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Pulspropagatie in een statorwikkeling van een turbogenemtor

1 SAMENVATTING

biz. 1

Het niveau van partH~le ontladingen dat op de klemmen van een turbogenerator gemeten wordt,
wordt veelal gezien als maat voor de kwaliteit van de statorisolatie. De noodzaak tot onderhoud is
afhankelijk van het partH~le ontladingsniveau. De exacte plaats in de generator waar dat onderhoud
nodig is, is uit dergelijke metingen nog niet te bepalen. Omdat een dergelijke plaatsbepaling een
grote kostenbesparing met zich mee zou brengen, wordt hier momenteel onderzoek naar verricht
in een samenwerking van de Technische Universiteit Eindhoven, KEMA en de
electriciteitsbedrijven. Het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven is daar een
deelonderzoek van.

Er wordt een sensor beschreven waarmee dergelijke partiele ontladingen gemeten kunnen
worden bij een in bedrijf zijnde turbogenerator. De sensor moet ingebouwd worden in het
railkokersysteem van de generator. Van de sensor worden de groottes van de verschillende
parasitaire elementen bepaald, waarmee berekend kan worden welke frequentiecomponenten van
het te meten signaal h6e gemeten worden. Het blijkt dat signaalfrequenties tot 6MHz
gedifferentieerd gemeten worden, dat signaalfrequenties tussen 6 MHz en lOOMHz onverzwakt
gemeten worden en dat signaalfrequenties boven lOOMHz gelntegreerd gemeten worden.

Verder wordt beschreven de voortplanting van een pulsvormig signaal door de statorwikkeling
van een turbogenerator. Er worden berekeningen uitgevoerd om de waarden van verschillende
grootheden van een turbogenerator te bepalen, welke daarna gebruikt worden bij een eenvoudige
simulatie. Door een pulsvormige spanning te injecteren in de stator van een oude turbogenerator
(ter beschikking gesteld door Afvalverwerking Rijnmond) en te meten wat daarvan op de klemmen
verschijnt, wordt getracht een beter beeld te krijgen van de signaalvoortplanting door de
wikkeling. Daaruit voigt dat het signaal zich door de wikkeling voortplant via een langzame en
een snelle mode. Door meting van beide modes kan de plaats van ontstaan van een signaal in de
wikkeling bepaald worden.

Ten slotte wordt in het kort de meetopstelling met de ontwikkelde capacitieve sensoren
beschreven zoals die in de Amsterdamse Hemwegcentrale van UNA is opgebouwd. Tevens
worden er enkele inleidende metingen beschreven. Daaruit blijkt de opstelling naar tevredenheid te
functioneren.
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2 INLEIDING

bIz. 2

Ret onderhoud aan een turbogenerator wordt veelal uitgevoerd na een vast aantal bedrijfsuren.
Daarbij blijkt vaak dat het onderhoud nog niet nodig was geweest, en dat de kosten van het
tijdelijk uit bedrijf nemen van de generator voorlopig bespaard hadden kunnen worden. Ret is
daarom zeer wenselijk om, v66r de generator uit bedrijf genomen wordt, na te kunnen gaan 6f
onderhoud noodzakelijk is. Een van de meest kritisehe onderdelen van de generator is de
statorisolatie. Als maat voor de toestand van de statorisolatie wordt vaak aangenomen het niveau
van partiele ontladingen in de isolatie. Als aan de hand van dit niveau beslist wordt dat onderhoud
nodig is, is het meestal niet mogelijk om de plaats in de generator aan te kunnen wijzen waar het
onderhoud noodzakelijk is. Indien dat mogelijk zou zijn, zou dit een grote besparing opleveren in
de kosten van noodzakelijk onderhoud.

Ret onderzoek wat in dit verslag besehreven wordt is een deel van een lopend onderzoek op
bovengenoemd gebied, wat uitgevoerd wordt door een samenwerking van de Teehnisehe
Universiteit Eindhoven en KEMA. Dit deelonderzoek rieht zich voornamelijk op het bepalen van
de plaats van ontstaan van een partiele ontlading aan de hand van het signaal wat daarvan gemeten
wordt buiten de generator. Om problemen met garantiebepalingen van de fabrikant van een
turbogenerator te voorkomen, moet zo'n signaal gemeten worden op een niet-destruetieve
methode, en dan het liefst buiten de generator. Bijkomend voordeel daarvan is dat de
meetmethode universeel toepasbaar wordt.

Door anderen is reeds onderzoek verrieht naar meting van partiele ontladingen met Rogowski
spoelen en met meetlussen. In dft onderzoek zal meting met een eapacitieve sensor nader bekeken
worden. Verder zal getraeht worden, met behulp van puls-injeetie-metingen in een sloopgenerator,
de parameters van het gemeten signaal te vinden waaruit de plaats van ontstaan van dat signaal
afgeleid kan worden.
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4 METINGEN EN BEREKENINGEN AAN EEN CAPACITIEVE SENSOR

4.1 Inleidinl

blz.4

De sensor is ontworpen om te kunnen worden ingebouwd in het railkokersysteem van een
turbogenerator. Zo'n kokersysteem bestaat uit drie parallelle buizen met in elke buis een coaxiale
binnengeleider. Zie figuur 1. am deze geleider op zijn plaats te houden, wordt hij ondersteund
door isolerende steunen die stervormig tussen de kokerbinnenwand en de geleider aangebracht
zijn.

OVERZICHT

fase3

rail

VOORAANZICHT

steun
Isolator

capacitieve
sensor

Fig. 1 Railkokersysteem met plaats van capacitieve sensor.

De capacitieve sensor is nu in feite niets anders dan zo'n isolerende steun, maar met een
ingebouwde condensator. Daardoor wordt het mogelijk de spanning op de rail te meten, in het
bijzonder de spanningen die veroorzaakt worden door deelontladingen in de statorisolatie. Deze
signalen bevatten frequenties in de orde van tientallen Mhz. Het is dan ook de verwachting dat ten
gevolge van deze hoge frequenties de parasitaire eigenschappen van de sensor een rol gaan spelen.
am te kunnen begrijpen en voorspellen wat de rol van die parasitaire elementen precies inhoudt,
zullen zij nader onderzocht moeten worden.

4.2 Plaats van de capaciteiten en zelfindukties

De in de capacitieve sensor ingebouwde condensator is aan een kant verbonden met de
hoogspanningskant van de sensor terwijl de andere kant van de condensator aan de onderkant van
de sensor naar buiten gevoerd wordt via een hoogfrequent aansluiting. Onvermijdelijk ontstaan
daarbij parasitaire capaciteiten en indukties. Zoals reeds vermeld in de inleiding, zullen naar
verwachting deze parasitaire elementen een rol gaan spelen bij toekomstige metingen. De
voorstelling van de sensor door slechts een opzettelijk aangebrachte condensator is dan ook te
simplistisch.
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De complete sensor is te zien als een samenstel van drie 'losse' metalen delen. Zie figuur 2a.
Daartussen bevinden zich capaciteiten, al dan niet parasitair. Zodoende kunnen de volgende
capaciteiten onderscheiden worden:

C.: Opzettelijk aangebracht, bevindt zich tussen bovenplaat en HF-signaal aansluiting.
Cp1 : Parasitair, bevindt zich tussen bovenplaat en onderplaat.
Cp2: Parasitair, bevindt zich tussen onderplaat en HF signaal aansluiting.

De stroom die door de metalen delen en de capaciteiten gaat lopen ziet ook een (parasitaire)
zelfinductie. Er wordt nu aangenomen dat alleen de aansluitdraden van C. tot deze zelfinductie
bijdragen, en dus de zelfinductie van boven- en onderplaat ten opzichte daarvan te verwaarlozen
zijn. Dit lijkt redelijk omdat zowel de boven- als onderplaat relatief plat is ten opzichte van de
aansluitdraden van C., en hun zelfinductie dientengevolge veel kleiner zal zijn. Er is dus slechts
~~n zelfinductie aanwezig:

Lpo: Parasitair, wordt geintroduceerd door de aansluitdraden van C•.

HF-kottslu/tkonnektor

+

HF-signssJ ssnslulting

Het elektrische schema van de capacitieve sensor ziet er uit als getekend in figuur 2a.
deelbat9 metalen beugel

( A) (B)
Fig. 2 Sensor met parasitaire elementen, beugels en HF-kortsluitkonnektor.

Om de bandbreedte van de sensor te kunnen berekenen moeten de waarden van de parasitaire
elementen bekend zijn. De grootte van de capaciteiten wordt bepaald aan de hand van een capaci
teitsmeting. De grootte van de zelfinductie wordt bepaald met behulp van een network analyser. In
beide metingen wordt gebruik gemaakt van een in twee gelijke delen te splitsen beugel die op de
sensor gemonteerd kan worden. Zie figuur 2b. Deze verbindt dan de bovenplaat met de
onderplaat, en introduceert daarbij een extra parasitaire zelfinductie Lpb '

Tevens wordt in beide metingen gebruik gemaakt van een HF-kortsluitkonnektor die op de HF
aansluiting van de sensor past.
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4.3 Capaciteitsmetin2en

biz. 6

De metingen worden rechtstreeks uitgevoerd met een capaciteitsmeter (LCR-meter 1, zie
bijlage 1). Zoals reeds opgemerkt bestaat de sensor uit drie 'losse' metalen delen. Op telkens twee
metalen delen kan de capaciteitsmeter aangesloten worden. Er zijn dus drie capaciteiten te meten:

Ct2: Totale capaciteit tussen bovenplaat en HF-signaal aansluiting.
C23: Totale capaciteit tussen HF-signaal aansluiting en onderplaat.
C3t: Totale capaciteit tussen onderplaat en bovenplaat.

Omdat de capaciteitsmeting geschiedt bij de lage frequentie van 10 kHz, kan de serieschakeling
van C. en Lpo in goede benadering gerepresenteerd worden door alleen C.. Er resteert nu een
driehoekschakeling van de in de sensor aanwezige capaciteiten, waarbij op de hoekpunten van die
driehoek de capaciteitsmeter aangesloten kan worden. Zie figuur 3.

1 .. bovenplaat

Cs Cp1

2 - HF signaaJ Cp2 3 .. onderplaat

Fig. 3 VVS bij capaciteitsmeting.

Nu worden beide beugelhelften op de sensor gemonteerd. In feite wordt dan Cpt kortgesloten.
Bij de lage frequentie (10 kHz) waarbij de meting uitgevoerd wordt, is de zelfinduktie van de
beugelhelften te verwaarlozen. Dit blijkt ook uit de metingen omdat de gemeten waarden voor Ct2
en Cn gelijk zijn. Noem deze waarde Cbeugelo'

Als in plaats van de beugels de HF kortsluiting gemonteerd is, wordt in feite Cp2 kortgesloten.
De gemeten waarden voor Ct2 en C3t zijn dan gelijk. Noem deze waarde CHFkort•

Bij meting van Cn aan de 'kale' sensor, staan C. en Cpt in serie. Omdat Cpt veel kleiner is dan C.
is hun serieschakeling in zeer goede benadering voor te stellen als alleen Cpt. Noem de gemeten
waarde voor C23 Clcaal '

Zodoende zijn er drie vergelijkingen met drie onbekenden ontstaan:

Cbeugels =Cs +Cp2

CHFkDrt =Cs +Cp1

Ckmll =Cp1 +Cp2
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Hieruit zijn de drie sensorcapaciteiten te berekenen volgens:

= Cbeugels +CHFslwr1-Ckoal
Cs 2

bIz. 7

Een opsomming van de gemeten en berekende capaciteitswaarden voor elke sensor, is te vinden in
de volgende tabel 1.

Tabel 1: Gemeten en berekende waarden bij capaciteitsmeting.

gemeten berekend

sensor Cbeugelo CHFkort Ckaal C. Cpt Cp2
(pF) (pF) (pF) (pF) (pF) (pF)

1 550 526 29 524 3 27

2 560 536 31 533 4 28

3 560 535 30 533 3 28

4 552 527 29 525 2 27

5 550 525 30 523 3 28

6 558 534 30 531 3 27

Op bijlage 2 wordt de waarde voor Cpt berekend uit de afmetingen van de sensor. Dit geeft
Cpt = 3pF. Deze waarde komt overeen met de gemeten waarde.

De KEMA heeft ook een capaciteitsmeting verricht aan de capacitieve sensoren. Daar is de
capaciteit gemeten tussen bovenplaat en onderplaat bij kortgesloten HF-aansluiting. Dat is dus de
parallelschakeling van C. en Cpl' De waarden die dan voor C. volgen met de bovenstaande
waarden voor Cpt komen goed (±3pF) overeen met de hier berekende waarden.

Voor details betreffende de door de KEMA verrichte metingen wordt verwezen naar [39].

4.4 Network analyser metinl:en

Het doel van deze metingen is het bepalen van de grootte van 1;.•. De metingen worden
uitgevoerd met een network analyser (network analyser, zie bijlage 1) welke de impedantie, die je
aan de HF aansluiting ziet, meet als functie van de frequentie. Deze meting wordt ~~n keer uitge
voerd met de complete beugel en ~~n keer met de halve beugel op de sensor gemonteerd. Omdat
de beugel uit twee identieke helften bestaat, die elektrisch gezien parallel staan, zal bij halvering
van de beugel de zelfinductie verdubbelen of bij completering van de beugel de zelfinductie halve
reno Voor de impedantie die geIntroduceerd wordt door de verbindingskabel tussen network analy
ser en sensor wordt gecompenseerd door middel van een interne compensatie
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meting. (Zie bijlage 3 voor details van de compensatiemethode). De zelfinductie van de beugel
(Lpb of Lpb/2) staat nu parallel aan Cpl' De waarde van I;.b geschat wordt op 0.1 pH. Het
samenstel is dus in resonantie bij f:::: 300 MHz. De meting met de network analyser gaat echter
niet hoger in frequentie dan 40 MHz. Daarom wordt aangenomen dat de parallelschakeling van
C pl en Lpb te vervangen is door aIleen Lpb ' Het elektrisch vervangingsschema dat je aan de HF
aansluiting ziet, is getekend in figuur 4. Voor de duidelijkheid is Cpl er weI in getekend. Het
schema is correct voor de meting met de halve beugeI. Voor de meting met de complete beugel
moet Lpb vervangen worden door Lpb/2.

HFsignsBl

Lps

Cs

bovenplsst L
Lpb~ Cp1

Cp2

Fig. 4 VVS bij de network analyser metingen.

Als voorbeeld van de verkregen meetresultaten zijn op bijlage 4 voor ~~n sensor de gemeten
grafieken weergegeven. Het circuit uit figuur 4 heeft twee resonantiefrequenties te weten een serie
resonantiefrequentie fserie en een parallel resonantiefrequentie fparallelo Voor die frequenties moet
gelden volgens figuur 4:

(voor 2 beugels)

(voor 1 beugel)
1

I.rie
•
l

= 21r.j(LJAY +Lpb)C
II

I para11el,l =
1

CC
21r (L +L ) II p2

JAY pb C +C
II p2

l.rie•2 =
1

L
21r (L +--l!J!.) C

JAY 2 •

Ipara11el,2 =
1

L CC
21r (L +--l!J!.) II p2

JAY 2 CII +Cp2

(

( "

" )

)
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Hieruit blijkt dat altijd fserie < fparallel' Bovendien is bij serieresonantie de impedantie minimaal. De
impedantiedip die te zien is in de gemeten grafieken is dus het gevolg van serieresonantie en
daarbij is de formule voor fserie van toepassing. Uit de capaciteitsmeting is de waarde voor C.
bekend. Als nu uit de gemeten grafiek de waarde voor fserie.1 en f.erie.2 bepaald wordt, ontstaat een
stelsel van twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden (Lpo en Lpb) waarvan de oplossing
hier gegeven wordt:

1 1 1L b = --(-----)
p 2~CIS ~1V,1 I.rte,2

1 1 1L =--(----)
PIS 2~CIS ~1V,2 21.rie,1

Invullen van de gemeten frequenties bij elke sensor in bovenstaande vergelijkingen levert dus de
oplossingen voor de gezochte zelfinducties. In onderstaande tabel 2 zijn de gemeten en berekende
waarden samengevat.

Tabel 2: Resultaten network analyser metingen.

gemeten berekend

sensor
faerie,! faerie•2 Lpb L..

(MHz) (MHz) (nB) (nB)

1 13,48 15,92 151 115

2 13,29 15,72 154 116

3 13,38 15,92 156 110

4 13,58 16,11 151 110

5 13,77 16,11 138 118

6 13,38 15,82 152 115

Directe meting van de overdrachtsfunctie kan in principe ook met de network analyser uitgevoerd
worden. Echter, door de afmetingen van de capacitieve sensor wordt door de verbindingen tussen
analyser en sensor een zodanig grote zelfinduktie gevormd dat een betrouwbare meting van de
overdracht niet meer mogelijk is.
De metingen zijn ook uit te voeren zonder beugels op de sensor. Echter, dan kan de waarde voor
Lpo niet bepaald worden. Deze moet wei bekend zijn om de verwaarlozingen bij de
capaciteitsmetingen te verifieren.
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4.5 Berekeninl: van de bandbreedte

bIz. 10

Zoals gezegd wordt de sensor ingebouwd in het railkokersysteem van een turbogenerator. Met
inbegrip van de parasitaire elementen van de sensor zal de situatie ontstaan die getekend is in
figuur 5.

blfllHJllgs/eider railkolcer

buitenwsnd railkoker

R-SOOhm

/ngsngimptldsntilJ
mHtapparsat

Fig. 5 Praktische situatie na inbouw van de sensor.

Daaruit is een elektrisch VVS af te leiden. Dat is getekend in figuur 6.

Cs Lps

rr----1
u'-

I _ Cpt Cp2
Uu

R-50D

lngsngslmpedsntie
m66tapparaat

Fig. 6 VVS van situatie met ingebouwde sensor.

Er is nu een overdrachtsfunctie H(t) op te stellen die de verhouding van het uitgangssignaal Uu ten
opzichte van het ingangssignaal Uj weergeeft als functie van de frequentie f. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat Uu de spanning is op de HF-aansluiting wanneer deze met 50 Ohm is
afgesloten. De spanning Uj is de spanning op de rail vlakbij de sensor. De overdrachtsfunctie is
een complexe functie van de frequentie.

De bandbreedte van de sensor wordt in principe bepaalt door die frequenties waarbij de
modulus van deze overdrachtsfunctie gelijk is aan Ih..j2, dus IH(t) I= Ih..j2. Noem deze fre
quenties fk.1aag en fk.hoog • De grootte van deze frequenties zijn numeriek bepaald met de MatLab
scriptfile BANDPLOT.M. Met dit programma wordt de overdrachtsfunctie Hpraktyk(t) en Hideaal(t)
getekend waarbij Hpraktyk(t) de overdrachtsfunctie is zoals hiervoor beschreven en Hideaal(t) de
overdracht van de ideale capacitieve sensor voorstelt. Ter illustratie staat voor ~~n sensor de
listing van de gebruikte file en het daarmee verkregen resultaat op bijlagen 5 tIm 7. De resultaten
van genoemde numerieke berekeningen zijn vermeld in tabel 3.
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Tabel 3: Resultaten numerieke berekeningen van bandbreedte.

sensor fk,laag (MHz) fk,hoog (MHz)

1 5,9 101,0

2 5,8 99,9

3 5,8 104,5

4 5,9 105,0

5 5,9 98,5

6 5,8 101,0

4.6 Resultaten

bIz. 11

Na bepaling van de plaats en de grootte van de parasitaire elementen van de capacitieve sensor
blijkt dat de grenzen van de gedefinieerde bandbreedte bij ongeveer 6 [MHz] (fk,IaaJ en 100 [MHz]
(fk.hoog) liggen. Uit de berekende overdracbt van de sensor blijkt dat de spectrale
signaalcomponenten met frequenties kleiner dan fk,laag differentierend gemeten worden, de belling
van de overdracbtskarakteristiek is bier +6 [dB/oktaafj. Spectrale signaalcomponenten die binnen
de bandbreedte vallen worden in goede benadering direct gemeten. Componenten met frequenties
groter dan fk,hoog tenslotte, worden integrerend gemeten, de belling van de
overdracbtskarakteristiek is bier -6[dB/oktaafj.

Uit de grafiek blijkt dat er een kleine opslingering plaatsvindt in bet bandbreedtegebied. Dit
wordt veroorzaakt door de serieresonantie van C., Cp2 en Lpa, welke ongeveer 92 [MHz] bedraagt.
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5 PROPAGATIE VAN PD-PULS DOOR STATORWIKKELING

5.1 Inleidin(:

biz. 12

Om een inzicht te krijgen in de voortplantingswijze van een partiele ontlading door de
statorwikkeling van een turbogenerator, worden metingen en berekeningen uitgevoerd aan een
echte turbogenerator-stator. De stator die hiervoor gebruikt gaat worden is atkomstig van een
turbogenerator van de Afvalverwerking Rijnmond waar hij buiten bedrijf was gesteld in verband
met een garantiekwestie. Ten behoeve van dit onderzoek was hij vervolgens geplaatst in het 'De
Zoeten'-laboratorium van de KEMA in Arnhem.

Van deze stator zal allereerst het complete wikkelschema bepaalt worden. Daarna wordt de
grootte van verschillende capacitieve en induktieve elementen van de wikkeling berekend en
gemeten. Vervolgens wordt de beeldvorming van pulspropagatie door een statorwikkeling
beschreven en met metingen en simulatie geverifieerd. Tenslotte wordt aan de hand van een
uitgebreide meting nagegaan of, m.b.v. de parameter(s) van een gemeten puis op de
statorklemmen, de plaats in de statorwikkeling bepaald kan worden waar de puis is ontstaan.

5.2 Bepalinl: van het wikkelschema

In geval van een m-fasige, 2p-polige statorwikkeling bestaat de complete statorwikkeling uit m
zogenaamde wikkelingsfasen die elk opgebouwd zijn uit p wikkelingstakken. De wikkelingstakken
kunnen parallel of in serie geschakeld zijn. Ais n het aantal windingen per wikkelingstak is,
bestaat iedere wikkelingstak uit 2n windingszijden. Ret totale aantal windingszijden van de
complete statorwikkeling is dan 2nmp.

