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Samenvatting.

Simulatiemodellen zijn zeer nuttige hulpmiddelen om de ontwikkelingsfase van een
vermogensschakelaar te verkorten. In dit onderzoek is een dergelijk simulatiemodel
ontwikkeld voor een stroombegrenzende eenheid voor laagspanning, type SBE63 met
nominale stroomsterkte 63 A en kortsluitcapaciteit 6 kA.

De werking van de SBE kan opgesplitst worden in diverse processen: het elektro
magnetische openingsmechanisme, de beweging van het ene boogvoetpunt langs de
runner van het vaste contact, de commutatie van het andere voetpunt van het
beweegbare contact naar de bijbehorende runner, de beweging van de lichtboog naar de
blusplaatjes, herontstekingen van de boog, de onderbreking van de kortsluitstroom en het
hersluiten van de contacten.

Ten behoeve van de bepaling van enkele modelparameters en ter controle van het model
zijn verschillende experimenten uitgevoerd.
Naast metingen van spanning en stroom zijn fotografische metingen gedaan aan de
boogbeweging. Hieruit volgde dat de momentane boogsnelheid evenredig met de stroom
toeneemt.
Verder zijn metingen uitgevoerd aan het commutatieproces van de boog. De
commutatieduur blijkt evenredig met de te commuteren stroom.
Met behulp van elektrische en fotografische experimenten ztjn de herontstekingen van
de boog geanalyseerd. De totale duur van de herontstekingen blijkt toe te nemen met
de stroom, waardoor de totale booglooptijd van commutatie tot definitieve
bluskamerintrede vrijwel onafhankelijk van de stroom blijkt te zijn.
De contactbeweging is gemeten met een laserstraal.
De druk is gemeten met een piezoresistieve druksensor en een begin is gemaakt met de
analyse van de oorzaken van de drukverhoging in de SBE. De gemeten drukverhoging
was maximaal 1 bar. Analyse en meting van de drukverhoging vergen nog verder
onderzoek.

De modellering van het elektromagnetische openingsmechanisme is aanzienlijk
uitgebreid. Het simulatiemodel is geimplementeerd in een vernieuwd Turbo Pascal
programma en vertoont goede overeenkomsten met de experimenten. Zowel de
experimenten als het model laten zien dat het moment van stroomonderbreking sterk
afhankelijk is van de inschakelhoek 1Jr.



Summary.

Modelling of a low voltage current limiting circuit breaker, type SBE63.

Simulation models are very powerful tools to reduce the developing time of a circuit
breaker. In this research report such a computer model is presented for a current limiting
unit, type SBE63 with nominal current 63 A and short circuit capacity 6 kA.

The the functioning of the SBE can be divided into several processes: the
electromagnetic opening, the movement of one arc root along the runner of the fixed
contact, the commutation of the other arc root from the movable contact to the
corresponding runner, the movement of the arc into the deion chamber, restrikings of the
arc, the current interruption and the reclosing of the contacts.

Different experiments have been carried out to find several model parameters and to
check the model.
Except for measurements of arc voltage and current, photographic measurements of the
arc movement have been carried out. From these experiments it appeared that the
momentary arc velocity increases proportionally with the current.
Also measurements of the commutation of the arc have been done. The commutation
time interval appears to be proportional to the commutating current.
Restrikings of the arc have been measured by means of electrical and photographic
experiments. The total time lag because of the restrikings increases with the current,
which causes the total arc running time from commutation until deion chamber entrance
to be almost constant and independent of the current.
The contact movement has been measured with a laser beam.
The pressure in the SBE has been measured with a piezoresistive pressure sensor and
a start has been made to analyze the causes of the pressure rise in the circuit breaker.
The measured pressure rise was up to 1 ato. Analysis and measurement of the pressure
still need a lot of research.

