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Samenvatting

Eind 1992 heeft de vakgroep TUE/EHC het radio-ontvangststation NORA experimenteel
onderzocht op bliksemveiligheid. In het verleden zijn grote problemen ontstaan bij de voeding en
bij de ontvangstapparatuur door een blikseminslag in de telecommunicatie-toren van het station.
De bliksembestendigheid is met enkele aangepaste EMC-maatregelen op voldoende niveau
gebracht.

Dit verslag behandelt een apart probleem, dat niet tussen de meetsessies door opgelost kon
worden: de bescherming van het camera-monitor systeem voor de bewaking. De camera die het
meest beschadigd raakt, staat op ca. 2 km van het station opgesteld. Een lange kabel voor het
signaal (0-5 MHz base-band video) en een voor de voeding (220 V) zorgen voor de verbinding.

Bij zo lange kabels die door vaak droog duinzand lopen, heeft verbeteren van het aardingssyteem
geen zin meer. Ook was men niet bereid, gezien de hoge kosten, betere types kabel te leggen. De
oplossing is dan de spanningen te begrenzen tijdens een blikseminslag, en weI aan het beide
einden van de twee kabels.

We hebben een commerciele overspanningsafleider voor de video-kabel getest en onvoldoende
bevonden. Beschadiging van de apparatuur was niet uitgesloten. Wei was een grote verbetering
mogelijk met geringe moeite, bijvoorbeeld door veranderen van de lay-out en verwisselen van
enkele componenten.

Een eigenbouw systeem van afleiders voor de camera en de monitor apart is ontworpen, gebouwd
en getest aan door de producent uitgeleende apparatuur. Voor de losse afleiders voor het video
signaal bij camera en monitor bijvoorbeeld malen we een uilgangsspanning van maximaal 10 V bij
een CM stroompuls met een steilheid van 3 kA per microseconde. Bij deze melingen zijn de lange
kabels met hun hoge transferimpedantie adequaat gesimuleerd. Enige EMC-technische
aanpassingen aan de apparatuur waren nodig.

Het eindresultaat is dat een camera-monitor installatie een stroomstoot van 2,4 kA top, of een met
een initiele flank van 0,6 kA/l1s, zonder enige schade overleeft. De totale DM spanning aan de
video-uilgang bijvoorbeeld blijft beperkt tot ca. 10 V. De genoemde stroomparameters zijn een
redelijke schatling voor het aandeel van de bliksemstroom dat deze kabels tijdens een werkelijke
inslag te verwerken kan krijgen.

Ook zijn in het kader van dit afsludeerwerk een aantal melingen uil bovengenoemd experiment aan
het station tot in detail bestudeerd; hel resultaat is ook in het rapport (EHC RAP93025) over de
metingen verwerkt.
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1 Inleiding

Binnen de elektrotechniek kent men het vakgebied 'Electromagnetic Compatibility l', dat zich be
zighoudt met de ongewenste interactie van elektrische circuits. Een onderdeel van het vakgebied
is het ongevoclig proberen te maken van een apparaat of netwerk voor externe stoorbronnen. Een
stoorsignaal kan continu of sporadisch optreden. Een voorbeeld van een sporadisch voorkomend
stoorsignaal is bliksem. Men kan onderscheid maken in verschillende niveaus van (on)gevoeligheid
van een apparaat:
destrukticf: Het apparaat gaat kapot (hicronder valt aIle schade die niet met het bedienen van
de 'reset'-knop te verhclpen is).
tilt: Het apparaat functioneert niet meer goed, maar is niet kapot (na opnieuw opstarten is geen
afwijking meer te constateren).
dip: Op het moment dat de verstoring optreedt werkt het apparaat niet goed meer. Ais de stoor
bron wordt uitgeschakcld, keert de goede werking vanzelf terug.
ongcvoelig: Ook tijdens de verstoring werkt het apparaat goed.
De eigenschap destruktief is vrijwel altijd ongewenst. Bij een continu stoorsignaal is aileen de
eigenschap ongevoclig toelaatbaar. Echter bij een sporadisch stoorsignaal kan de eigenschap dip
of zelfs tilt toelaatbaar zijn. Verderop zal blijken dat dit meer manieren van beveiligen toelaat.

Dit verslag gaat over het verkrijgen van een niet-dcstructievc eigenschap van een elektronische
schakeling of netwerk bij een sporadische verstoring. Met name storingen die opgewekt worden
door een nabije (maar niet directe) blikseminslag.

Voor wie nog niet zo bekent is met de diverse aspecten die hierbij komen kijken, of die zich er uitge
breider in wil verdiepen, worden de volgende literatuur-bronnen aangeraden : (1] en [2] bestrijken
vrijwcl het gehele EMC vakgebied. I1ierin zijn tevens dcfenities van vaktermen zoals 'transferim
pedantie', 'CM', 'DM' en 'EMC-kast' te vinden. [3] belicht kort verschillende aspecten am tot een
overzicht van maatregclen voor bliksembescherming van microprocessor-gestuurde processen te ko
men. In [4], [5] en [6] (maar ook op biz. 321 van [2]) staan statistische gegevens van de elcktrische
eigenschappen van bliksemontladingen. Een praktische methode voor susceptebiliteitsonderzoek
wordt beschreven in [7]. [8]geeft een vrij uitvocrige verhandeling over netfilters gekombineerd met
overspanningsafteiders. [9]beschouwt de bijdrage van kabcls en connectoren bij het inkoppelen van
storingen.

Men kan voor het verkrijgen van een niet-dcstrllctievc eigenschap van een elektronische scha
keling of netwerk bij een sporadische verstoring het zelfde principe volgen als voor het verkrijgen
van de eigenschap ongevoelig bij continue verstoringen. Indien de eigenschap ongcvoelig oak
vereist is voor sporadische verstoringen is dit zclfs de enige bruikbare methode. Deze methode,
waaraan voortaan gerefereerd zal worden als de loodgietersmethode bestaat uit het aanbrengen van
voldoende aarding en afscherming. Dit houdt in dat de apparatuur in een afgeschermde ruimte, de
zogenaamde EMC-kast, geplaatst wordt, waar de signaal en voedingsleidingen aileen in of uit gaan
via of dikke, goed tegen de wand gemonteerde (Iineaire) filters2 , of via goed afgemonteerde kabels
met cen voldoende lage transferimpedantie3

, waarbij er natuurlijk voor gezorgd moet worden dat
de verstoring ook aan de andere kant van de kabel niet rechtstreeks in het DM-circuit kan inkop
pelen. Dat met deze methode een kompleet radiostation storingsongevoelig gemaakt kan worden,

I Er wordt vrijweillitsluitend de engelstalige benaIllillg, en vaak de afkorting daarvan, EMC, gebruikt.
2 Aileen toepasbaar indien het vennogen van de stoorbron in de band van het signaal vee! kleiner is dan het

signaalvermogen.
3 zie [1) voor defenitie van het begrip transferimpedantie.
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kan men lezen in [10]. In desbetreffend radiostation was een veelheid aan systemen opgesteld.
Bepaalde systemen (zoals besturingscomputers) moesten totaal ongevoelig zijn voor storingen.
Bij andere systemen was elke niet-destruktieve eigenschap toegestaan. Ret was onmogelijk de
verschiHende systemen appart tc bchn.ndclcn, dus .....erd het rn.diostation in zijn geheel aangepakt ell

tot een grote EMC-kast gemaakt. Er zijn bliksemsimulatiemetingen aan dit radiostation gedaan,
voor en na aanpassing van het aardingseireuit. en de kabelaansluitingen. De gegevens van deze
metingen zijn gebruikt om de inkoppeling van storingen zoals gemeten bij enkele subsystemen met
de achterliggende theorie te vergelijken, dit is als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd.

Voor sommige systemen is bovengenoemde methode echter economisch niet haalbaar. Bij vide
oeamera's voor terreinbewaking bijvoorbeeld. Daar ligt al een lange (bijvoorbeeld 2 km) kabel
ingegraven. Ret vervangen hiervan lOU zeer duur zijn. Ook zou men extreem dure kabels moeten
gebruiken, vanwege de grote lengte. Bovendien werkt het middel gedeeltelijk avereehts: de kabel
wordt voor zwerfstromen4 een makkelijker pad. Indien de camera uit een lokale netaansluiting
gevoed wordt is het zowieso onmogelijk de grate van de netkabel-videokabel-lus te be'invloeden of
de transferimpedantie van de net leiding te veranderen. Gelukkig kunnen we hier gebruik maken
van devolgende methode:

Indien bij een sporadische verstoring de eigenschappen dip of tilt toelaatbaar zijn, kan gebruik
worden gemaakt van de methode die verder aangeduid wordt met symptoombestrijding. Dit houdt
in dat elk kwetsbaar elektronisch apparaat in een eigen, minimaal-EMC-kastje komt (voor appa
raten met metalen behuizing is dit meestal al voldoende) en dat op aile in- en uitgaande leidingen
van elk apparaat spanningsbegrenzende sehakelingen worden geplaatst, die onderling ZQ met elkaar
zijn verbonden dat stoorstromen via deze schakelingen kunnen uitwisselen en niet alsnog doorlopen
naar het apparaat. De spanningsbegrenzende schakeling, ook overspanningsafleider genoemd en in
de rest van het verslag vaak aIleen aangeduid met 'afleider', dient het legale signalen ongemoeid
te laten (hoewel meestal toch enige verzwakking optreed) en signalen met een amplitude boven
een bepaalde drempel zo vee! mogelijk te verzwakken (ideaal ZOIl zijn afkappen op het drempel
niveau). Afleiders zijn sterk niet-lineaire schakelingen, zodat zorg dient te worden besteed dat
deze niet-lineariteit niet het legale signaal aantast (harmonische vervorming). In dit verslag wordt
een eenvoudig systeem met een ced-camera en een zwart/wit-monitor besproken waarvoor via deze
methode een beveiliging is ontworpen, gebouwd en getest.

4 Oat zijn stromen van een blikseminslag elders, die zich via de aarde of allerlei aardgeleiders een weg zoeken
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2 Beveiliging van een camera-en-monitor systeem tegen
indirecte bliksem

Een systeem dat veelvuldig wordt gebruikt voor terreinbewaking bestaat uit een eenvoudige ccd
camera en een zwart/wit-monitor, met daartusscn een low-cost coaxiale verbinding voor het vi
deosignaal en een gewoon netsnoer. Bij een nabije bliksemontlading wordt door de Ius netsnoer
camera-videokabcl-monitor flux omsloten waardoor er mogelijk5 een stoorstroom gaat lopen6 . Een
andere mogelijkheid is dat er zwerfstromen7 over de kabels gaan lopeno Voor de aanpak van de be
veiliging maakt dit in principe geen verschil, het eigenlijke gevaar is dat via de transferimpedantie
van de videokabel inkoppeling van een OM-stoor-spanning plaatsvindt. Omdat de afstand tussen
camera en monitor enkele kilometers lang kan zijn is het economisch onhaalbaar de kabels door be
tere te vervangen, ten einde een beveiliging volgens de loodgietersmethode te verkrijgen . Omdat een
door bliksem opgewekte stoorpuls een sporadische verstoring is, en aileen een niet-destructieve
eigenschap is vereist, kan met symptoombestrijding worden volstaan: gevaarlijke spanningsampli
tuden aan de in- en uitgangen van de apparaten worden weggewerkt met overspanningsafleiders.

2.1 Principe volgens de symploombestrijdings-methode

Zoals reeds vermeld in de inleiding dient ieder apparaat in een mini-EMC-kastje te worden ge
plaatst. Oit hoeft geen volledige EMC-kast te zijn. Bet kan voldoende zijn een aardplaat of
(brede) strip als uitgeklede EMC-kast te gebruiken. Waar signaal en/of voedingsleidingen de 'boze
buitenwercld' en de 'bcschermde omgeving' verbinden zitten de overspanningsafleiders, die een
integraal onderdeel van de (uitgeklede) EMC-kast vormen. Oe transferirnpedantie van de aardver
binding tussen de afleider (over de EMC-kast) naar de leidingen in de 'beschermde omgeving' dient
zo klein mogelijk te zijn en de leidingen tussen de afleiders en elk apparaat moeten een lage trans
ferimpedantie hebbcn (korte, goede kabels en goed afgemonteerd), in verband met de reststromen
die nog tussen het apparaat en de'EMC-kast' kunnen lopeno

Apparaat

--.--[I]-

~ -ffescnermae omgeVin-g

I

I
I
I
r
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

IL _

Boze buitenwereld I

figuur 1; Principe van bescherming van eell apparaat middcls de symptoombestijdings-methode.

sVoor hoogfrequente storingen is de Ius altijd gesloten via paracitaire capaciteiten. Laagfrequente storingen
kunnen voor een doorslag in cventueel aanwezige galvanische scheidingen in de Ius zorgen

60it mechanisme is bij de experimenten gesimulccrd
7 dit zijn stromen die cen restant zijn van een blikseminslag in een object in de buurt, waarvan het aardsysteem

vcrbonden is met de aardc van het te bcschermen systeem, direkt of via de grond, die door het te beschermen
systeem weglopen.
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Het is verstandig om verschillende bij elkaar in de buurt staande apparatcn in dczelfde 'EMC-kast'
te 'plaatsen', om te voorkomen dat er (gevaarlijke) spanningen tussen de aardes van verschillende
systemen ontstaan. Evenzo wordt aangeraden de aard-plaat of strip met de lokale 'moeder aarde'
te veibinden, ;vant de grori.d en de !cidi:1gcn die op de 'E!\1C-k~t' cindigcn vormen oak €€n aardlus.
Bct een en ander is gc·illustreerd in figuur 2, waar drie camera's via een schakel-matrix doorver
bonden kunnen worden met twee monitoren, elk op een andere plaats. Bij een monitor staat ook
nog een telefoon.

A = Afleider
C = Camera
M = Monitor
# = Schakelmatrix

220 V '"(PTT)

figuur 2; Voorbccld van principcopstelling met 3 camera's,

twee monitoren, en 1 schakelmatrix.

Doordat aile aardleiders van aile verbindingen met elkaar verbonden zijn kunnen er CM-stromen
ontstaan door aanwezige continue stoorbronnen, met name het 50 Hz veld. Deze CM-stromen
koppelen via de transferimpedantie van de kabels in het videosignaal in, hetgeen trillen van het
beeld kan veroorzaken. Door bij de camera de aarde van dc voeding niet door te verbinden met
de aarde van het videosignaal kan er geen (Iaagfrequent)CM-stroom lopeno De in de aardlus ge
mduceerde spanning komt over de galvanische scheiding van de voedingstrafo te staan, waar men
er geen last van heeft. Een probleem is dat elke stoorspanning nu over de trafo komt te staan, dus
ook een door een nabije bliksemontlading ge·induceerde spanning. Hoewel de galvanische scheiding
in de trafo uiterst robuust kan zijn, zal er vroeg of laat toch een overslag plaats vinden. Voor
zeer snelle stoorpulsen kan via de paracitaire capaciteit van de scheiding ook zonder doorslag
een hoogfrequente common-mode stroom doorlopen naar de camera. Bij de camera waarvoor
verderop in dit verslag een beveiling wordt gegeven, liep deze dan via de negatieve dc-aansluiting8 ,

80e weg via de positieve dc-aansluiting bevat een veel grotere impedantie, waaraan een dikke afvlakcondensator
in de voeding parallel staat, zodat ook dit decl van de CM-stroom op de negatieve aansluiting terecht koml.
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die met het metalen huis van de eigenlijke camera was verbonden, naar de videokabel. Door de
transferimpedantie van de videokabel werd een DM-spanning ingekoppeld, die de eindversterker
van de video-uitgang opblies.

Wanneer de netaarde en de videoaarde onder normale omstandigheden bij de camera geschciden
zijn, moet de beveiliging voor een ongevaarlijk voorkeurspad tussen beide aardes zorgen, waarover
tijdens een stoorpuls weI stroom kan lopen. Het systeem dient dus een soort schakelaar te bevatten,
die tijdens de stoorpuIs de aardes met elkaar verbindt. Deze voorziening zal verder aangeduidt
worden met 'de scheider'. Er kan nu een grote stroom over de aardleider van de netaansluiting
gaan lopen. Via de transferimpedantie van de netkabel kan er dan toch nog een te grote spanning
over de galvanische scheiding van de trafo komen te staan. Daarom dienen de fase aansluitingen
via een afleider met de trafo verbonden te worden.