Om een enigszins harmonisch draaiveld te verkrijgen, wordt iedere wikkelingstak tevens onderver
deeld in k deelspoelen welke verkort of niet-verkort uitgevoerd kunnen zijn. Bij gelijk aantal
windingen per deelspoel, bestaat elke deelspoel dus uit n/k windingen. G is het aantal gleuven in
de statorboring. Een wikkeling is een eenlaagswikkeling indien zich in elke gleuf slechts een
deelspoelzijde bevindt.
De stator die voor dit onderzoek gebruikt wordt heeft zestig statorgleuven dus G=60.
Rij is gekoppeld geweest aan het landelijke elektriciteitsnet zodat het een driefasige wikkeling
moet zijn. Er zijn dan ook zes aansluitklemmen, twee per wikkelingsfase, zodat m=3.
In iedere gleuf bevindt zich slechts een geleider, dus elke deelspoelzijde bestaat uit slechts een
windingszijde. De windingen zijn allemaal gelijk en zijn verkort uitgevoerd.
Omdat G=60 zijn er. dus in totaal 60 windingszijden ofwei 30 windingen. Elk van de drie
wikkelingsfasen bestaat dus uit 10 windingen.
Door visueel na te gaan hoe de geleider van de wikkeling door de stator loopt, wordt het
wikkelingsschema verkregen dat op bijlage 8 is weergegeven. Daaruit blijkt dat iedere wikkelings
fase uit een wikkelingstak bestaat en dat elke wikkelingstak uit 10 deelspoelen bestaat. Elke
deelspoel is opgebouwd uit slechts een winding. Dus p= 1, n= 10 en k= 10. Verder blijkt dat de
wikkeling in twee wikkelingshelfen is verdeeld. De verbinding tussen die twee helften wordt
gevormd door een lange geleider, die in vorm en lengte sterk afwijkt van de overige verbindingen
in de statorwikkeling.
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5.3 Bepalinl: van statoq:rootheden

5.3.1 Berekeninl:en

Een winding van de statorwikkeling van een turbogenerator is hoofdzakelijk opgebouwd uit
twee verschillende delen, te weten de statorstaven en de kopverbindingen. De staven zijn die delen
van de winding die zich in het statorijzerpakket langs de binnenomtrek van de statorboring
bevinden. Zij zijn ge'isoleerd van het statorijzerpakket aangebracht. De kopverbindingen zijn de
delen van de winding die zich buiten het statorijzerpakket bevinden. Zij verbinden de statorstaven
onderling zodat zich de complete wikkeling vormt. In feite vormen de staven en kopverbindingen
dus ~~n lange geleider die zich deels in het statorijzerpakket en deels in lucht bevindt. Dat
bovenstaande splitsing in staven en kopverbindingen toch nodig is zal hierna nog blijken.

Er zal nu achtereenvolgens een berekening gegeven worden van de capacitieve elementen en de
induktieve elementen in de stator. Deze waarden zijn nodig om bij simulatie (zie paragraaf '5.4.3
Simulatie') zinvoHe waarden in te kunnen vuHen.

5.3.1.1 Capaciteiten

staaf-aardcapaciteit

staaf

ststorblik

Conderkant

Czijkant

h staa!

108

d Iso)atie

. .

Y bstaaf

115

De statorstaaf bevindt zich in een gleuf in het statorijzerpakket. Drie van de vier (platte) zijden
van de staaf zijn daardoor slechts door een laagje mica van het statorijzer gescheiden. Het mag
duidelijk zijn dat deze constructie een capaciteit van staaf naar statorijzer veroorzaakt, met de laag
mica als dielectricum. Uit afmetingen van de staaf en de gleuf is de grootte van deze capaciteit te
berekenen. In onderstaande figuur 7 is links een doorsnede van de constructie met de afmetingen
getekend. Rechts in de figuur is getekend waar de geconcentreerde capaciteiten gedacht moeten
worden. Elke van de drie geconcentreerde capaciteiten geeft de capaciteit weer tussen de beide
vlakken waarmee hij verbonden is.

20

matenIn mm

Fig. 7 Afmetingen en plaatsen van de staaf-aardcapaciteiten.
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Berekening van grootte van deze capaciteiten is nu zeer eenvoudig uit te voeren met behulp van de
formule voor de capaciteit tussen twee parallelle platen. Er voigt dan voor de grootte van de
capaciteiten Czijkant en Conderbnt:

e . e Ih 7·e .23.108.10-3
C .. = r.ml£Q 0 #oiZ/ = 0' = 4,4 {nF]
~lanI d isolDtie 3,5 -10-3

De grootte van de totale staaf-aardcapaciteit Cia is nu gelijk aan twee maal de grootte van Czijkant
plus eenmaal de grootte van Conderbnt:

Csa =2 ·CzjjkJlnt + CoNkrl:mtt =2 ·4,4 -10-9 + 0,5 ·10-9 = 9,4 {nF]

Een complete fasewikkeling bestaat uit een serieschakeling van 20 staven. De grootte van de totale
aard-capaciteit per fasewikkeling (CrJ is dan ook 20x de grootte van een staaf-aardcapaciteit Cia:

Cfi =20 staven • 9,4 nF =188 {nF]
n fast! #oiZ/

capacitieve koppelingen in kopverbindingen

De kopverbindingen van de statorwikkeling verbinden telkens twee statorstaven met elkaar.
Hoewel ze dus onmisbaar zijn hebben de kopverbindingen slechts een negatieve invloed op de
bedoelde motor- of generatorwerking van de machine. Men zal daarom trachten deze verbinden zo
kort mogelijk te maken. Iedere kopverbinding zal een capacitieve koppeling hebben naar iedere
andere kopverbinding. De grootte van de koppeling zal echter veel kleiner zijn naarmate beide
kopverbindingen zich verder van elkaar bevinden. Ten eerste omdat hun onderlinge afstand groter
wordt. en ten tweede omdat ze van elkaar afgeschermd worden door tussenliggende
kopverbindingen. In de nu volgende beschouwing zal daarom alleen de koppeling tussen twee
direct naast elkaar gelegen kopverbindingen meegenomen worden.

De kopverbindingen zijn allen gelijk van vorm en liggen allen op gelijke afstand van elkaar.
Het volstaat daarom om de capacitieve koppeling tussen twee willekeurige kopverbindingen te
berekenen. Elke kopverbinding bestaat uit een deel parallel aan de machine-as (axiaal) en uit een
deel nagenoeg parallel aan de statoromtrek (radiaal). Zie bijvoorbeeld bijlage 9. Daaruit blijkt ook
dat het axiale deel een capacitieve koppeling tussen twee direct naast elkaar gelegen staafeinden
veroorzaakt. terwijl het radiale deel een capacitieve koppeling tussen twee direct naast elkaar
gelegen kopverbindingen veroorzaakt.
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Allereerst wordt de koppeling tussen de axiale delen berekend. De twee parallelle staafeinden
vormen een capaciteit met een drielaags dielectricum, te weten de isolatie van het ene staafeind,
de luchtgevulde ruimte tussen beide staafeinden en de isolatie van het andere staafeind. Dit is
getekend in de nu volgende figuur 8.

ge/eidermica-iso/arie

~
d1ucht'). . fY i

_ £',m/ca-7

Er,lucht -1

E

Fig. 8 Opbouw van het 3-laags dielectricum bij de kopverbindingen.

De grootte van de capacitieve koppeling tussen beide axiale delen (CaxiaaU kan dan berekend
worden met de volgende, van de vlakke-plaat-condensator afgeleide formule:

£Olh6t04/
CaxIiJal =-----'----=-

2diso1alied lMcht +---
£ r.isofatie

Hierin is t de lengte in meters waarover beide delen parallel lopen, en h de hoogte van de
staafvormige geleider in het staafeind. Invullen van de afmetingen t =315 [mm], h= 115 [mm],
dlucht=24 [mm] en diaolatie =3,5 [mm] (zie bijlage 9 en figuur 7) levert dan:

£ -315 -10-3 -10810-3

Ca:daal = 0 z 12 [pF]
24 -10-3 + 2 '3,5 -10-

3

7

De grootte van de capacitieve koppeling tussen beide radiale delen (C"'diaal) kan met dezelfde
formule berekend worden, nu echter met de waarden 1374 [mm] en 8 [mm] voor respectievelijk t
en dlucht (zie wederom bijlage 9 en figuur 7).

£ -1374 '10-3 '108-10-3

Cradiool = 0 z 147 [pF]
8-10-3 + 2-3,5 -10-3

7
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5.3.1.2 Induktiviteiten

Ten gevolge van stroom door de wikkelingsgeleider zal er een magnetische flux opgewekt
worden. Met die flux is een zelfinduktie verbonden. Ret deel van de flux dat niet door het
statorijzer gaat is verantwoordelijk voor een frequentie-onafhankelijke zelfinduktie. Ret deel van
de flux dat wl!l door het statorijzer gaat is verantwoordelijk voor een zelfinduktie die kleiner
wordt met toenemende frequentie. Dit wordt veroorzaakt door de afname van de magnetische
permeabiliteit en door de fluxafschermende werking van het statorijzer bij hoge frequenties. Ret is
dus afhankelijk van de frequentie van de stroom door de staaf waar de flux zich hoofdzakelijk zal
bevinden, en dus hoe groot de zelfinduktie zal zijn.

Om de berekeningen overzichtelijk te houden, zal de totale flux om de wikkelingsgeleider
opgesplitst worden in vier delen. Is de flux binnen zo'n deel frequentie-afhankelijk dan zal de
zelfinduktie verbonden met die flux berekend worden bij de twee extreme gevallen van zeer lage
en zeer hoge frequenties. Tenslotte zal met behulp van deze vier delen de zelfinduktie van de
totale fasewikkeling berekend worden.

Bij de berekeningen zijn enkele afmetingen noodzakelijk die nu eerst beschreven zullen
worden. Ret statorijzerpakket is opgebouwd uit lamellen. De dikte van zo'n lamel is dlame1 • Deze
lamellen zijn van elkaar ge"isoleerd door middel van een laklaagje ter dikte dial<' Een aantal
lamellen tezamen vormen een zogenaamd pakketje met een lengte tpaklcet. Tussen twee zulke
pakketjes bevindt zich een luchtgevulde koelgleuf met een dikte dkoel . Op deze manier zijn er
koelgleuven aangebracht over de totale lengte ttolaal van het statorpakket. Zie onderstaande figuur
9.

/akiso/atie tussen /amellen

/ame/

, .dko8l
IJ --;-....;---

: ~pakket: :ge/eider iso/atie

pakketje -------__,f'~---

Fig. 9 Afmetingen van het statorijzerpakket.

De magnetische flux 'ziet' geen verschil tussen lamelisolatie en koelgleuf. De lamelisolatie mag
dan bij de berekening van de zelfinduktie ook als een luchtgevulde gleuf gezien worden.
Ret relatieve aandeel van de dikte van de lamelisolatie (d..J in de lengte van een pakketje (tpakket)
bedraagt ~paklcet. Ret relatieve aandeel van de dikte van de koelgleuf (dkoeU in het samenstel van
koelgleuf en pakketje is ~koel'
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Over de totale lengte van het statorpakket (l~ 'ziet' de flux dus een effectieve luchtlengte llucht

en een effectieve ijzerlengte lijzer van:

'iPr= (1 - (kMJ -(1 - (pakiet) -'tolGal

=(1-0,15) '(1-0,05) 'ItDUJDlS:: O,8'ltolGal = 0,8 '2,3 = 1,86 [m]

'w:IJt= ((kDel+ (pakiet - (kMl'(pakiet) 'ItolGal

= (0,15 +0,05 -0,15 '0,05) '2,3 =0,2 "toID4l=O,2 -2,3 = 0,44 [m]

De diameter van de statorboring is dboring• De radiale lengte van de kopverbinding is lit"!'. De
hoogte van de kopverbinding, ofwel de afstand waarover de kopverbinding uit het
statorijzerpakket steekt, wordt hit,,!, genoemd. (Zie eventueel figuur 12).

In onderstaande tabel 4 zijn alle waarden samengevat:

Tabel 4: Afmetingen van het statorijzerpakket.

gemeten [mm] I berekend, dimensieloos Il berekend [m] I
• dlamel 0,50 ~pakket 0,05 f 1jzer 1,86

• dial< 0,025 ~koel 0,15 f ludlt 0,44

• dkoel 7,0

• dboring 1000

• fpakket 40,0

f t...... 2300

hkop 300 De waarden behorende bij de met een * gemerkte

f kop 1550
grootheden, zijn geschatte waarden.

Nu kunnen de volgende zelfindukties herkend worden:
- L t : Verbonden met flux om statorstaaf in staafisolatie over de effectieve ijzerlengte lijzer'

De staafisolatie bestaat uit mica, zodat deze zelfinduktie onafhankelijk is van de
frequentie.

- ~ Verbonden met flux om statorstaaf in staafisolatie, lamelisolatie en koelspleten over
effectieve luchtlengte llucht. Uiteraard is deze zelfinduktie ook frequentie-onafhankelijk.

- ~ Verbonden met flux om statorstaaf in het statorijzer over de effectieve ijzerlengte lijzer'

Omdat de magnetische permeabiliteit van het statorijzer w~l van de frequentie
afhankelijk is, zal deze zelfinduktie dat ook zijn. Er wordt daarom onderscheid
gemaakt tussen twee extreme gevallen. Ten eerste het geval van zeer lage frequentie.
De permeabiliteit van het ijzer is dan groot waardoor de permeantie (=magnetische
geleidbaarheid) relatief groot zal zijn ten opzicht van het andere extreme geval. Bij
toenemende frequenties namelijk, zal de permeabiliteit van het ijzer afnemen en de
wervelstromen in het ijzer toenemen. Dit heeft tot gevolg dat bij hoge frequenties het
statorijzer ondoordringbaar is geworden voor de magnetische flux. De permeantie
nadert dus naar nul, waardoor ook de zelfinduktie bij hoge frequenties naar nul nadert.

- L4 Verbonden met flux om kopverbinding.
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Berekening L1

bIz. 18

De waarde van deze zelfinduktiviteit wordt berekend met Maxwell. Aangenomen wordt dat de
stroom homogeen over de doorsnede van de staaf verdeeld is, en dat de flux niet 'uitbloest' aan de
gleufopening. In onderstaande figuur 10 is de situatie getekend.

mica-iso/atie

matenin mm ~; b staa!

hstaa!

108

staaflengte - 2,3{m]

Fig. 10 Fluxverdeling in statorgroef bij hoge frequenties.

Vit

waarmee dan

voigt

fH 'M. ~ iomslotm levert

zodat voIgt voor de magnetische veldsterkte als functie van de afstand tot de staaf:

i
H(x)~-----

2(hstoaf+bstoof+4x)

Omdat de isolatie geen magnetische eigenschappen bezit, kan er geen sprake zijn van magnetische
verzadiging. Er bestaat dus een lineair verband tussen de flux in de isolatie en de stroom door de
staaf:

Voor deze flux <I» geldt verder:

- L~t/J
1 .

l
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Hiermee voigt dus voor L1:

Invullen van de grootte van de variabelen levert dan de grootte van de staafzelfinduktie L1:

bIz. 19

Ais getracht wordt de grootte van deze zelfinduktiviteit te berekenen met behulp van de
formule voor de zelfinduktie van een coaxiale structuur, levert dit een vergelijkbare waarde voor
L1 op. De effectieve straal van een rechthoekige doorsnede kan berekend worden door de omtrek
van die rechthoek te delen door 21r. Zo worden de effektieve geleiderstraal rgeleider en de effektieve
gleufstraal rgleur berekend. Dat levert dan het volgende voor de waarde voor L1:

L =~ 1... In( 'gleu! ) =~ 1... In( hstDa/+bstaa/+4disolDJie )
1 2 lJur 2 IJUr +b7r , geleiJer 7r a

= 40 [nH]

Berekening van L,

Voor de berekening van deze zelfinduktie wordt de reeds eerder genoemde formule voor de
zelfinduktie van een coaxiale structuur gebruikt. Dan voigt:

L = Po t. In( dborillg )
2 2 7r lucht , .

geleiJer

P 7r·d
=~ t. In( borillg )

27r lucht h +b
staa/ st-.f

= Po '0,44'ln( 7r'1 )
27r 108.10-3 +13.10-3

= 0,30 [pH]
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Berekening van L3 • lage freguenties

biz. 20

Ret statorijzer heeft nu een zeer grote magnetische permeabiliteit. In het statorijzer loopt de
flux daarom slechts door een dunne schil dicht tegen de groefwand. De lamellering van het
statorijzer zorgt ervoor dat er door de flux geen kringstromen in het statorblik opgewekt kunnen
worden die de flux buiten zouden houden. De magnetische permeabiliteit van het staafmateriaal
(koper) en van de isolatie (mica) kunnen in goede benadering over het gehele frequentiegebied
constant en gelijk aan die van lucht worden verondersteld, zijnde 1LeJ. De magnetische flux zal
daarom de groef oversteken alsof die slechts met lucht gevuld was. Zie onderstaande figuur 11.

staat spie

hstaaf

108

13matenin mm : bg/euf staaf/engte - 2,3[m}
""E---_~

Fig. 11 Fluxverdeling in statorgroef bij lage frequenties.

Met de aanname dat de stroom homogeen over de doorsnede van de staaf verdeeld is, voIgt
met bekende formules uit de theorie van de elektrische machines [41] voor de zelfinduktie L3:

JJo ~jler hstaaf hrand+hspie +disolaJieL = (-+ )
3 bglLrl/ 3 1

JJo'1,86 108 '10-3 8'10-3 +15 '10-3 +35 '10-3
= (+ ')

13 '10-3 + 2 .3,5 .10-3 3 1

= 7,3 [JJH]

Berekening van L3• hoge freguenties

Voor hoge frequenties zijn de magnetische eigenschappen van het statorijzer zover afgenomen
dat zijn relatieve magnetische permeabiliteit nog slechts gelijk is aan die van lucht, namelijk 1.
Roewel de magnetische permeabiliteit nu dus overal gelijk is aan Jl.o zal de flux toch niet door het
statorijzer gaan lopeno In dat ijzer kunnen namelijk door de hoge frequenties nu w~l kringstroom
pjes opgewekt worden, welke de flux buiten zuBen houden. Ret resultaat is dat de permeantie bij
benadering gelijk aan nul is geworden, zodat ook L,::::: O.
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Berekening van L4

bIz. 21

De permeabiliteit van het medium om de kopverbindingen is niet afhankelijk van de frequentie.
De zelfinduktie L 4 is dus ook niet afhankelijk van de frequentie. De situatieschets staat in de nu
volgende figuur 12. Dit plaatje is te vergeIijken met figuur 13, echter de kopverbindingen zijn in
werkelijkheid bij deze stator niet driehoekig maar rechthoekig.

,- f kOP -, kopv6rblndlng

h kOp

f koP

Fig. 12 Situatieschets voor berekening van kopzelfinduktie.

Om de waarde van L 4 te berekenen wordt wederom gebruik gemaakt van de formule voor de
zelfinduktiviteit van een coaxiale structuur. Dat zal natuurIijk slechts een grove benadering
opleveren voor L 4•

L =..!!..E...1. In( hkDp 1f )
4 21f kDp h +b

muzf stDa/

= 0,6 [pH]

Met deze berekende waarden kan nu de zelfinduktie van de complete fasewikkeling berekend
worden. Daartoe moeten eerst enkele aannames gemaakt worden betreffende verschiIIende
fluxkoppelingen. Daarbij is de zelfinduktie L i verbonden met de magnetische flux cPi' Voor de
verschiIIende fluxen volgen nu de gemaakte aannames met betrekking tot hun koppeling met
andere staven of windingen:

cPl Niet gekoppeld met andere staven.
cP2,cP3 VoIIedig gekoppeld met de andere windingen van dezelfde fasewikkeling.
cP4 VoIIedig gekoppeld met de andere kopverbindingen van dezelfde fasewikkeling aan

dezelfde statorzijde. Een kopverbinding aan de ene zijde van de stator is niet
gekoppeld met een kopverbinding aan de andere zijde van de stator.

Voor lage frequenties bestaat de zelfinduktie van ~~n winding <Lwmcling) uit 2 maal de som van LlI

L 2, ~ en L 4:

De term met L 1 is niet gekoppeld met andere windingen, de andere termen weI. De zelfinduktie
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van de gehele fasewikkeling (Lraae) is evenredig met N maal de niet gekoppelde termen en met N2

maal de weI gekoppelde termen. Dus geldt:

LjasJe.LF =N'2 -L1 +N 2 ·2 .(L2 +L3 +L" )

=10,2 ,32 '10-9 + 1cr'2 '(0,3 '10-6+7,3 '10-6+0,6'10-6)

=1,64 [mH]

Voor hoge frequenties is L3 "",0. Voor de zelfinduktie van de gehele fasewikkeling geldt dan:

L =N'2'L +N2 '2'(L +L )
~HF 1 2"

=10,2 '32 ·10-9 + 1cr'2 '(0,3 ·10-6+ 0,6 '10-6)

=0,18 [mH]

5.3.2 Metinl:en

De in de vorige paragraaf berekende waarden voor de capaciteit en de zelfinduktie van de
gehele fasewikkeling, kunnen tot op zekere hoogte gecontroleerd worden door middel van
metingen. Hiertoe zijn enkele eenvoudige metingen uitgevoerd met een LCR-meter (LCR-meter 2,
zie bijlage 1).