The modelling of the elektromagnetical opening mechanism has been considerably
extended. The simulation model has been implemented in a renewed Turbo Pascal
program and shows good resemblances with the experiments, except for the contact
reclosing. Both the experiments and the model show that the current zero time is strongly
dependent of the switching angle lJr.



Lijst van gebruikte symbolen.

~ - anker (plunjer) doorsnede [m2
]

"rc - oppervlakte van de "boogzuiger" [m2
]

by - dikte van het magneet-ijzer bij het lager [m]
B - magnetische inductie [T]
Bs - verzadigingswaarde vid magnetische inductie [T]
Br - remanente magnetische inductie [T]
B.l. - magneetveld door stroomlus in SBE, loodrecht op deze Ius [T]
cp - warmtecapaciteit bij constante druk [J/kgK]
Cy - warmtecapaciteit bij constant volume [J/kgK]
Ck - (Fm = Ck'i

2
) [kgmlA2s2

]

Cw - wrijvingscoefficient []
Dpin - diameter slagpin [m]
Dm - diameter magneetanker [m]
d - dikte boogkamer [m]
Dare - boogdiameter [m]
E - Energie [J]
Eo - constante elektrische veldsterkte in de boog [V1m]
Eex - elektrische veldsterkte van deelbogen in bluspakket [V1m]
Fo - drempelkracht t.g.v. de terugstelveer [N]
Fhit - terugwerkende kracht van het beweegbare contact op het magneetanker [N]
Fm - magnetische kracht op anker [N]
Fv - veerkracht terugstelveer [N]
Fw - wrijvingskracht [N]
g - magnetische inductie bij 1 A (B = g'i) [TIA]
gap - contactopening [m]
gapmax maximale contactopening [m]
gaprest contactopening wanneer contactarm tegen slagpin in maximale uit-toestand rust

[m]
h - afstand van de boog tot de contactplaats [m]
hehamber afstand van contactplaats tot uitstroomopening [m]
hex - lengte blusplaatjes [m]
i - stroom [A]
i, imax topwaarde van de stroom [A]
iarc - boogstroom [A]
leb - stroom bij begin commutatie [A]
lee - stroom bij einde commutatie [A]
Ie - gemiddelde stroom bij commutatie [A]
leo - stroom bij contactopening [A]
lk kortsluitstroom [A]
~p - effectieve waarde van de prospectieve kortsluitstroom (sinusvorm) [A]
leont - stroom door het beweegbare contact [A]
iron stroom door de runner van het beweegbare contact [A]
Jt - traagheidsmoment van het beweegbare contact [kgm2

]

kB - boogsnelheid bij 1 A (Vb = kB'i) [mlAs]
kv - afstand tussen de draaipunten van drempelarm en contactarm [m]



- lengte van de boog [m]
lengte van een deelboog in het bluspakket [m]
"verharr"-lengte [m]
zelfinductie van het testcircuit [H]
zelfinductie van de voedende transformator [H]
gasmassa [kg]
ankermassa [kg]
massa van het bewegende contact [kg]
aantal spoelwindingen van de motor []
aantal blusplaatjes []
druk in de boogkamer [Pa]
omgevingsdruk [Pa]
maximale druk [Pa]
doorlaatintegraal Ii2dt [A2s]
uitstroomdebiet [m3

]