De aardplaat die de 'EMC-kast' voor de eigenlijke camera vormt is verbonden met de mantel van
de videokabel, daar waar deze de afleider voor het videosignaal binnenkomt. Er dient zorg voor
gedragen te worden dat er niet aIsnog een gevaarlijke DM-spanning ontstaat in de aansluiting
tussen de afleider en de eigenlijke camera (korte aansluitkabel met lage transferimpedantie en laag
houden van de 'reststroom' die hierover gaat lopen). Het een en ander is voor de situatie met een
camera en een monitor geschetst in figuur 3.

220 V '" (A---,

s

M

nctsnoer

videokabel

A = Afleider
C = Camera
S =Scheider
T =Trafo (cameravoeding)

IVI = Monitor

figuur 3; Schets van principe van bcveiliging van een camera
en cen monitor met aardscheiding bij de camera.

Bij meer complexe systemen zoals in figuur 2 zijn er meerdere aardlussen die niet allemaal met
aardscheidingen bij de camera's onderbroken kunnen worden. Dc ideale oplossing voor zo'n meer
complex systeem is stcrk afhankclijk van de (on)mogelijkheden van het specifieke systeem (denk
bijvoorbeeld aan dc hoeveelheid extra kabel die nodig kan zijn als dc schakelmatrix bij een van de
monitoren wordt geplaatst, en in hoeverre het mogelijk is bepaalde leidingen via de loodgieters
methode te beschermen). Wil men een aardscheiding bij een monitor aanbrengen, dan moet men
erop letten dat een metalcn behuizing altijd aan de randaarde van het net komt, dit vanwege per
soonlijke vciligheid. Het systeem gemoduleerd uitvoeren en aardscheidingen in de videoleidingen
aanbrengen is ook een mogelijkheid. Er zal in dit verslag verder aileen naar het systeem met een
camera en een monitor worden gekeken.
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2.2 Overspanningsafteiders

2.2.1 Trapsgewijze opbouw als cascadeschakeling van niet-lineaire spanningsdelers

Bij een spanningsdeler zoals getekend in figuur 4 geldt Uuit = Uin RI~;R;' met R~ de parallel

schakeling van R 2 en Rb. Indien we voor RI en/of R 2 niet-lineaire, zuiver resistieve elementen
zonder hysterese kiezen, kan de rc1atie tussen in- en uit-gangsspanning bcschreven worden door
Uuit = Uin . k(Uin) met k(Uin) een tijdsinvariante, monotoon niet-stijgende functie.

figuur 4; Een spanningsdeler.

Door een aantal 'trappen' van niet-lineaire spanningsdelers achter elkaar te zetten kan de gewcnste
overdracht beter benadcrt worden. Er moet op gelet worden dat het legale signaal door de vele
elementen die in serie staan met de belasting niet teveel verzwakt wordt. Indien nodig voigt ook
nog een lineair filter dat componenten buiten de band van het legale signaal, zeker die in de afteider
zelf opgewekt worden, tegenhoudt. In figuur 6 is de totale meertrapsafleider geschetst.

'-v-" '-...-"
1e trap 2 e trap

'-v-"

n e trap

LINEAIR
FILTER

Uuit

figuur 6; Principeopbouw van een meertrapsafleider.

De elementen Ru : met x E {I, ... , n} worden de serie-elementen genoemd, omdat ze in serie met
de be1asting staan. De elementen Rpr met x E {I, ... , n} worden de paralle1-elementen genoemd,
omdat ze parallel staan aan de volgende trap. Indien inductieve of capacitieve elementen in de
afleider zijn opgenomen geldt: Uuit(tnu) = Uin(tnu) . k( f~n Uin(t) dt, Uin(tnu) , dUd~(t) It n ).

Indien elementen met een hysterese in de afleider zijn opgenomen (schakelende elementen) geldt:
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Uuit(t) =Uin(t). k( Uin(t) , Uuit(t - {)) met { ! O. Merk op dat k nu een niet-tijdinvariante funktie
is. Ret zal duidelijk zijn dat uitgebreide berekeningen aan het gedrag van overspanningsafleiders
niet mogelijk zijn. In figuur 5 staat het ideale verloop van k( Uin) gegeven en een verloop zoals dat
in praktijk bereikt kan worden.

t
~ 1 ~

:~~~Ic.
I

~J..;k
~-A.

}VDI. /(V,(
0

0 ~.~,f v~ tV" lv.l
Vc"".~ v·~

~

o ...o---+----+----+---t---t--
VN~ lVe(

figuur 5; A: Gcwenste en praktische haalbare relatie tussen in- en uitgangsspanning
B: Gewenst en praktische haalbare verloop van de k-functie bij

zuiver rcsistieve elementen (statische overdracht).
C: statische (quasi-DC) overdracht met schakelend elemcnt(en).

Als ingang van de afieider wordt gedefinieerd: de kant waarvan de storing komt (de kant die aan
de 'boze buitenwereld' grenst). Bij een signaaluitgang komt het signaal dus van de andere kant,
hetgeen beperkingcn aan de toegepaste niet-lineaire elementen en het lineaire filter stell. I10ewel
dit geen essentieel verschil uitmaakt, dient men er bij het ontwerp of de keuze van een afieider wcl
rekening mee te houden.

2.2.2 Gcschikte serie-elemcnten voor cen afteider

Meestal dient de impedantie van de aangesloten kabel als serie-element voor de eerste trap, daar
dit element het meeste verrnogen te verwerken krijgt, en bij de kabel de dissipatie gespreid over
een grote lengte plaatsvindl. Een spoel als serie-element wordt afgeraden orndat mogelijk induk
tieve koppeling van de cne naar de andere spoel (of Ius) plaatsvindt. Een verschijnsel dat moeilijk
te controleren is. Ook dient men bedacht te zijn op induktieve spanningspieken bij schakelende
elementen elders in de afieider (AIs de afschakeldrempel hold> 0 (zie figuur 5) is). Wei kan het
wenselijk zijn induktiespanningen over de paracitaire indukties van parallel-elementen te compen
seren middels een serie-induktiviteit, zie ook biz. 18 . Een condensator als serie-element komt niet
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in aanmerking omdat het door te geven videosignaal bijna-DC-componenten bevat. Blijft over een
al dan niet lineaire weerstand. Een nietlineaire weerstand zou dan een toenemende weerstand bij
toenemende spanning moeten hebben (een soort stroomverzadiging), er zijn echter geen voldoende
robuuste eleiTlenten met deze eigenschap, claar de dissipatic van zo'n element rneer dan lineair9

zou toenemen met de stroom. Een lineaire weerstand is goed bruikbaar en kan voldoende robuust
worden uitgevoerd: een koolcomposiet weerstand van het type 'Allan Bradley 2 Watt' kon bij tests
herhaaldelijk een puis met energieinhoud van 20 Joule dissiperen, waarbij de weerstandswaarde
voor en na een puis slechts +0.5% verschilde. De maximale DM spanning op een aansluiting van
een RG58 kabel met een BNe-plug bedraagt ongeveer 4 kV (daarboven treedt doorslag over de
aansluiting van de connector of in de kabel plaats). Twee weerstanden van 10 n in serie kun
nen een driehoekvormige puis met een top van 4 kV en een duur van 150 11S weerstaan, hetgeen
overeenkomt met de breedte van een gemiddelde bliksempuls (deze is 75 IlS (50%-50%)). Draadge
wonden weerstanden hebben ook een goede pulsbelastbaarheid, maar worden afgeraden vanwege
hun paracitaire induktic. Tenzij anders vermeld zijn aile in de rest van dit verslag genoemde weer
standen van het type 'Allan Bradley 2 Watt Koolcomposiet'. Figuur 7 is een afbeelding van een
opengewerkte weerstand van dit type.

I ,

K-----·------·- -~, ., I,S 111tr1 /,

figuur 7; Foto van een opengewerkte 2 Watt

Allan-Bradley koolcomposiet weerstand.

Duidelijk is te zien dat het weerstandsgedeelte (het donkere middengebied) bijna het hele volume
omvat. Doordat de dissipatie gespreid over bijna het hele volume plaatsvindt, wordt optimaal
gebruik gemaakt van de warmtecapaciteit.

2.2.3 Geschikte parallel-elementen voor een aflcider

De weerstand van het parallel-element moet afnemen bij toenemende spanning. Hierdoor hoeft het
parallel-element vecl minder te dissiperen dan het serie-element, en dit maakt tal van niet-lineaire

9 Als we ervan uitgaan dat de bron een stroombron is
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elementen, waarbij de stroom meer dan lineair toeneemt met de aangelegde spanning, geschikt om
te gebruiken als parallel-element.

We kunnen onderscheid maken tussen schake/ende en niet-schakelende elementen en tussen uni
direciionele en bidirectione/e elementen. Voor een schakelend element heeft de functie v(i) geen
inverse functie: er bestaat geen functie i(v). Indien het element een hysterese bezit is zijn gedrag
niet-tijdsinvariant, en bestaat er aileen een functie i(v(t), i(t-E)) met E1 O. Schakelende elementen
zijn niet geschikt voor toepassing in voedingsleidingen als de voedingsbron in staat is de benodigde
houd-stroom ihold door de afleider te sturen, gedurende zekere tijd.

Vrijwel aile elementen vertonen een inschakeltraagheid, zodat de schakelfuncties aileen voor DC
te geven zijn, hetgeen weinig zin heeft voor hetgeen waar het hier omgaat: onderdrukken van
snelle spanningspulsen. Daar komt nog eens bij dat voor bepaalde elementen de waardes van
Vdrempel, idrempel en ihold een randomgedrag vertonen. Als voorbeeld wordt in figuur 8 de gemeten
spanning over een paar neonpitjes met serieweerstanden getoond, bij verschillende stroomplllsen
onder identieke omstandigheden.
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figuur 8; Voorbccld van variercnde schakcltraaghcid van neonpitjes.

Bij bepaalde niet-schakelende elernenten kan de v( i) karakteristiek veranderen bij overbelasting
(een verschijnsel dat met 'degeneratie' of 'veroudering' wordt aangedllid), hetgeen bijvoorbeeld bij
ZnO-varistoren voorkomt. Het element valt niet direkt uit, maar tast door zijn grotere lekstroom
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het legale signaal aan of gaat (bij voedingsleidingcn) steeds meer dissiperen. Dit kan leiden tot een
onbegrepen kwaliteitsvermindering of een uitval na langere tijd. In bijlage 2 wordt-een meting die
aan een dergelijk verschijnsel is verricht behandeldo

Voor bidirectioneie elementen geidt v( i) = -v(-i) 0 Unidirectioneie eiementen vertonen het ge
wenste niet-lineaire gedrag slechts bij een polaritcit, zij kunnen niet zonder meer worden toege
past omdat men de polariteit van de stoorpuls niet van tevoren weet. Sommige unidirectionele
elementen kan men zonder bezwaar anti-parallel of anti-serieel schakelen om een bidircctioneel
totaalgedrag te krijgeno Bij anderen kan men gebruik maken van een 'uni-naar-bi' converter: de
diodebrugschakelingo Het een en ander staat met voorbeelden geOillustreerd in figuur 90

relatie in- en uit

gangsspanning bij

gebruik als

parallel-element

met als

serie·element een

weerstand.

1-,
.......!

I-,

-. -

I-,

,
"i

-. -

-. -

I-,

,
"i

-. -

A B c D E F
figuur 9; A Bidirectioneel schakelend element (gaspitje)

B Bidirectioneel (niet-schakelend) element (varistor)
C Unidirectioneel (niet-schakelend) element (diode-kettinkje)

D Twee unidirectionele elementen anti-parallel
E Twee unidirectionele elementen ant-serieel (zenerdiodes)

F Unidirectioneel element in diodebrug

Een voordeel van het niet-lineaire element in de diodebrug is dat de capaciteit van de diodes (welke
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voor kleine signalen rond nul netto gelijk is aan de capaciteit van een diode) de netto capaciteit
bepaald, die meestal kleiner is dan de capaciteit van het elementdat in de brug wordt geplaatst.
Hierdoor verbetert de maximale bandbreedte van het legale signaal waarvoor de afleider toegepast
kan worden. Nadelen zijn dat de maximale stroom beperkt wordt door die van de diodes en dat
de inschakeltraagheid van de diodes een spanningspiek veroorzaakt. Deze inschakelpiek is gemeten
voor een afieider bestaande uit een gaspitje, cen serieweerstand van 20n en een diodebrug met
op de plaats van het unidirectionele element een kortsluiting. De initiele flanksteilheid (dit is
stroomtoename in het begin) bedroeg ongeveer 150 AIIlS. De opstelling en meer uitgebreidere
meetresultaten zijn te vinden in bijlage 3. In figuur 10staat voor een paar verschillende diodes de
gemeten spanning over de diodebrug.
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figuur 10; Resultaat voor vcrschillendc types diodcn van
de meting vall !tet insc!takclgcdrag.

Merk op dat bij geen van de cllrven van figuur 10 het inschakelcn van het neonpitje is te zien. Dit
duurt voor aile gevallen langer dan Ills. Voor pulssteilheden in de buurt van 7 kAI J1.S worden
echter inschakeltijden van rond de 50 ns gemeten. De inschakelpiek van de diodes is dan niet
duidelijk rneer te onderscheiden.

Voorts voigt een tabel ter illustratie van het brede bereik van en de verscheidenheid in niet-lineaire
elementen die in afieiders gebruikt kunnen worden, daarna voIgt per soort element een toelichting.

13



Drempel

tabel 1; Voorbeelden van gegevens van diverse mogelijke parallel-elementen.
(De gekozen typenummers zijn ter illustcatie van het bereik van de elementen,
ze hoeven niet in aarunerking komen voor ons doe!.

soort I type I scha- I uni- I capaci- I Traag- I top stroom
element nummer keiend of bi- telt heid 8/20/-,3 puis spanning

of niet direct. (in nF) (in /-'3 ) (in kA ) (in Volt)
neonpitje Pm 90 86 S B <0.001 0.05-5 >10. 90

Pm 350 86 S B <0.001 0.05-5 >10. 350
Fm GOO BG S B <0.001 0.05-5 >10. 600

surgector SGT03UI3 S U 0.05 < 0.001 0.200 30
SGT23BI3 S B 0.10 < 0.001 0.200 230

Varistor V8ZA05 N B 0.70 < 0.001 0.025 8
(ZnO) VI8ZA40 N B 22. < 0.001 2.0 18

V250LAIO N B 0.22 < 0.001 2.5 650
VI000LA80A N B 0.13 < 0.001 4.5 1600
VI31BA60 N B 20. < 0.001 50. 200

zcnerdiode BZX79C6V2 N U 0.12 < 0.05 ±0.017 6
UDZ807HR2 N U 0.3 8

Transient
Voltage TVS505 N U 0.8 < 0.001 0.100 6
Surpressor EPS5 N B 0.4 < 0.001 0.090 6
Diode IN4148 N U ±O.OOI ±0.005 ±0.003 3
(ketting IN5408 N U ±0.03 ±0.5 ±0.020 3
van 5 ) BY229 N U ±0.05 ±0.15 0.135 3

BYV27-100 N U 0.023 < 0.05 0.50 3
MQTV N B ±0.02 < Ips >1. ±50

• Het neonpitje is een vonkbrugje, ondergebracht in cen met speciaal gas gevuld buisje, het
geen de reproduceerbaarheid van de doorslagspanning en de levensduur ten goede komt. lIet
is een bidirectioneel, schakelend element, met een grote hysterese, en daarom meestal niet
gebruikt in voedingsleidingen. De paracitaire capaciteit is zeer klein, de lekstroom nagenoeg
nul. Ze zijn traag, er is slechts een beperkte keuze in ontsteekspanningen, die niet nauwkeurig
zijn. Ze kunnen zeer grote stroompulsen voeren, maar hun levensduur is dan weI beperkt.

• Surgector is de naam die de fabrikant RCA geeft aan een thyristor met on-chip meege
bakken ontsteekcircuit op zenerdiodebasis, hetgeen resulteerd in een uni- of bi-(met triac)
directioneel, schakelend element (zie bijlage 4 voor datasheets). De surgector is snel, geschikt
voor redelijk grote stromen en heeft een redelijk lage capaciteit. Met een iets mindere per
formance zou een dergelijk circuit ook met discrete componenten op te bouwen zijn, indien
de gestelde eisen afwijken van de eigenschappen van de geprefabriceerde exemplaren.