Elke van de drie fasewikkelingen heeft een bepaalde zelfinduktie Lfaae en een bepaalde capaciteit
naar aarde Cra' Van beide kan de grootte gemeten worden met de genoemde LCR-meter. Met
behulp van een OPEN/SHORT-compensatie (zie bijlage 3) wordt de gemeten waarde gecorrigeerd
voor de zelfinduktie en capaciteit van de meter en de meetsnoeren. Ten behoeve van de
betrouwbaarheid van de OPEN/SHORT-compensatie moet er op gelet worden dat de meetsnoeren
bij de OPEN/SHORT-meting zoveel mogelijk in de dezelfde positie zijn als bij de meting aan de
stator. Bij open meetklemmen geeft de meter een capaciteit van 25 pF aan. Bij kortgesloten
meetklemmen geeft de meter een zelfinduktie van 2 JLH aan. De frequentie die door de meter
gebruikt wordt bedraagt 1 kHz. Met deze waarden voIgt voor de OPEN-admittantie YopeD en voor
de SHORT-impedantie Z.hort:

Y =(,)'25pF=2Tr'loJ'25'1O-12 = 16'10-6 [0']opell '

Bij de capaciteitsmeting wordt een meterklem aangesloten op een van de twee klemmen van de
fasewikkeling, terwiji de andere meterklem met de statorbehuizing wordt verbonden. Dit geeft een
gemeten capaciteitswaarde Cra van 200 oF. Voor het meten van de zelfinduktie worden de
meterklemmen aangesloten op de twee klemmen van een fasewikkeling. Er wordt dan een
zelfinduktie Lrase gemeten ter grootte van 2,5 mR. Deze gemeten waarden voor capaciteit en
induktiviteit zijn voor elk van de drie fasen gelijk.
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Na toepassing van de OPEN/SRORT-compensatie (zie bijlage 3) blijkt dat de capaciteit en
zelfinduktie van de meter en de meetsnoeren nagenoeg geen invloed hebben op de gemeten
waarden. De werkelijke grootte van de capaciteit en zelfinduktie van de fasewikkeling mogen dan
ook aan de gemeten waarden gelijk gesteld worden.

5.3.3 Resultaten

De waarden van de berekende en de gemeten capaciteiten en induktiviteiten zijn in
onderstaande tabel 5 samengevat.

Tabel 5: Berekende en gemeten statorgrootheden.

I BEREKEND I GEMETEN I
Cra 188 [nF] Cra 200 [of]

Lrase.LF 1,64 [mR]
Lrase 2,5 [mR]

Lrase,HF 0,18 [mR]

Hieruit blijkt dat de berekende capaciteit van ~~n fasewikkeling naar aarde slechts 6% afwijkt
van de gemeten waarde. De berekening is dus redelijk nauwkeurig, mede dankzij het feit dat de
eigenschappen van het staaf-isolatiemateriaal (mica) vrijwel onathankelijk zijn van de frequentie,
en ondanks het feit dat capaciteit naar aarde van de kopverbindingen is verwaarloosd. Wordt die
weI in de berekening betrokken zaI de berekende waarde iets hoger uitkomen.

Uit de tabel blijkt dat de berekende zelfinduktie afwijkt van de gemeten waarde. De situatie is
hier echter veel complexer dan bij de capaciteitsberekening als gevolg van de frequentie
athankelijke eigenschappen van het statorijzer. Er kan bijvoorbeeld geen uitspraak gedaan worden
over de vraag of de gemeten waarde van de zelfinduktie reeds bij de meetfrequentie van 1kHz
door mogelijke afname van de magnetische permeabiliteit is verkleind.

Verder kan bij de berekeningen nog opgemerkt worden dat de aangenomen volledige koppeling
tussen de windingen in de praktijk niet-volledig zal zijn. Daardoor zal de berekende waarde voor
de zelfinduktie van de gehele fasewikkeling kleiner uitvallen dan hier berekend is. In de
berekeningen zijn tevens aIle strooifluxen verwaarloosd. In werkelijkheid zijn deze weI aanwezig.
Zouden deze fluxen w~l in de berekeningen meegenomen worden, dan zou de berekende
zelfinduktie van de gehele fasewikkeling groter uitvallen dan hier berekend is.

Een laatste belangrijke opmerking moet nog gemaakt worden betreffende de invloed van de
stroomwaarde op de zelfinduktie. Door de kleine stromen waarmee de zelfinduktie gemeten is,
bevindt de magnetiseringstoestand van het statorijzer zich nog helemaaI in het begin van de
magnetiseringskromme. De zelfinduktie van de wikkeling zaI bij grotere stromen (bedrijfssituatie
!) heel andere waarden aannemen als gevolg van de kromming van de magnetiseringskromme.
Voor de relatief kleine signalen afkomstig van partH~le ontladingen in de statorisolatie in een
bedrijfssituatie, moet gerekend worden met een differentiele zelfinduktie.
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5.4 Pulspropa~atie door statorwikkelin~

5.4.1 Beeldvormin~

biz. 24

In principe planten alle signalen zich als golven voort. De snelheid van golfvoortplanting is
afhankelijk van de specifieke capaciteit naar aarde (c) en de specifieke zelfinduktie (i) van de
verbinding waarover de golf zich voortplant. Deze twee grootheden bepalen zowel de
golfvoortplantingssnelheid (JI) als de golfimpedantie (Z) van een verbinding:

voortplantingssnelheid v = _1_
..[1C

goljimpedantie Z =R
Zoals reeds eerder vermeld is de statorwikkeling van een turbogenerator opgebouwd uit staven

en kopverbindingen. Zowel een staaf als een kopverbinding bezit een bepaalde capaciteit naar
aarde alsmede een bepaalde zelfinduktie. Doordat aIle kopverbindingen slechts van elkaar
gescheiden zijn door een laagje lucht, bestaat hier ook een capacitieve koppeling tussen twee
kopverbindingen. Elke staaf echter, is van een andere staaf gescheiden door het statorijzer. De
capacitieve koppeling tussen twee staven zal daardoor slechts zeer gering zijn.

In onderstaande figuur 13 is schematisch een 'uitgerolde' stator weergegeven.
Hierin is duidelijk te zien dat aIleen de staven zich in het statorijzer bevinden.

'8(/10 mllt
kopvtHblndlng8fl

regiomet
BlBven

'8(/10 met
kopvtHblndlng8fl

Fig. 13 'Uitgerolde' statorwikkeling met ijzerpakket.

Een signaal dat ergens in de wikkeling is ontstaan zal de voorkeur geven aan het pad met de
laagste impedantie. Voor het laagfrequente deel van zo'n signaal zal de capacitieve koppeling
tussen twee kopverbindingen een hoge impedantie hebben t.o.v. de golfimpedantie. Dit
laagfrequente deel van het signaal zal dus hoofdzakelijk het pad door de geleider van de wikkeling
volgen. Voordat het signaal dan op de statorklemmen verschijnt, heeft het de gehele wikkeling
doorIopen van de plaats van ontstaan tot de statorklem. Voor het hoogfrequente deel echter heeft
de capacitieve koppeling tussen twee kopverbindingen een lage impedantie t.o.v. de
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golfimpedantie. Ret hoogfrequente deel zal dus het pad via de capacitieve koppelingen tussen de
kopverbindingen volgen, waardoor het veel sneller bij de statorklem is dan het laagfrequente deel
van het signaal.

Op deze manier wordt het oorspronkelijke signaal dus gesplitst in twee delen. Een deel dat
bestaat uit de lage frequenties van het signaal en dat pas na een relatief lange tijd op de
statorldemmen verschijnt. Dit is de zogenaamde langzame mode. Ret tweede deel bestaat uit de
hoge frequenties van het oorspronkelijke signaal, en verschijnt vrijwel zonder vertragingstijd op de
statorldemmen.

dispersie

Bij de zojuist beschreven beeldvorming is nog geen rekening gehouden met het feit dat de
magnetische permeabiliteit van het statorijzer afhankelijk is van de frequentie. Bij lage frequenties
is de waarde van de relatieve magnetische permeabiliteit groot, b.v. 10.000. Voor hogere
frequenties neemt die echter sterk af tot uiteindelijk de waarde 1 is bereikt. De magnetische flux
'ziet' dan geen verschil meer tussen statorijzer of lucht. De permeantie van het statorijzer neemt
dus af met toenemende frequentie. Omdat zelfinduktie per definitie evenredig is met deze
permeantie, zal dus ook de zelfinduktie die verbonden is met magnetische flux in het statorijzer
afnemen met toenemende frequentie.

Dit betekent ten eerste dat de golfsnelheid in de staaf zal toenemen met de frequentie. Het
verschil in aankomstmoment van de langzame en de snelle mode zal daarom ldeiner worden. Ten
tweede heeft het afnemen van de zelfinduktie tot gevolg dat de golfimpedantie afneemt. Door dit
effekt zal de scheiding tussen langzame en snelle mode bij hogere frequenties komen te liggen dan
het geval was bij frequentie-onafhankelijke permeabiliteit.

Ook is bij de beeldvorming nog geen rekening gehouden met het feit dat er bij hogere
frequenties, in tegenstelling tot bij lage frequenties, wei wervelstromen in het gelamelleerde
statorijzer kunnen optreden. Deze hebben een flux-afschermende werking tot gevolg, waardoor
wederom de permeantie afneemt. Op dezelfde manier als eerder beschreven leidt ook dit effekt
ertoe dat het verschil in aankomstmoment tussen langzame en snelle mode kleiner zal worden en
dat de scheiding tussen langzame en snelle mode bij hogere frequenties komt te liggen, ook weer
ten opzichte van het geval van frequentie-onafhankelijke permeabiliteit.

Ais gevolg van de frequentieafhankelijke eigenschappen van het statorijzer, hebben
verschillende spectrale componenten van het signaal dat zich door de staaf voortplant, een
verschillende snelheid. Ret totale signaal wordt dus vervormd, met andere woorden er treedt
dispersie op in de staaf. Omdat de snelheid groter wordt naarmate de frequentie groter wordt, zal
de flanksteilheid van het signaal moeten toenemen bij voortplanting door de staaf. Er zijn echter
een aantal argumenten die dit tegenspreken.

Allereerst is dat demping. Volgens Wolzak [42] neemt deze toe met toenemende frequentie.
Ten eerste door het skineffekt en ten tweede door de halfgeleidende laag die zich tussen geleider
en isolatie bevindt. Volgens Van Routen [44] neemt eveneens de demping toe met toenemende
frequentie, in dit geval door fluxlek in de staaf. Volgens zowel Wolzak [42] als Van Routen [44]
moet dus de flanksteilheid kleiner worden bij voortplanting door de geleider.

Het tweede argument wordt geleverd door Robinson [43] waarin wordt afgeleid dat de snelheid
van golfvoortplanting door een statorwikkeling kleiner wordt met toenemende frequentie. De
flanksteilheid neemt dus eveneens af bij voortplanting door de geleider. Er wordt daarbij echter
geen rekening gehouden met frequentieafhankelijkheid van de materiaalparameters.
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5.4.2 Metin!:

Ais het waar is dat een signaal dat ergens in de statorwikkeling is ontstaan, zich voortplant via
twee verschillende modes, dan moet dit uit metingen kunnen blijken. Daartoe worden enkele
zogenaamde injectiemetingen verricht. Middels speciaal voor dit doel vervaardigde konnektoren
(zie bijlage 10) kan er op een elke gewenste plaats in een statorstaaf een meetpunt gecreeerd
worden. De signalen die op deze meetpunten verschijnen als gevolg van een ge'injecteerd signaal
op een van de klemmen worden met een snel digitaal meetapparaat (Le Croy, zie bijlage 1)
opgenomen en op papier afgedrukt. Er is gekozen voor een pulsvormig injectiesignaal met een
steile flank vanwege het brede frequentiegebied dat zo'n signaal bestrijkt.

De puIs wordt betrokken uit een zogenaamde reedrelais pulsbron. Deze voldoet, na een kleine
modificatie, aan de eisen die aan de pulsvorm gesteld worden. De details betreffende de
modificatie en de gestelde eisen worden beschreven op bijlage 11 en 12.

Met de eerste meting kan aangetoond worden dat signalen zich als golven door de statorstaven
voortplanten. Tevens kan de voortplantingssnelheid van die golven bepaald worden. Het
meetschema is getekend in onderstaande figuur 14.

LeCroy
oscillosooop

It

50 0 splittsr 13 , Is Is,

Jl
M9 £9

pulsbron 12 89

V-klem staafnummer 9, V-f888

O,93m 1,07m

sansluitzQd6

Fig. 14 Meetschema.

Bij deze meting wordt de puIs ge'injecteerd op de stator V-klem. Tegelijkertijd wordt de spanning
gemeten op drie verschillende plaatsen in de eerste staaf van de V-fasewikkeling. Zie voor de
staafvolgorde bijlage 8 en 14. Zoals in figuur 14 aangegeven zijn de drie meetplaatsen
achtereenvolgens het begin (B9), het midden (M9) en het eind (E9) van staaf 9. De ge'injecteerde
en de gemeten spanningsvormen staan in figuur 15 weergegeven. Hieruit blijkt duidelijk dat het
signaal looptijd heeft en dat er demping optreedt. Het signaal plant zich dus als een golf voort
door de staaf.
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Fig. 15 Gemeten signalen bij de eerste meting.

Vit het verschil in aankomstmoment van de puis op bijvoorbeeld het begin (B9) en het eind
(E9) van de staaf en met de bekende lengte van de staaf tussen deze twee punten is een indruk te
krijgen van de voortplantingssnelheid IJ van de golf door de staaf. Daarvoor geldt dan:

v = afstand tussen meetpunten = 0,93 + 1,07 = 80 [.!!!...]
gemerell aankomst tijdsverschil 42 '10-9 -17 oJ0 -9 ps

Deze voortplantingssnelheid kan ook berekend worden uit de berekende waarden voor de
staafzelfinduktie bij hoge frequenties (LI +Lz+L:J,HF) en de staaf-aardcapaciteit esa • Dan voigt:

_ staaflengte
vbeTWnd - --;:;===::;::=

VLstoof,HF Csa

staa17engte
= ----;;;=::::;::::::!I.::;:::::::;:;::::::

V(Lj +L2 +L3•HF) Cm

2,3

V~OoJ0-9+~3oJO~+~'~4oJ0-9

s:: 41 [.!!!...]
ps

De berekende golfvoortplantingssnelheid in de staaf is dus een faktor 2 kleiner dan welke voigt uit
meting. Dit is mogelijk veroorzaakt door de onzekerheid in het aankomstmoment van de gemeten
signalen. Het kan echter ook veroorzaakt zijn door de soms grove benaderingen die toegepast zijn
bij de berekening van de staafzelfinduktie en/of de staaf-aardcapaciteit.

De voorflank van het signaal dat zich door de staaf voortplant is het steilste deel van het
signaal, en wordt dus gevormd door de hoogste frequenties uit het signaal. Vit deze meting blijkt
dat de helling van de voorflank van de puis vlakker wordt naarmate hij verder door de staaf
gelopen heeft. Dit kan betekenen dat de hoogste frequenties in het signaal sterker gedempt worden
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dan de lage frequenties, of dat de hoogste frequenties in het signaal zich langzamer door de staaf
voortplanten dan de lage frequenties. Dit komt overeen met Wolzak [42] en Robinson [43]. Het is
echter niet in overeenstemming met de frequentie-athankelijke materiaalparameters. De conclusie
moet dus zijn dat de toename van de flanksteilheid ten gevolge van deze frequentie-athankelijkheid
kleiner is dan de afname van de flanksteilheid volgens Wolzak [42] en Robinson [43].

injectiesignaal
op V-klem

metingopM9

meting op M6

meting op B9

("\

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

r- If; l.n IV

I~.J
'J

r'\ '-

J ......
"'-...... ..... -

........ - -- -I~-- ..... -. ........... -:;; '.-- - ........ .. --_ .. ........

""""\ ~V-"

1 [V/div]

0,2[V/dlv]

0,2 [V/div]

0,2 [mV/div]

Met een tweede meting kan aangetoond worden dat er een component van het signaal is die
zich zonder noemenswaardige vertragingstijd voortplant van injectiepunt naar meetpunt. Daartoe
wordt wederom een puIs ge"injecteerd op de stator V-klem. Ook wordt tegelijkertijd weer de
spanning gemeten aan het begin (B9) en halverwege (M9) de eerste staaf (9) van de V
fasewikkeling. Als vierde signaal wordt nu echter gemeten halverwege (M6) staaf 6. Dit is de
elfde staaf vanaf de V-klem (zie weer bijlage 8 en 14). De geleiderIengte tussen dit meetpunt (M6)
en de V-klem is dus relatief groot ten opzichte van de afstand tussen de V-klem en de andere twee
meetpunten (B9 en M9) . De gemeten signalen staan in onderstaande figuur 16.

spanning

I

t=O
tijd, 50 [ns/div]

Fig. 16 Gemeten signalen bij de tweede meting.

Daaruit blijkt dat het signaal dat gemeten wordt op meetpunt M6 een praktisch gelijke
vertragingstijd ten opzichte van het injectiesignaal bezit als het signaal dat gemeten wordt op
meetpunt M9. Dit ondanks het grote verschil in geleiderIengte tussen het injectiepunt en de beide
meetpunten M6 en M9. Ook bij metingen halverwege een andere staaf, zelfs van een andere
fasewikkeling, is de vertragingstijd gelijk aan die van het signaal dat gemeten wordt op de
meetpunten M6 en M9. Daaruit voIgt dus dat het signaal zich niet uitsluitend via de
wikkelingsgeleider voortgeplant kan hebben. Ret signaal moet zich daarentegen vanaf de V-klem
voortgeplant hebben via de capacitieve koppelingen van de kopverbindingen. Op die manier
arriveert het aan die zijde van de stator op vrijwel hetzelfde moment op aIle staven. Daarna plant
het zich onder meer voort naar meetpunt M6.

Uit deze beide metingen blijkt dus dat signalen zich als golven voortplanten door de staaf, en
dat daarbij de flank van het signaal minder steil wordt. Tevens blijkt dat het signaal zich via twee
verschillende manieren door de wikkeling kan voortplanten. Dat zijn dan de langzame en de snelle
mode.
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5.4.3 Simulatie

biz. 29

Ret beeld van de langzame en de snelle mode kan enigszins nagebootst worden met behulp van
het simulatie-programma PSpice (zie bijlage 1). Daartoe is het eenvoudige circuit van
onderstaande figuur 17 ontworpen. Om de reflecties die op de lijn zullen ontstaan enigszins
herkenbaar te laten zijn, is gekozen voor een impedantieloze ingangsbron en een niet
karakteristiek afgesloten transmissielijn.

Cparsl/e/

1
transmissie/ijn

2
,-----L--~_1 ~--L --.

+

Vin

o

Fig. 17 Circuit voor simulatie met SIMI.

Ruit

Dit wordt ingevoerd in PSpice als een zogenaamd circuitbestand, waarna er een transient analyse
op wordt toegepast. De listing van het genoemde circuitbestand, genaamd SIMI, staat afgedrukt
op bijlage 15. Met deze simulatie worden de signalen verkregen die in onderstaande figuur 18 zijn
weergegeven.

6.8U r--------------------------------------------------------------------,
Ing~ngssp~nning tr~nsmissielijn

SEL»,
-1.8U ~----------,-----------T-----------~----------,-----------r----------;

C U(ll

7.8U r--------------------------------------------------------------------,
I "

: Uitg~ngssp~nning tr~nsmissielijn
I
I
I.
I
I

I
I
I
I
I
I

-S.8U ~----------,-----------T-----------~----------,------- ----r----------;
8s lOOns Z80ns 380ns 198ns SBBns 689ns

!J I,I(Z>
Tille

Fig. 18 Signalen verkregen met SIMI.
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Hieruit blijkt duidelijk dat het mogelijk is dat een signaal opgesplitst wordt in een langzame en
een snelle mode. De hoge frequenties (de flanken van de ingangspuls) planten zich bij voorkeur
voort door de condensator. De lagere frequenties zullen de transmissielijn kiezen. Zoals in figuur
18 is te zien is de flank van de puIs veel minder steil, met andere woorden de hoge frequenties
zijn hieruit verdwenen.

Wordt gesteld dat t=O op het moment dat het ingangssignaal een van nul verschillende waarde
krijgt, dan geldt tot t=td (=totale vertragingstijd van de transmissielijn) het volgende
vervangingsschema voor het oorspronkelijke circuit.

1 CparaJlel 2

Vin

+

zo

o

zo Ruit

Fig. 19 Vervangingsschema geldig voor t < td•

Dit is een normaal hoogdoorlaat filter, met het kantelpunt fk bij:

De componenten van het ingangssignaal met een grotere frequentie dan fk verschijnen dus, middels
de spanningsdeler C en ZO II Rut, rechtstreeks op de uitgang van de transmissielijn.
Signaalcomponenten met een kleinere frequentie dan fk zullen zich voortplanten door de
transmissielijn, en op tijdstip t=1d aankomen op de uitgang. De kantelfrequentie fk is dan ook te
zien als de grensfrequentie tussen de langzame en de snelle mode.

Als de lijn niet-karakteristiek is afgesloten, zal er vervolgens een ingewikkeld reflectiepatroon
ontstaan op de uitgang van de transmissielijn. Het is echter niet de bedoeling om dit patroon te
analyseren.
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Om te bekijken wat een serie-induktiviteit voor invloed heeft op het uitgangssignaal, is een
simulatie uitgevoerd voor het circuit van figuur 20. Daarin zijn de induktiviteiten L1 en L2 met
elkaar gekoppeld via een mutuele induktie M.

CparaJlel

r-------------j If----------------,

Yin

1

+

e

L 2 transmissielijn 3 L21 ~-----'--------~

Y- -----"('e

M

o

Fig. 20 Circuit voor simulatie met SIM2.

4

Ruit

Een listing van het bij dit circuit behorende circuitbestand, genaamd SIM2, staat op bijlage 15.
Hiermee worden de signalen verkregen uit figuur 21.

6.HU r---------------------------------------------------------------------
s
P
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i
n
g

s
P
II
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n
i
n
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I ngangss i gnaa I
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-1.HU ~-------------r-------------r-------------r-------------r-------------I
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I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I

-6.HU ~-------------r-------------r-------------r-------------r-------------I
Bs B.ius 8.Bus 1.2us 1.6us 2.Bus

o IH4)
Tillc

Fig. 21 Signalen verkregen met SIM2.