afstand langs de runner van het vaste contact [m]
lengte van de contactarm [m]
afstand van draaipunt contactarm tot as van magneetanker [m]
afstand van draaipunt contactarm tot contactplaats [m]
lengte van de drempelarm [m]
afstand van draaipunt drempelarm tot aangrijpingspunt van veer [m]
afstand van draaipunt contactarm tot aangrijpingspunt van veer [m]
weerstand van het testcircuit [0]
inwendige weerstand van de SBE [0]
weerstand van de voedende transformator [0]
magnetische weerstand van variabele luchtspleet x [A/Vs]
magnetische weerstand die het uitbloezen bij luchtspleet x voorstelt [A/Vs]
totale magnetische weerstand RollRI [A/Vs]
magnetische weerstand van luchtspleet bij het lager tussen juk en anker [A/Vs]
gasconstante [J/kgK]
relatieve gasconstante []
lengte van de lager-Iuchtspleet tussen juk en anker [m]
tijd [s]
inschakeltijdstip [s]
begintijdstip waarop contactarm en anker samen terug bewegen [s]
tijdstip van raken van het stootblok [s]
tijdstip van de momentane commutatie in het model [s]
tijdstip van begin van commutatie [s]
tijdstip contactsluiting [s]
tijdstip van einde van commutatie [s]
tijdstip contactopening [s]
tijdstip waarop de boog blust en de stroom nul wordt [s]
tijdstip intrede bluspakket [s]
tijdstip van maximale stroom [s]
tijdstip waarop het magneetanker in beweging komt[s]
tijdstip waarop contactarm tegen uitstekende slagpin komt [s]
tijdstip waarop de boog voor het eerst de blusplaatjes bereikt [s]
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1:v - tijdstip van het einde van de verharr-tijd [s]
~b - tijdstip van het begin van de drukverhoging [t]
~m - tijdstip van drukmaximum [t]
!Ee - tijdstip van einde van de drukverhoging [t]
'l~ - verharr-duur [s]
T - temperatuur [K]
To - temperatuur op t=O [K]
Uae - anode/kathode spanningsval [V]
Uarc - boogspanning [V]
Ueomm commutatiespanning [V]
Usee - secundaire spanning van voedende transformator [V]
USBE spanning over schakelaar [V]
V - volume [m3

]

vp - ankersnelheid v66r botsing met contactarm [m/s]
v'p - ankersnelheid na botsing met contactarm [m/s]
vare - boogsnelheid [m/s]
ve - contactsnelheid [m/s]
W - magnetische veldenergie [J]
x - afgelegde ankerweg [m]
xmax - maximale ankerluchtspleet [m]
xfree - vrije slag van het anker [m]
Yb - afstand van contactarm tot stootblok [m]
Ybmax maximale afstand van contactarm tot stootblok [m]
y - cp/cv []

e - hoekverdraailng van het beweegbare contact [rad of 0 ]

ep - magnetische flux [Wb]
q> - fasehoek tussen circuitstroom en -spanning [rad of 0 ]

1jI - inschakelhoek t.o.v. de top van de drijvende spanning [rad of • ]
J.Lo - permeabiliteit van vacuum [Vs/Am]
v - strooifactor []
Q - dichtheid van lucht [kg/m3

]

Qo - dichtheid van lucht bij 1 bar [kg/m3
]

<.&> - 211"·50 Hz, netfrequentie [rad/s]
n - hoeksnelheid van de contactarm [rad/s]
C - relatieve drukstijging []



Waarden van enkele parameters veer de SBE63 (mei 1991):

~=
b =y
D pin =
D =m
d =
Fo =
F =v

gapmax =
gaprest =

hehamber =
hex =
kv=
J =t

At/A h =
t ex =
t =v

~=

me =
n=
n =

fa =
f eont =

fern =
f d =
f vdO =
f vdm =
fvcQ =
f vem =
R· =I

S =
Xmax =
Xfree =
Ybmax =

1T-D 2/4 = 636-10-5 m2
m ,

3mm
3mm
9mm
5mm
6N
39 N
5,8 mm
5,625 mm
28mm
5mm
36mm
5-10-7 kgm2

1,57
18 mm
3mm
8-10-3 kg
5-10-3 kg
4 (aantal spoelwindingen)
17 (aantal blusplaatjes)
37mm
25 mm
12mm
11,7 mm
1,8 mm
Omm
4mm
1 mm
5 mn
0,75 mm
3,5 mm
0,8 mm
2,7 mm
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Inleiding