• Mctaaloxidevaristoren, tegenwoordig meestal zinkoxidevaristoren, worden onder meer uit
gebreid toegepast in de energiewereld. Het zijn bidirectionele, niet-schakelende e1ementen IO ,

die voor een breed bereik van maximaal stromen gemaakt kunnen worden. Ze zijn snel, maar
hun capaciteit is vrij groot zodat ze vrijwel aileen in voedingsleidingen worden gebruikt. Ze
hebben een relatief grote lekstroom, die met de loop der tijd kan toe- of afnemen (zie [12]).
Bij overbelasting treden degeneratieverschijnselen op zoals het excessief toenemen van de
lekstroom (zie bijlage 2). In [13] wordt bekeken wanneer een defecte varistor zich als een
kortsluiting, dan wel een open verbinding of een ohmse wcerstand gaat gedragen.

• Een zenerdiode is een unidirectioneel, niet-schakelend element, waarvan door anti-serieel
schakeling gemakkelijk een bidirectionele versie te maken is. De gewone zenerdiode, meestal

IOof behoren dat te zijn: sommige ZnO-varistoren worden er door de auteur dezes van verdacht onder bepaalde
omstandigheden schakelend gedrag te vertonen, hctgeen nader dient te wordcn onderzocht.
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ontworpen voor voedingsstabilisatie, heeft een vrij grote capaciteit, die echter kleiner is dan
die van een varistor, en is sne!. De maximale stroom is echter klein. Bepaalde fabrikanten
maken speciale zenerdiodes die grote stroompulsen kunnen verwerken en toch snel zijn. Deze
noemen ze dan Transient Voltage Surpressor, en zijn ook verkrijgbaar als bidirectioneel
element, waarbij al twee zenerdiodes anti-serieel geschakeld in een behllizing zijn gestopt .

• Ook de 'gewone' diode is prima te gebruiken, waarbij men de drempelspanning kan varieren
door er meerdere in serie te zetten: het diodekcttinkje. De diode is een unidirectioneel
element, maar door anti-parallel schakelen van twee diodes of diodekettinkjes verkrijgt men
gemakkelijk een bidirectioneel element. Gebruikt men een diodekettinkje van meer dan vier
diodes, dan kan men diodes uitsparen door een unidirectioneel diodekettinkje van twee di
odes minder in een diodebrug van dezelfde diodes te zetten. Er zijn snelle diodes die grote
stromen kunnen hebben, meestal ontworpen voor in geschakelde voedingen, die uitstekend
voldoen. Door serie schakcling van de toch al niet al te grote capaciteit van een diode, is
de capaciteit van het diodekettinkje klein, echter een diodekettinkje in een brug geeft netto
dezelfde capaciteit als een diode.

• De Metallic Quantum Tunneling Varistor oftcwel MQTV, zoals beschreven in [14],
is een nieuwe ontwikkeling: een bidirectioneel, niet-schakelend element met een bijna ideale
v(i)-curve dat razendsnel is en cnorrne stromen afkan leiden. Er is echter nog weinig concrete
informatie over tc vinden.

2.2.4 Opbouw van aflciders vaal' in vidcoverbinding

Dc video-ingang van de monitor, type PHILIPS LOll 2132/10, is hoogohmig (±14Hl) en heeft een
vrij grote ingangscapaciteit (±75pF). In de monitor is een extra laagdoorlaat filterje aangeLracht,
zie figuur 11, met een bandbreedte van ongeveer 5 Mllz. Bet schakelaartje dat oorspronkelijk
diende om een 75 n afsluitweerstandje in te schakelen is nu in gebruik om tussen de ingang met,
of die zander laagdoorlaatfilter te kiezen. Zo kan de invloed van het filter op het beeld worden
nagegaan. Deze is niet merkbaar. I1et filtertje is eigenlijk niet nodig, maar was blijven zitten
van een voorlopige versie van de monitor-video-afleider, waarbij nog grote, snelle pieken (10-20ns
breed) aan de llitgang verschenen.

L= 10 pH
(3 windingen op een varkensneusje)

C=15 pF
R.=220n

(serieweerstand van afleider ervoor)

Cd= 110 pF
(paracitaire capapaciteit van de

diodes in afleider ervoor)

figuur 11; Laagdoorlaatfiltcr in monitor.

Het filtertje heeft, als we aileen de serieweerstand van de afleider meenemen, een resonantiepiekje
van +8.5 dB bij ±10 MHz, en verzwakt bij 50 MIIz al ±35 dB. Nemen we ook de parallelcapaciteit
van de diodes in mee dan wordt dat + 14 dB resp. -48 dB. Omdat ook bij de defenitieve versie van
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de monitor-video-afleider de grootste pieken zeer smal zijn (10-20ns) heeft het filtertje een positieve
invloed.

Omdat de video-ingang hoogohmig is, mag de afleider een vrij grate serieweerstand bevatten. De
afsluitweerstand voor de videokabel (75n) dient dan v66r de afleider te komen, anders vormt deze
een spanningsdeler met de serieweel'stand van de afleider. Deze verzwakt het legale signaal aan
zienlijk, aangezien we de serieweerstand van de afleider liefst zo groot mogelijk kiezen). Uitgebreid
experirnenteren heeft geleidt tot de tweetraps afleider volgens figuur 12. Door het gaspitje ill de
eerste trap kan de afleider in principe 20kA verwerken ll . Over het gaspitje kan een spanningspuls
van ruim 1.5kV komen te staan, gedurende tijden in de grote orde van IJls. Door de diodes
loopt dan ruim 7 A. De diodes moeten hier tegen kunnen: een IN4148 kan dit niet, er zijn speciale
diodes nodig, zoals de gekozen BYV27-100, die een maximale stroompuls van 50A kan hebben, en
toch zeer sne! is. Bij een grotere serieweerstand zou de keuze van de diodes mindel' kritisch zijn,
echter de maximale waarde van de serieweerstand in de afleider wordt begrenst door de som van
de (paracitaire) capaciteiten die achter de weerstand zitten. In dit geval zijn dit de capaciteit van
de diodes, de condensatoren in het laagdoorlaatfilter en de ingangscapaciteit (resp. 1l0pF,4x15pF
en 75pF). Bij benadering kan de serieweerstand plus de bronweerstand en de somcapaciteit als
een eerste orde LDF worden gezien. De bandbreedte is dan ongeveer 2.4MHz. Dit is wat aan de
krappe kant: met enige moeite is het verschil in beeldscherpte met en zonder afleider te zien.

N

RA =7Sn (Afsluitweerstand)
Rs=220n

D1 ... D8 =BYV27-100
N=Pm 90 86 (Gaspitje, 90 Volt)

figuu,. 12; Afleider voor de video-ingang van de monitor

Een meer complexe afleider is nodig voor de video-uitgang van de camera, daar de serieweerstand
van deze afleider een spanningsdcler vormt met de 75n van de kabe!-met-afsluiting, en dus de totale
serieweerstand een stuk kleiner dan 75n moet zijn. Een totale serieweerstand van ongeveer 40n
blijkt geen prablemen op te leveren. Daar komt nog bij dat de uitgangsbuffer van de videocamera
het meest kwetsbare onderdeel van het systeem is, zodat aan deze afleider hoge eisen gesteld worden.
De afleider zoals in figuur 14 bestaat uit vier trappen, waarvan de eerste twee zijn opgebouwd uit
robuuste componenten, die het naar de volgende trappen doorgegeven vermogen zoveel mogelijk
moeten beperken. De laatste twee trappen bestaan uit snelle componenten, die de overgebleven
spanningspiek 'bijschaven' tot een aanvaardbaar niveau.

11 Aangenomen dat de stroom zich gelijk vcrdcclt over ader en mantel
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legale signaal

storing

(tussenschotje)

RA = 280n
Rp = O.lln
R. 1 = IOn
R. 2 = 15n
R.3 = l5n

D 1 ... D 4 = BY229
D5 , D6 = BZX79C6V2

D 7 ... D 16 = lN4148
L = 0.55/111

S = SGT03U13
N = neonpitje 90V

C
A
M
E
R
A

figuur 14; Afleidcr voor de video-uitgang van de camera

De fabrikant garandcert dat over de slIrgector die in de twcede trap gebruikt is nooit meer dan
80 Volt komt te staan. Er is echter 250 Volt gemeten! De diodebrug waarin de surgector staat is
opgebouwd uit BY229 diodes die een piekstromen van 135 A kllnnen verwerken, en normaal redelijk
snel zijn. Bet initieel niet in geleiding zijn van de surgector vertraagd echter het in geleiding komen
van de diodes en omgekeerd. Dit heeft als nadeel dat, afllankelijk van de aangeboden puIs, het
enkele honderden nanoscconden duurt voordat dc diodebrug en surgector in geleiding komen. Er
is gcexperimcnteerd met ecn condensator of een condensator met serieweerstand parallel aan de
surgector, de resultaten hiervan waren echter niet bevredigend. Bij zeer steile pulsen kan het
neonpitje nog eerder aangaan dan de surgector. Een voordecl is dat hct in geleiding komen van
de diodebrug en de surgector vrij geleidelijk gebeurt, zodat er geen inductiepiek ontstaat. Bet in
geleiding komen van het neonpitje gebeurt wei heel snc\. Het neonpitje neemt de stroom over die
inmiddcls al in de volgende trap loopt. Daar ontstaat dan een negatieve spanningspiek ten gevolge
van de negatieve dildt en de paracitaire inductie van het parallel-clement. Door het spoelje in serie
met het neonpitje kan de stroom daar minder sncl toenemen. In de rest van de schakeling neemt de
stroom dan minder snel af, en de piek verdwijnt. Een andere mogelijkheid is een extra induktiviteit
in serie met het serie-c1ement. Dit vormt dan voor de ge'induceerde piek een inductieve deler. Dit
heeft aileen nut als de totale spanningspiek niet groter is, dus als de stroom door de twcede trap
bij het inschakelen van het neonpitje evcnredig met de grote van de totale inductiviteit kleiner is.
Ecn nadeel van de tweede manier is dat de extra induktievitcit in hct pad van het legale signaal
zit. In figuur 13wordcn de verschillendc mogelijkheden toegelicht.
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Neonpitje in geieiding
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figuur 13; Invloed induktiviteiten in tweetrapsafleider met in eerste trap een neonpitje

Om inkoppeling van het door het seriespoeitje bij het neonpitje uitgestraalde veld in een volgende
trap te voorkomen wordt dit spoeltje toriodaal uitgevoerd en een tussenschotje aangebracht. In
serie met de spoel is een dempweerstand opgenomen, waarvan de waarde experimenteel is ge
optimaliseerd. Er zijn acht draadgewonden weerstanden van O.22f2j3Watt gecombineerd tot een
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weerstand van O.lIQ am een voldoende robuuste lIitvoering 12 te krijgen. De vierde trap is een
razendsnelle (±5 ns) en betrouwbare 'fijnschaaf', die echter niet bestand is tegen de stroom ten
gevolge van de inschakeItraagheid van de diodebrug en de surgector, waarover tot ongeveer 300
Volt kan komen te staan. Daarom is er nog een extra trap, de derde trap, tussen gezet. Deze
begrenst de spanning gcnoeg (over twee antiseriele zenerdiodes van 6.2V staat bij een stroom van
10 A een spanning van ongeveer 14 Volt) om de laatste trap goed het fijne werk te kunnen laten
doen.

Zoals al ecrder opgemerkt is de uitgangsbuffer van de camera het meest kwetsbare onderdeel van
het systeem. Omdat er mogelijk via de transferimpedantie van de aansluiting tussen de afteider
en de camera toch nog een stoorspanning op de eigenlijke cameraingang kan komen te staan, is er
nog een minuscuul afleidertje in de behuizing van de eigenlijke camera gepropt. Dit afleidertje, zie
figuur 15, is asymetrisch uitgevocrd, om te voorkomen dat de uitgangsspanning van de buffer meer
dan een diodespanning onder nul komt (de lIitgang heeft normaal een kleine, positieve offset). De
'externe' afleider was niet asymetrisch uitgevoerd om het testen niet al te ingewikkeld te maken.

R.

R.=3.3 Q (1/2 Watt)
D 1 ... D6 =IN4148

figuur 15; Mini-afleidertje voor intern in de camera.

2.2.5 Commcrciele afleider, hedoclt voor vcrgelijkhare tocpassingcn

Ter vcrgclijking bij de metingen (zie hoofdstuk 3) werden lwee exemplaren van een comrnercieel
verkrijgbare afleider gekochl, type PHOENIX CONTACT COAX TRAn C-UFB 5DC. Een werd
in orginele staal gelaten en de andere werd uit elkaar gehaald om mee te experimenten. De orginele
componenten werden in een nieuw kastje ondergcbracht volgens een andere layout13 en er werden
andere diodes in de diodebrug geplaatst, de serieweerstand werd vcrvangen door een type met een
groter maximaal vermogen. In figuur 16 staat het schema van de afleider. In tabel 2 staan de
veranderingen bij de verschillende versies waarvoor in hoofdstuk 3 metingen ter vergelijking met
elkaar en de eigen ontwerpen worden beschreven. Tevens wordt hier een benaming ler onderscheid
toegekend.

12 u it een testje bleek dat elke weerstand een puIs met een energie inhoud van 25 Joule kan verwerken
13 Aileen verandering van de layout leverde geen significanl verschil in de overdracht op
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figllllr 16; Schema van een commercieel verkrijgbare afleider.

tabel 2; Componenten in commerciele afleider en in modificaties.
benaming alkorting layout type diodes waarde soort
afleider benaming Dl..D4 R. R.
orginele Phoenix ORG.-Ph. orgineel BA159 22r2 orgineel
gemodificeerde koolcomposiet
Phoenix ~'!OD.-Ph. gewijzigd IN4448 33r2 1 Watt
geavanceerd
gemodificeerde AMP gewijzigd BYV27-100 22r2 koolcomposiet
Phoenix 2 Watt

2.2.6 Opbouw van afleiders voor in de netaansluitingen

Ais parallelelement in netafleiders komen eigenlijk aileen varistoren in aanmerking. Vanwege de
hoge drempelspanning (die groter moet zijn dan V2' 220Volt ) zijn gewone diodes niet toepasbaar.
Zenerdiodes met grote drempelspanningen kllnnen slcchts een kleine stroom voeren, en daardoor
aileen bij meertrapsafleiders in de laatste trap gebruikt worden. Schakelende elementen zijn uit den
boze, omdat de kans groot is dat na het in geleiding komen ten gevolge van een stoorpuls de gewone
netspanning het element in geleiding hOlldt (zeker voor een halve periode van de netspanning). Een
extra zekering is dan noodzakelijk, met flinke voorraad reservezekeringen.