Het vaIt nu op dat het uitgangssignaal verkregen met SIM2 bijzonder veel overeenkomsten
vertoont met de werkelijk gemeten signalen zoaIs die te vinden zijn in bijvoorbeeld figuur 25 op
bladzijde 35.
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5.5 Onderzoek naar pJaatsatllankeliikheid van sil:naaJparameters

5.5.1 AJ&emeen

bIz. 32

Ret uiteindelijke doeJ van het geheJe onderzoek is het kunnen bepalen van de pJaats van een
partHHe ontJading aan de hand van de signalen die op de statorklemmen gemeten worden.
Om erachter te komen hoe deze informatie uit die signalen afgeJeid kan worden, wordt op een
groot aantal pJaatsen in de statorwikkeling een pulsvormige spanning geinjecteerd zoals in
paragraaf '5.4.2 Meting' beschreven is. Tegelijkertijd worden de hierdoor veroorzaakte
spanningen op de klemmen gemeten. Met de resultaten van deze metingen kan dan onderzocht
worden of een bepaalde parameter van de gemeten signalen representatief is voor de pJaats in de
wikkeling waar het signaal ontstaan is. Er is gekozen voor een puJsvormig injectiesignaal met een
steBe flank vanwege de hoge frequenties die zo'n signaal bevat. De signaJen die in de toekomst
aan een in bedrijf zijnde (on-line) turbogenerator gemeten zullen worden, zijn immers de signalen
afkomstig van partH~Je ontJadingen, weJke ook die hoge frequenties bevatten. Daardoor kunnen de
resultaten die uit deze injectiemetingen voJgen direct dienen ter interpretatie van genoemde
toekomstige on-line metingen.

Allereerst zal nu beschreven worden hoe de metingen uitgevoerd zijn. Daarna worden enkele
signaalparameters onderzocht op hun vermeende pJaatsathankelijkheid.

5.5.2 Injectiemetin&en

5.5.2.1 Meetmethode en meetopsteHin&

De statorwikkeling bestaat uit drie fasewikkelingen met de klemmenparen V-X, V-Yen W-Z.
Bij deze meting worden de klemmen X, Y en Z met eJkaar verbonden. Dit punt heet dan het
sterpunt S. Ret injectiesignaal wordt, middeJs de speciaJe konnektoren (zie bijJage 10),
ge'injecteerd aan het begin, in het midden en aan het eind van eJke staaf van een fase, in dit geval
van fase VX. De signalen die vervolgens op de kJemmen V, V, W en S verschijnen worden met
een snel digitaal meetapparaat (DSA, zie bijlage 1) opgenomen en op diskette vastgelegd. Een
tekening van de meetopstelling staat in onderstaande figuur 22.
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Fig. 22 Fysische meetopstelling bij statorinjectiemetingen.

Om op het oscilloscoopbeeld geen looptijdverschillen te krijgen als gevolg van verschillende
kabellengten, moet voor deze lengten gelden:

Elk gemeten signaal wordt Mn keer met lage tijdresolutie en ~~n keer met hoge tijdresolutie
opgenomen. Er ontstaan zo 8 metingen per injectiepunt. Omdat er drie injectiepunten per staaf en
twintig staven per fase zijn, levert dit dus in totaal 8x3x20=480 meetbestanden. Deze bestanden
krijgen van het meetapparaat automatisch de sequentiele naam STO??? WFB. Hierin stelt
jokertekens ??? het rangnummer van het bestand voor. De extensie .WFB geeft aan dat het hier
om een databestand in het zogenaamde binairel formaat gaat. Zo ontstaan de bestanden
STO1.WFB tIm ST0480.WFB.

5.5.2.2 Bewerkina= van de meetbestanden

Voor verdere bewerking van de meetbestanden met het programma VuPoint is het noodzakelijk
dat deze bestanden geconverteerd worden van het binairel formaat (* .WFB) naar het binaire2
formaat ( * .WFM). Dit wordt bewerkstelligt door het QuickBasic-programma WFB2WFM. De zo
verkregen bestanden dragen echter nog steeds hun oorspronkelijke sequentiele naam. Uit zo'n
bestandsnaam is niet op te maken welke meting het bestand precies bevat. Daarom wordt aan aIle
bestanden een nieuwe, logische naam gegeven. Dit wordt volgens de legenda in figuur 23
uitgevoerd door het TurboPascaI-programma HERNOEM. Een listing en gebruiksaanwijzing staan
op bijlage 16 tIm 19.
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Fig. 23 Legenda van nieuwe namen van meetbestanden.
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Om de meetbestanden verder te kunnen bewerken met het programma MatLab moeten de
bestanden van het binaire2 formaat (* .WFM) omgezet worden naar het ASCII-formaat (* .AD).
Daarvoor is ten eerste een macro in VuPoint geschreven genaamd WFM2AD. Een listing en
gebruiksaanwijzing van deze macro zijn te vinden op bijlage 20.

Ten tweede is het TurboPascal-programma MAAKDATA geschreven, waarmee uiteindelijk t!t!n
databestand wordt verkregen dat de meetdata bevat van aile met jokertekens geselecteerde ASCII
bestanden. Op deze manier kunnen meerdere databestanden gemaakt worden welke bijvoorbeeld
de data van verschillende meetbestanden bevatten. Voor de listing en gebruiksaanwijzing van het
programma MAAKDATA wordt verwezen naar bijlage 21 tIm 25.

Verdere bewerking van de gegevens in de zo verkregen databestanden kan geschieden met
bijvoorbeeld de MatLab-functionfile PLOTDATA (zie bijlage 26), welke een driedimensionale
figuur van de data creeert. In onderstaande figuur 24 is de hele procedure nog eens samengevat.

DSA

480 WFB-be$tsnden

WF82WFM (OBasic)

480 WFM·bestsnden

HERNOEM (pucaJ)

[48O!VFM-bestand6l'l

WFM2AD (VuPoInt)

Fig. 24 Toe te passen bewerkingen op de meetbestanden.
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5.5.3 Scheiden van lang:zame en snelle mode
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Het is reeds gebleken dat voortplanting van een signaal door een statorwikkeling geschiedt
middels twee modes, te weten een langzame mode en een snelle mode. Als deze twee modes zich
tevens van twee gescheiden frequentiegebieden bedienen, dan moeten ze met filtering van elkaar te
scheiden zijn.

am dit te onderzoeken is de MatLab-functionfile DATAFILT gemaakt die een meetbestand
inleest, vervolgens een filtering toepast op de gemeten data en dan het resultaat weergeeft op het
scherm. In MatLab kan uit drie filtertypen kozen worden, te weten Butterworth, Chebyshev en
elliptisch. Er is gekozen voor een elliptisch-filter omdat deze een steilere flank heeft dan
Butterworth en Chebyshev. Een eventuele grensfrequentie tussen de langzame en de snelle mode
kan dan het nauwkeurigst vastgesteld worden. De prijs daarvoor is een grotere doorlaat- en
sperbandrimpel, die echter weI even groot zijn. Dit is gunstig omdat de langzame mode wordt
verkregen uit een laagdoorlaatfiltering van de meetdata, terwijl de snelle mode wordt verkregen
uit het verschil van deze twee. Zodoende bezitten ze na filtering beide een even grote rimpel op
hun frequentiespectrum. Door de meetdata zowel voorwaarts als achterwaarts te filteren, ontstaan
er geen looptijdverschillen tussen de meetdata en de gefilterde data. Door de startcondities van het
filter aan te passen aan de gelijkspanningscomponent van het eerste element van het te filteren
signaal worden eventuele opstartverschijnselen van het filter geminimaliseerd.

Omdat het gemeten signaal pas vanaf t=O een van nul verschillende waarde kan hebben, moet
de filtering alleen geschieden op dat deel na t=O. am dit te bewerkstelligen wordt eerst het
gedeelte van het signaal v66r t=O verwijderd, daarna het resterende deel gefilterd en tenslotte het
gefilterde deel weer aan het gedeelte van v66r t=O 'vastgeplakt'.

De listing en gebruiksaanwijzing van de MatLab-functionfile DATAFILT staan op bijlagen 30
en 31. In onderstaande figuur 25 staat een voorbeeld van een gesplitst signaal. Het bovenste
plaatje bevat het gemeten tijdsignaal, het onderste bevat de er uit gefilterde langzame en snelle
mode.
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Fig. 25 Splitsing van gemeten signaal in langzame en snelle mode.

Uit dit plaatje blijkt dat zowel de snelle mode als een deel van de langzame mode direct op het
meetpunt verschijnt. Van de snelle mode was dit te verwachten, maar van de langzame mode niet.
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Waarschijnlijk is dit deel van de langzame mode zo snel op het meetpunt gekomen door induktieve
koppeling tussen de kopverbindingen en/of door induktieve koppeling tussen de geleiders die twee
wikkelingshelften met elkaar verbinden. Deze laatste lopen buiten de kopverbindingen om en
kunnen zich over een aanzienlijke afstand parallel aan andere verbindingen bevinden.

5.5.4 Voortplantin2ssnelheid

Met behulp van de meetbestanden die verkregen zijn uit de injectiemetingen kan het
goltkarakter van de langzame mode zichtbaar gemaakt worden. Het blijkt dat dit het beste lukt
met de signalen die gemeten zijn op het sterpunt van de statorwikkeling. Hiervoor moeten de
metingen met lage tijdresolutie gebruikt worden omdat hierin de langzame mode geheel zichtbaar
is in tegenstelling tot de metingen met hoge tijdresolutie.

Elke meting is een spanning als functie van de tijd. Door nu de genoemde metingen achter
elkaar te plaatsen, op volgorde van geleiderlengte, wordt de driedimensionale figuur 26 verkregen.
Daarin is langs de ene horizontale as de tijd uitgezet, en langs de andere horizontale as de
geleiderlengte tussen injectiepunt en meetpunt. De metingen zijn daarbij op gelijke afstand van
elkaar getekend, wat inhoudt dat de injectiepunten zich op gelijke afstanden van elkaar zouden
bevinden. In werkelijkheid is dit slechts bij benadering waar. Oorzaken hiervan zijn dat er zich
ten eerste wei of niet een kopverbinding tussen twee injectiepunten kan bevinden, en ten tweede
dat de doorverbinding tussen de twee wikkelingshelften zich tussen twee injectiepunten kan
bevinden. Deze horizontale as kan dus slechts bij benadering dienen als representatie voor de
afstand tussen injectiepunt en meetpunt.
Langs de vertikale as is de gemeten spanning uitgezet.

U???LS a.t.v. atstand in de wikkeling

spanning

afstand tussen
UkJem-lnjeetlepunt

Fig. 26 Driedimensionale weergave van metingen op sterpunt.

In deze figuur is duidelijk de 'rug' van de golf te zien. Let wei, het is verleidelijk te denken
dat hier de spanning in de wikkeling ten gevolge van een gelnjecteerd signaal op de klem wordt
weergegeven. Dit is echter niet zoo Er wordt namelijk weergegeven de spanning op de klem ten
gevolge van een gelnjecteerd signaal in de wikkeling. Dat is waarschijnlijk niet hetzelfde, denk
bijvoorbeeld maar eens aan het simpele geval van een spanningsdeler met twee weerstanden. In de
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normale situatie wordt een spanning op de ingang omgevormd tot een lagere spanning op de
uitgang. Echter het aanbieden van een spanning op de uitgang leidt niet tot een hogere spanning
op de ingang.

Om de voortplantingssnelheid van de langzame mode zo goed mogeIijk te kunnen bepalen,
wordt nu eerst de sneIIe mode uit bovenstaande metingen gefilterd op de manier zoals beschreven
is in paragraaf '5.5.3 Scheiden van langzame en sneIIe mode'. Daarna worden alle metingen
afzonderlijk genormeerd op een maximum van 1 om de aankomstmomenten van de langzame
mode van elke meting met elkaar vergeIijkbaar te maken. Dit levert het plaatje van figuur 27a.
Het aankomstmoment wordt dan gedefinieerd als het moment waarop het genormeerde signaal een
bepaald niveau heeft bereikt. Op deze manier is het aankomstmoment dus eigenlijk vastgelegd als
het moment waarop het oorspronkeIijke signaal een vast percentage van zijn topwaarde heeft
bereikt. De berekeningen worden uitgevoerd middels de MatLab-functionfile LOOPTYD (zie
bijlage 27).

Door nu horizontale doorsneden van dit 'berglandschap' te maken en deze in een
tweedimensionale figuur weer te geven, ontstaat een zogenaamde contourplot. Zie onderstaande
figuur 27b. Met andere woorden, dit is een figuur met verschiIIende hoogteIijnen uit het
'berglandschap' van genormeerde metingen. Op iedere Iijn in deze figuur is de oorspronkeIijke
signaalwaarde dus een bepaald vast percentage van de topwaarde, waardoor, volgens bovenstaande
definitie van het aankomstmoment, op elke Iijn in deze contourplot het aankomstmoment constant
is.

Genor.eerde langzaMe Mode

afstand tussen
InJectiepunt-Uldem

(a)

(b)

18898887868584838Z818

tEI-. ~ .""
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48

38 ~~~~~/-r'P~

Fig. 27 Genormeerde metingen en contourplot van metingen op sterpunt.

Langs de horizontale as is de tijd in seconden vanaf 'starttijd' tot 'eindtijd' weergegeven als
een aantal malen de 'tijdstap'. De waarden voor deze tijden staan in de titel boven de contourplot.

Langs de vertikale as is weergegeven het aantal malen de afstand tussen twee injectiepunten dat
het injectiepunt van die meting verwijderd is van het meetpunt (=sterpunt). De waarden bij deze
as beginnen dus bij 1 en eindigen bij 60, want er zijn drie injectiepunten per staaf en twintig
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staven per fase. Om dezelfde reden als bij de driedimensionaIe weergave, kan ook hier deze as
slechts bij benadering dienen als representatie voor de afstand tussen injectiepunt en meetpunt.

Uit deze figuur kan nu de gemiddelde voortplantingssnelheid van de langzame mode (vLM,ge..J

door de wikkeling bepaaId worden. Gemiddeld, omdat de snelheid van golfvoortplanting door een
staaf en de snelheid van golfvoortplanting door een kopverbinding hoogstwaarschijnlijk
verschillend zullen zijn. Deze gemiddelde voortplantingssnelheid wordt het nauwkeurigst bepaaId
door het quotient van de grootste afstand injectiepunt-meetpunt en de looptijd van de langzame
mode om deze afstand af te leggen. De gemiddelde voortplantingssnelheid is dus evenredig met de
tangens van de hoek die de lijn van constant aankomstmoment maakt met de positieve tijdas.

De grootste afstand injectiepunt-meetpunt is in goede benadering gelijk is aan de lengte van 20
staven en kopverbindingen, zijnde 20· (2,30+2,15)=89 [m]. Uit figuur 27b voIgt een looptijd
voor deze grootste afstand van 40.2.10-7=8.10-6 [s]. Hiermee voIgt:

v = afgelegdeweg =~ ::: 11 1 [.!!!..]
LA(ge.m tijd 8 '10~ ' /J8

Als de gemiddelde voortplantingssnelheid berekend wordt met gebruik van de gemeten waarden
(bij 1 kHz) voor de zelfinduktie van de fasewikkeling (LCase) en capaciteit naar aarde (CcJ dan
voIgt:

Wordt de snelheid berekend met behulp van de berekende waarden voor LCase,LF' Lrase,HF en CCa dan:

_ lengte van fasewikkeling _ 89 '"
v~LF- - -;::==~;::::::::::==:::::;: = 5,1 [-J

";Ljase,LPCja ../1,64'10-3 '188'10-9 /J8

vUl,gem,HP =_le_n.:::;g_te_~-;::;a;::n=fi=as==ew;::::i=-kke_li_n","g =""",,,;:::=====8;::9====:::::;: = 15,3 [.!!!..]
";Ljase,HpCja ";0,18'10-3 '188'10-9

/J8

Als LCase.LF en LCase•HF respectievelijk een maximum en een mInImum in de zelfinduktie van de
wikkeling vormen, dan moet vLM,gem tussen VLM,gem.LF en VLM,gem,HF liggen. Dit blijkt ook uit
bovenstaande berekeningen. Tevens blijkt dat VLM,gem.lkHz kleiner is dan VLM,gem' Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt doordat de langzame mode uit hogere frequenties bestaat (tot =: 0,5
MHz, voIgt uit filteringen) dan waarbij de zelfinduktie- en capaciteitsmeting zijn uitgevoerd (1
kHz).

Op deze manier is dus de geleiderlengte tussen het sterpunt en de plaats van ontstaan van het
signaal te bepaIen. Maar omdat op het sterpunt aIle drie de fasewikkelingen samen komen, is uit
deze meting aIleen niet te bepalen in welke van de drie fasewikkelingen het signaaI is ontstaan.
Daarvoor zou bijvoorbeeld ook de vertragingstijd van het signaal gemeten moeten worden op de
klemmen U, V en W. De langzame mode die daar gemeten wordt, wordt echter sterk verstoord
door induktieve koppelingen in de statorwikkeling zodat niet met zekerheid te zeggen is wat er
precies gemeten wordt.
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5.5.5 Toptop waarden

5.5.5.1 Snelle mode

bIz. 39

Een andere parameter die wellicht representatief is voor de plaats van ontstaan van een signaal
dat op de statorklemmen gemeten wordt, is de toptop waarde van het gemeten signaal. Dat kan
dan zowel de toptop van de langzame als van de snelle mode zijn. Eerst zal nu nagegaan worden
of de toptop waarde van de snelle mode representatief is. Daarna zal ook de toptop waarde van de
langzame mode onderzocht worden.

Om de toptop waarden van de snelle mode te onderzoeken, worden de metingen met hoge
tijdsresolutie gebruikt. Daarin is namelijk alleen de snelle mode aanwezig, zodat de langzame
mode er niet uitgefilterd hoeft te worden. Aileen de metingen bij injectie aan het begin (B) van
elke staaf zullen bekeken worden. Voor de signalen op de U-klem worden dus de metingen
U??BHU gebruikt, voor de signalen op de V-klem de metingen U??BHV, enzovoort. De MatLab
functionfile TTSNEL (voor listing en gebruiksaanwijzing zie bijlage 32) bepaalt van elke meting
de toptop waarde en plaatst deze in een grafiek. De toptop waarden kunnen daarbij uitgezet
worden als functie van de geleiderlengte tussen injectiepunt en meetpunt, of als functie van de
hoek van het injectiepunt langs de omtrek van de statorboring.

Worden de toptop waarden uitgezet als functie van de geleiderlengte, dan worden de grafieken
van de volgende figuur 28 verkregen.
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Fig. 28 Toptop waarden van snelle mode in [Volts] a.f.v. geleiderlengte.

Hieruit blijkt dat de toptop waarde van de gemeten snelle mode snel afneemt als de afstand
tussen meetpunt en injectiepunt toeneemt. Dit is te zien in de figuur links-boven waarin de
metingen op de U-klem uitstaan, en in de figuur rechts-onder waarin de metingen op de S-klem
uitstaan (als functie van de afstand tussen de U-klem en het injectiepunt!). Verder is in elk van de
vier grafieken een piek in de gemeten toptop waarden te zien rond de middelste staaf. Dit duidt
waarschijnlijk op een versterkte koppeling via de verbindingen tussen twee wikkelingshelften.
Zolang het injectiepunt minder dan 2 ~ 3 staven van de U-klem verwijderd is, worden daar relatief
grote toptop waarden gemeten. Ais het injectiepunt echter verder van de U-klem verwijderd is,
worden de gemeten toptop waarden op deze klem van dezelfde grootte orde als welke op de
andere klemmen gemeten worden.
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Van de toptop waarden kan ook berekend worden hun verhouding ten opzichte van de toptop
waarden van de signalen die gemeten zijn op bijvoorbeeld de S-klem. Dan worden de grafieken
verkregen die afgebeeld zijn in figuur 29.
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Fig. 29 Relatieve toptop waarden van snelle mode t.O.v. sterpunt.

Ais de relatieve toptop waarden die op de klemmen U, V en W gemeten worden nu voor elke
staaf een unieke combinatie vormen, is daaruit te bepalen in welke staaf het signaal ontstaan is.
De relatieve waarden moeten daarvoor in een tabel geplaatst worden waarin op regel de gemeten
relatieve toptop waarden staan. Dit blijkt geen positief resultaat te leveren, omdat voor 8 van de
twintig staven de combinatie van toptop waarden niet uniek is. Zie onderstaande tabel 6.

Tabel 6: Relatieve toptop waarden, niet-uniek als verschillen s 0,2.

staaf U-klem V-klem W-klem
niet

uniek

1 4,5 1,3 1,0

2 6,3 1,7 2,0

3 2,0 1,1 1,1

4 2,0 1,2 0,8

5 1,0 0,9 0,9 *
6 0,8 0,7 0,4 *
7 1,4 1,1 0,9

8 0,6 0,3 0,3

9 0,8 0,7 0,6 *
10 2,0 1,7 1,2 *

niet
staaf U-klem V-klem W-klem uniek

11 2,5 3,4 2,4

12 1,7 4,0 1,5

13 1,8 2,8 0,9

14 1,3 1,8 1,1

15 1,8 1,6 1,1 *
16 0,8 1,1 0,6

17 1,0 1,1 1,1 *
18 0,6 0,8 0,6 *
19 0,6 0,7 0,3 *
20 0,3 0,4 0,2
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Ais de snelle mode daadwerkelijk aIleen via de normale kopverbindingen op de statorklemmen
geraakt, dan zou je verwachten dat de grafiek een redelijk vloeiend verloop zou krijgen als de
gemeten toptop waarden worden uitgezet als functie van de hoek van het injectiepunt langs de
statorboring, dan worden de grafieken van figuur 30 verkregen.