1 Inleiding.

1.1 Inleiding.

De vermogensschakelaar is een van de belangrijkste componenten in een elektrische
installatie met het oog op de veiligheid en de betrouwbaarheid. Ret ontwikkelen van een
vermogensschakelaar is een tijdrovende bezigheid die veel ervaring vraagt, omdat er geen
kant en klare formules zijn die het verband geven tussen de ingewikkelde mechanische
constructie en het elektrische gedrag. Tijdens de ontwerpfase worden vaak meerdere
prototypen gemaakt om het effect van enkele wijzigingen in de constructie op het
elektrische gedrag te bepalen.

Ret maken en testen van prototypen is duur en tijdrovend. Daarom wordt gestreefd naar
een simulatiemodel van de schakelaar, waarin parameters veel sneller en eenvoudiger
gevarieerd kunnen worden dan in een prototype. De meeste modelparameters kunnen
uit de constructie van de schakelaar bepaald worden. Enkele parameters kunnen echter
aIleen uit metingen aan de schakelaar bepaald worden. Daarom moeten naast de
modelvorming ook metingen gedaan worden, zowel om modelparameters te bepalen als
om het model te toetsen aan de werkelijkheid.

In 1987 is een contract tussen ROLEC bv en de vakgroep EG van de TOE getekend,
waarin overeengekomen werd, dat de vakgroep EG onderzoek gaat doen om tot een
simulatiemodel van een laagspanningsvermogensschakelaar te komen. E. van Dort heeft
in dit kader een model van een zogenaamde stroombegrenzende eenheid (SBE) van
Rolec ontwikkeld. In dit afstudeerproject wordt voortgebouwd op zijn model en zijn
experimenten, met het doel om zijn simulatiemodel te verbeteren en uit te breiden.
Uitbreidingen t.O.v. het werk van Van Dort zijn: metingen aan de boogbeweging m.b.v.
een snelle camera; meting van de contactverplaatsing; meting en betere modellering van
de druk in de SBE; analyse van de herontstekingen van de boog in de SBE; meer
chronologische opzet van het simulatieprogramma.

1



Inleiding

1.2 Afstudeeropdracht.

Hoofdonderwerp: Het modelleren van het booggedrag m een installatieautomaat,

prototype SBE63.
Deelonderwerpen:
O. Ontwerp van een flowdiagram voor het bestaande computerprogramma voor de

beschrijving van de schakelaarwerking van het prototype SBE3. Aanpassing van het
programma zodat ook outputfiles met tijdsverloop van stroom en spanning worden
gegenereerd. Deze files gebruiken als invoer voor een grafisch paket om plaatjes te
maken.

1. Verificatie van het testcircuit. Beschrijving componenten. Welke instellingen zijn
mogelijk?

2. Verificatie meetprocedure, bewerkingssoftware.
3. Controle/ontwikkeling meetmethodes voor de bepaling van:

- moment van contactscheiding
- contactopeningssnelheid
- commutatietijdstip / einde verharrduur
- boogbeweging langs runners, in kamer
- moment van intrede in bluskamer
- herontsteekprocessen
- drukopbouw in de boogkamer

4. Uitbreiden literatuurverzameling.
5. Controle geldigheidsgebied dragmodel (wrijvingsmodel).
6. Ontwikkeling physisch boogmodel dat in staat is om de metingen te beschrijven.
7. Verwerking van physisch (boog)model in een computerprogramma.