Zowel de camera als de monitor hebben cen voedingstransformator, die voldoende robuust is om
met een eenvoudige eentrapsafleider te kunnen volstaan. De kabelimpedantie dient dan weer als
serie-element en als parallel-element wordt een varistor genomen. Omdat de hoogfrequent compo
ncnten van de stoorpuls via de paracitaire capaciteit tussen primaire en secundaire kant de trafo
kunnen oversteken, dienen dezc zoveel mogelijk onderdrukt te worden. Hiervoor wordt aan de
afleider een laagdoorlaatfilter toegevoegd. In dit filter kan gebruik gemaakt worden van een trukje:
de beide voedingsleidingen worden in de seriespoel van het filter parallel gewikkeld, waardoor de
DM-inductie in het voedingscircuit nihil is, terwijl toch cen CM-indllctiviteit wordt verkregen. Zo
kan het laagdoorlaatfilter als LC-sectie worden uitgevoerd zander dat dit invloed heeft op de voe
dingsspanning. Er moet voar voldoende demping gezorgd worden om de spanningspiek ten gevolge
van de overshoot van het LC-filter te beperken. Dit kan door: [!] De waarde van de zelfinductie
klein te houden, ~ De waarde van de condensator te vergroten, 0 Een serieweerstand in de
condensator op te nemen, 0 Een serieweerstand in de spoel op te nemen, WEen weerstand pa
rallel aan de spoel te zetten~De spoel van een derde wikkeling, afgesloten met een weerstand, te
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voorzien (een zogenaamde 'dempwikkeling').Voor de diverse dempingsmaatregelen kan hetvolgende
opgemerkt worden: [2], 0 en mverknoeien de overdracht van het filter, en dienen spaarzaam
toegepast te worden. Met name een combinatie van 0 en ~ zou de hoogfrequent demping van
het filter begrcnzen op de overdracht van de spanningsdeler van de parallelweerstand van de spoel
en de serieweerstand van de condensator. 0 Is niet mogelijk omdat de maximale waarde van deze
condensator begrensd is vanwege veiligheidsvoorschriften. Omdat er via deze condensatoren een
stroom over de netaarde gaat lopen. Bovendien zouden de condensatoren te volumineus worden,
omdat er types gebruikt moeten worden die minimaal 3 kV kunnen houden. 8J heeft als nadeel
dat de weerstanden, die voor de demping (CM-circuit) parallel staan, voor het DM-cicuit (220 V ""
voeding) in serie staan. De spanningsval hierover mag de werking van het achterliggende apparaat
niet be'invloeden, en de dissipatie ten gevolge van de normalc voedingsstroom mag geen problema
tische warmteontwikkeling oplevercn. 0 is de ideale oplossing, omdat het DM-circuit hier niets
van merkt, terwijl de CM-demping in theorie willekeurig gekozen kan worden. In praktijk echter
blijkt de koppeling met de dempwikkeling dermate beroerd te zijn (zeker omdat de voorkcur uit
gaat naar een luchtspoel om rare verzadigingsinvloeden te voorkomen) dat de haalbare demping
bepcrkt is. Een combinatie van [TI, [TI, 8] en [II wordt gekozen, en experimenteel gedimensio
ncerd. Bet schema van de aldus verkregcn afleidcr staat in figuur 17. De gebruikte waardes van
de componenten bij de nctafleider voor de camera en de monitor staan in tabel 3.

Ldm

figuur 17; Schema van de toegepaste netafleider.
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tabel 3; Componentwaarden per netafleider.

....- • _ (1 n' .. nn T'
ftp:r Juet 'J: t: tl,~J 't~u Vac

Rdm 420 Vac

R. o (= R,ol + R.a2 = R.b = ...) 0.88n (zie 1)
Lcm 55 JtH (t.oro·iciaal)
np 19
n s 10
kernmatriaal Lcm PVC
Rd 2 n (zie 3)
C1(= C2 ) 50 nF - 1.5/3kV
Rcl (= R c2 ) 1.65 n (zie 5)
Ldm 2.2 IlH (rechte luchtspoel)
Cdm 0.221lF /lOOOV

plaats netafleider
F

camera
6 A (traag)

monitor
6 A (traag)

420 v~c

420 Voc

0.22n (zic 2)
14 JtH (toro'idaal)

3
2

Ferriet
7.5 n (zie 4)

20 nF - 1.5/3kV
1.65 n (zie 5)

1: 4xO.22n/3Watt draadgewonden in serie
2: 0.22n/3Watt draadgewonden
3: 5 van lOn/2Watt koolcomposiet parallel
4: 2 van ISn/2Watt koolcomposiet parallel
5: 2 van 3.3n/0.25Watt koolcomposiet parallel

Voor de volledighcid dient hier nog gemeld te worden dat in de 12V DC-voedingsleiding tussen de
adapter en de camera een varistortje van 14 Vdc is opgenomcn, zo dicht mogelijk bij de camera
(namelijk over de soldeerpinnen van de connector). Er is nict nagegaan of deze enige essentiele
invlocd heeft.

Tcr vergelijking wordt in figuur 18 het schema gegeven van ccn commcrcieel verkrijgbare over
spanningsafleider voor in nctaansluitingen, bestaande uit een verwisselbaar deel, type PHOENIX
CONTACT PLUGTRAB UFBK 2-Pe / Un 220 V AC / 311 V DC / In 2 A , en een aansluitvoet,
type UFBK 2-Pe / 220 AC-Be. Hieraan is ook gemeten. Het schema is uit het foldertje van de fa
brikant overgenomen. Omdat de afleider was ingegoten in kunsthars, was het niet mogelijk nadere
gegevens over de cornponcntcn of de layout te bepalen.
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figuur 18; Schema van een commerciele netafleider.
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2.3 De scheider

De eisen waaraan de scheider moet voldoen:

• Moet grote stroom kunnen voeren (De afleiders krijgen aileen het gedeelte van de stroom dat
niet over de aardleider van de verbinding loopt te verwerken, de scheider moet aile stroom
geleiden).

• De spanning over de scheider in geleiding mag maximaal ongeveer 1.5 kV zijn (de spanning
die over de transformator van de voeding komt mag maximaal ongeveer 3 kV zijn, en is de
spanning over de scheider plus de spanning over de netafleider).

• Drempelspanning niet te laag (mag niet door 50 Hz storing gaan geleiden: kies voor 100 Volt
of meer).

• Grote impedantie voor 50 Hz.

De paracitaire capaciteit van de transformator vormt een capacitieve spanningsdeler met de af
vlakcondensator van de gelijkrichtschakeling, waardoor stoorspanningen op de voedingsingang van
de camera verkleind worden. Er gaan (hoogfrequente) stoorstromen door de aardverbinding van
de voeding lopen, die kunnen bijvoorbeeld in de verbinding tussen de camera en de video-afleider
inkoppelen. Ook de di/dt door de afleider kan inkoppeling veroorzaken. Daarom dienen dV/dt over
en di/dt door de afleider enigszins beperkt te worden. Een manier om inkoppeling te verminderen
is de scheider uit te voeren met vele parallelle schakelelementen, zodat de stroom zich verdeelt.
IIet geheel gaat dan meer op cen grote aardplaat lijken.

In principe kan de scheider opgebouwd worden met varistoren of met gaspitjes. Er is gekozen voor
gaspitjes omdat parallelschakelen van varistoren nog nader onderzocht zou moeten worden. Ben
gaspitje schakclt in op een spanningsdrempe1, zonder dat er stroom loopt. Na het inschakelen
gedraagt het zich als een kortsluiting. Dit houdt in dat een weerstand in serie met het gaspitje
gezet kan worden zonder dat het inschakelgedrag be'invloed wordt. Na het inschakelen wordt de
stroom bepaald door de weerstandswaarde.

Door een aantal gaspitjes van een vrij grote serieweerstand te voorzien, wordt ook bij kleinere
stoorpulsen al een redelijke verdeling van de Stroom verkregen. Het gebruik van gaspitjes met
verschillende ontsteekspanningen, waarbij die met de kleinste ontsteekspanning van de grootste
serieweerstand zijn voorzien, garandeerd dat de gaspitjes in een bepaalde volgorde aangaan, waarbij
de plaatsing voor een goede stroomspreiding zorgt. De effectief ingeschakelde weerstand in de
scheider is voor kleine stoorpulsen (niet aile gaspitjes aan) groter dan voor grote stoorpulsen. De
demping in de aardlus is daardoor altijd zo groot mogelijk. Als aile gaspitjes aan zijn gedraagt de
scheider zich als een weerstand van ~n, en neemt de spanning verder lineair met de stroom toe.
Om voor grotere stromen niet bij voorbaat al verzekerd te zijn van een falen van de beveiliging zijn
nog twee gaspitjes met in serie varistoren opgenomen. De weerstanden van 75kn parallel aan de
gaspitjes zorgen ervoor dat de gaspitjes (ontsteekspanning 90 Volt) pas aan gaan als er ongeveer
1.7kV over de scheider staat (De varistoren voeren ImA bij ±1.6kV).

Voorts is de scheider nog voorzien van een 'snubber'. Dit is een RC-circuitje dat voor dV/dt be
grenzing zorgt. Ook wordt de spanning begrensd gedurende de tijd aan het begin van de stoorpuls,
als nog geen gaspitje ontstoken is. Voorbecld: Bij een flanksteilheid van 1 kA/J-lS staat er na 100
ns 20 Volt over de condensator en 500 Volt over de weerstand: 520 Volt in totaal. Voorbeeld: Bij
een flanksteilheid van 100 A/11S staat na 1 J-lS 200 Volt over de condensator en 500 Volt over de
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wcerstand: 700 Volt in totaal. Voorbeeld: Bij een flanksteilheid van 25 A//lS staat na 4 j.ls 800
Volt over de condensator en 500 Volt over de weerstand: 1300 Volt in totaal. De snubber vormt
voor 50 Hz een impedantie van ±13Ht Indien dit te weinig is kan bijvoorbeeld een condensator
van O.lj.lF met een weerstand van 4Q genomen worden, of een condensator van 0.05j.lF met een
weerstand van 2Q. De componentwaarden zijn niet zo kritisch, zolang voor de situaties van de
eerste twee voorbeeldcn de spanning maar <1kV blijft.

In figuur 19 staat het komplete schema van de scheider, waarbij echter geen rekening is gehouden
met layout aspecten, zoals de evenwichtige verdeling van elke catagorie neonpitjes over de breedte
van de scheider. In figuur 20 staat ecn schets van de theoretische 'DC'-overdracht van de scheider.

----- -1

----- -1

------- -1

90 V

O.25JlF/1.5-3kV
f- -

figuur 19; Schema van de scheider.
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figuur 20; Berekende statische overdracht van de scheider.
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2.4 De layout

2.4.1 De layout van een afleider

Het gedrag van de afteiders wordt gedomineerd door de eigenschappen van de gebruikte componen
ten. In de layout van een ancider moet rekening gehoudcn worden met de volgende punten:

• De afteider moet ingebouwd zijn in een gesloten metalen behuizing.
• De aardverbindingen van verschillende trappen moeten onafbankelijk van elkaar op de wand

zijn afgemonteerd.
• de verschillende trappen mogen niet 'opgevouwen' worden. De inductieve koppeling tussen de

trappen moet klein gehouden worden.
• Eventuele spoelen moetcn een zo goed mogelijk gesloten magnetisch circuit hebben (toro'idaal

gewikkeld), en cventueel van verdere trappen gescheiden worden door een tussenschotje.
• Dc transfcrimpedantie van het gedcelte van de behuizing cn aansluitingen waarover de CM

stroom loopt naar de DM uitgang moct zo klein mogelijk zijn.

Een paar van deze punten zijn in figuur 21 gc'illustreerd mct enkele voorbeelden.

fout

~MF
J~----,fOU~I .1,

Naar aPE'raat In Na-a-r-ap"-p-a-r~t_

goed

goed

In

Afteider Afleider
Koppclst ukj

Goed Matig

Aardplaat Aardplaat

figuur 21; Voorbeelden van goede en minder goede layouts van afleiders
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2.4.2 Het samenvoegen van apparaten en afleiders

De monitor, type PHILIPS LDH 2132/10, heeft een metalen behuizing, bestaande uit verschillende
uelell, wi:l.i:l.ruuuer eeii i:l.IU1UiiiiullI v1ai:l.Lje IlIeL Lwee BNC-cOillledurell vuur ue invoer van net vide
osignaal. Er zijn een paar extra schroefjes aangebracht, zodat de verschillende delen een betere
galvanische verbinding hebben. De aardaansluiting van het netsnoer is lo dicht mogelijk bij het
punt. waar het. snoer de monitor binnenkomt. met het. chassis verbonclen. Oorspronkelijke liep deze
eerst ±20cm in de kast door. De behuizing is nu een redelijk goede EMC-kast.

De camera, type PHILIPS LDR 0602/11, heeft een uit drie delen bestaande aluminium behuizing.
Er zijn extra galvanische verbindingen aangebracht tussen de verschillende delen. De behuizing is
nu een goed EMC-kastje. vormt. De aansluiting van de connector voor de videouitgang is prima, die
voor de voedingsingang iets minder (bij de gebruikte connector is een miniem 'varkensstaartje' bij
de aansluiting onvermijdelijk) maar voldoende. De camera bezit ook nog een intern voedingsfilter.

Zowel bij de monitor als bij de camera kan eell klein gedeelte van de stoorstroom (enkele procenten)
over de eigenlijke behuizing geen kwaad. WeI is het van belang dat de verbindingen tussen de
afleiders en behuizingen kort zijn en een voldoende lage transferimpedantie hebben.

Ret gros van de stroom dient direct van de netafleider naar de video-afleider te lopen, via een
aardverbinding die de stroom een voorkeurspad biedt. Bij de monitor kan men de net- en de
video-afleidcr eenvoudig aan elkaar schroeven. Bij het prototype is de netafleider aan de behuizing
van de monitor vastgemaakt, de video-afleidcr wordt hier later aanvastgeschroefd (zie figuur 22).
Dit maakt het mogelijk de videoafleider te verwisselen of apart door te meten. Het is ook mogelijk
de beide afleiders in een metalen kastje (met een tussenschotje) onder te brengen, dit aan de ingang
van invoerconnectoren te voorzien en van de andere kant van connectoren waarmee het geheel op
de monitor 'geklikt' kan worden (onze monitor had een vast netsnoer, en lOU dus eerst van een
connector voorzien moeten worden). Het een en ander is gc'illustreerd in figuur 23.

Omdat de monitor altijd in een gebouw staat, behoeft geen rekening gehouden te worden met
cen directe inslag op het apparaat zelf. Bij indirecte inslagen wordt een stroom van maximaal
enkele kilo-amperes verwacht. De uitgeklede EMC-kast, zoals genoemd op bIz. 5 , of in de vorm
van een aardstrip of plaat in een meer complex systeem, dan wei in de vorm van de bovenge
noemde verbinding tussen net- en video-afleider bij een een monitor en een camera systeem, is dan
voldoende.

Bij de camera is een directe inslag op het apparaat weI mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Er is
voor een aardplaat als 'EMC-kast' is gekozen, hetgeen voor indirecte bliksem voldoende is. De
scheider zit in de plaat ge'integreerd, tussen het gedeelte dat met de netaarde verbonden is en het
gedeelte dat met de video-aarde verbonden is, zie figuur 24. Een soortgelijke constructie kan in de
bestaande buitenbehuizing voor de camera worden ingepast.
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figuur 24; Camerabeveiliging met aardplaat, zoals toegepast
bij de experimentele opstelling.
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figuur 23; Ontwerp 'klik-on' afleidercombinatie
voor monitor.
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3 Metingen

3.1 De meetopstellingen

3.1.1 Het principe van gecombineerde, dircctc injcctic

Wat is de meest zinnige manier om de afleiders te test.en? We 7.ullen nuvolgend verschillende
manieren beschrijven en van commentaar voorzien:

u(i)

figuur 25; A directe zuivere
DM spanningsinjectie.

figuur 25; B directe zuivere
DM stroominjectie.

figuur 25; C directe zuivere
eM spanningsinjectie.

Zuiver DM spanningsinjectie test de spanningso
verdracht van de afteider (de k-funktie van paragraaf
2.2.1 ), maar is aileen uitvoerbaar voor afleiders met
een expliciet serie-element in de eerste trap. Bij een
spanningsbron met een inwendige impedantie Zi ::/; 0
wordt de pulsvorm beinvloed door de eigenschap
pen van de afleider, en deze zijn weer afhankelijk
van de amplitude van de puIs. Bet maken van een
spanningsbron die de gewenste pulsvorm (zie figuur
26) producecrt is zeer moeilijk.

Zuiver DM stroominjcctie heeft als voordeel dat
er een goedgedefinieerd ingangssignaal, de stroom
puIs, is. Wat men meet is een soort koppelimpe
dan tie: de uitkomst is de uitgangsspanning als funk
tie van de ingangsstroom uuil(iin). Een bran die
de gewenste stroompuls (zie figuur 26) geeft die re
delijk onafhankelijk is van de eigenschappen van de
afleider, kan vrij eenvoudig gemaakt worden. Na
deel is dat door de initieel vrij grate impedantie van
de afleider de d~r 11::::0 groter is dan bij de DM
spanningsinjectie of gecombineerde injectie, hetgeen
een vertekend beeld geeft van het gedrag van de af
leider.

Zuiver eM spanningsinjectie Verschilt aileen van
DM-spanningsinjectie doordat de bran ook nog een
mantelstraom moet leveren. Bij een kleine man
telweerstand kan deze stroom zeer groot worden en
krijgt men een CM-stroominjectie.
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figuur 25; D directe zuivere
eM stroominjectie.

figuur 25; E directe gccombineerdc injectie.