8 • B .-----,-TT~U,-----,,-s,-,-,ne~I'-,--"'&~f~u--,h-,-,;o""e-"'.k_--, 8.::1 .------=-TT~U;....-.:• .:.:;ne::..;I:.,...:_-~f~u h:--;o,-_e,",k_,

2815185

8.15

8.1

8.85

8 L..-_----'--__-'--_--'-__--'
8

8.25

8.2

2815185
8 L.-_----'--__-'-_-----'-__~

8

8.2

8.4

8.6

8 .2 .---.......:..;TT:...,=U;....-::.sn:.:..:e::...:IT--='-&~f u=----=-h::;:o:=ek=:..------, 8 • B .------:...TT=---,=8'--:=.n.:.:;..::...:I:,....::-.:...f.:...u--,h:.;:o:=".:.:;k_--,

2815185
l!I L..-_~__~_-----'-__---'

8

8.2

8.4

8.6

l!I8~---,S=----1c'::8--1~S=---2='8

8.1

8.85

8.15

Fig. 30 Toptop waarden van snelle mode in [Volts] a.f.v. hoek langs statorboring.

Uit deze grafieken blijkt dit juist niet het geval te zijn, ook niet als de relatieve toptop waarden
worden uitgezet als functie van deze hoek. Zie figuur 31.
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Fig. 31 Relatieve toptop waarden voor snelle mode t.o.v. sterpunt.

Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de verbindingen tussen de wikkelingshelften. Deze
lopen namelijk buiten de kopverbindingen om. Voor de snelle mode vormen deze daardoor als het
ware een korter pad naar de statorklemmen. Daardoor zal de gemeten toptop waarde groter zijn
dan wanneer het signaal via aIle kopverbindingen bij de klemmen moet komen.
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5.5.5.2 Lanl:zame mode

blz.42

Om de amplitude van de langzame mode te onderzoeken op plaatsafhankelijkheid, worden weer
de metingen met lage tijdresolutie gebruikt. Met de MatLab-functionfile TTSLOW (voor listing en
gebruiksaanwijzing zie bijlage 34) wordt eerst de snelle mode er uit gefilterd. Vervolgens worden
de absolute toptop waarden berekend, en als laatste de relatieve toptop waarden t.O. v. metingen op
het sterpunt berekend. In de nu volgende figuur 32 staan de absolute toptop waarden
weergegeven.
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Fig. 32 Toptop waarden van langzame mode in [Volts] a.f.v. geleiderlengte.

Het eerste wat hierbij opvalt is de vrijwel ongepiekte plaatsafhankelijkheid van de toptop waarde
op het sterpunt. Hieruit blijkt de demping van de langzame mode bij voortplanting door de
wikkeling. Deze is in mindere mate ook terug te vinden in de gemeten toptop waarden op de U
klem. Ais het injectiepunt zich echter in de buurt van de verbinding tussen de wikkelingshelften of
vlak bij de U-klem bevindt, wordt een kleinere toptop gemeten.
Het tweede wat opvalt is dat de toptop waarden op de U-klem (bijna) een faktor 10 groter zijn dan
de toptop waarden op de V- en W-klem. Dit komt doordat koppelingen evenredig zijn met de
tijdsafgeleide van de spanning of de stroom. Voor de relatief lage frequenties, waaruit de
langzame mode bestaat, is de koppeling dus kleiner dan voor de snelle mode die uit hogere
frequenties bestaat. De gemeten toptop waarden op deze laatste twee klemmen zijn ook veel
sterker gepiekt dan bij de metingen op de U- en de S-klem.

Wordt van elke meting de verhouding uitgerekend ten opzichte van de meting op het sterpunt,
dan ontstaan de grafieken van figuur 33.
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Fig. 33 Relatieve toptop waarden van langzame mode t.o.v. sterpunt.

We zien bij zowel de metingen op de U-, de V- als de W-klem een afname van de toptop waarde
als de afstand russen U-klem en injectie punt groter wordt. Dit geldt vooral als geinjecteerd wordt
in de wikkelingshelft die aan het sterpunt vastzit. Er blijkt tevens dat de toptop waarden op de W
klem nergens groter zijn dan op de S-klem. Op de V-klem zijn de toptop waarden nergens groter
dan 1,5x de toptop waarden op de S-klem.
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Zowel uit metingen als uit een eenvoudige simulatie blijkt het bestaan van twee verschillende
modes waarmee een signaal zich voortplant door een statorwikkeling.

Er is duidelijk een plaatsafhankelijkheid te constateren bij de looptijd van de langzame mode en
de toptop waarden van de snelle mode. Hoe die afhankelijkheid bij de snelle mode precies is, is
echter nog onduidelijk. De plaatsafhankelijkheid bij de langzame mode is veel eenvoudiger. Om
de plaats van ontstaan van een signaaI in de wikkeling te kunnen bepaIen, zijn echter beide modes
noodzakelijk. De snelle mode wordt dan gebruikt aIs referentietijdstip, de looptijd van de
langzame mode aIs maat voor de afstand in een fasewikkeling, en de verhouding van de relatieve
toptop waarden van de langzame mode om de fasewikkeling te bepaIen.

Vit het verschiI in aankomstmoment op het sterpunt van de snelle en de langzame mode kan de
afstand door de geleider naar de plaats van ontstaan van een signaal bepaaId worden. In welke van
de drie fasewikkelingen het signaal ontstaan is kan daaruit echter niet opgemaakt worden. Daartoe
moeten ook de relatieve toptop waarden ten opzichte van het sterpunt gemeten worden op de
andere klemmen van de generator. Ais deze verhouding voor een van de fasen groter is dan 1,5
dan is het signaal in die fase ontstaan. AIs voor een of twee fasen een verhouding gemeten wordt
die Iigt tussen 1 en 1,5 dan kan het signaaI aileen in die fasen ontstaan zijn.

Bij een generator waarvan niet bekend is wat de snelheid van de langzame mode is, kan deze
bepaald worden door op bijvoorbeeld de U-klem een signaal te injecteren en de vertragingstijd te
meten op het sterpunt. In combinatie met het wikkelschema en de afmetingen van de generator, is
dan de snelheid van golfvoortplanting van de langzame mode te bepalen. Deze mogelijkheid heeft
grote waarde voor de praktijk omdat het dan moeiIijk is om in de wikkeling te injecteren.
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De elektrische verbinding tussen de turbogenerator en de machinetransformator wordt gevormd
door het railkokersysteem. Het is een stelsel van drie geleiders waarbij elke geleider in een koker
is aangebracht. (Zie ook figuur I). De functies van die kokers zijn:

- bescherming van de geleiders tegen vuil en stof (er heerst daarom een kleine overdruk in de
kokers).

- beveiliging tegen aanraking
- afscherming van het B-veld om de geleider zodat deze geen stromen (=verliezen!) in

naburig metaal kunnen veroorzaken. Gevolg is dat er alleen stromen in de kokerwanden
ge"induceerd worden.

- opheffen van de krachten tussen de rails als gevolg van de railstromen (alleen als de kokers
op beide einden elektrisch met elkaar zijn verbonden).

De railkoker vormt door zijn coaxiale structuur een goede transmissieweg voor pulsvormige
signalen uit bijvoorbeeld de turbogenerator of de machinetransformator. Deze signalen kunnen
gemeten worden met capacitieve sensoren.
Het systeem waaraan voor dit onderzoek gemeten wordt bevindt zich in de Amsterdamse
'Hemweg' centrale, eenheid 6. Er zuHen nu enkele inleidende injectiemetingen met de sensoren
beschreven worden.

6.2 Metin~en met de capacitieve sensoren

6.2.1 Beschrijvinl: van de meetopstellin~

Om storingen van aHerlei aard zoveel mogelijk te beperken is de gehele meetopstelling zwaar
EMC-technisch opgebouwd. Voor de veiligheid is bovendien elke sensor afgesloten met een
spanningsbegrenzende weerstand. (Zie bijlage 39). Deze weerstand moet voorkomen dat de
spanning op de hoogfrequent aansluiting van de sensor niet te groot wordt als deze sensor niet
belast wordt, bijvoorbeeld als de meetkabel losgenomen wordt. Verder kan nog vermeld worden
dat er in totaal 6 sensoren ingebouwd zijn.

6.2.2 Injectiemetin~en

Om het correct functioneren van de gehele meetopstelling te controleren worden de volgende
injectiemetingen uitgevoerd terwijl de generator buiten bedrijf is:

- Op een capacitieve sensor wordt een pulsvormig signaal ge"injecteerd terwijl tegelijkertijd
wordt gemeten wat daarvan reflecteert tegen de sensor. Dit levert dus een meting per
sensor, bijvoorbeeld 'TI-TI injectie & meting' of 'G2-G2 injectie & meting'.
Via een capacitieve sensor wordt een pulsvormig signaal op de rail ge"injecteerd terwijl met
de andere vijf capacitieve sensoren gemeten wordt. Voor iedere sensor waarop ge"injecteerd
wordt ontstaan zo tien metingen, te weten vijf injectiesignalen plus vijf meetsignalen,
bijvoorbeeld 'TI-TI injectie', 'TI-TI meting', 'TI-T3 injectie', enzovoort.
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Samengevat ontstaan er dus elf metingen per sensor. Op bijlage 37 staat bet meetscbema getekend
en op bijlage 38 staan de metingen afgebeeld. Op elke bladzijde staan de metingen die verkregen
zijn door injectie op een van de zes sensoren.

Uit deze metingen kan de lengte van verscbillende verbindingen berekend worden. Hierbij wordt
aangenomen dat signalen een specifieke vertragingstijd Tcoox. van 5,00 ns/m oplopen bij
voortplanting langs een coaxiale kabelverbinding en 3,33 ns/m (TraiJ bij voortplanting over bet
railkokersysteem.

Uit de 'injectie & meting'-metingen zijn de lengtes f TI tIm f G3 van de verbindingen tussen
EMC-kast en capacitieve sensoren te berekenen, b.v. de lengte van de verbinding tussen sensor T1
en de EMC-kast. De injectiepuls vertrekt vanaf de pulsbron ricbting 50 Obm splitter. Hier splitst
bet signaal zicb in tweeen. Een deel vertrekt ricbting DSA. Omdat deze verbinding karakteristiek
is afgesloten, vindt bier geen reflectie plaats. Het andere deel vertrekt ricbting capacitieve sensor.
Deze weg is bij de capacitieve sensor niet karakteristiek afgesloten en er zal daar dus wei reflectie
optreden. Door de gelijke lengte van de verbindingen splitter-DSA en splitter-kastwand, wordt de
gemeten vertragingstijd tl trlTl tussen injectiesignaal en reflectie bepaald door twee keer de lengte
f Tl van verbinding kastwand-sensor, een keer de lengte van verbinding kastwand-splitter en een
keer de lengte van verbinding splitter-DSA. De te berekenen lengte f Tl voigt dus uit:

L1t TITI
L1 fTlTl = .cOQA2 "n + 2 '1,5) - 'T] = -1,5

2 . • coQJt

Om de vertragingstijd tussen twee signalen te bepalen, moet eerst gedefinieerd worden wat
precies bet aankomstmoment van een signaal is. Hier is gebruikt dat bet aankomsttijd van een
signaal bet moment is waarop de tijdsintegraal van bet signaal 10% van zijn eerste topwaarde
bereikt beeft. Ais integratiemethode is de eenvoudige 'running sum'-methode gebruikt. Voordeel
van deze methode ter bepaling van bet aankomstmoment is dat door de integrerende werking
piekvormige stoorsignalen vrijwel zuBen verdwijnen. Hierdoor kan veel nauwkeuriger vastgesteld
worden wat bet aankomst moment van bet signaal is [40].

Uit de combinatie van de 'injectie'-metingen en de 'meting' -metingen zijn de lengtes f Kh f K2

en f K3 van de railkoker tussen de sensoren te berekenen, b.v. de lengte van de railkoker tussen de
sensoren T1 en G1. De voor de gemeten vertragingstijd tl tTlGl bepalende lengte is bier op
gebouwd uit een keer f Tl , een keer f Kh een keer f Gl en een keer de lengte van de verbinding
kastwand-DSA (= 1,5 [m]). De te berekenen lengte f K1 voigt dus uit:

L1t - .cOQJt('n + 'Gl + 1,5)
L1 fTLGI = ·cOQJt('TI + 'GI + 1,5) + ·rail·'XI - 'Xl = -_.....::..:.;:;.;.......=.::.._;:;.;....--

• rail

In onderstaande tabel 7 zijn de resultaten weergegeven van bovenstaande berekeningen en van de
berekeningen voor de andere lengtes. Tevens zijn de gemeten tijdsverscbillen in de tabel
opgenomen. De afstand tussen de sensoren is ook opgemeten uit de constructietekening (scbaal
1:50) van bet railkokersysteem. De daarmee gevonden waarden staan in de laatste kolom van
onderstaande tabel.



Pulspropagatie in een statorwikkeling van een turbogenerator

Tabel 7: Berekende afstanden uit injectiemetingen.

tijdsverschil [ns] afstand [m]

gemeten uit berekening uit tekening

AtTiTI 389,0 tTl 37,4 -

Atnn 386,0 tn 37,1 -

Atn1'3 381,5 t1'3 36,7 -
AtG1G1 223,0 t Gl 20,8 -

AtG1G1 199,0 t G1 18,4 -

AtG3G3 225,5 t G3 21,1 -

AtTlGl 373,0
t Kl 22,4 21,33

AtGlTl 373,0

AtnG1 353,0
t K1 20,4 19,85

AtG1n 353,0

b. t1'3G3 357,0
t KJ 18,2 16,93

b.tG31'3 357,0
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Ret blijkt uit deze tabel dat de berekende en gemeten waarden voor eKl tim eK3 niet geheel
overeenkomen. Dit is voor een deel te verklaren uit de eindige samplefrequentie waarmee de
signalen gemeten zijn, en voor het andere deel door de onzekerheid in het bepaalde
aankomstmoment van een signaal.

De sampleperiode was bij de metingen 1 [ns]. De onnauwkeurigheid in een gemeten tijd uit
deze metingen is dan minimaal 0,5 [ns]. Daardoor is de minimale absolute onnauwkeurigheid at in
een gemeten tijdsverschil 1 [ns]. In de coaxiale kabel naar de capacitieve sensoren komt 1 [ns]
overeen met een afgelegde weg van 0,2 [m]. Dit is dus de minimale absolute onnauwkeurigheid
aTG in de berekende lengte van de kabel. De werkelijke lengte van de kabel is niet bekend zodat
dit niet gecontroleerd kan worden.

De absolute onnauwkeurigheid in de uit de constructietekening bepaalde kokerlengte bedraagt
0,025 [m], omdat met een millimeterschaal gemeten in een tekening van schaal 1:50.
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De absolute onnauwkeurigheid t K in de berekende kokerlengte tussen twee sensoren is
afhankelijk van de onnauwkeurigheid in het gemeten tijdsverschil en van de onnauwkeurigheid in
de bepaalde kabellengte. Voor de kokerlengte is dan te schrijven:

(Lit +tS,) - "coax( fT +tScoax + fG + tScoax)
f
K

+tS
K

; -_....:..._~"'--=---~~--=:_....:..:..:::.:..-

"rail

Lit -"coax(fT +fG +l.5) tS, -2 "C/NUtSC/NU
; +----'--

"rail "roil

Hieruit voIgt dus voor de absolute onnauwkeurigheid in berekende kokerlengte:

/tS
K

/ ~ /tS,/+2"coax/ tScoax/

"roil

1 +2-5-02
~ ,

3,33

~ 0,9 [m]

De berekende lengte t K2 voldoet hieraan (01(2= +0,6 [m]). De lengte van t KI en van t lO doen dat
net niet (OK 1= + 1,0 [m] en OK3=+1,3 [m]). De verklaring hiervoor is dat de fout die gemaakt
wordt bij het bepalen van het aankomstmoment van een signaal nog niet in deze berekening is
betrokken.
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De eerste inleidende metingen met de capacitieve sensoren bij in bedrijf zijnde generator, zijn
verricht in oktober 1993. Daaruit bleek dat de gehele meetopstelling naar tevredenheid
functioneerde, en dat er daadwerkelijk partiele ontladingen gemeten konden worden. In
onderstaande figuur 34 staat een voorbeeld van een gemeten ontlading.

V G1 t 80
/mVj

40
meting met sensor G1

V RB t 5
/mVj o

-5

:115:
;.-----.:

meting met rog/balun blj
generator-doorvoer

o 200 400 600 800 ~
time {ns}

Fig. 34 Voorbeeld van een met de capacitieve sensoren gemeten ontlading.

Uit deze meting blijkt dat een partiele ontlading zich manifesteert als een hoogfrequent signaal aan
de generator klemmen. Dit signaal plant zich voort over het railkokersysteem en reflecteerd op de
step-up transformator. Het signaal wordt gedempt bij voortplanting door het railkokersysteem.
Over de afstand tussen de sensor aan de generatorzijde en de sensor aan de trafozijde wordt het
signaal ongeveer gehalveerd. Deze demping wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de
aanwezigheid van steunisolatoren in het systeem. Deze introduceren een extra plaatselijke
capaciteit tussen de rail en de koker. Verder is er een reflectie te zien tegen de trafo.

Uit het tijdsverschil tussen de metingen met de capacitieve sensoren moet weer de lengte van
de koker af te leiden zijn. De sampleperiode is 5 [ns/sample], dus de absolute onnauwkeurigheid
in de tijd is ~ 2,5 [ns]. De absolute fout in het tijdsverschil dat uit deze metingen bepaald wordt
is dus ~ 5 [ns]. Voor de lengte tTl en t Gl van de aansluitkabels van de sensoren is de absolute
fout ~ 0,2 [m], wat overeenkomt met een absolute fout in de looptijd over deze kabels van ~ 1
[ns]. Voor de looptijd .dtK1 van het signaal over de rail geldt dan:

=150±5 -187±1 +104±1

=67±7 [ns]
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Hiermee voIgt voor de kokerlengte

LitKl 67±7
'Xl =--=-- = 20,1±2,1 [m]

t'rail 3,33

Dit komt overeen met de werkelijke kokerlengte van 21,33 [m].

bIz. 50

Het onderste signaal uit figuur 34 is gemeten met een Rogowskispoel in combinatie met een
balun (roglbalun Bl). Deze meting is later opgenomen dan de andere twee, en er is getriggerd op
het signaal van G1. De Rogowskispoel is vlakbij de generator gemonteerd, helemaal aan het begin
van de railkoker. De afstand tussen deze spoel en de sensor G1 is daarom gelijk te stellen aan de
afstand van de generator tot sensor G1. Uit de vertragingstijd ..:it die het gemeten signaal heeft ten
opzichte van het triggermoment (t=O) zou in principe deze afstand te bepalen moeten zijn. Dit
blijkt echter (nog) niet mogelijk omdat de vertragingstijd van het signaal over de aansluitkabel van
de roglbalun niet bekend is. Deze wordt namelijk niet aIleen belnvloed door de kabellengte, maar
ook door de aanwezigheid van de balun.

6.3 Resultaten

Uit de injectiemetingen is gebleken dat de meetopstelling naar tevredenheid functioneert. Met
de resultaten van deze metingen zijn de lengten berekend van de kabels tussen sensor en
meetapparaat en zijn de kokerlengten tussen de sensoren berekend.

Met een eerste meting bij in bedrijf zijnde generator, worden daadwerkelijk ontladingen
gemeten.
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Van de capacitieve sensoren zijn de waarden van de parasitaire elementen bepaald. Hiermee is
berekend wat er van een signaal op de rail gemeten wordt op de hoogfrequent aansluiting van de
sensor. Het blijkt dan dat er drie frequentiegebieden te onderscheiden zijn. Voor frequenties
kleiner dan """ 6 [MHz] wordt de afgeleide van het signaal gemeten en voor frequenties groter dan
""" 100 [MHz] de integraal van het signaal. Tussenliggende frequentiecomponenten van het signaal
worden rechtstreeks gemeten. Na inbouw van de capacitieve sensoren worden er daadwerkelijk
partiele ontladingen mee gemeten.

Zowel uit injectiemetingen als uit een eenvoudige simulatie blijkt het bestaan van een langzame
en een snelle mode waarmee een signaal zich door een statorwikkeling voortplant. De snelle mode
komt zonder merkbare vertragingstijd aan op de statorklemmen. Door dit moment als
referentietijdstip te kiezen, kan de voortplantingssnelheid van de langzame mode gemeten worden.
Bij meting op de sterpuntsklem is de vertragingstijd van de langzame mode een goede maat voor
de afstand tussen deze en de plaats waar het signaal ontstaan is. In welke van de drie
fasewikkeJingen de ontlading plaats yond kan dan bepaald worden uit de relatieve toptop waarden
van de langzame mode op de andere klemmen ten opzichte van toptop waarde op de
sterpuntsklem.

De langzame mode die gemeten wordt op een andere klem dan de sterpuntsklem wordt sterk
beinvloed door overspraak vanuit andere fasewikkelingen. Zowel de geleiders voor het aansluiten
van de wikkeling op de klemmen, als de verbindingen tussen de twee wikkeJingshelften van elke
fasewikkeJing spelen daarbij een grote rol.

Met de data uit injectiemetingen is waarschijnlijk meer informatie betreffende golfvoortplanting
te halen dan tot nu toe het geval is. De reeds uitgevoerde metingen zijn verricht bij injectie in
slechts een fasewikkeling. WaarschijnJijk kan meer informatie over zowel de langzame als de
snelle mode verkregen worden door tevens metingen te verrichten bij injectie in de andere twee
fasewikkelingen. Er ontstaat dan een gedetailleerder beeld van de plaatsatbankelijkheid van de
twee modes omdat de injectiepunten dan beter door de gehele stator verspreid Jiggen.
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Berekeninl: van Cp1 uit de afmetinl:en van de capacitieve sensor

De grootte van de parasitaire capaciteit Cpt tussen de bovenplaat en de onderplaat van de
capacitieve sensor is eenvoudig globaal de berekenen aan de hand van de afmetingen en het
materiaal van de sensor.

