesh(iwave')
ginput(I)

% De spanningsvorm aan het begin van de meetsectie (x= 1, invoedtpunt Reed
% Relais) wordt bepaald door ZO*iwave op die plaats; corona heeft hier nog
% geen invloed.
vwave(I :239,1 )=300.5*iwave(l :239,1);

% Berekening partiele afgeleide van iwave naar de tijd.
diwavedt(I,I :13 7)=(iwave(2, 1: 137)-iwave(1,1: 137))*511 15e-8;
diwavedt(2:238,I: 137)=(iwave(3 :239,1: 137)-iwave(l :237,1: 13 7))* 511 II e-7;
diwavedt(239,I: 13 7)=(iwave(239, 1: 13 7)-iwave(23 8, 1: 137))* 511 15e-8;

% Berekening spanningsprofiel door steeds de spanningsval L*di/dt per sectie
% te bepalen en deze van de bekende spanningsvorm af te trekken.
for i=I:136

vwave(l :239,i+1)=vwave(l :239,i)-2.94I7e-8*(diwavedt(l :239,i)+...
diwavedt(l :239,i+1))/2;

end

% 3D-weergave spanningsprofiel vwave (zie fig.9).
mesh(vwave')
ginput(I)

% Berekening vwave£1t d.m.v. filtering van de vwave-kolommen. Door middeling
% van vwave£1tl en vwave£1t2 heeft vwave£1t geen tijdvertraging.
£1t=[1 1 1]/3;
vwavehlp1(11 :249,1: 137)=vwave(l :239,1: 13 7);
for i=l:IO

vwavehlp 1(i, 1: 13 7)=vwavehlp1(11,1: 137);
vwavehlp 1(249+i, 1: 13 7)=vwavehlpI (249,1: 137);

end
for i=I: 137

vwave£1tI (:,i)=conv(vwavehlp 1(:,i),£1t);
end
vwavehlp2(II :249,1: 13 7)=vwave(239:-I: 1,1: 137);



for i=I :10
vwavehlp2(i, I: 13 7)=vwavehlp2( II, I: 137);
vwavehlp2(249+i,I: I37)=vwavehlp2(249,1 :137);

end
for i=l: 137

vwaveflt2(: ,i)=conv(vwavehlp2(:,i ),flt);
end
vwaveflt(l :239,1: 137)=(vwavefltI (II :249, I: 137)+vwaveflt2(249:-I: II, I: 13 7»/2;
clear vwavehlp I vwavehlp2 vwaveflt I vwaveflt2

% 3D-weergave van het gefilterde spanningsprofiel vwaveflt (zie fig. I0).
mesh(vwaveflt')
ginput(I)

save carOS 2.dat iwave iwaveflt diwavedt vwave vwaveflt
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fig. to 3D-weergave vwaveflt.



% De M-fiIe cor05_3.m berekent het coronaontladingsprofiel van de Reed
% Relais-puls uit de gefitte stroomvorm (iwave) en de berekende spanningsvorm
% (vwave). Deze M-fiIe leest de file cor05_2.dat in en voert de matrix Qapp
% uit in de file cor05_3.dat.

clear
load cor05_2.dat;

% 3D-weergave stroomprofiel iwave (zie fig.7).
mesh(iwave')
ginput(1)

% 3D-weergave spanningsprofiel vwave (zie fig.9).
mesh(vwave')
ginput(l)

% Bereken de per sectie naar de omhulling weg vloeiende stroom (diwave) voor
% elke t.
diwave(1 :239,1: 136)=iwave(1 :239,1: 136)-iwave(1 :239,2: 137);

% Bepaal intdiwave door diwave volgens de trapezium regel in de tijd te
% integreren.
inthlp(2:239, I: 136)=(diwave(1 :238,1: 136)+diwave(2:239, I: 136»*5e-8/l 022;
intdiwave=cumsum(inthlp);

% Bepaal de coronalading per sectie (Qapp) door voor elke sectie van
% intdiwave de veschuivingslading (C*Y) per sectie af te trekken.
Qapp(1 :239,1: 136)=intdiwave(l :239,1: 136)-(vwave(1 :239,1: 136)+...

vwave(1 :239,2: 137»*3.2576e-13/2;

% 3D-weergave coronaontladingsprofiel Qapp (zie fig. I I ).
mesh(Qapp')
ginput(l)

% Berekening Qappflt d.m.v. filtering van de Qapp-kolommen. Door middeling
% van Qappfltl en Qappflt2 heeft Qapp geen tijdvertraging.
flt=[1 I 1]/3;
Qapphlp 1(1 :239, II: 146)=Qapp(1:239, I: 136);
for i=I:IO

Qapphlp I (I :239,i)=Qapphlp I (I :239, II);
Qapphlp I(1 :239, I46+i)=Qapphlp 1(1 :239,146);

end
for i=1 :239

Qappfltl (i,: )=conv(Qapphlp I(i,: ),flt);
end



Qapphlp2( 1:239,11: 146)=Qapp(l :239,136:-1: 1);
for i=1: 10

Qapphlp2(l :239,i)=Qapphlp2(1:239,11);
Qapphlp2(l :239,146+i)=Qapphlp2(l :239,146);

end
for i=1:239

Qappflt2(i,: )=conv(Qapphlp2(i,: ),flt);
end
Qappflt(l :239,1: 136)=(Qappfltl (1 :239,11: 146)+Qappflt2(1 :239,146:-1: 11 ))/2;
clear Qapphlpl Qapphlp2 Qappfltl Qappflt2

% 3D-weergave van het gefilterde coronaontladingsprofiel Qappflt (zie fig.12).
mesh(Qappflt')
ginput(l)

save cor05_3.dat iwave iwaveflt vwave vwaveflt intdiwave Qapp Qappflt



Qapp

fig. I I 3D-weergave Qapp.



Qapp

fig.12 3D-weergave Qappflt.
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