3.1.2 Dc tcstpuls

Zuiver eM stroominjcdie Vrijwel aile stroom
gaat nu over de mantel lopeno Men meet de man
telstroom maal de transferimpedantie van de aflei
derbehuizing maal de afleideroverdracht plus het ge
deelte van de stroom dat de aardverbinding via de
meetleiding en de EMC-kast kiest maal de transfe
rimpedantie van de meetkabela .

Gmet een kortsluiting tussen de afleider en de meetkabel
is deze meting uitermate geschikt om de spanning t.g.v. de
transferimpedantie van de meetkabel te meten. Hier is voor
het testen van de uiteindelijke meetopstellingen ook gebruik
van gemaakt.

Gecomhineerde injectie Dit is een nabootsing van
de natuurlijke situatie waarin een stroom ge'indu
ccerd wordt in een aardlus, waarvan de verbindin
gen een bepaalde transferimpedantie hebben. De
weerstanden in de verbinding met de afleider vor
men de transferimpedantie simulator en zorgen er
voor dat de stroom zich over mantel en ader ver
deelt. Dc aderweerstand is tevens het serie-element
van de eerste trap van de afleider. Vanwege de
initieel hoge impedantie van de afleider loopt de
stroom in ecrste instantie voornamelijk over de man
tel: de opstelling gedraagt zich dan als een DM
spanningsinjectiecircuit. Ab die DM-spanning veel
groter dan de spanningsval over de afleider wordt
(en dat wordt'ie ook!) gedraagt de opstelling zich als
DM-stroominjectiecircuit. De stroom over de mantel
zorgt ervoor dat tekortkomingen in de afleiderbehui
zing (b.v. slecht contact tussen verschillende delen)
zichtbaar worden. Door variatie van de waardes van
de condensator, de spoel en de weerstanden kan men
golfvorm (zie figuur 26) naar wens aanpassen. De
totale bronstroom vormt een goed reproduceerbaar
stoorsignaal.

Welke pulsvorm wordt gewenst? Meestal wordt als model voor de stroom van een bliksemontlading
de dubbelexponentiele puis genomen: i(l) = A(e- t / T1

- e- t / T2
) voor l 2 O. Voorbeelden van de

parameterwaardes zijn Tl = 1O-6 s, T2 = 10-1 8 en A = 105A. De waardes volgens figuur 26 zijn
voor deze puis: Itop = 91.5kA, ~; It:::o = 100kA/JL8, ltop = 1.65JLs en de pulsduur;:;:: 68/18. Voor
indirecte bliksern, zij het ge'induceerd of als zwcrfstroorn 14 worden stromen van cnkele procenten

14dit is een stroom die een restant is van een blikserninslag in een object in de buurt, waarvan het aardsysteem
verbonden is met de aarde van het te beschermen systeem, direkt of via de grond, die door het te beschermen
systeem wegloopt.
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van de eigenlijke ontlading verwacht. Als benadering wordt dezelfde pulsvorm aangenomen.

tlOp

+- pulsduur --+

•

i rop+ .
• I •

• I •
• I •

I •

I • •• I •

- - -: - - - - - - - - ...~..
I I • ••
I ••
I

50%
di
dilt=o

figuur 26; Dubbellogaritmische (stroom)puls; definities van
toptijd, pulsbreedte, amplit.ude en initiele flanksteilheid.

Uit verschillende literatuurbronnen (zoals [4]' [5] en [6] blijkt een enorme (meer dan een factor
10) spreiding in vrijwel aile parameters tussen de verschillende ontladingen. Om enige indruk van
de maximaal te verwachten waardes te krijgen volgend hier de waardes, gemiddelden van de ver
schillende literatuurbronnen, waar nog 5% van de bliksemontladingen bovenuit komen: maximale
~~ :::::: 190kA/Jls (bij negatieve vervolgontladingen), maximale amplitude:::::: 170kA (voor posi
tieve ontladingen, deze maken weer ongeveer 10% van het totaal uit) en pulsbreedte:::::: 215Jls.
Er blijkt vrijwel geen correlatie (correlatiefactor 0.1) te zijn tussen ftanksteilheid en pulsduur: een
karakteristieke 'toptijd' valt niet te geven.

3.1.3 gebruiktc rncetapparatuur

Ais stroomsensor werd een 'Rogowski-spoel' gebruikt, dezelfde als omschreven op bIz. 19 t/m
21 van [11] (spoel s3 en s7). Deze spoelen zijn differentierende opnemers met een bandbreedte
van ongeveer 40 MHz. De rogowskispoel werd gecombineerd met een passieve integrator (ook
beschreven in [11]) met een frckwentiebereik van 1.5 kHz tot> 100 MHz of een actieve integrator
(beschreven in [1], hoofdstuk 'niet-lineariteit', biz. 10 (afb. 28» met een frequentiebereik van
75 Hz tot 100 MHz.

Voor de spanningsmeting is geexperimenteerd met een differentierend en integrerend meetsysteem,
zoals geschetst in figuur 27. Hierin is R 1 tevens de afsluitweerstand van de kabel, en de waarde
ligt dus vast op 50rl. Om de bandbreedte van 100 MHz te krijgen moet Co « 32pF zijn.

,-------------------,
I

I
I
I

I

I

I

I
L ~~~~~ J

figuur 27; Differentierend en integrerend spanningsmeetsysteem.
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Bij een waarde voor Co van 15.3pF en een actieve integrator met een tijdconstante van 11.5Jls
betekend dit dat de gemeten spanning 15 kV per 1 Volt op de uitgang van het meetsysteem is.
Voor de meting van de uitgangsspanning van de afleiders is de verzwakking van dit meetsysteem te
groot: de meting verzuipt in de ruis. Ret systeem is wei gebruikt voor de ingangsspanningsmeting
bij de opstelling zoals in bijlage 2 staat en voor diverse controlemetingen van de opstellingen (zoals
controle van de transfer impedantie simulatoren). Hoewel het systeem ook gebruikt had kunnen
worden om de spanning over de scheider en de scheider plus netafleider bij de camera te meten, is
het hier niet voor gebruikt.

Voor de meting van de uitgangsspanning van de afleiders is gebruik gemaakt van een spanningsdeler,
bestaande uit een in een koperen buis ondergebrachte weerstand van 4.95 H2 vlak bij de uitgang
van de afleider en een afsluitweerstand van 50n bij de oscilloscoop. ViI. tests bleek de bandbreedte
groter te zijn dan van andere elementen (rogowskispoel en scoop). Vit uitgebreide tests bleek dat
met extra afscherming met litze en gebruik van RG214 meetkabel de spanning ten gevolge van de
transferimpedantie van de meetaansluiting ongeveer 100 maal kleiner dan het legale meetsignaal
(dat rninimaal van de orde grootte van 10 V is) I.e zijn. Bij meting van de spanning over de scheider
is bij de scoop nog een extra ohmse deler geplaatst.

De opstelling zoals geschetst in figuur 25E heeft als nadeel dat de vonkbrug een enorm vee! hoog
frequente storing aan het begin van de stoompuls produceert. Een RC-'snubber' zorgt voor enige
demping hiervan. Een nadecJ van dit RC-circuitje is dat het de vorm van de stroompuls aantast:
De initiele flanksteilheid wordt kleiner. Daarorn moet dit 'medicijn' spaarzaarn toegepast worden.
Bij de tests van sommige fabrikanten zie je dat ze een puis gebruiken met een heel geleidelijke
start (dikke snubber). Hierdoor worden eigenschappen zoals de inschakcJtraagheid van diodes (zie
figuur 10) echter onzichtbaar! Door de transferimpedantie simulator coaxiaal uit te voeren word I.
de hoeveelheid ruis die het OM circuit oppikt ook vermindert. Figuur 28 toont een niet-coaxiale
en een coaxiale t.ransff'rimpedantie simulator.

figuur 28; Twee voorbeeldcn van een transferimpedantiesimulator
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Nog een nadeel van de opsteIling van figuur 25E is dat om een nietperiodieke puIs te krijgen
de weerstand van de TIS (transferimpedantie simulator) vrij groot moet zijn, of een extra serie
weerstand in het broncircuit moet worden opgenomen. Men kan een iets, maar niet essentieel,
aiwijkende puisvorm met een kieine weerstand en een diode in de bron (zie figuur 291). Dit idee
bleek echter maar beperkt toepasbaar, omdat de gebruikte diodeketting (11 diodes BYX 98 met
elk een parallelweerstand van 10 Mn) slechts een stroompuls met een amplitude van ongeveer 800
A kon verwerken.

AIle metingen zijn verricht met een NICOLET osciloscoop met een beeldunit '4094 C' en twee
sample-units '4180' met een maximale samplefrequentie van 200 Megasamples/seconde en een
gevoeligste intelling van 200mV top-top (=256 verschillende niveaus).

3.1.4 Gebruikte opstellingen voor 'directe injectie'-metingen

De gebruikte opstellingen voar gecombineerde directe injectie tests van de afleiders kent verschil
lende configuraties, afhankelijk van de gewenste pulsvorm en type afleider. In figuur 29 staan de
schema's van de diverse configuraties. In tabel 4 is voor elke meting waarvan verderop de resultaten
worden gegeven de waardes van de elementen en de gebruikte configuratie aangegeven.

hl~l naar scoop
-Aflelder 11
I - -~llia deler)I

Vb diode (zie tekst)

l naar scoop

1(via deler)

III

figuur 29; A, B en c configuraties van de meetopstelling bij meting van de spanning

over netafleiders (configuratie I en II ) en de video-afleiders (configuratie III).
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schcider----t

scheider----t

IV

niHl naar scoop
-Aflelder :,l .I --l'.(via deler)

1

V

figuur 29; D en E configllraties van de meetopstelling bij

meting van de spanning over de scheider resp. de scheider plus camera.-netafleider

tabel 4: Componenten en configuraties waarmee de verderop gegeven
resllltaten gemeten zijn

Rij meting Gebrllikte testopstelling pulseigenschappcn
van spanning Vb Cb Rb Lb Rl' Confi- t maz ~;II=O

overluit: guratie (±30%)
Com merciele

netafleider 12kY 0.31J.LF - 60.2J.LII 20 I 0.7kA 0.2kAIJ.Ls

Camera en
Monitor

·netaf\eiders 16kY 0. 621LF 2.50
(aileen paracitaire

40 II 2.9kA 4kA/ J.Ls
inductie)

Aile versies
van de Phoenix

coax-afleider 18kY 0.62J.LF 8.50 3.3J.LH 100 III 1.5kA 3kA/ J.LS

Camera en
Monitor

video-afleiders 18kY 0. 621LF 40 3.3JlH 100 III 2kA 4kAIJlS

scheider 18kY 0.62/LF 40 3.3J.LH - IV 3.2kA 4kAI J.Ls

scheidcr+ ca-

mera netafleider 16kY O.62JlF 2.50
(aileen paracitaire

40 V 2.7kA 4kA/Jlsinductie)
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3.1.5 Zwevende injectie

Om het beveiligde camera en monitor systeem compleet en onder bedrijfsomstandigheden te kunnen
testen is de opstelling van figuur 30 bedacht. Deze opst€:lling voldoet aan d~ "vuurwaaruen uat: [!J
Bet systeemgetest wordt onder bedrijfsomstandigheden, 0 In principe geen geOinjecteerde stroom
het net op wil gaan (omdat er geen 15 gesloten stroomlus via het net is) en 0 Bet totale circuit bij
het net filter geaard kan worden (anders werkt dit filter niet, en de hele secunoaire 1m; mag maar
op een plaats geaard worden om parallele stroompaden langs de transferimpedantiesimulatoren te
voorkomen).

M

A = Afleider
C = Camera
S =Scheider
T =Trafo (cameravoeding)
M = Monitor
F = Filter

-(])- =Scheidingstransformator

,
__ J

F

---(])-

220 V '"

figuur 30; Opstelling voor het testen van het complete systeemo

De injectiespoel is een toro·idale luchttransformator met een buitendiameter van ongeveer 72cm,
een binnendiameter van ongeveer 12cm en een hoogte van ongeveer 30cm, die vrij in de lucht
opgehangen is. Aile wikkelingen zijn zo gelijk mogelijk over de omtrek verdeeld. Om een indruk van
de werking van het zwevende injectiecircuit te krijgen zijn primaire en secundaire stroom gemeten,
waarbij in de secundaire Ius een netto weerstand van 3~n zat (3x4f2 parallel plus 2x4f2 parallel,

15 aileen eventueel via paracitaire capaciteiten van de injectiespoel.
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van de transferimpedantie simlliatoren van het netsnoer en de vidcokabel). Op de plaats van de
camera en de monitor waren netsnoer en videokabel kortgesloten en met c1kaar doorverbonden.
De resultaten staan in figuur 31 .

500.0

j
0.0 x-'---+--+--4---4-----'+

TIllE

~.O

2000.0

1000.0. /......

I
0.0

::

"

-1000.0

·2aOO .0

figuur 31; Primaire en secundaire stroom van de injectiespoel bij

A: Cb = O.62pF en Vb = ±10kV en B: Cb = 8.33pF en Vb = ±7kV.

De opstelling met zwevende injectie is ook gebruikt om de stroom te meten die over de verbinding
tussen de vidcoafieider en de monitor resp. de camera loopt. Hiervoor werd een stroomsensor, type
PEARSON ELECTRONICS Model 411, gebruikt met een gevoeligheid van G.05V/ A (bij afsluiting
met 50n). Bij deze metingen was de nctspanning nict aangesloten. Bij meting aan de monitor was
de camera door een kortsluiting vervangcn en andersom. Dit maakt niets uit omdat de verdeling
van de stroom in de hoofdstroom over de 'uitgeklede EMC-kast' (de stroom die via de bedoelde
aardverbinding tusscn net- en video-afieidcr loopt) en de zwerfstroom over het apparaat (monitor
resp. camera) lineair (ohms of indllktief) wordt verondersteld.

In tabel 5 staan aile componentwaarden van de opstellingen met zwevcnde injectie, waarvan in de
volgende paragraaf de resultatcn worden gegcven.
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tabel 5: Gebruikte componentwaarden bij metingen met zwevende injectie
Meting

I

Vb Cb Htnt Rtn2 R tv IIi1mar ~jlt==o

test # 1 21kV O.62JlF 2il 2il 4il 1 kA 0.6 kAi JlS

test # 2 17kV 8.33JlF 2fl 4fl 2.4kA 0.3 kA/JlS

stroomverdeling
bij monitor 3 kV 0.62JlF 2fl 2fl 4fl 150 A n.v.t.

stroomverdeling
bij camera 10 kV 0.62JlF 2fl 2fl 4fl 550 A n.v.t.

~>Jz~.J~'; tiel; (t:Vr>1.tIl~~!./e OpcMJ~'e-l..Jloe/t .. ,
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In figuur 32 A staat een foto van de complete opstelling van figuur 30, op de volgende bladzijde
staat ecn verklarende schets (figuur 30 B).

figuur 32; A: Foto van de complete opstelling voor tests onder bedrijfsomstandigheden.
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figUliI' 32; D: Schets ter toelichting van figuur 32 A.
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3.2 Meetresultaten

Dc video-aflciders van figuren 12, 14 en 16, zijn getest met opstelling zoals beschreven in figuur 29C
en tabel 4. De afleiders voor de camera en de monitor zijn gctest met een 1.4/4Jls stroompuls (ttop

resp. pulsduur), met een amplitude van 2kA en een initiele flanksteilheid van ongcveer 4 kA/Jls. De
verschillende versies van de Phoenix-afleider (zie bIz. 19 ) zijn getest met een 1.2/6JlS stroompuls,
met een amplitude van 1.5kA en een initiele f1anksteilheid van ongeveer 3 kA/JlS. Omdat de initiele
flanksteilheid bij beide tests bijna hetzelfde is kunnen we ze met elkaar vergelijken. In figuur 33
staan de uitgangsspanningen zoals gemeten aan de verschillende Phoenix-versies. De beste hiervan
wordt in 34 naast de uitgangsspanning van de monitor afleider gezct, en in figuur 35 naast de
camera afleider. We zien dat de maximale uitgangsspanning ongeveer 10 Volt is, bij zowel de
camera als monitor video-afleiders. Voor de beste phoenix-versie is dit ongeveer 26 Volt, en voor
de orginele phoenix afleider ongeveer 250 Volt. Overigens dient nog opgemerkt te worden dat de
amplitude van de stroompuls geen invloed op de maximalc uitgangsspanning van de afleiders heeft.
Indien de initiele f1anksteilheid afneemt, neemt ook de maximale uitgangsspanning af, ook al neemt
de amplitude toe. Dc maximale stroom die de afleiders kunnen verwerken wordt begrensd door
de stroom die het neonpitje, dat elk aan de ingang heeft, kan voeren, en zal ongeveer 20 kA zijn
(aangenomen dat de stroom zich gelijk over mantel en ader verdeelt).