Als de randeffecten buiten beschouwing gelaten worden dan is de capaciteit C van twee
parallelle platen gelijk aan:

met:
eo: dielectrische constante van vacuum
e, : relatieve die"lectrische constante
A : oppervlakte van de plaat
h : a/stand tussen de platen

Op soortgelijke manier vormen de boven- en onderplaat van de sensor een capaciteit. de
afmetingen van de sensor staan weergegeven in figuur 1.

d =O,15{m}

h = 0, 18{m}

Fig. 1 Enkele afmetingen van de capacitieve sensor.

Het materiaal tussen de boven- en onderplaat van de sensor is epoxy, wat een er heeft van
ongeveer 3,5 (zie voetnoot). Met bovenstaande formule voigt dan voor Cpt:

: 8,84.10-12 03,5 01r -0,152
t:: 3 [pF]

4 0 0,18

NOOT:
Zie elektrobibliotheek TUE, LAA 65 KOR, blz.228.
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Beknopte beschrijvin~ compensatiemethode network analyser

Open/short compensatie is de meest populaire compensatietechniek gebruikt in LCR-meetin
strumenten. Bij deze methode wordt aangenomen dat de verbinding tussen meetinstrument en het
meetobject gerepresenteerd kan worden door een eenvoudig LIR/C/G-circuit. Het complete
meetcircuit ziet er dan uit a1s getekend in figuur 2

R L

ZobjectZm86t ==>

ff---------

Fig. 2 Meetcircuit met zijn parasitaire elementen.

Ais de meetobject-klemmen open zijn (zie figuur 3a) wordt de spreidingsadmittantie Yopen=G+j
wC gemeten. Ais de meetobject-klemmen kortgesloten zijn (zie figuur 3b), wordt de impedantie
Zkort=R+jwL gemeten.

R L

G
(a)

ff---------------'-------'----0

(b)

Fig. 3 Meetcircuit bij de open/short compensatie.

Zodoende is de grootte van elk element van de verbinding bekend. De impedantie van het
meetobject wordt dan uit de werkelijk gemeten impedantie Zmeet berekend volgens:

Zmeet -Ztot1
Z =------

object l-(Z -Z 'Y
meet tort' ope"

Voor meer informatie zie:
'The impedance measurement handbook' by M. Honda
Hewlett-Packard, bIz 4.2 en 4.3.
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Gemeten Krafieken m.b.v. de network analyser. voor sensor 1

Met een beugel op de sensor gemonteerd wordt de volgende grafiek gemeten, zie figuur 4

Fig. 4 Gemeten grafiek met een beugel op de sensor.

Als beide beugels op de sensor gemonteerd zijn wordt de grafiek gemeten die in figuur 5 staat
weergegeven.
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MatLab scriptfile ter berekeninl: van sensor overdrachtskarakteristiek, met resultaat

LISTING VAN HET BESTAND BANDPLOT.M

% Deze script-file berekent en plot de ideale en de praktische overdrachtsfunctie
% van de capacitieve sensor. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de function-files
% Hideaal en Hpraktyk, waarin de overdrachtsfunctie in formulevorm ligt opgeslagen.
% Van de praktische overdracht worden tevens de -3dB-punten berekent en geplot.
% Daarvoor wordt de function-file fkantel gebruikt. Ook de OdB-lijn en de -3dB-lijn
% worden in de plot getekend.

%----------------------------------------------------------------------------
% Initialisatie
%----------------------------------------------------------------------------
MinPlot= 1.0100; % Laagste plotfrequentie in Hz
MaxPlot = 20000; % Hoogste plotfrequentie in Hz
AantaIPunten=50oo; % Aantal plotpunten tussen MinPlot en MaxPlot

fl =logI0(MinPlot);
f2 = 10glO(MaxPlot);
f=logspace(fl,f2,AantalPunten); % Logaritmische verdeling van de plotpunten

SensorNummer= 1;
R=50; % Definitie van de waarden van circuit componenten
Lps= 115e-9;
Cs=524e-12;
Cp2 =27e-12;
componenten= [R Lps Cs Cp2];

%----------------------------------------------------------------------------
% Definieren van OdB-lijn en -3dB-lijn en berekenen van -3dB-punten
%----------------------------------------------------------------------------
nuldBlijn= ones(1 ,AantalPunten);
min3dBlijn = ones(1 ,AantaIPunten)/sqrt(2);
fklaag =fsolve('fkantel' ,3e6,zeros(16, 1),componenten);
fkhoog= fsolve('fkantel' , looe6,zeros(16, 1),componenten);

%----------------------------------------------------------------------------
% Berekenen van ideale en praktische overdracht, en alles plotten

%----------------------------------------------------------------------------
10glog(f,Hpraktyk(f,componenten),'.w');
hold on;
10glog(f,Hideaal(f,componenten),'.w');
10glog(f,nuldBlijn, ':w');
loglog(f,min3dBlijn, ':w');
10glog(fklaag,Hpraktyk(fklaag,componenten), 'xw');
10glog(fkhoog,Hpraktyk(fkhoog,componenten), 'xw');

title(['SENSOR ' ,num2str(SensorNummer),sprintf(' fklaag= %e' ,fklaag), ...
'Hz' ,sprintf(' fkhoog= %e' ,fkhoog), 'Hz']);



xlabel('frequentie (HZ)');
ylabel('mod(H)');
hold off;
clear;

LISTING VAN HET BESTAND FKANTEL.M

function y=fk:antel(f,componenten)
% Deze functie levert de waarde 'residu' volgens onderstaande vergelijking:
% residu = Hpraktyk(f,componenten) - lIsqrt(2)
% Deze formule wordt gebruikt ter berekening van de -3dB punten mbv fsolve.
% In de -3dB punten geldt dan dat residu=O.

%----------------------------------------------------------------------------
% Initialisatie
%----------------------------------------------------------------------------
w=2*pi*f;
R=componenten(l);
Lps = componenten(2);
Cs = componenten(3);
Cp2= componenten(4);

%----------------------------------------------------------------------------
% Berekeningen
%----------------------------------------------------------------------------
teller = j *w*R*Cs;
noemer= l-w.*w*Lps*Cs +j*w. *(R*Cs+R*Cp2-w. *w*Lps*Cs*Cp2*R);

y=abs(teller.lnoemer)-(l/sqrt(2»;

LISTING VAN HET BESTAND HIDEAAL.M

function modH = Hideaal(f,componenten)
% Deze functie berekent de modulus van de ideale overdracht bij de frequentie f.
% In de formule voor de overdracht zijn geen parasitaire elementen opgenomen.

%----------------------------------------------------------------------------
% Initialisatie
%----------------------------------------------------------------------------
w=2*pi*f;
R =componenten(l);
Cs = componenten(3);

%----------------------------------------------------------------------------
% Berekeningen

%----------------------------------------------------------------------------
teller=j*w*R*Cs;
noemer = 1+j *w*R*Cs;

modH = abs(teller.Inoemer);
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LISTING VAN HET BESTAND HPRAKTYK.M

function modH = Hpraktyk(f,componenten)
% Deze functie berekent de modulus van de praktische overdracht bij de frequentie f.
% In de formule voor de overdracht zijn de parasitaire elementen opgenomen.

%----------------------------------------------------------------------------
% Initialisatie

%----------------------------------------------------------------------------
w =2*pi*f;
R =componenten(1);
Lps = componenten(2);
Cs = componenten(3);
Cp2 = componenten(4);

%----------------------------------------------------------------------------
% Berekeningen
%----------------------------------------------------------------------------
teller = j*w*R*Cs;
noemer= l-w. *w*Lps*Cs+j*w. *(R*Cs+ R*Cp2-w. *w*Lps*Cs*Cp2*R);

modH = abs(teller.Inoemer);

RESULTAAT VAN BANDPLOT.M VOOR SENSOR 1

SEHSOR 1 fklaag;5.8~8353e+8~Hz fkhoog;1.818385e+88Hz

(j dB Ilfn ~MdkJ~..................................~~~.. ===-......;:-----
.......~~.~~.~~f!. .

frequent-Ie (Hz)

Fig. 6 Met BANDPLOT.M berekende grafiek voor sensor 1.



Wikkelinz:sschema van elk van de drie statorfasen

wikkelschema UX-fase
statorAfvaJvBfWfJrldng RQrmond. SSC O6rf1k0ll 278480

biilage 8

x u

wikkelschema W-fase
statorAfvaJv6rwerklng RQnmond, SSC O6rllkon 278460

y

wikkelschema WZ-fase
statorAfvaJverwstfdng Rijnmond. SSC O6rlikon 278480

v

w z



Afmetingen van staven en kopverbindingen

aansluitzijde
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Konnektoren voor si2naalinjectie in statorstaar

speciale, cilindrische
injectie-konnektor

statorijzer

koperen, holle
MBbout

N-konnektor

bevestigings
boutje

spie

vergulde pin

bijlage 10

Fig. 11 Speciale konnektor voor injectie of meting in een statorstaaf.
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Verbeterin& van de pulsvorm uit pulsbron

Bij de injectiemetingen die beschreven worden in paragraaf 1. wordt er een pulsvormige
spanning geInjecteerd op bepaalde plaatsen in een fasewikkeling. In het ideale geval heeft die puIs
zeer steile flanken. een constante topwaarde. en verder overal een waarde nul. Omdat er gebruik
gemaakt wordt van een zogenaamde reedrelais-pulsbron vormt het verkrijgen van de steile flanken
geen enkel probleem. De pulsbron werkt namelijk op het principe van lopende golven over een
laadkabel. De lengte van deze laadkabel bepaalt de pulsduur terwijl het reedrelais verantwoordelijk
is voor de stijgtijd. Een eigenschap van zo'n relais is dat het bijzonder snel kan openen of sluiten
zonder contactdender. Een stijgtijd of een pulsduur van 1 ns zijn dan ook heel normaal voor zo'n
type pulsbron. Ook de eis van constante topwaarde vormt geen probleem. Deze is eenvoudig in te
stellen met een gelijkspanningsvoeding. Er blijkt echter een probleem met de eis dat verder de
puIs overal nul moet zijn. Bij metingen bleek de volgende spanningsvorm door de pulsbron
afgegeven te worden.

spanning

U~l fi-

tijdo

f'BedrekW opent

~
u.~ -+-----+---+-----1~~--------+-I-~::>

< "'ms>
:<

Fig. 12 Door pulsbron afgegeven spanningsvorm.

De herkomst van deze vorm en een mogelijkheid om de extra spanningsstap te verwijderen
worden in het nu volgende toegelicht. In onderstaande figuur 13 is het elektrische schema
getekend van het meest eenvoudige circuit waarin de pulsbron gebruikt kan worden. Daaruit blijkt
waar de extra spanningsstap vandaan komt: Het is een spanningsdeling van ZOIl<;. Rlaad en RodJron '

RDCbron R1aad laadkabel reedrelais :

+
SOD Zosc

pulsbron

Fig. 13 Schema van eenvoudigste circuit met reedrelais-pulsbron.
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Voor de grootte van de extra spanningsstap Dextra voIgt:

U = Zosc .u = 50 'U = 17'1O-J .U
extra Z +R +R DC 50+30'1,u + 0 DC' DC

08C kJad Debron if

Gemeten is bijvoorbeeld:

terwijl UtxITG,ge1llden = 13,0 [mY]

Het kleine verschil tussen berekende en gemeten waarde kan ontstaan zijn door de
onnauwkeurigheid in de aangenomen weerstandswaarden.
Een mogelijkheid om de extra spanningsstap te verwijderen, is de pulsvorm filteren met een
hoogdoorlaat filter. Het hiervoor gebruikte filter is getekend in onderstaande figuur 14. De
condensator is ingebouwd in een female-female-BNe verbindingsstuk. De weerstand van het
hoogdoorlaat filter moet gevormd worden in de rest van de meetopstelling.

SMD

~f------P' .;
;'; SOD

SMD condensator 36 nF

BNC female-female behuizing
Fig. 14 Hoogdoorlaat filter.

Om de overdrachtskarakteristiek van dit filter te testen, wordt het doorgemeten met een network
analyser. Daaruit voIgt een kantelfrequentie fk,HDF van 55 kHz. Zie figuur 15.

A:T/P.(dBlB: 8 0 MKR 5S B10.eee H~

A MAX 1a.~~ dB GAIN . -2.96169 dB
8 MAX 140.0 d.g PHASE 42.8932 deg

~~:sr-TT~~ILt .- -t··_-: /R}_·~·-t--+··-·~-r-·--r··-·-·-I
--~OlIuntj --1--"- 1---' ---r----r'--, _._.,
~.-t- -' --i_-_.J_--i--+---~---J----'-I
·..·~·I···········I···········t···· ..·····I·······~·········+··········\···········I·········· r·········1
_·_~--+--bl-·-r--·i----·r-r----t·--·_·1

--+-=t-~ -+... t-'=f- f----+---4
'L --I --+--t---i-_·__·-}---t--~-·-+·_·-r .._·_·-1
! ---··....-1---+---r'-----+----j-..-.-. -t-----·t--··-·r-·..····-·~i
i I • , I: I I i 1l__!_ I ~_.l._..--L.-__.J_. L__..i.__..••__i

A/DIV 10.0e dB START 10.ee0 Hz
8/DIV 20.a0 deg STOP 1 000 012'0.0"0' H'Z

Fig. 15 Gemeten amplitude- en fasekarakteristiek van HDF-filter.

Om het kantelpunt zichtbaar te maken is voor bovenstaande karakteristiek slechts tot 1 [MHz]
gemeten. In werkelijkheid is de overdrachtskarakteristiek gemeten tot 100 [MHz] en daaruit blijkt
dat de karakteristiek vlak blijft.
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Met dit filter komt de ge"injecteerde puis er uit te zien als in onderstaande figuur 16. De eerste
'bult' is de eigenlijke injectiepuls, de volgende twee zijn ontstaan door reflectie tegen de stator en
de wikkeling.

5.8

2.S

...
:::>...
III
I:..
I:
I: B.B"110•

-2.S B.Bs 188. ens
tljd [s]

1S8.ens

Fig. 16 Injectiepuls na bet boogdoorlaatfilter.



'Vitl:etrokken' statorwikkelinl:

In onderstaande figuur 17 staan de drie wikkelingsfasen van de AVR-stator afgedrukt. De
verdikte gedeelten moeten de staven voorstellen, de dunnere verbindingslijnen daartussen zijn
moeten de kopverbindingen zijn.

Ret plaatsnummer dat bij elke staaf vermeld staat geeft de plaats van de staaf weer langs de
statorboring. Dit nummer geeft dus informatie over de fysieke plaats van de staaf in de stator.

Ret rangnummer van een staaf geeft aan op welke plaats in de wikkeling de staaf zich bevindt.
Dit nummer geeft dus informatie over de plaats in de wikkeling die de staaf netwerktheoretisch
gezien inneemt.

stsllfm6t verbindlng tussenplaatsnumffl8f" kopv8rbinding wikkellngshe/ften

U ~ ..I.. ~
Jf~ 24 47 22 43 18 41 16 48 11-- --- -- 48 13 50 15---

alUlSlult/dem

52 17 54 I~X
- -;;:f

7425--- 40 3 38 1 38---- 8 31 8--- 33

y
10 ~ J! .!!. ~ .!!. Jzf

" 27 2--- 25 60 23 58 21 58----- 26 51 28
Z

53 .!!!. .!!. .!!.. .!r ~ .!!. Jzf

23" 5 6 7 8 9 W

staal rangnufTIITItN

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fig. 17 Fasewikkeling met staafnummers.
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PSpice circuitbestand om transmissielijn met parallelle capaciteit te simuleren

LISTING VAN HET HESTAND SIMI.CIR

SIMVLATIE VAN ENKELE TRANSMISSIELUN MET PARALLELLE CAPACITEIT

* Dit circuitbestand is ontworpen om de simulatie mogelijk te maken van
* de parallelschakeling van een niet-karakteristiek afgesloten transmissie
* Iijn met een capaciteit.

Tlijnl I 02 0 ZO=30 td= lOOn
Ruit 2 0 30 .
Cparallel I 2 200p
Yin I 0 PVLSE(O 5 lOOn In In 30n)

.IC V(I)=O V(2)=0

.TRAN lOp Su 0 In VIC

.END

PSpice circuitbestand om transmissieliin met parallelle C en twee serie L's te simuleren

LISTING VAN HET HESTAND SIM2.CIR

SIMVLATIE VAN ENKELE TRANSMISSIELIJN MET PARALLELLE CAPACITEIT EN
SERlE L's

* Dit circuitbestand is ontworpen om de simulatie mogelijk te maken van
* de parallelschakeling van een niet-karakteristiek afgesloten transmissie
* Iijn met een parallelle capaciteit en twee gekoppelde serie induktiviteiten

Tlijnl 2030 ZO=30 td= lOOn
Ruit 4 030
Cparallel I 4 200p
LI I 25u
L2 3 45u
Kl2 LI L2 O.S
Yin I 0 PVLSE(O S lOOn In In 30n)

.IC V(I)=O V(2)=0

.TRAN lOp 5u 0 In VIC

.END



Listin2 en 2ebruiksaanwijzin2 van het pro2ramma HERNOEM

De gebruiksaanwijzing van dit programma is geintegreerd in bet commentaar wat bij de
verscbillende programma-onderdelen gegeven wordt. De vragen die bij uitvoering van bet
programma aan de gebruiker gesteld zullen worden, zijn z6 gesteld en/of van aanwijzingen
voorzien dat bet beantwoorden ervan geen problemen zal opleveren. De antwoorden worden
tevens op ~~n of meerdere manieren op juistheid gecontroleerd. Bij onjuiste invoer zal de een
foutmelding weergegeven worden en wordt de betreffende vraag opnieuw gesteld. Tijdens
uitvoering wordt weergegeven welk bestand momenteel bernoemd wordt en wat zijn nieuwe naam
is.

LISTING VAN HET BESTAND HERNOEM.PAS

{$I-}
PROGRAM WijzigStoFileNames;
{ Geeft de STOn? WFM bestanden een nieuwe, logiscb opgebouwde naam. De directory }
{ waarin zicb de te bernoemen bestanden bevinden, wordt door bet programma tijdens }
{ uitvoering opgevraagd bij de gebruiker. Na atloop van bet programma staan in deze }
{ directory tevens de bestanden met de nieuwe naam. }

USES Crt;

CONST
ifasen :ARRAY [0..2] OF STRING[l] = CU' ,'V' ,'W'); { injectiefase }
staven :ARRAY [0.. 19] OF STRING[2] = C49','24','4T,'22','4S','20','43',' 18',

'41' '16' '46' '11' '48' '13' '50' 'IS' '52' '17' '54' '19')'""""", ,
ipunten :ARRAY [0..2] OF STRING[l] = CB' ,'M' ,'E'); { Begin, Midden, Eind }
metingen:ARRAY [0.. 1] OF STRING[l]=CH','L'); {Hoge of Lage tijdresolutie}
mfasen :ARRAY [0..3] OF STRING[l]=CU','V','W','S'); {Statorklem U, V, W, Sterpunt}

TYPE
Filenaam = RECORD

ifase :integer; { Geeft bet array-element aan. Zie boven. }
staaf :integer;
ipunt :integer;
meting: integer;
mfase :integer;

END;

VAR Directory, STOFilenaam, NieuweNaam :STRING;
IndexEerste,IndexLaatste, index :integer;
NieuweFilenaam :Filenaam;

PROCEDURE VraagDirectoryVanSTOFiles(VAR Directory:STRING);
{ Vraagt de gebruiker om bet volledige pad van de te bernoemen STOn? WFM-bestanden. }
{ Maakt geen verscbil of de gebruiker weI of niet '\' aan bet eind van bet pad typt }
{ Er wordt gecontroleerd of bet opgegeven pad bestaat. Zo niet dan wordt een fout- }
{ melding weergegeven en wordt opnieuw om bet pad gevraagd. }
VAR HuidigeDir:STRING;

Error,i :Integer;
BEGIN

GetDir(O,HuidigeDir);
REPEAT

WriteLn;
WriteCGeef bet volledige pad op waar de STO-files staan: ');
ReadLn(Directory);
FOR i: =1 TO Length(Directory) DO Directory[i]: =UpCase(Directory[i]);



CHdir(Directory);
IF Directory[Length(Directory)] = '\' THEN Directory[Length(Directory)]: =' ';
Error: = IOResult;

IF Error< > 0 THEN WriteLn('IIIegaal pad! Probeer opnieuw. ');
UNTIL Error=O;
CHdir(HuidigeDir);

END;

PROCEDURE VraagRangeVanSTOFiIenamen(VAR eerste,laatste:integer);
{ Vraagt de gebruiker om het indexnummer van het eerste en het laatste te hernoemen }
{ STO???WFM-bestand. Tezamen met aile tussenliggende bestanden zuIlen deze her- }
{ noemd worden. Er wordt op gecontroleerd of de eerste index kleiner of geIijk is }
{ aan de laatste. Zo niet dan voigt een foutmelding en wordt opnieuw om de index- }
{ nummers gevraagd. }
BEGIN

REPEAT
Write('Geef het indexnummer van de eerste te hernoemen STO-file? ');
ReadLn(eerste);
Write('Geef het indexnummer van de laatste te hernoemen STO-file? ');
ReadLn(laatste);
IF eerste> laatste THEN

BEGIN
WriteLn('IIIegaie indexnummers! Probeer opnieuw. ');
WriteLn;

END;
UNTIL laatste> =eerste;
IndexEerste: = eerste;
IndexLaatste: = laatste;

END;

PROCEDURE VraagEersteNieuweFiIenaam(VAR NieuweFiIenaam:FiIenaam);
{ Vraagt de gebruiker om de nieuwe naam voor het eerste te hernoemen bestand, }
{ dus de nieuwe naam voor het bestand met het kleinste indexnummer. De nieuwe }
{ naam moet een legale naam zijn. Hier wordt niet op gecontroleerd. }
VAR naam:STRING;

i:integer;
BEGIN

Write('Geef de eerste nieuwe filenaam, zonder extensie: ');
ReadLn(naam);
FOR i: = I TO Length(naam) do naam[i]: = UpCase(naam[i));
WITH NieuweFiIenaam DO
BEGIN

FOR i:=l TO 3 DO
IF naam[l]=ifasen[i-l] THEN ifase: =i-l;