2



Doel en functie van de SSE

2 Doel en functie van de SSE.

2.1 Inleiding.

In kleine elektrische installaties, zoals in woningen, winkels en kantoren, zit achter de
verzegelde smeltveiligheid van het gemeentelijke elektriciteitsbedrijf en de kWh-meter
meestal voor elke eindgroep een aparte vermogensautomaat. Dit betekent een groot
aantal vermogensautomaten, n1. voor elke eindgroep een. Dit nadeel is op te vangen
door v66r de eindgroepen een vermogensschakelaar in de railsectie op te nemen. Die
schakelaar mag echter bij een kortsluiting met blijvend uitschakelen, want dan is de
gehele elektrische installatie blijvend stroomloos. Om dit probleem op te lossen heeft
HOLEC het "Squin"-systeem ontworpen. De centrale kortsluitbeveiliging wordt bij dit
systeem gerealiseerd door de zogenaamde stroombegrenzende eenheid (SBE). Deze
vermogensschakelaar schakelt bij een kortsluiting uit, maar nadat de stroom nul
geworden is, schakelt hij weer in (binnen 10 ms). Voordat de SBE inschakelt, moet de
automaat van de gestoorde eindgroep (waar de kortsluiting ontstond) uitschakelen. Deze
automaat spreekt evenals de SBE aan op de kortsluitstroom, maar door een ingebouwde
elektromechanische vertraging schakelt de automaat pas uit als de SBE de stroom nul
gemaakt heeft. Dit gebeurt dus stroomloos, zodat deze automaat geen zware
vermogensautomaat behoeft te zijn. Andere functies van de eindgroep-automaten (zgn.
ELBI van HOLEC) zijn: uitschakelen bij een overbelastings-stroom en bij een
aardlekfout en eventueel handmatig.

De stroom en spanning van de SBE zijn gestileerd weergegeven in figuur 1.

t
U, i

Figuur 1. Stroom- en spanningsvorm van SSE bij
stroomonderbreking.
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Doel en funetie van de SSE

De selectiviteit tussen SBE en ELBI is zeer belangrijk, want als de ELBI eerder dan de
SBE uitschakelt, is de stroom nog groot, waardoor de ELBI vernield zal worden. Als de
ELBI te laat uitschakelt, groeit de stroom weer aan, omdat de SBE inmiddels weer
gesloten is. Ook nu weer zal de ELBI vernield worden en waarschijnlijk ook een deel van
de elektrische installatie.

Voor de werking van de SBE zijn binnen de vakgroep EG diverse mathematische
modellen ontwikkeld. Ret belangrijkste doel van dit afstudeerproject is het uitbreiden
van een model van de SBE, in het bijzonder gericht op het gedrag van de lichtboog die
tijdens de kortsluitonderbreking ontstaat. In het model komen zowel mechanische en
elektrische als ook plasma-fysische aspecten van de stroomonderbreking aan de orde.
Door de ingewikkelde wisselwerking tussen deze drie aspecten is het zeer moeilijk om
zuiver theoretisch een model te ontwikkelen. Daarom zullen er verschillende metingen
gedaan worden, niet aIleen om het model te toetsen, maar ook om hiaten in de theorie
aan te vullen met aannames en resultaten uit de metingen. Er zal zo een verregaande
interactie tussen model en experiment ontstaan.

2.2 Werking van de SBE bij stroomonderbreking.

i-

I lkamlI I
blus er
I I I I I

boogkamer

Wanneer een kortsluiting optreedt, zal door de stroom
in de spoel een elektromagnetische kracht op het
magneetanker in de spoel worden uitgeoefend,
waardoor het anker versneld naar de beweegbare
contactarm beweegt. Tijdens deze beweging verzamelt
het anker kinetische energie totdat het tegen het
beweegbare contact botst. Bij deze botsing wordt het
beweegbare contact open gestoten, waardoor een

Figuur 2 Schematische voor-
lichtboog ontstaat tussen de openende contacten. De . stelling van de SSE.

boog beweegt onder invloed van de Lorentz-kracht en
drukverhogingen langs de runners in de boogkamer naar de bluskamer. In de bluskamer
wordt de boog tussen de blusplaatjes opgedeeld in vele deelbogen met telkens een
anode-kathodeval, waardoor er een hoge spanning wordt opgebouwd. Doordat deze
spanning hoger wordt dan de voedende spanning, wordt de stroom naar nul gedwongen.
De vorm van stroom en spanning die dan ontstaan zijn te zien in figuur 1.