250.0

200.

so.

25.

",it,"" Ho~. P~.

ii-AM?
ISO.

:!

~ 100.

so.

O.ut-..........;...----'-'\----------

o....

·25.0

: ...~.

. , -*

figuur ss; Uitgangsspanning van verschillende versies van de

Phoenix-coax-afleider bij test met een 1.2/6/15 stroompuls.
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figuur 34; Uitgangsspanning van monitor
video-afleider

bij test met cen stroompuls met een initiele
f1anksteilheid van 4kA/p.s vergeleken

met de uitgangsspanning van de AMP-afleider.

TIHE

figlJur 35; Uitgangsspanning van camera
video-afleider

bij test met een stroompuls met een initiele
f1anksteilheid van 4kA/p.s vergeleken

met de uitgangsspanning van de AMP-afleider.
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De netafleiders van de camera en de monitor, zoals omschreven op bIz. 21, werden getest met
de opstelling volgens figuur 2gB en tabel 4. De testpuls was een 1.9/4J.ls stroompuls met een
amplitude van 2.9 kA en een initielc flanksteilheid van 4 kA/J.lS. De uitgangsspanningen van beide
netafleiders staan in figuur 36.

figuur 36; Uitgangsspanning van de camera- en monitor-netafleidcrs

bij een 1.9/4p.s stroompuls met cen amplitude van 2.9 kA.

De resultaten van de test van de commercicle netafleider (zie biz. 22 ) voor drie verschillende shots
met de testopstelling volgens figuur 29A en tabel 4 zien we in figuur 37. Duidelijk is de invloed
van de gaspitjes en hUll stochastisch gedrag te zien. Er zij telkens twee uitgangsspanningen, voor
elke van de 2 fasen ('blauwe' en 'bruine' draad) Lo.v. de lokale aarde ('geel/groenc' draad). De
uitgangsspanningen blijven cen stuk lager dan bij de rnonitor- en carnera-netafieiders orndat hier
met ccn zwakkere puis is getcst en orndat de commcrciele nctafieider vonkbrugjes heeft, die we in
de andere netaficiders nict wilde hcbben.
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figuur 37; Testresultatcn van de commerciele nctafleider.
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In figuur 38 staat de spanning over de scheider voor een 1.7/3.7/1S stroompuls met een amplitude
van 3.2 kA en de spanning over de scheider plus de camera-netafleider bij eenzelfde stroompuls van
2.7 kA. Deze spanningen zijn gemeten volgens de opstellingen beschrevcn middels figuur 29 D en
E en tabel 4.

3000.0

2009.9

~/''''\,
,
.'
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1000.9

• ~"l. •.

0.0 F----t----;-------;--------;---=~--___:_-.....-..-..._.._...~...~.,..;,;,;...~...
I I I I I I I I I

lO.SuS lZ.9uS

figuur 38; Spanning over de scheider en spanning over scheider plus netafleider

bij een 1.7/3.7/ls stroompuls met een amplitude van ongeveer 3 kA.

De resultaten van de meting van de stroomverdeling bij de camera en de monitor zoals beschreven
op bIz. 37 staan in figuur 40 resp. 39.
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alsnog via de eigenlijke camerabehuizing loopt (rechter schaal).
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De stroompulsen met de grootste amplitude (# 1) en de grootste initicle flanksteilheid (#2) waar
mee het complete camera-en-monitor systeem onder bedrijfsomstandigheden is getest (zie 'test # l'
en 'test # 2' in tabel 5) staan in figu ur 41.
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figuur 41; Stroompuls met maximale amplitude ( 2.4 kA) resp. met

maximale initiCle f1anksteilheid ( 0.6 kA/mus ) bij test complete systeem.
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4 Conclusies

• Als een apparaat tijdens cen sporadische stoorpuls niet perfect hoeft te functioneren, kan
het apparaat tegen beschadiging beschermd worden door het in een (uitgekiede) t.;MC-kast
te plaatsen en aile in- en uit-gangs leidingen van spanningsbegrenzende schakelingen (zgn.
afleiders) te voorzien.

• Voor relatief laagfrequente stoorpulsen, zoals opgewekt door bliksem, zijn de eigenschappen
van de componenten dominant voor het gedrag van een afleider. Met name dient gelet te
worden op de inschakeltraagheden van bijvoorbeeld neonpitjes en diodebruggen.

• De kritieke factor in de stoorpuls is de initiele fianksteilheid.

• De uitgangsspanning van zowel de camera- als de monitor-video-afleiders is maximaallO Volt
bij een CM-stroompuls met een initiele flanksteilheid van 4 kA/ J1.s (testresultaten). De maxi
male amplitude van een CM-stroompuls door de afleiders zal 20 kA zijn (dit is niet getest).
Dit moet ruim voldoende zijn om de vidco-uitgang van de camera en de videoingang van de
monitor te beschermen.

• De uitgangsspanning van de geavanceerd gemodificeerde Phoenix coax-aflcider is maximaal
26 Volt bij een CM-stroompuls met een initiele flankstcilheid van 3 kA/ J1.S. Ook dit zal weI
voldoende zijn om de video-uitgang van de camera en de videoingang van de monitor te
beschermen.

• De uitgangsspanning van de orginele Phoenix coax-afleider is maximaal ongcveer 250 Volt
bij een CM-stroompuls met een initiele flanksteilheid van 3 kA/J1.S. Dit is misschien te veel
voor de video-uitgang van de camera.

• Dc spanning over de netafleider bij de monitor is 2.2 kV bij een stroompuls met een amplitude
van 3.0 kA en een initiele flankstcilheid van 4 kA/J1.S. Dit moet de ingangstrafo van de monitor
kunnen opvangen.

• De spanning over de netafleider en de scheider bij de camera is 3.3 kV bij een stroompuls
met een amplitude van 2.7 kA en een initiele flanksteilheid van 4 kA/ J1.s. Dit moet de
voedingstransformator van de camera kunnen opvangen.

• De gehele beveiliging van het een camera en een monitor systeem zoals die ontworpen en
gebollwd is werkt prima bij injectie van CM-stroompulsen met een amplitude van 2.4 kA en
een initiele flanksteilheid van 0.6 kA/J1.s (testresultaten). Aangenomen wordt dat het systeem
ook werkt voor stroompuisen met een amplitude van 3 kA en een initiele flanksteilheid van
3 kA/J1.s.
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Bijlage 1
In deze bijlage staan enkele berekening naar aanleiding van de ge
dane bliksemsimulatiemetingen bij radiostation NORA. In paragraaf
® wordt nagegaan of de spanning die gemcten is op de ui tgang van
een bepaalde kabel overeenkomt met de spanning die we kunnen
verwachten t.g.v. de transferimpcdantie van en de stroom over deze
kabel. In paragraaf @gebeurt hetzelfde voor een bepaalde kabelbun
del, en in paragraaf © nog eens, voor een hierop ~elijkende bundel,
echter bij een andere meetmcthode. In paragraaf @)wordt een schat
ting gemaakt van de spanning op een bepaalde antenneaansluiting
t.g.v. de stoorstroom door de kabel en de direct in de antenne ge
Induceerde spanning. In paragraaf @wordt een schatting gemaakt
van wat overblijft van een door een stoorstroom op de voedingska
bel veroorzaakte spanning mi hct eerste netfilter. Tenslotte wordt
in paragraaf (F) een model opgesteld voor de spanningsinkoppeling
in de vocdingSTmbel. Dc berekende spanning wordt gctoetst aan de
gemeten.
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® ~SFERIMPEDA!'ITIE ":<ABEL POLITIEZENDER".

De kabel heeft een massieve mantel van koper en een massieve aluminum kern,
waar een dun 1aagje ~oper omheen zit. Aan de buitenkant zit een kunststof
beschermmantel en de ruimte tussen binnengeleider en mantel is opgevu1d met
kunststofschuim. Ten behoeve van de buigzaamheid is de mantel gep1ooid.
Een stukje Kabel werd uit elkaar gehaald en opgemeten en gewoaen.

0.151 m kabe1 bestaat uit: 6.5 gram beschermmantel
16.5 gram mantel

9.0 gram binnenge1eider
4.0 gram foam opvu1ling (berekend uit overige)

De buitenste diameter (inclusief beschermmantel) is 16.0 mm.
De maximale diameter van de mantel is 14.0 mm en de minimale 12.0 mm, de
gemiddelde straal r is 6.5 mm, de mantel heeft een dikte D waarvoor ge1dt D«r.
De diameter van de kern is 5.0 mm.
De korrektiefactor k waarmee de lengte van de buitenmantel moet worden
vermenigvuldigd om de ohmse lengte te krijgen, i.v.m. het gego1fd zijn van
de mantel, is 1.09 (de rimpels 1iggen 5 mm uit elkaar, de top-dal afstand
is 1mm. De factor is verkreqen door uit te gaan van een sinus vorm).
De dichtheid van Koper Dcu=8.9 10~3 ka/mh3.

m 0.0165
D = ---------------- --------------------------------- = 0.000276 m

2 pi r k 1 Dcu 2 3.1416 0.0065 1.09 0.151 R900

De skindiepte van Koper d is 0.06561 f h(-1/2), zodat de frequentie waarbij
d=D ongeveer 81 kHz is. Voor de te beschouwen frequenties kunnen we als
transferimpedantie zt van de kabe1 dus de DC-weerstand R van de mantel nemen.
(R' is de weerstand van de mantel per meter kabe1).
De soorte1ijke weerstand ro van Koper is 1.7 10h-8 Ohm m.

k ro 1.09 1. 7 10h-8
R' = ----------- -------------------------- = 1.64 10

h

-3 Ohm/m
2 pi r D 2 3.1416 0.0065 0.000276

Uit metingen aan eenze1fde Kabel die door Lex zijn gedaan in het 1aboratorium
kwam een transferimpedantie van 1.8 mOhm/m.

Uit de NORA metingen van 8 december 1992 kunnen we een set van bij elkaar
passende stroom- en spanningsmetingen halen die gedaan zijn aan de antenne
Kabel behorenae bij de politiezenaer. Deze Kabel looot over een afstand 1 van
+/- 60 m van de voet van de toren tot de antenne, vlak bij de top. De mantel
is 3an beide zijden goed met de staalconstuctie van de toren verbonden. De
gemeten stroom is de totale stroom over twee parale1 lopende kabels, waarvan
een de bedoelde en de andere een niet aangesloten (reserve?) Kabel is.
De top-top waarae van de stroom (positieve referentierichting naar beneden),
genormeerd op een bronstroom van 1000 A, is 30.5 A.
De bijbehorende spanning (gemeten aan de voet van de toren over een afsluit
weerstand van 50 Ohm ) is 1.77 V. De spanning ijlt 28 graden na op de stroom.
De oorzaak hiervan kan liggen in:

- induktieve of capacitieve koppelingen bij de antenne of bij slechte aan
sluitingen (lussen) of bij beschadigingen van de kabel (bochten?).

- niet gelijke stroam (rase en/of amplitude) door de twee kabe1s.
- meetruis (gering, curven zijn de gemiddelden) of verschil in triggermoment.

Het geringe faseverschil laat een berekening als zou aIleen de DC-transfer
impedantie Rvan de Kabel (meetfrequentie 5 kHz « 81 kHz = freq. waar {D=d})
van belang zijn toe.

2V 21.77
R' = = -- = 1.9 10"'-3 Ohm/m

1 I 60 30.5
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Conclusie: De spanning, gemeten aan het einde van de politiekabel valt te
verklaren uit de transferimpedantie van de kabel en de stroam die
over de mantel loopt.

Extrapolatie naar een echte blikseminslag van 100 kA: Neem aan dat de stroom
huishouding in de toren niet verandert. De spanning aan het einde van de kabel
is lineair met de stroam. De te verwachten spanning is dan ongeveer lAO Volt.

@SPANNINGEN EN STROMEN "XFOX"-KABELS.

Definitie fase van een signaal:

Een signaal dat voldoet aan y(t)=[e~(-at)Jsin(2 pi f t) voor t>O met a>O heeft
per defenitie een fase p=0. AIle andere signalen hebben een inslinger
verschijnsel en voldoen na een bepaalde tijd aan y(t)=[e~(-at)Jsin(2 pi f t - p)
waarbij p per defenitie de fase is, met O<p< 2 pi. In praktijk betekend dit
dat gekeken wordt naar de ligging van de Ie, 2e of 3e nuldoorgang.

Uit de NORA-metingen van 9 december 1992 zijn bij elkaar passende spannings- en
stroom-metingen te halen voor de kabels die naar de noordelijke 'crossfox'
antenne lopeno De meetfreguentie was 22 kHz, de kabels zijn van hetzelfde type
als die van de politiezender, nus oak hier geldt D«d. De lengte 1 van de
kabel (tussen de aarding bij de 'entry-plate' en de antennes) is ongeveer 300 m.

De stroom door de bundel van 8 kabels samen was 12.3 A (top-top genormeerd op
een bronstroom van 1000 A) en had een fase van ongeveer +70 graden.

De gemiddelde spanning aan het einde van de kabel was 0.058 V, onder te verdelen
in de volgende spanningen (p'= p-180 i.v.m. inversie omdat de stroam positief
in de richting van het meeteinde af is):

kabel
fase p' (graden)
Vtop-top/Vgem

1
8
1.15

2
85
0.71

3
109

1.10

4
77
1.04

5
129

1.01

6
135

0.21

7
90
1.10

8
49
1.69

De fase p' van de som van aIle spanningen is +79 graden, en de amplitude 0.41 V
(top-top, genormeerd op een bronspanning van 1000 A).

Het vrijwel gelijk in Ease zijn van de stroom en de spanning doet vermoeden
dat de spanning verklaard kan worden uit de stroam door de mantel en de
(DC-)weerstand van de mantel R. Uit bovengenoemde waarden voor som van de
stromen en sam van de spanningen kan de gemiddelde effectieve transfer
impedantie per meter R- berekend worden:

V 0.41
R- = = ---------- =1.1 10~-4 Ohm/m

I 1 12.3 300

Deze waarde is veel te klein! Er kan nooit minder uitkomen dan 1.64 mDhm/m!
Conclusie: De stroam loopt niet over ae gehele lengte van de kabels, doch
slechts over een stuk van ongeveer 300*11/164=20 meter. Beschadiging van de
beschermmantel van de kabel en het daardoor kontakt maken van de langs de
kabels lopende aardstrip met de mantel zou hiervan de oorzaak kunnen zijn.
Omdat niet aIle kabels op dezelfde plaats beschadigd zijn zou dit tevens een
verklaring zijn voor de grote spreiaing in de gemeten spanningen die wijzen
op een grote spreiding in de stromen over de individuele kabels. OVerigens
zou het ook onlogisch geweest zijn als de stroam helemaal naar de antennes had
gelopen en dan via de grond terug naar de bron, omdat er vele andere stroom
lussen met een veel kleiner oppervlak zijn.

-bijlage-l-- 2 -



Bij een echte blikseminslag, waar de bron niet op een exact gelokaliseerd punt
aan de aarde hangt (verschuivingsstroom over een groat oppervlak) za1 de stroom
echter weI verder de kabe1 op gaan. Bij extrapo1atie naar een echte bliksem
inslag van 100 kA moet hier rekening mee worden gehouden. De maximale spanning
t.g.v. de transferimpedantie van de kabel (bij gelijkblijvende stroomverdeling)
is dan 0.41*(1/8)*15*1.69*100 = 130 Volt.

~INJECTIEMETINGEN 'XFOX'-KABELS.