FOR i:=l TO 20 DO
IF naam[2]+naam[3]=staven[i-I] THEN staaf:=i-l;

FOR i:=l TO 3 DO
IF naam[4] = ipunten[i-l] THEN ipunt: = i-I;

FOR i:=l TO 2 DO
IF naam[5]=metingen[i-I] THEN meting:=i-l;

FOR i:=l TO 4 DO
IF naam[6]=mfasen[i-I] THEN mfase:=i-l;

END;
END;

PROCEDURE BouwFilenamen(dir:STRING; i:integer; NieuweFiIeNaam:FiIenaam;
VAR STOFilenaam,NieuweNaam: STRING);

{ In deze procedure wordt uit de essentiele bestandsnaam-gegevens een complete}
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{ bestandsnaam geconstrueerd. Deze bestaat uit driveletter, pad, bestandsnaam }
{ en extensie. Dit wordt voor zowel de oude als de nieuwe naam uitgevoerd. }
VAR STRi:STRING;
BEGIN

STR(i,STRi);
STOFilenaam: =dir+ '\STO' +STRi +' .WFM';
WITH NieuweFileNaam DO

NieuweNaam: = dir + '\' + ifasen[ifase] + staven[staat] +
ipunten[ipunt] + metingen[meting] + mfasen[mfase] + ' .WFM';

END;

PROCEDURE Hernoem(STOnaam,NieuweNaam:STRING);
{ In feite is deze procedure bet bart van bet programma. Hier wordt namelijk de }
{ oorspronkelijke naam van bet bestand veranderd in de eerder geconstrueerde }
{ nieuwe, logiscbe naam. Als er een fout optreedt bij bet bernoemen, b.v. als bet}
{ te bernoemen bestand niet bestaat, zal een foutmelding weergegeven worden en }
{ wordt bet programma afgebroken. De bestanden die v66rdat de fout optrad reeds }
{ waren bernoemd, bebouden bun nieuwe naam. }
VAR Error:integer;

f :ti1e;
BEGIN

WriteLn('renaming ,,STOnaam,' to ' ,NieuweNaam);
Assign(f,STOnaam);
Rename(f,NieuweNaam);
Error: = IOResult;
IF Error < > 0 THEN

BEGIN
WriteLn('Error in bernoemen. Programma afgebroken');
Halt;

END;
END;

PROCEDURE BouwVolgendeNieuweFilenaam(VAR naam:Filenaam);
{ In deze procedure wordt, uitgaande van de vorige nieuwe naam, de volgende nieuwe }
{ naam geconstrueerd. Hierin is dus, tezamen met de gedefinieerde globale constanten, }
{ de logiscbe structuur van de nieuwe namen in vastgelegd. }
BEGIN

WITH naam DO
BEGIN

mfase:=(mfase+l) MOD 4;
IF mfase= 0 THEN
BEGIN

meting: = (meting + 1) MOD 2;
IF meting = 0 THEN
BEGIN

ipunt: = (ipunt+ 1) MOD 3;
IF ipunt = 0 THEN
BEGIN

staaf: = (staaf+ 1) MOD 20;
IF staaf=O THEN
BEGIN

ifase:=(ifase+l) MOD 3;
END

END
END

END
END

END;
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{--------------------------------------------------------------------------}
{HOOFDPROGRAMMA }
{---------------------------------------------------------------------------}
BEGIN

ClrScr;
WriteLn(' ----------------------------------------------------------------');
WriteLn(' Hernoemen van STO-fiIes');
WriteLn('----------------------------------------------------~-----------');

WriteLn;
VraagDirectoryVanSTOFiles(Directory);
VraagRangeVanSTOFilenamen(lndexEerste,IndexLaatste);
VraagEersteNieuweFilenaam(NieuweFilenaam);
FOR index: = IndexEerste TO IndexLaatste DO
BEGIN

BouwFilenamen(Directory,index,NieuweFilenaam,STOFilenaam,NieuweNaam);
Hernoem(STOFilenaam,NieuweNaam);
BouwVolgendeNieuweFilenaam(NieuweFilenaam);

END;
WriteLn;
WriteLn(' ------------------------------------------------------------------');
WriteLn(' Einde hernoemen');
WriteLn('------------------------------------------------------------------');
END.

bijlage 19



bijlage 20

Listin2 en 2ebruiksaanwijzin2 van de VuPoint macro WFM2AD

Deze macro is tweedelig. Beide delen bevinden zich in het bestand WFM2AD.MAC. De
macro wordt gestart met de toetscombinatie < ShiftF5 >. Het eerste deel van de macro wordt dan
uitgevoerd. Dit is de initialisatie. Vervolgens wordt door dit eerste deel van de macro het tweede
deel van de macro gestart.

Voor een correcte werking van de macro is het noodzakelijk dat aIle te converteren bestanden
in ~~n directory staan, en dat er zich geen andere bestanden in deze directory bevinden. In deze
macro wordt hiervoor de directory C:\AVRTEST gebruikt. Tevens is het noodzakelijk dat er zich
op dezeIfde drive een directory bevindt waar de geconverteerde bestanden naar toe geschreven
kunnen worden. Hier is daarvoor de directory C:\AVRAD gebruikt. Starten van de macro
geschiedt aIs voIgt:

- Start VuPoint Oet op noodzakelijke setgrootte)
- Laad de macro WFM2AD
- Ga vanuit het hoofdmenu van VuPoint via INPUT naar de directory waar zich de te

converteren bestanden bevinden.
- Zet de cursor met de pijItjes toetsen op het eerste te converteren bestand of klik er ~~nmaa1

met de muiscursor op.
- Druk op de toetscombinatie < ShiftF5 > .

De macro zaI nu alle bestanden in de rest van de bestandslijst converteren, het aangegeven bestand
inbegrepen. Het nieuwe ASCII-bestand wordt in de directory C:\AVRAD geplaatst. Het oude
WFM bestand uit de directory C:\AVRTEST wordt verwijderd. Dit is nodig om plaats te maken
in de bestandslijst die door VuPoint weergegeven wordt. Deze lijst kan namelijk niet groter zijn
dan 120 bestanden, waardoor ook niet meer dan 120 bestanden in ~~n macro-aanroep
geconverteerd zouden kunnen worden.

LISTING VAN HET BESTAND WFM2AD.MAC

< BEGDEF > < ShftF5 > < TITLE> wfm2ad < TITLE>
< InitInc > < FULL> < IgnoreERR > < ShftF6 >
<ENDDEF>

< BEGDEF > < ShftF6 > < TITLE> noname < TITLE>
<Enter>
<Esc>
$Output$
$Write-DOS-File$
$?ChangeDir$
C:\AVRAD < Enter>
<ReadName> <End> <Bks> <Bks> AD <Enter>
1
$Minimum$
$Maximum$
$No$
4
$Utility$
$Erase$
$?ChangeDir$
C:\AVRTEST < Enter >
$VP-Data$
<ReadName> <Enter>
$Yes$
$Input$
c<ShftF6>
<ENDDEF>
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Listinl: en l:ebruiksaanwijzinl: van het pr0l:ramma MAAKDATA

De gebruiksaanwijzing van dit programma is geintegreerd in het commentaar wat bij de
verschillende programma-onderdelen gegeven wordt. De vragen die bij uitvoering van het
programma aan de gebruiker gesteld zuBen worden, zijn z6 gesteld en/of van aanwijzingen
voorzien dat het beantwoorden ervan geen problemen zal opleveren. De antwoorden worden
tevens op een of meerdere manieren op juistheid gecontroleerd. Bij onjuiste invoer zal de een
foutmelding weergegeven worden en wordt de betreffende vraag opnieuw gesteld. Tijdens
uitvoering wordt weergegeven welk bestand momenteel aan de datafile wordt toegevoegd.

LISTING VAN HET BESTAND MAAKDATA.PAS

{$I-}
PROGRAM MaakDataFile;
{ Dit programma maakt uit geselecteerde ASCII-bestanden met meetgegevens een bestand }
{ met de naam C:\AVR\DATAFILE.TXT. De ASCII-bestanden kunnen geselecteerd worden }
{ m.b.v. jokertekens. De volgorde waarin de bestanden opgenomen worden in de datafile }
{ kan in beperkte mate gekozen worden tijdens uitvoering van het programma. }

USES Crt,WinDos,Strings;

TYPE lijst =array[0..480] of string[12];
string12 =string[12];
string8 = string[8];
stavenlijst=array [0.. 19] of string[2];

CONST StavenOpAfstandVolgorde'stavenliJ'st=('49' '24' '47' '22' '45' '20' '43' '18' '41' '16'. """""'46' '11' '48' ,13' '50' ,15' '52' ,17' '54' ,19')'
"""'" ,

StavenOpHoekVolgorde 'stavenliJ'st=('l1' '13' '15' '16' '17' '18' '19' '20' '22' '24'. """""
'41' '43' '45' '46' '47' '48' '49' '50' '52' '54')'"""", ,

ipunten :array [0..2] of string[l] = ('B' ,'M' ,'E'); { Begin, Midden, Eind }

VAR pad :string;
masker :string8;
index :integer;
datafile :text;
Filelijst :lijst;
EindeVanLijst :Boolean;
staven :stavenlijst;

PROCEDURE VraagStaatVolgorde(VAR staven:stavenlijst);
{ Vraagt de gebruiker om de volgorde waarin de meetbestanden opgenomen moeten worden }
{ in de datafile. De staven, en dus de meetbestanden, kunnen namelijk geordend worden }
{ naar de afstand tussen staaf en U-klem of naar de hoek van de staaf langs de stator- }
{ boring. Er wordt getest op onjuiste invoer. }
VAR antwoord:Char;
BEGIN

Write('Wilt u de meetbestanden op afstandsvolgorde of hoekvolgorde (A/H) ? ');
REPEAT

antwoord: = UpCase(ReadKey);
UNTIL antwoord IN ['A' ,'H'];
WriteLn(antwoord);
IF antwoord='A' THEN staven:=StavenOpAfstandVolgorde
ELSE staven: = StavenOpHoekVolgorde;

END;



PROCEDURE VraagPadVanADfiles(VAR pad:string);
{ Vraagt de gebruiker om bet volledige pad van de op te nemen ASCII-bestanden. }
{ Maakt geen verscbil of de gebruiker wei of niet '\' aan bet eind van het pad typt }
{ Er wordt gecontroleerd of het opgegeven pad bestaat. Zo niet dan wordt een fout- }
{ melding weergegeven en wordt opnieuw om het pad gevraagd. }
VAR HuidigeDir:STRING;

Error,i :Integer;
BEGIN

GetDir(O,HuidigeDir);
REPEAT

WriteLn;
WriteCGeef bet volledige pad op waar de AD-files staan: ');
ReadLn(pad);
FOR i: = 1 TO Length(pad) do pad[i]: = UpCase(pad[i]);
CHdir(pad);
IF pad[Length(pad)]< >'\' THEN pad:=pad+'\';
Error: = IOResult;
IF Error < >0 THEN WriteLnCIllegaal pad! Probeer opnieuw.');

UNTIL Error = 0;
CHdir(HuidigeDir);

END;

PROCEDURE VraagMaskerVoorADfiles(VAR masker:string8);
{ Vraagt de gebruiker bet masker op te geven voor selectie van de op te nemen ASCII- }
{ bestanden. Het masker mag bestaan uit een willekeurige combinatie van letters, }
{ cijfers en/of jokertekens (= * of 1), en mag maximaal 6 posities lang zijn. Er }
{ wordt niet gecontroleerd op juistheid van het masker (b.v. lengte). }
BEGIN

WriteCGeef bet masker (zonder extensie) voor selectie van AD-files: ');
ReadLn(masker); {masker is b.v. 'U??BHU' }

END;

PROCEDURE MaakLijstVanTeBewerkenFiles(pad:string;mask:string8;VAR Flijst:lijst);
{ Hier worden de namen van alle op te nemen bestanden in een bestandslijst gezet. }
{ De volgorde van de bestanden in de bestandslijst is dezelfde als de volgorde op }
{ op disk. Dit is meestal niet de gewenste volgorde waarin ze opgenomen moeten }
{ worden in de datafile. }
VAR P :array[0..79] of Char;

i :integer;
DirInfo :TSearcbRec;

BEGIN
StrPCopy(p,pad + mask + '.AD');
i:=O;
FindFirst(p,$3F,DirInfo);
WHILE DosError=O DO

BEGIN
Flijst[i]: = DirInfo.Name;
FindNext(DirInfo);
i:=i+l;

END;
Flijst[i]: = 'EINDE' { Laatste element beet 'EINDE' }

END;
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FUNCTION EersteGroterDanTweede(eerste,tweede:stringI2):boolean;
{ De grootste is degene die vooraan in de lijst moet staan. }
VAR i,StaafEerste,Staaffweede,iPuntEerste,iPuntTweede:integer;

Gevonden:boolean;
BEGIN

Gevonden: = FALSE; { Bepalen van bet staven-array-nummer van de eerste.}
i:=O;
WHILE NOT Gevonden DO

BEGIN
IF eerste[2] +eerste[3] =staven[i] THEN
BEGIN

Gevonden:=TRUE;
StaafEerste: =i;

END;
i:=i+ I;

END;
Gevonden: =FALSE; { Bepalen van bet staven-array-nummer van de tweede.}
i:=O;
WHILE NOT Gevonden DO

BEGIN
IF tweede[2]+tweede[3] =staven[i] THEN
BEGIN

Gevonden: =TRUE;
Staaffweede: = i;

END;
i: =i+ I;

END;
Gevonden: = FALSE; { Bepalen van bet ipunten-array-nummer van de eerste.}
i:=O;
WHILE NOT Gevonden DO

BEGIN
IF eerste[4] = ipunten[i] THEN
BEGIN

Gevonden: =TRUE;
iPuntEerste: = i;

END;
i:=i+I;

END;
Gevonden: = FALSE; { Bepalen van bet ipunten-array-nummer van de tweede.}
i:=O;
WHILE NOT Gevonden DO

BEGIN
IF tweede[4]=ipunten[i] THEN
BEGIN

Gevonden: = TRUE;
iPuntTweede: = i;

END;
i:=i+ I;

END;
IF StaafEerste<Staaffweede THEN EersteGroterDanTweede: = TRUE ELSE

IF StaafEerste> Staaffweede THEN EersteGroterDanTweede: = FALSE ELSE
IF iPuntEerste< iPuntTweede THEN EersteGroterDanTweede: = TRUE ELSE

EersteGroterDanTweede: = FALSE;
END;
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FUNCTION GrootsteVanatHuidigeIndex(FLstlijst;HIndex: integer): integer;
{ Wordt aIleen uitgevoerd a1s Iijst minimaal 2 elementen bevat. }
VAR VIndex:integer; { Volgende index}

LijstEnd:boolean;
BEGIN

VIndex: = HIndex+ 1;
LijstEnd:=FALSE;
WHILE NOT LijstEnd DO

BEGIN
IF EersteGroterDanTweede(FLst[VIndex],FLst[HIndex]) THEN HIndex: = VIndex;
VIndex: = VIndex +1;
IF FLst[VIndex] = 'EINDE' THEN LijstEnd: = TRUE;

END;
GrootsteVanatHuidigeIndex: =HIndex;

END;

PROCEDURE SorteerLijst(VAR F1ijst:lijst);
{ Deze procedure sorteert de bestanden in de bestandslijst op de volgorde zoals ze }
{ in de datafile opgenomen moeten worden. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de }
{ procedure GrootsteVanatHuidigeIndex, welke op zijn beurt weer gebruik maakt van}
{ de functie EersteGroterDanTweede. }
VAR VerwisselHulp :stringI2;

HuidigeIndex,IndexGrootste:integer;
LijstEinde :boolean;

BEGIN
HuidigeIndex: = 0;
IF Flijst[HuidigeIndex]='EINDE' THEN LijstEinde:=TRUE ELSE LijstEinde:=FALSE;
IF Flijst[HuidigeIndex +1] = 'EINDE' THEN LijstEinde: = TRUE; { Een Iijst van 1 element boef

je niet te sorteren }
WHILE NOT LijstEinde DO

BEGIN
IndexGrootste: = GrootsteVanatHuidigeIndex(Flijst,HuidigeIndex);
VerwisselHulp: = Flijst[HuidigeIndex];
Flijst[HuidigeIndex]: =Flijst[IndexGrootste];
Flij st[IndexGrootste]: = VerwisselHulp;
HuidigeIndex: = HuidigeIndex+ 1;
IF Flijst[HuidigeIndex+ 1] = 'EINDE' THEN LijstEinde: =TRUE

END;
END;

PROCEDURE CopyADdataToDatafile(pad:string;naam:stringI2;VAR dfile:text);
{ Hier wordt uiteindelijk de datafile gevuld. Elk ASCII-bestand wordt een regel in de }
{ datafile. Ontstaat er een fout bij bet openen of sluiten van een file dan wordt een }
{ foutmelding weergegeven en wordt de uitvoering van bet programma afgebroken. }
VAR Error:integer;

regel,bestandsnaam:string;
f,temp:text;

BEGIN
bestandsnaam: =pad+naam;
WriteLn('Bezig met' ,bestandsnaam);
Assign(f,bestandsnaam);
Reset(t);
REPEAT { Opscbuiven tot begin van de data. }

ReadLn(f,regel);
UNTIL regel[2]='*';
REPEAT { Kopieren van de AD-data naar datafile }

ReadLn(f,regel);
Write(dfile,' , ,regel);



bijlage 25

UNTIL EOF(t);
WriteLn(dfile);
Close(t);
Error: = IOResult;
IF Error < >0 THEN

BEGIN
WriteLnCError in filehandling. Programma afgebroken');
Halt;

END;
END;

{---------------------------------------------------------------------------}
{HOOFDPROGRAMMA }
{---------------------------------------------------------------------------}
BEGIN

ClrSer;
WriteLn('----------------------------------------------------------------');
WriteLnC Construeer datafile uit AD-files');
WriteLn('----------------------------------------------------------------');
WriteLn;
Assign(datafile, 'C:\AVR\DATAFILE.TXT');
ReWrite(datafile);
VraagStaatVolgorde(staven);
VraagPadVanADfiles(pad); { pad is b.v. C:\AVRTEST\ of C:\AVRTEST }
VraagMaskerVoorADfiles(masker);
MaakLijstVanTeBewerkenFiles(pad,masker,Filelijst);
SorteerLijst(Filelijst);
index: =0;
IF Filelijst[index]='EINDE' THEN EindeVanLijst: = TRUE ELSE EindeVanLijst: = FALSE;
WHILE NOT EindeVanLijst DO
BEGIN

CopyADdataToDatafile(pad,Filelijst[index],datafile); {Elke AD-file wordt 1 regel in datafile}
index: = index+ 1;
IF Filelijst[index] = 'EINDE' THEN EindeVanLijst: = True;

END;
Close(datafile);
WriteLn;
WriteLnC------------------------------------------------------------------');
WriteLnC Einde eonstruetie datafile');
WriteLn('------------------------------------------------------------------');

END.
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MatLab runctionfile om data te plotten in driedimensionale fil:uur

LISTING VAN HET BESTAND PLOTDATA.M

function Maak3DPlotVanMeetdata(data)

elevation = 30;
azimuth = 30;
M=[azimuth elevation];

96---------------------------------------------------------------------
96 Neem een gedeelte uit data
96 --------------------------------------------------------------------

LaatsteKolom=2000; KolomStap=20; 96 Kolommen uit 'datafile' dieEersteKolom= 100;
naar 'data' moeten.
EersteRij = 1; LaatsteRij = 60; RijStap = 1; 96 Rijen

96 Gebruik aIleen de gewenste kolommen en rijen
disp(' Uitnemen van gewenste kolommen en rijen ... ');
data=data(:,EersteKolom:KolomStap:LaatsteKolom);
data = data(EersteRij:RijStap:LaatsteRij,:);

96 ---------------------------------------------------------------------
96 Plotten van de matrix data
96 ---------------------------------------------------------------------
disp(' Plotten ". ');
clg;
subplot(lll);
mesh(data,M);
title('U???LS a.f.v. afstand in de wikkeling');
96meta C:\MATLAB\META\PLOT4.MET
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MatLab functionfile om looptyd langzame mode te bepalen

LISTING VAN RET BESTAND LOOPTYD.M

function LoopTyd3

% Met bebulp van LDF.M wordt de data gefilterd zodat de langzame mode overblijft.
% Deze wordt dan genormeerd op maximum 1. Daarvoor wordt de function-file NormMax
% gebruikt. Dan wordt de data geplot in een 3-D plot alsmede in een 2-D contourplot.
% (Origineel, gefilterd, gefilterd & genormeerd, contour van gefilterd & genormeerd.)
% Zo kan de specifieke looptijd van de langzame mode uit dit plaatje
% opgemeten kan worden.

%--------------------------------------------------------------------------
% Laden van de tijdas en de data en splitsen van de data
%--------------------------------------------------------------------------

disp(' Inlezen van de tijdas en data ... ');
EersteKolom= 1; KolomStap = 20; LaatsteKolom = 2000;
load c:\avrad\ltydas.txt;
ltydas = ltydas(: ,EersteKolom:KolomStap:LaatsteKolom);
load c:\avr\data4.txt;
Iengte= length(data4);
DataVoorTijdNul = data4(:, 1:250);
DataNaTijdNul =data4(: ,251 :length(data4));
clear data4; % Om gebeugenruimte vrij te maken t.b.v. snelbeid

%---------------------------------------------------------------------
% Ontwerpen van bet filter en filteren van de data
%---------------------------------------------------------------------

disp(' Filteren ... ');
SamplePeriode= lE-8;
EindePassBand = 0.65E6;
BeginStopBand = O.72E6;
PassBandAttenuation= 0.01;
StopBandAttenuation= 40;
[GefilterdeData,FilterOrde] = LDF(DataNaTijdNul,EindePassBand,BeginStopBand, ...

PassBandAttenuation,StopBandAttenuation,SamplePeriode);
LangzameMode=[DataVoorTijdNul GefilterdeData];
clear GefilterdeData;

%---------------------------------------------------------------------
% Normeren van de data op maximum 1.