Op 18 september 1992 zijn ook metingen gedaan waarbij een stroam direct in
4 van de 8 xfox-zuid-kabels werd geinjecteerd (de stroom loapt dan terug door
de andere 4 kabelsJ. Bij de spanningsmeting aan het uiteinde meet men dan aan
4 kabels een positieve (d.w.z. in fase met de bron) spanning en aan de anderen
een negatieve (d.W.Z. 180 graden taseverschi1 met de bron) spanning. Bij de
metingen waren de antennes losgekoppe1d en de kabe1s aan beide uiteinden met
50 Ohm afges1oten. De meetfrequentie was 8.8 kHz (dus ook hier D«d).

De geinjecteerde stroom was 0.832 A (top-top waarde).
De som van aIle 4 de 'positieve' spanningen was 0.64 V (top-top waarde).
Nu kan de transferimpedantie per meter R' berekend worden:

2 V 2 0.64
R' = = ------- = 5.1 10~-3 Ohm/m

I 1 0.832 300

Dat de weerstand die hier uitkamt een factor 3 te groat is 1igt waarschijnlijk
aan de connectoren waarmee de kabels zijn aanges1oten. Deze zouden dan een
weerstand hebben van 0.26 Ohnm, hetgeen vrij vee1 is. Er dient te worden op
gemerkt dat de toestand van de installatie waarbij deze metingen gedaan zijn
sterk afwijkt van de detenitieve, verbeterde installatie. Als schatting van
spanningen bij echte blikseminslagen is die de vorige paragraaf zinvoller.

~ INDUKTIESPANNING OP DE 'XFOX'-ANTENNES.

De crossfox-antennes bestaan ieder uit een array van hoepelvormige antennes
met een doorsnede a van ongeveer 2.7 m. De hoepels hebben verschillende
orientaties en staan op een afstand 1 van ongeveer 300 m van de mast.
3ij een blikseminslag in de mast is de meest ongunstige orientatie van de
hoepel evenwijdig aan de mast. De opgewekte spanning lJ kan worden berekend:
- neem aan dat het magnetische veld H in de hoepel constant is, want a«l.
- De radiale component van H is nul (voIgt uit symetrieoverwegingen en

div B = 0 ).
(Hoepels waarvan het vlak waarin ze liggen loodrecht op de lijn hoepel-toren
staan vangen geen flux. Dit is ae meest gunstige orientatie)

- De component van H (t.g.v. de bliksem) loodrecht op het aardoppervlak is nUl.
(H evenwijdig aan I is nul, uit symetrieoverwegingen levert de stroam door
de aarde ook geen netto Hop).
(geen van de hoepels ziet deze component, ook al zou hij niet nul zijnl.

- uit de twee voargaande punten voIgt dat H kan worden voargesteld door een
scalair, die de tangentiele component aangeeft. Uit de eerste wet van
Maxwell, met als integratiekromme keen cirkel door de hoepel met als
middelpunt de toren, voIgt dan:

1
I
o Ii dT
I

k /

I
amsloten

==> 2 pi 1 H = I
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- Nu kunnen we de tweede wet van Maxwell en integraalvorm, met als integratie
kromme de hoepel h en als integratieoppervlak het hoepeloppervlak G, invullen:

I
1 __

U = 0 E dl =
I

I
h

d

dt

-II 
II
II mUHndA=

"IIG
d

---(
dt

mu pi
2

(a/2) H ]

= -------------------
8 300

=

2 2
d mu a I mu a

---(--------] = -----
dt 8 1 8 I

dI

dt

-6
1. 257 10

2
(2.7) 11

10 = 382 V

TCYI'ALE SPANNING OP DE 'XFOX' -KABELS.

Crndat de in de antenne geinduceerde spanning Ui en de door de stroom in de
mantel en de transferimpedantie van de kabel opgewekte spanning Ut niet met
elkaar in fase zijn Kunnen we ze niet zomaar optellen. Indien we de eerste
flank van de bliksem benaderen met een kwart periode van een sinus, en veron
derstellen we dat beide bijdragen van gelijk teken zijn (altijd mogelijk als
maar de juiste kant van de hoepellus op de mantel is aangesloten) dan voIgt
dat de maximale netto te verwachten spanning U de euclidische norm van net
maximum van Ui en het maximum van Ut is:

I 2 2
U = I 382 + 130 = 404 Volt

V

®TE VERWACHTEN SPANNING OP HET VOEDINGSCIRCUIT NA RET 'SIEMENS'-E'ILTER.

Het voedingssysteem van de rlORA installatie bestaat uit een (3-fasen)voedings
~abel van de elektriciteitsmaatschappij die via een lokale verzorgingstrans
formator het hele complex voedt. Crndat er hoge continuiteitseisen aan de
installatie worden gesteld is er ook een noodstroomagregaat. ~oppeling hiermee
gebeurt in schakelkasten die deel uitmaken van het afgeschermde gedeelte
(kooiconstructie) van de installatie. Waar ae externe kanel dit geaeelte
binnenkomt gaat hij eerst ooor een filter (het 'Siemens-filter') en daarna
naar de schakelkasten. De leiaing die hier uit komt (en dus naarqelang de
3chakelstana door het net ot het agregaat gevoed wordt) gaat nogmaals door
een filter (het 'Ul-filter') alvorens de apparaten in het afgeschermde
gedeelte van spanning te voorzien.
Grootste probleem bij een blikseminslag in het verleden was dat het 'UI'-filter
doorbrandde, en de installatie dus ook niet meer via het agregaat qevoed kon
worden.

Aan de hand van enkele metingen waarbij onder verqelijkbare omstandigheden de
common-mode-spanningen op de ingangen van het 'Siemens'- en 'UI'-filter zijn
gemeten kunnen we een schatting van de CM-overdracht IGI van het 'Siemens'
filter maken:

meetfrequentie

2 kHz
5 kHz

22 kHz

spanning op ingang
'Siemens '-filter

28 Volt
11 Volt
1. 7 Volt

spanning op in
gang 'UI'-filter

7.7 Volt
3.5 Volt
0.04 Volt

IGI

0.28
0.32
0.024

IGI
in dB
-11
- 9.9
-32

Voorts weten we dat, omdat het een voedingsfilter betreft, de demping bij 50 Hz
o dB is (anders zou een asymetrische belasting problemen opleveren).



volgens de fabrikant bestaat net 'Siemens'-filter uit twee 2e-orde 'pi'
laaqdoorlaatsecties. Het '-3dB'-punt van het filter ligt bij 441 Hz. 'loor
veel hogere frequentie valt het met BOdB/decade af. Het gedrag in de
buurt van net kantelpunt is sterk afhankelijk van ae qualiteitsfactor Q van
het systeem, aie wordt bepaald door de belasting Rb (zie :iguur 1). zo is de
ligginq van de meetpunten bij 2 en 5 kHz te verklaren door aan te nemen dat
de belastingsweerstana in september kleiner was dan in december. De demping
voor het meetpunt bij 22kHz zou echter veel groter moeten zijn.

Q1>Q2

Siemensfilter oelasting

IGI
(dB)

I 0.05 0.5 5 50 f(kHZ)-->
-+--+----+----+----+---+-
01------
I -=:---. Ql
I --- \
I Q2 --\
I \

I \
figuur 1-1: Ret Siemensfi1ter (C=50UF, L=16uH, C'=54uF) en effect

van variatie van Rb op de overdracht.

wordt als model voor de bliksemstroom I=A{e A (-t/T2)-e A (-t/Tl)) genomen dan
heeft de bli~semstroom een spektrale (amplitude)verdeling

A (l/Tl)
Ip{w) I

/-----------------------------------
\I ~A4 + (1/Tl)~2 wA2 + (l/(Tl T2))~2

Vullen we hierin Tl=10A-6, T2=10A-4 en A=lO~5 in, dan vinden we een constant
spectrum van 10 A/Hz voor lage frequenties en een kantelpunt bij 1.6 kHz en
een kantelpunt bij 160 kHz.

Bij een meetfrequentie van 5 kHz en een bronstroom van 1000 A staat op de
ingang van het 'Siemens'-filter in de defenitieve situatie een spanning van
5.09 volt. Aangenomen wordt dat een blikseminslag van 100 kA een evenredig
grotere spanning van 509 Volt oplevera. Deze spanning wordt eenzelfde
spektrale veraeling toegekend als ae bliksemstroom volgens het model, te~Nijl

de top-spanning gelijk blijft. (In feite wordt hier de aanname gemaakt dat de
overdracht van bliksemstroom naar spanning op de ingang van het 'Siemens'
filter niet afhankelijk van de frequentie is) .
.\Is we nu kijken naar de overdracht van het 'Siemens'-filter en de spektrale
verdeling van de door de bliksem opgewekte spanning kunnen we concluderen dat
op de ingang van het 'Ul'-filter een puIs met een vermogensinhoud van
ongeveer 1/4 van de oorspronkelijke vermogensinhoud komt. Dit komt overeen
met een gelijkvormige spanningspuis met de halve amplitude, ongeveer 255 V dus.

(f)MODEL VOOR S?ANNINGSINKOPPELING OP VOEDINGSKABEL.

De stroomverdeling op de voedingskabel die van buiten komt zoals gemeten in de
defenitieve situatie bij een meetfrequentie van 5 kHz is alsv01gt (top-top
waarde, genormeerd op een bronstroom van 1000 A en met de positieve richting
naar buiten toe gedetenieerd): .
- De netto stroam alleen door de mantel 186.3 A met een fase van 0 graden.
- De som van de stromen door de 4 aders 61.5 A met een fase van +10 graden.

De al eerder vermelde CM-spanning zeals gemeten op de ingang van het 'Siemens'
filter bearaagt 5.09 V en heeft een fase p=+223 graden oftewel p'=+43 graden
(in p'=p-180graden is rekening gehouden met de inversie van de spanning t.g.v.
de transterimpedantie aoor het positief rekenen van de stream in de richting
van het meeteinde af).



In de voorlaatste situatie van december 1992 is ook een meting uitgevoerd bij
22 kHZ, waarbij de stroom over de mantel nagenoeg nul was omdat deze niet goed
aangesloten was. De stroom door de aders was 71.1 A met p=O graden en de
spanning op de ingang van het 'Siemens'-Eilter was 1.68 V met p' ongeveer 100
graden.

Als we de resultaten van de metingen zomaar opschalen naar een blikseminslag
van 100 kA zou dit betekenen dat we een stroom van 18.6 kA over de mantel
van de voedingskabel kunnen verwachten, en 6 tot 7 kA over de aders. Dit geeft
echter een vertekend beeld, aaar gezien de manier waarop de meetopstelling
was opgebouwd de mantel en de nulleider van de voedingskabel een korte, goed
geleidende (puur koperdraad) terugweg naar de bron vormden.

De voedingsleiaing bestaat uit 2 parallelle kabels met elk 4 aders met een koper
oppervlak van 70 mm~2 elk en een mantel met een koperoppervlak van 35 mm~2.

Van het 'Siemens'-rilter wordt aIleen ae ingangscondensator evan 50 microfarat
relevant verondersteld. De nulleider is aan beide zijde met de mantel doorver
bonden en geaard. In figuur 2 staat een vereenvoudigd model van de leiding
waarin ook de aansluitingen (lekfluxinductie voedingstrafo, mutuele indukties
aansluitlussen aan begin en einde, gedeelte 'Siemens'-Eilterl zijn meegenomen:

\
cm-kring I

/

I3

I2 -->

/

n -->RaJ
I-I
I IRal
I I I-I
T I IRal
I 1_' I-I
I I I IRal

I I I I I-I
Lv !:..vl LvT I I

l l l I I- - - T
) ) ) I(- (- (- I_'_'_1 'I I__

I
I

I
(- - - -

Eiguur 2: Model van de voedingsleiding.

Aanname 1:
Aanname 2:
Aanname 3:
Aanname 4:

Aanname 5:

Aanname 6:

de weerstand Ra van aIle aders is gelijk.
de 1ekfluxinduktie Lv van de voedingstrafo is voor aIle fasen gelijk.
de zelEinductie La is voor aIle aders gelijk
de mutuele induktie Ma tussen twee ader/mantel-1ussen is voor aIle
combinaties van aders gelijk.
de mutuele induktie Mm tussen het CM-eircuit en elke ader/mantel-1us
is voor allen gelijk.
Il=I2=I3=If, I4=In en I5=Im. Er ge1dt dan Icm=3If+In+Im.
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IdE'
Uit de tweede wet van Maxwell in integraalvorm 0 E aT = - --- voIgt een

I d t
ste1se1 van 5 verge1ijkingen, 4 voor de dm-kringen en 1 voor de cm-kring. Deze
laatste introduceert eigenlijk de exitatie van het ste1se1, maar wordt wegge
laten am problemen i.v.m. het niet bepaald zijn van de in deze vglk. voorkomende
'ze1finduktie van het em-circuit' te vermijden. In p1aats daarvan beschouwen
we de em-stroom als exiterenae grootheid en introduceren we a1s 'bronverge
lijking' I1+I2+I3+I4+I5=Ig met Ig de (gemeten) em-stroom.

Aanname 6 voIgt eigenlijk uit aannames 1 tim 5. 8ij deze veronderste1ling
kunnen we het aantal vergelijkingen in het stelsel reduceren tot 3. Nemen we
dan als de drie onbekenden If, In en 1m dan resulteert hetvolgende ste1sel:

met f = [If,In,Im]
1

jWKf+Rf + - X I = [O,O,Ig]
j w

I \
La+Lv+2Ma-3Mm Ma-Mm -MIn I

K = 3Ma-3Mm La-MIn -MIn
I0 0 0

\ I

I \
I lie 0 0 I

en X = I 0 0 o I
I 0 0 o I
\ I

R =

Voor de verschillende parameters geldt (alles twee par. kabels samen):
e = 50 10 A -6 [F]
Ra = 0.0024 [Ohm]
Rm = 0.0048 [Ohm]
La 3.2 10 A -6 (H]
Lv = 10 A

-5 (H]
Ma 1.6 10A-6 [H]
~1rn lOA-6 (H]

Als we 19=1000 (A] invullen (normering van de resultaten op een Iem van lkA),
komen er devo1gende waarden voor If, In en 1m uit:

2 4 7 2 13
250 w (7 w + 5.5295 10 w - 1.143 10 )

If (w) : = -------------------------------------- - ----
6 B 4 14 2 20

49 w + 1.3272 10 w - 5.5664 10 w + 5.0625 10

4 8 2 15
-7500 #i w (163 w + 3.33 10 w - 1.08 10 )

49 w-

-6 8 4 14
- + 1.3272 10 w - 5.5664 10

2 20
w + 5.0625 10
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6 9 4 15 2 21
62.5 (203 w + 1.7766 10 w - 6.5567 10 w + 5.4 10 )

In (w) := ----------------------------------------------------------- -
6 8 4 14 2 20

49 w + 1.3272 10 w - 5.5664 10 w + 5.0625 10

4 10 2 16
- 9375 'i w (2971 w - 1.4048 10 w + 1.714 10 )

6 8 4 14 2 20
- 49 w + 1.3272 10 w - 5.5664 10 w + 5.0625 10

6 8 4 15 2 21
62.5 (497 w - 3.1666 10 w - 2.2123 10 w + 2.7 10 )

1m (w) : = ----- ------------- + -
6 8 4 14 2 20

49 w + 1.3272 10 w 5.5664 10 w + 5.0625 10

4 10 2 15
9375 ~i w (4933 w 1.0052 10 w + 4.18 10 )

6 8 4 14 2 20
- 49 w + 1.3272 10 w - 5.5664 10 w + 5.0625 10

In figuur 3 staat de bijvehorende schets van de absolute waarde van ne stromen
If, In en Iw als dubbellogaritmisch uitgezet als functie van de frequentie.

J~irl
i...

I \
I_

t

!~

/

/ : )1.

--...

!

figuur 3; Schets van IIfl, IInl en !Iml a1s
functie van w berekend met eenvoudig
model, genormeerd op Icm=1000 A.

Indien voor Ig de bij 5kHz gemeten Iem wordt ingevu1d ( Ig=247-jl1 ) en de
bijbehorende w, kunnen de resultaten met de metingen vergeleken worden:

I
aemeten berekend

------- --_.:._--------- ------------
3 If + In I 60.6 - j 10.7 48.0 - j 4.1

1m I 186.3 I 198.9 - j 6.9
Vc=If/(jwC) I 3.72 - j 3.47 I 2.7 + j 12.4
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De stroom waar He voornamelijk in geintresseerd Zl]n, If (oftewel Vel, wijkt
in amplitude en richting behoorlijk af, hoewel de ordegrootte wat de a~litude

betreft nog weI klopt. Wellicht dat de tekortkomingen van het model hier de
oorzaak van zijn.