%---------------------------------------------------------------------
disp(' Normeren ... ');

% Reduceer LangzameMode eerst tot bet aantal gewenste kolommen
LangzameMode= LangzameMode(: ,EersteKolom:KolomStap:LaatsteKolom);

% Nu normeren van de uitgenomen kolommen
GenormeerdeLangzameMode= NormMax(LangzameMode);

%---------------------------------------------------------------------
% Plotten van de originele data.

%---------------------------------------------------------------------
disp(' Plotten .. .');

% Neem de te plotten kolommen uit data
OrigineleData= [DataVoorTijdNul DataNaTijdNul];
clear DataVoorTijdNul DataNaTijdNul;
OrigineleData=OrigineleData(:,EersteKolom:KolomStap:LaatsteKolom);



% Plot dan de uitgenomen kolommen in 3-D plot
elevation=40;
azimuth = 30;
M=[azimuth,elevation]; % Gezichtspunt in 3-D plots
clg;
subplot(211);
mesh(OrigineleData,M);
title('Originele data');

% Plot tevens de uitgenomen kolommen in contourplot
subplot(212);
V=logspace(-3,-1,4); % Aantal niveaus met hun hoogte in contourplots
contour(OrigineleData,V,'-w');

% Tijden in de titel weergeven
starttijd = num2str(ltydas(1»;
tijdstap = num2str(ltydas(2)-ltydas(1»;
eindtijd = num2str(1tydas(length(1tydas»);
titel = ['starttijd=' starttijd' tijdstap =' tijdstap' eindtijd =' eindtijd];
title(titel);

% Plot opslaan in metafile
meta c:\matlab\meta\plotlla.met

%---------------------------------------------------------------------
% Plotten van de langzame mode
%---------------------------------------------------------------------

pause;
clg;

% 'LangzameMode' is reeds in het aantal kolommen gereduceerd

% Plot de kolommen van 'LangzameMode' in 3-D plot
subplot(211);
mesh(LangzameMode,M);
title('Langzame mode');

% Plot tevens de uitgenomen kolommen in contourplot
subplot(212);
contour(LangzameMode,V,'-w');

% Filterkarakteristieken weergeven in titel
Wp = num2str(EindePassBand);
Ws = num2str(BeginStopBand);
Rp = num2str(passBandAttenuation);
Rs = num2str(StopBandAttenuation);
FilterOrde= num2str(FilterOrde);
title(['ElIiptisch' FilterOrde '-de orde filter, fd=' Wp , fs=' Ws]);

% Plot opslaan in metafile
meta c:\matlab\meta\plotllb.met
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%---------------------------------------------------------------------
% Plotten van genormeerde langzame mode

%---------------------------------------------------------------------
pause;
clg;

% 'GenormeerdeLangzameMode' is reeds in het aantal kolommen gereduceerd

% Plot de kolommen van 'GenormeerdeLangzameMode' in 3-D plot
subplot(211);
mesh(GenormeerdeLangzameMode,M);
title{'Genormeerde langzame mode');

% Plot tevens de kolommen van 'GenormeerdeLangzameMode' in contourplot
subplot(212);
V= linspace(O.05, 1,4);
contour(GenormeerdeLangzameMode,V,'-w');

% Tijden in de titel weergeven
title(titel);

% Plot opslaan in metafile
meta c:\matlab\meta\plotllc.met
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MatLab functionfile om meetdata te splitsen in langzame en snelle mode

LISTING VAN RET BESTAND DATAFILT.M

function DataFilteren(data,ltydas)
% Deze function-file ontwerpt een elliptisch filter en past dit vervolgens
% toe op de data. Daartoe wordt de functionfile LDF.M aangeroepen. De data
% bevindt zich in de file U IlBLS.TXT. Ais tijdas wordt gebruikt de tijdas
% behorende bij de metingen met lage tijdresolutie. Deze bevindt zich in het
% bestand ltydas.txt. Uiteindelijk wordt een plot op het scherm weergegeven
% met de originele meetdata, de gefilterde data en het verschil van beide. De
% laatste twee stellen dan resp. de langzame en de snelle mode voor.

%--------------------------------------------------------------------------
% Laden van de tijdas en de data en splitsen van de data

%--------------------------------------------------------------------------
disp(' Inlezen van de tijdas en data .. , ');
load c:\avrad\ltydas.txt;
load c:\avr\u24bls.txt;
Iengte = Iength(Itydas);
data=u24bls;
DataVoorTijdNul = data(:, 1:250);
DataNaTijdNul =data(: ,251 :lengte);

%--------------------------------------------------------------------------
% Ontwerpen van het filter.
%--------------------------------------------------------------------------

disp(' Filteren ... ');
SamplePeriode= lE-8;
EindePassBand = 0.65E6;
BeginStopBand = O. 72E6;
PassBandAttenuation=O.OI;
StopBandAttenuation = 40;
[GefilterdeData,n] = LDF(DataNaTijdNul,EindePassBand,BeginStopBand, ...

PassBandAttenuation,StopBandAttenuation,SamplePeriode);
LangzameMode= [DataVoorTijdNul GefilterdeData];
SnelleMode= [DataVoorTijdNul DataNaTijdNul-GefilterdeData];

%--------------------------------------------------------------------------
% Plotten van de originele en de gefilterde data a.f.v. de tijd
%--------------------------------------------------------------------------

clg;
subplot(211);
WeerTeGevenPunten= 2000;
StartPunt= 200;
plot(ltydas(StartPunt:WeerTeGevenPunten),data(StartPunt:WeerTeGevenPunten), 'w');
xlabel('tijd [s]');
ylabel('spanning [V]');

subplot(212);
xlabel('tijd [s]');
ylabel('spanning [V]');
plot(ltydas(StartPunt:WeerTeGevenPunten),SnelleMode(StartPunt:WeerTeGevenPunten), 'w');
hold on;

plot(ltydas(StartPunt:WeerTeGevenPunten),LangzameMode(StartPunt:WeerTeGevenPunten), 'w');
hold off;



%--------------------------------------------------------------------------
% Filterkarakteristieken weergeven in titel
%--------------------------------------------------------------------------

Wp = num2str(EindePassBand);
Ws = num2str(BeginStopBand);
Rp = num2str(passBandAttenuation);
Rs = num2str(StopBandAttenuation);
n=num2str(n);
titel=['Elliptisch' n '-deordefilter, fd=' Wp' fs=' Ws];
title(titel);
hold off;

LISTING VAN HET BESTAND LDF.M

function [m2,n]=LDF(ml,Fd,Fs,Vd,Vs,Ts)

% Deze functie ontwerpt een laagdoorlaat Chebyshev filter met Fd als
% hoogste frequentie van het doorlaatgebied en Fs als laagste frequentie
% van het spergebied. Het filter heeft in het doorlaatgebied een verzwakking
% kleiner of gelijk aan Vd dB. In het spergebied is de verzwakking
% groter of gelijk aan Vs dB.
% Ts is de tijdsduur tussen twee samples van de data.
% Na het ontwerpen van het filter wordt dit filter toegepast op de rijen van
% matrix ml. Het resultaat komt in dezelfde rij van matrix m2 te staan.
% n krijgt de waarde van de orde van het ontworpen filter.

NyquistFrequentie=O.5/Ts;
Wd = Fd/NyquistFrequentie;
Ws = Fs/NyquistFrequentie;

[n,Wn] =ellipord(Wd,Ws,Vd,Vs);
[b,a] = ellip(n,Vd,VS,Wn);
[AantalRijen AantalKolommen] = size(m1);
for RijTeller= 1: 1:AantalRijen

m2(RijTeller,:) = filtfilt(b,a,ml (RijTeller,:»;
end;
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MatLab functionfile om toptop-waarden van snelle mode te berekenen

LISTING VAN HET BESTAND TISNEL.M

function TopTopSneIleMode
% Deze function leest een aantal databestanden in, bepaalt de toptop-waarden
% van elke tijdmeting, en plot deze in een grafiek a.f.v. de geleideriengte
% of van de hoek langs de statorboring, atbankelijk van welke databestanden
% ingelezen moeten worden. Er worden zowel de absolute toptop-waarden als de
% relatieve toptop-waarden berekend en geplot. Relatief t.O.v. de metingen op
% het sterpunt.

%------------------------------------------------------------------------
% Laden van de databestanden

%------------------------------------------------------------------------
disp(' Inlezen van de data ... ');
load c:\avr\dataS.txt % U??BHU
load c:\avr\data8.txt % U??BHV
load c: \avr\data11.txt % U??BHW
load c:\avr\data14.txt % U??BHS

%------------------------------------------------------------------------
% Bepaal de top-top waarden uit elke gemeten tijdfunctie
%------------------------------------------------------------------------
disp(' Berekenen van de top-top waarden '" ');
[AantalRijen AantalKolommen] =size(dataS);
for i= 1: 1: AantalRijen;

Rij =dataS(i, :);
TIU(i) = max(Rij)-min(Rij);
Rij = data8(i,:);
TIV(i) = max(Rij)-min(Rij);
Rij =datall(i,:);
TTW(i) = max(Rij)-min(Rij);
Rij = data14(i,:);
TIS(i) = max(Rij)-min(Rij);

end;

%------------------------------------------------------------------------
% Berekenen van de relatieve top-top waarden
%-----------------------------------------------------------------------
RTTU = TIUJITS;
RTTV=TTVJITS;
RTTW =TTW.rrrs;
RTIS=TIS.rrrs;

%------------------------------------------------------------------------
% Plot de absolute top-top waarden

%------------------------------------------------------------------------
disp(' Plotten ... ');
c1g;
subplot(221);
plot(TTU,'-w');
title('TI U-snel afv lengte');

subplot(222);
plot(TTV,'-w');
title('TI V-snel afv lengte');
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subplot(223);
plot(1TW,'-W');
title('IT W-snel afv lengte');

subplot(224);
plot(ITS,'-w');
title('IT S-snel afv lengte');

meta C:\MATLAB\META\PLOT13.MET

%------------------------------------------------------------------------
% Plot de relatieve top-top waarden
%------------------------------------------------------------------------
clg;
subplot(221);
plot(RITU,'-w');
title('rel. IT U-snel afv lengte');

subplot(222);
plot(RITV,'-w');
title('rel. IT V-snel afv lengte');

subplot(223);
plot(RITW,'-w');
title('rel. IT W-snel afv lengte');

subplot(224);
plot(RITS, '-w');
title('rel. IT S-snel afv lengte');

meta C: \MATLAB\META\PLOT14.MET
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MatLab functionfile om toptop-waarden van langzame mode te berekenen

LISTING VAN HET BESTAND TTSLOW. M

function TopTopLangzameMode
% Deze function leest een aantal databestanden in, filter de snelle mode er uit,
% bepaalt de toptop-waarden van de langzame mode, en plot deze in een grafiek
% a.f.v. de geleiderlengte.
% Er worden zowel de absolute toptop-waarden als de relatieve toptop-waarden
% berekend en geplot. Relatief t.O.v. de metingen op bet sterpunt.

%------------------------------------------------------------------------
% Laden van de databestanden

%------------------------------------------------------------------------
disp(' Inlezen van de tijdas en data '" ');
load c:\avrad\ltydas.txt;
lengte= length(ltydas);
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load c:\avr\data1.txt
load c: \avr\data2.txt
load c:\avr\data3.txt
load c:\avr\data4.txt

% U???LU
% U???LV
% U???LW
% U???LS

DataNaTijdNul1 =data1(:,251 :lengte);
clear datal;
DataNaTijdNul2 = data2(: ,251 :lengte);
clear data2;
DataNaTijdNul3 =data3(:,251 :lengte);
clear data3;
DataNaTijdNuI4=data4(:,251:lengte);
clear data4;

[AantalRijen AantalKolommen] = size(DataNaTijdNul1);

%-----------------------------------------------------------------------
% Filter de snelle mode emit
%------------------------------------------------------------------------

disp(' Filteren ... ');
SamplePeriode= 1E-8;
EindePassBand =0.65E6;
BeginStopBand = O.72E6;
PassBandAttenuation = 0.01;
StopBandAttenuation = 40;
[LangzameMode1 ,n] =LDF(DataNaTijdNul1,EindePassBand,BeginStopBand, ...

PassBandAttenuation,StopBandAttenuation,SamplePeriode);
clear DataNaTijdNul1;

[LangzameMode2,n]=LDF(DataNaTijdNuI2,EindePassBand,BeginStopBand, ...
PassBandAttenuation,StopBandAttenuation,SamplePeriode);

clear DataNaTijdNul2;

[LangzameMode3,n] = LDF(DataNaTijdNuI3,EindePassBand,BeginStopBand, ...
PassBandAttenuation,StopBandAttenuation,SamplePeriode);

clear DataNaTijdNul3;



[LangzameMode4,n] =LDF(DataNaTijdNuI4,EindePassBand,BeginStopBand, ...
PassBandAttenuation,StopBandAttenuation,SamplePeriode);

clear DataNaTijdNul4;

%-----------------------------------------------------------------------
% Bepaal de top-top waarden uit elke gemeten tijdfunctie
%-----------------------------------------------------------------------

disp(' Berekenen van de top-top waarden ... ');
for i= l: 1:AantaiRijen;

Rij = LangzameModel(i, :);
TTU(i) = max(Rij)-min(Rij);
Rij = LangzameMode2(i,:);
TTV(i) = max(Rij)-min(Rij);
Rij = LangzameMode3(i, :);
TTW(i) = max(Rij)-min(Rij);
Rij = LangzameMode4(i, :);
TTS(i) = max(Rij)-min(Rij);

end;
clear LangzameModel LangzameMode2 LangzameMode3 LangzameMode4;

%------------------------------------------------------------------------
% Berekenen van de relatieve top-top waarden
%------------------------------------------------------------------------

RTTU=TTU./TTS;
RTTV= TTV./TTS;
RTTW=TTW./TTS;
RTTS =TTS./TTS;

%------------------------------------------------------------------------
% Plot de absolute top-top waarden
%------------------------------------------------------------------------

disp(' Plotten ... ');
clg;
subplot(22l);
plot(TTU,'-w');
title('TT U-slow afv lengte');

subplot(222);
plot(TTV, ,-w');
title('TT V-slow afv lengte');

subplot(223);
plot~,'-w');

title('TT W-slow afv lengte');

subplot(224);
plot(TTS,'-w');
title('TT S-slow afv lengte');

meta C: \MATLAB\META\PLOTl? MET
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%------------------------------------------------------------------------
% Plot de relatieve top-top waarden
%------------------------------------------------------------------------

c1g;
subplot(221);
plot(R'ITU,'-w');
title('rel. 'IT U-slow afv lengte');

subplot(222);
plot(RTIV,'-w');
title('rel. 'IT V-slow afv lengte');

subplot(223);
plot(RTfW, '-w');
title('rel. 'IT W-slow afv lengte');

subplot(224);
plot(R'ITS,'-w');
title('rel. 'IT S-slow afv lengte');

meta C:\MATLAB\META\PLOT18.MET
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Confie;uratie en meetopstelline; bij railkoker injectiemetine;en
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Fig. 18 Lokatie van railkokers en capacitieve sensoren.
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Sensor afsluitweerstand

De sensor afsluitweerstand heeft als functie de spanning op de hoogfrequent aansluiting van de
sensor te begrenzen in geval deze onbelast is. Dan zou namelijk de volle railspanning (14 kV) op
deze aansluiting komen te staan, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. De sensor zou onbelast kuooen
raken door kabelbreuk of gewoon door het per ongeluk losnemen van de aansluitkabel. De
afsluitweerstand wordt z6 op de sensor gemonteerd dat hij slechts met opzet weer verwijderd kan
worden. Nu voIgt een berekening van de weerstandswaarde die deze weerstand moet hebben om
de spanning te begrenzen tot maximaal 42 Volt. Er wordt ook een berekening uitgevoerd met
betrekking tot het vermogen wat er dan in de weerstand opgestookt wordt.

De afsluitweerstand RA wordt aangesloten tussen de twee kontakten van de hoogfrequent
aansluiting op de capacitieve sensor. Hij staat dus in serie met de in de sensor
aangebrachte capaciteit C•. Ais nu de hoek tussen de railspanning Ulail en de stroom door de

serieschakeling van C. en RA voorgesteld wordt door tp, dan is voor de spanning UA over de
afsluitweerstand te schrijven:

Voor de weerstand RA voIgt dan:

En voor het vermogen PA dat in de weerstand RA gedissipeerd wordt:

Ct)2 R C 2 U .2
p= .. 8 raJl

.. 1+Ct)2R 2c 2
A if

Door invullen van de waarden UIaiI =14 [kV], C.=500 [pF], f=50 [Hz] en UA =42 [V] voIgt voor
de grootte van de weerstand RA :

R.. = 42 = 19 [/cD]
2tr·50·500-1O-12 •J(14 '10 3)2 - 422

Om zeker aan de veilige kant te zitten, wordt een weerstandswaarde van 10 [kO] genomen. De
onbelaste uitgangsspanning van de capacitieve sensor wordt daardoor dus kleiner. Het vermogen
PA dat in deze weerstand gedissipeerd wordt bedraagt dan:

(2tr -50\2 -1010 3 '(500-10-12)2 '(14 '10 3)2
p.. = I = 48 [mW]

1+(2tr'50'10'10 3 '500-10-12/

Indien de sensor weI belast is, normaal met 50 [0], dan blijft er van Ulail nog over op de
parallelschakeling van RA en 50 [0]:

u..= 0,1 [V)

De weerstand is er een van het zogenaamde 'Allen Bradley' type, welke een zeer lage zelfinduktie
bezitten.
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1. Modelvorming van statorwikkeling van synchrone turbogenerator met betrekking tot overdracht
van signalen ontstaan door deelontladingen in de statorisolatie.

2. Meten en analyseren van de signalen die door deelontladingen op de klemmen van de generator
verschijnen.

SAMENVATTING LITERATUUROPDRACHT

Zoek literatuur waarin de problemen uit bovenstaande onderzoeksgebieden beschreven (trachten
te) worden.
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Voorwoord
1 Inleiding
2 Opdracht
3 Samenvatting
4 Abstract
5 Inhoudsopgave
6 Deelontladingen

6.1 ontstaan
6.2 gevolgen

7 Statorwikkelingen
7.1 geleiders
7.2 isolatie
7.3 modelvorming

8 Metingen
8.1 deelontladingen
8.2 signaaloverdracht

9 Conclusies
10 Literatuur
11 Bijlagen

LUST VAN ZOEKTERMEN

nederlands (toegepast op VUBIS)
turbogenerator
elektrische machines
pulspropagatie

engels (toegepast op aIle geraadpleegde bronnen)
insulation testing
partial discharges
turbogenerator
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Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd op onderwerp met bovenstaande zoektermen. Waar
van toepassing is bij de geraadpleegde bron tevens vermeld over welke periode die geraadpleegd
is. Met behulp van de Science Citation Index voIgt op bladzijde 44 en 45 het diagram van
toepassing van respectievelijk de 'citatiemethode en van de 'snowballmethode'.

nederlands
VUBIS

engels
INSPEC Electrical & Electronics Abstracts (1977-1992)
Dissertations Abstracts Gan. 1988-dec. 1992)
Science Citation Index, autonoom toegepast (vanaf 1978)

VERMELDING VAN AANTAL GESELECTEERDE VERWUZINGEN PER BRON

VUBIS 1
Electrical & Electronics Abstracts 53
Dissertation abstracts 4
Science Citation Index 0

opmerking: Zoals hierboven staat zijn uit de Science Citation Index geen verwIJzmgen
geselecteerd. Dit wi! echter niet zeggen dat er geen interessante verwijzingen in de Science
Citation Index stonden. De Science Citation Index is namelijk als laatste bron geraadpleegd
en de reeds uit andere bronnen geselecteerde verwijzingen zijn daarna niet meer vermeld.

VERMELDING VAN SELECTIECRITERIA

Voor opname van een literatuurverwijzing in de definitieve literatuurlijst moet een geselecteerde
verwijzing tenminste aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

geschreven in de nederlands of de engelse taal
niet ouder dan 15 jaar

Verder moet in de titel of in de samenvatting van de verwijzing geschreven worden over 66n of
meerdere van de volgende onderwerpen:

pulspropagatie door statorwikkeling
on-line testen van isolatie van roterende machines.
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RELATIEMATRIX LITERATUURVERWIJZINGEN TOT INHOUDSOPGAVE

6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2

1 x 20 x
2 x x 21 x
3 x x x 22 x x
4 x 23 x
5 x 24 x x
6 x 25 x
7 x 26 x x
8 x 27 x x
9 x x 28 x

10 x 29 x
11 x x 30 x
12 x 31 x
13 x x 32 x x
14 x x 33 x
15 x 34 x x
16 x 35 x x
17 x 36 x x
18 x x 37 x
19 x 38 x

CONCLUSIES

Opvallend is dat er heel weinig boeken geschreven zijn over precies dit onderwerp. Dit blijkt
uit het kleine aantal geselecteerde verwijzingen uit VUBIS. Daarentegen zijn er uit Electrical &
Electronics Abstracts weI veel verwijzingen geselecteerd. Veel belangrijke publikaties staan in
IEEE Power. Op het gebied van deze afstudeeropdracht zijn de onderzoeksresultaten van het
bedrijf Ontario Hydro uit Canada van groot belang. Daar heeft waarschijnlijk ook het eerste
onderzoek naar 'on-line monitoring van turbogeneratoren plaats gehad.

Naar mate van belangrijkheid is een gevonden verwijzing ondergebracht in de 'kern'-lijst of de
'niet-kern'-lijst. Uit het verschil in lengte van beide lijsten blijkt dat er weinig over precies dit
onderwerp ('kern'-1 ijst) gepubliceerd is, maar dat er weI veel artikelen bestaan die het onderwerp
raken ('niet-kern' -lijst).

Belangrijke auteurs zijn bijvoorbeeld G.C. Stone, M. Henriksen en M. Kurtz.
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