Ais voornaamste teKortkomingen worden aangemerkt:
- Ret skineffeet is verwaarloosd. voor de aders betekend dit dat bij 5kHz

de weerstand eigenlijk al ongeveer 2x groter is dan die in het model.
- ~e stroom door de rest van het 'Siemens'-filter is nul verondersteld voor

aIle frequenties. Uit het vernaal op bIz. 5, wordt duidelijk nat dit een
zeer grove benadering is.

Ais benadering van de weerstand van de aders met skineffeet geldt:

Ra = Ro (r+2d)/(2d) [Ohm} met Ro de DC-weerstand van een ader,
r=0.0047 de straal van een ader

en d=0.06561 \/~ de skindiepte van ~o9€r.

~ invloed van het sKinetfeet op de weerstand van de mantel wordt nag steeds
verwaarloosbaar verondersteld, omdat deze veel Kleiner is als de onnauwkeurig
heid in de benadering van de weerstand van de aders met skineffeet.

Het in rekening brengen van de stroom door het 'Siemens'-filter is minder een
voudig. Het filter bestaat uit een caseadesehakeling van twee laagdoorlaat
LC-'pi'-secties. Aan de uitgang van het filter zit een (van de frequentie
afhankelijke) belasting. Het is weinig zinvol nag meer parameters aan het
model toe te voegen, waarvan de invloed vanwege de introductie van extra
resonantieverschijnselen groot Kan zijn. Bijvoorbeeld als een seetie in het
model Hordt meegenomen, met een frequentieonafhankelijke belastingsweerstand
~ dan is de absolute waarde van oe impedantie die op de plaats van de C in
het model zou moeten worden ingevuld zoals gesehetst in figuur 4.

L

I
,_I__!
I )

C I
_1-

(

---r- I
I C 1---1 Rb
I I I-I
I I I
I ~ 'T''--.---1_-

....~

figuur 4: a: vereenvoudigd filtermodel (L=20 lO~-6 H).
b: abs. waarde impedantie.
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In het voorbeeld van figuur 4 Zl]n de niet-idealiteiten van de elementen
niet meegenomen. In praktijk zal er altijd ~~tra demping optreqen door de
serieweerstanden van de spoe1 en de condensator, dielektrische en
magnetische ver1iezen enz .. Meestal worden deze bij dit soort filter
opzette1ijk aangebracht om resonanties tegen te qaan.

Voor net model met skin-effect kunnen de stromen niet meer a1s functie van w
gegeven worden. We1 kan voor elke frequentie afzonderlijk het stelsel opgelost
worden. Voor f=5 kHz vinden we dan:

3 If + In = 49.1 + j 5.6
Im = 197.9 - j 16.6

Vc=If/(jwC)= 4.1 + j 12.1

We zien dat de overeenkomst met de gemeten resultaten als we a11een het skin
effect meenemen en niet de stroom door het 'Siemens'-filter er (voor 5 kHz)
niet beter op wordt.

~bij1age-1--10-
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Bijlage 4

RCA TORTM Transient Surge Suppressor

CATHOD£

Surge Characteristics
• Large voltage and energy variations
• Wide variations in surge durations
• Possible rapid repetition and mixed polarity of surges
• dvldt of up to 10000 VI,.,s

SURGECTOR Characteristics
• High input impedance until breakdown (i.e. low leakage)
• Repeatable breakdownlthreshold voltage
• High surge current handling capability
• Withstand and respond to rapidly reoccurring surges
• Fast recovery to high Impedance state (turn-off)
• Dual polarity protection
• No degradation of essential characteristics with use

ZENER

AWMIIlUM
METAL

·CATltOOE

K
SHUNT

ANODE

The RCA SURGECTOR is a new type of surge
suppressor. developed to protect sophisticated
electronic circuits from rapid, high-voltage power
surges that conventional surge suppressors cannot
handle. The need for a new type of surge suppressor
stems from the increasing sophistication of today's
electronics. In the telecommunications industry. for
example. the trend is toward increasing use of medium
scale Integrated (MSI) and very large-scale integrated
(VLSI) circuits, used in equipment that transmits.
processes. codes. switches, and stores data, have
multifunction capability, but are intolerant of voltage
overloads

The SURGECTOR is a monolithic device. It consists of
an SCR-type thyristor whose gate region contains a
special diffused section that acts as a zener (avalanche)
diode. The zener portion of the SURGECTOR provides
continuous protection of the circuit.

Because it combines the continuous voltage protection
of the zener with the thyristor's ability to handle high
current. the SURGECTOR provides instantaneous
protection against fast-rising. high-voltage pulses
pulses thaI are too rapid or too powertul for
conventional devices (such as gas tubes. metal-oxide
semiconductor devices, air-gap carbon blocks. or stand
alone zeners) to block. As a result. the SURGECTOR
can provide the much-needed secondary surge
protection for telecommunications circuitry. data links.
and other sensitive electronic circuits that are especially
susceptible to damage from transient voltage.

SURGECTOR vertical structure

DECODE
CONTROL

:;PAB)(

'SWITCH
'NETWORK

~--- ...
SURGECTORs provide transient protection for:

• Central Office Equipment
• Supervisory Equipment
• Switchgear Equipment
• Data Transmission

• Repeaters
• Line Concentrator
• Receivers
• Handsets

• Headsets
• Modem
·PCM
• EPABX. PABX. PBX

• TOM
·SOM

• PAM
·FSK



SURGECTOR Operation

The SURGECTOR allows normal operation of the
circuit as long as the voltage does not exceed a certain
maximum vaiue (VOM ). Current RCA SURGECTOR
devices are rated at 30.60. 100. and 230 volts. When a
transient pulse hits the line. voltage begins to ris~

often at an extremely rapid rate. Lightning, for example.
can cause a voltage rise in excess of 1000 volts per
mIcrosecond. As soon as the voltage reaches the
avalanche breakdown voltage. the zener instantly
"clamps" the voltage. The voltage can rise above its
normal value for the circuit, but only by a small amount;
the SURGECTOR ensures that the protected circuit
never sees a VOltage greater than 110 percent of the
zener avalanche operating voltage.

A normal stand-alone zener diode maintains a constant
voltage for the duration of the pulse and can quickly
burn out from this energy overload. But in the
SURGECTOR. current flows from the zener region into
the thyristor gate. switching on the thyristor in
nanoseconds. The thyristor drops to low voltage.
creating a low impedance in the circuit, and shunts the
excess energy from the circuit to the ground. In effect.
the thyristor draws energy away from the zener.
allOWing it to survive the transient. Because of this. the
SURGECTOR can handle about ten times more current
than a stand-alone zener.

While the transient is on the line. the SURGECTOR
remains in the ON state. and the voltage across the
cirCUit is low. Its precise value depends on the type of
pulse and the type of SURGECTOR being used.
Eventually, the pulse passes. and the current begins to
drop. When it reaches a certain minimum value. known
as the "holding current," the SURGECTOR
automatically shuts off. and normal Circuit operation
resumes. with the zener section of the SURGECTOR
again providing continuous protection.

SURGECTOR Types

RCA SURGECTOR devices include unidirectional.
bidirectional. and SCR types. The unidirectional
SURGECTOR is so named because it can handle only
one polarity. A unidirectional SURGECTOR and a diode
are required to protect a steering circuit or multiple
lines. The unidirectional SURGECTOR is currently
available in voltages of 30. 60. and 230 volts (types
SGT03U13. SGT06U13. and SGT23U13 respectively).
Holding current for the device is 130 milliamps.

The bidirectional SURGECTOR is capable of handling
both positive and negative surges. It has two terminals,
and only one SURGECTOR per line is required. Two
versions are available: type SGT23B13 (230 volts. 130
milliamps) and SGT27S13. 270 V. 130 mAo

Typical volt-ampere characteristics.
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0.25 0.5 0.75 1.25 1.5 1.75

" SECONDS

Industry standard lightning stroke.

A third type. the SCR SURGECTOR. is unidirectional
but provides three terminals instead of two. The third
terminal gives the user direct access to the SCR's gate
region. so that the SURGECTOR can be triggered with
an external voltage reference. This SCR SURGECTOR.
called SGT10S10. is rated at 100 volts: but with the
external gate-control circuitry. any voltage between 5V
and 100V can trigger the device. The SGT10S10 also
has a high holding current (100 milliamps) to allow
rapId transition to the OFF state.

-------------------_10---.4



Typical holding current I/s. temperature.
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provides continuous protection against surges
(although it prevents operation of the Circuit) and is
easy to locate for repair or replacement.

RCA SURGECTORs clip I/oltage surges and shunt energy
to ground.

Performance Characterlstlcs
Currently announced SURGECTOR devices have
ratings for transient peak surge current of 300 amperes
for a 1 x 2 pulse and appropriately scaled currents at 8 x
20, 10 x 560, and 10 x 1000. These rated surges can be
applied to the SURGECTOR devices repeatedly without
degradation. The overshoot ratio of the SURGECTOR is
the ratio of the highest voltage encountered by the
protected circuit (during a l00-V/microsecond pulse)
over the zener voltage of the SURGECTOR. The
SURGECTOR has the lowest overshoot ratio of any
surge-suppression technology on the market today,
which means it suppresses transient voltage more
effectively than gas tubes, metal oxide semiconductor
devices, or carbon blocks.
Many surge-suppression devices are characterized by
the speed at which they switch on. A gas discharge
tube, in which gas must ionize before the device can
function, takes microseconds to become operationaL
But this specification IS meaningless for the
SURGECTOR. because the SURGECTOR provides
instantaneous and continuous protection. The zener
section of the SURGECTOR always clamps voltage when
the value reaches a certain minimum zener voltage
for which the device is rated.
The SURGECTOR type SGT23U13, which is rated at 230
volts. clamps the transient voltage the instant it
reaches the zener voltage. Within nanoseconds. the
thynstor switches on and drops the voltage to just a few
volts. (The voltage will remain at this low value until
the surge passes and the current drops below the
holding current.)
As stated. the SURGECTOR can handle peak currents up
to 300 amps. depending on the type of pulse. But, like
any solid-state device. the SURGECTOR will eventually
fail if pushed beyond its specifications. However. the
SURGECTOR is designed not to fail to an open condition
on a 1 x 2 pulse below 450 A.
This is an important feature, especially in
telecommunications applications. If a device fails to
an open condition. the circuit remams unprotected
until the device is replaced. And open failures on the
line are not easily detected. A short, on the other hand,

RCA SURGECTOR DEVICES

TYPE FUNCTION YZ
1x2~

IH
VBO

ITSM 100Y/pi
SGT10Sl0 VAR CLAMP > 100V 300A > 100mA < 100V
SGT03U13 UNI-DIRECT > 30V 300A > 130mA < 50V
SGT06U13 UNI-DIRECT > 60V 300A > 130mA < 85V
SGT23U13 UNI-DIRECT > 230V 300A > l30mA < 275V
SGT23B13 BI·DIRECT > 230V 300A > l30mA < 275V
SGT27B13 BI-DIRECT > 270V 300A > l30mA < 345V



Aside from failure due to operating beyond the
device's specifications, the SURGECTOR has no inherent
wearout mechanism. Performance IS consistent and
does not degrade with repeated use or time. And
there is no inherent limit on the SURGECTOR's operating
life. We predict the SURGECTOR will have a life
comparable to RCA iransistors, which last for 20
years or more. 8y comparison, metal oxide
semiconductor devices and carbon blocks have wearout
mechanisms.
SURGECTOR devices are usually used in conjunction
with primary protection devices. and therefore should
rarely see currents exceeding their rated capacities.
When operated within their specifications,
SURGECTOR devices automatically switch to their
OFF-state once the pulse passes and the current drops
below the holding current. The holding current of the

Nomenclature, Packages, and Shipping

The SURGECTOR type numbers are easy to interpret.
The first three characters - the letters "SGT" -stand
for SURGECTOR. Next comes two digits. which represent
the maximum OFF-state voltage diVided by 10.
Following the voltage is a letter indicating either
unidirectional (U), bidirectional (8), or SeA (S) type
SURGECTOR. Finally, the last two digits represent the
holding current, in milliamps, diVided by 10. Thus,
SGT03U13 is a unidirectional SURGECTOR with a max
imum OFF-state voltage of 30 volts and a holding current
of 130 milliamps.
All versions of the SURGECTOR are housed in a modified
TO-202 versatab plastic package. This is a single-in-
line package, meaning that all leads come out of the
same end and are parallel to one another. The
advantage of single-in-line packaging is that it makes
the SURGECTOR easy to insert into a cirCUit board or
socket by automated methods.
SURGECTOR devices are shipped to the customer
either in bulk or on plastic "sticks" designed for
automated machinery. The sticks are rectangular tubes
that hold 50 SURGECTOR devices.

SURGECTOR must be greater than the normally
available short-circuit current in the circuit to insure that
the SURGECTOR will return to the OFF-state when the
transient has passed and allow normal circuit operation
to resume. SURGECTOR devices are designed with
high holding currents. ranging from 100 to 130
milliamps, depending on the type. These ratings are
sufficient to allow proper operation in most
telecommunications circuits.
The SURGECTOR device's normal OFF condition is a
state of high impedance, which prevents loading of the
line. Leakage is extremely low; the SURGECTOR
passes less than 100 nanoamps versus milliamps for
metal oxide semiconductor devices. The capacitance of
SURGECTOR devices is also low, presenting about 100
pF for a bidirectional device in normal '
telecommunications circuits. This is low enough to
allow high-speed data communications.

SURGECTOR

Off-State
Voltage Rating

diVided by 10 Type 01 SURGECTOR:
• U =Unidirectional HOlding current

B =Bidirectional on milliamps

S =SCR diVided by 10

Explanation of type-number code

SURGECTOR PackagesPlastic shipping tubes

~~~~~~~~1I-6-



Applications

TOday's telecommunications Industry IS experiencing
explosive growth with manufacturers introducing
sophisticated electronic equipment for transmitting.
processing. coding. switching and storing of aata The
trend IS toward increasing use of medium scale (MSt) and
very large scale (VlSI) integrated circUits. whlcn have
multifunction capability. but which are very sensitive to
overvoltage transients. The need for tranSient Drotectlon IS
often assumed or erroneously delegated to the
subcomponent manufacturer.
Telecommunications equipment has to operate In extreme
transient/surge enVIronments. TranSients may originate
from power mains. switching sources. lightning and electro
static discharges. Isolatron. grounding. and shielding
among others. are methods used to control transients but
while these techniques may be used in various telecom
applications they are not totally effectrve.
RCA's line of SURGECTOR devices protects circuits

from damage better than Transorb~ zeners. varistors.
gas discharge tubes, spark-gaps and any other means
of protection. SURGECTOR devices offer continuous
protection with unique ability to clamp at specific
voltages (30V. 60V, 100V or 230V) Which then trigger the
SCR on and bypass the energy away from the circuit.
The RCA SURGECTOR may be used in many applications to
provide tranSient energy protection at subscriber stations
and central ofhces where current suppression deVices do
not provide adequate protection for newer more sensitive
circuit components. The SURGECTOR combines the pro
tection of crowbar-acting deVices and fast voltage-clamping
devices. They combine the clamping voltage temperature
coefficient and low clamping-voltage ratio of a zener diode
with the high current surge capability of a spark gap (gas
discharge tube) device. Bidirectional devices provide thiS
protection In either polarity as in the case of the gas
discharge tube.

Two bidirectional SURGECTOR devices are placed
between the tip and ring lines Just after these lines enter
the telephone to protect delicate telecommunications
equipment.

TIP

TIP

INCOMING
LINE

RING

SUAGEc:mA

SUAGEc:mA

'IllE,,"ONE
LINE .....,R

TO
PROTECTED
EQUIPMENT

GNO
LINE
)--.........--..------;

INTEGRATED
SLIC

- .. v
UNE

Full balanced protection using 3·t.""/nal SURGECTOR
devices.

Full balanced protection employing three unidirectional
SURGECTOR devices and three diodes.-----------------........,..--.7
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