In figuur 2 is de principeschets van de SBE
weergegeven. Bij normaal bedrijf zijn de contacten
gesloten. De stroom loopt door de spoel van het
elektromagnetischuitschakelmechanisme endegesloten
contacten.
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Doel en funetie van de SSE

Na de onderbreking van de kortsluitstroom moet vervolgens de achterliggende groeps
automaat blijvend uitschakelen. Tensiotte sluit de SBE weer, zodat de stroomvoorziening
van de gehele installatie in stand blijft. Dit uitschakelen en het weder-inschakelen van
de SBE moet zeer goed op elkaar afgestemd zijn. Het weder-inschakelen van de SBE
gebeurt door een buigveer aan het beweegbare contact. Een bouwtekening van de SBE
is te zien in figuur 3.

Figuur 3. Souwtekening van de SSE.

Voor de beschrijving van de werking van de SBE moeten diverse processen gevolgd
worden, die zeer nauw met elkaar verstrengeid zijn:
- het openingsmechanisme
- het ontstaan en bewegen van de lichtboog
- de opbouw van de boogspanning en de afname van de te onderbreken stroom
- het sluiten van de contacten

Als we deze processen uitzetten in een tijd-diagram, vinden we de grafieken van figuur
4. De beschrijving en modellering van deze processen komt uitgebreid aan de orde in het
afstudeerversiag van Van Dort [1], waaruit veel informatie betrokken is ten behoeve van
het hier gepresenteerde onderzoek.

Na de nuldoorgang van de stroom wordt de spanning over de schakelaar USBE na een
inslingerverschijnsel gelijk aan de voedende spanning. Ongeveer 4 ms na het inschakelen
van een symmetrische stroom voIgt de geforceerde stroomnuldoorgang. Het moment van
sluiten van de contacten ligt op ca. 10 ms.
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Modelvorming

3 Modelvorming.

3.1 Elektrisch circuit.

Ret elektrische circuit bestaat uit een wisselspanningsbron, een circuit weerstand Rc' een

circuit zelfinductie Lc en de SBE63. De voedende spanning is: us(t) = j2Uscos(<..>t+ 1\1)

met constanten Us =220 V en <..> =271",50 rad/s en de variabele inschakelhoek van de

kortsluitstroom: 1\1. Met het vastleggen van de stationaire kortsluitstroom ~ en de

fasehoek <p tussen spanning en kortsluitstroom liggen de weerstand en de zelfinductie van

het circuit vast: R =Us cos<p; L = Us sin<p. Voor de kortsluitstroom in het circuit geldt:
c I c I

p <..> P

J2Uscos(<..>t+1\1) = Lc~~ +Rci +USBE(t). De afgeleide wordt dan:

di =_ Rci +J2uscos(<..>t +1\1) USBE(t)
dt Lc Lc Lc

met USBE de spanning over de SBE63, deze komt later aan de orde.

3.2 Magnetisch circuit.

Figuur 5. Model van het magnetisch circuit van de SBE63.

Aangenomen wordt een lineair magnetisch systeem: B =J.LR, echter met een verzadigings

inductie Bs. De veldenergie in het ijzer wordt verwaarloosd, omdat de J.L daarin zeer
groot is.
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De specifieke magnetische veldenergie per volume-eenheid bedraagt:

B B2 B2

W= fHdB=- dus per voIumedeeI: W.=-j V.
~ 2J..L I 2J..L I

Onderscheid in voIumedeeI Vj = tj~ de Iengte t j (IIBj), de doorsnede ~ (.LBj) en

magnetische weerstand R j=2. Met Bj= <P
j

voIgt dan: w.=~[<Pj]2A.t.=.!.R.<P~
J..LA j A j I 2J..L A

j
I I 2 I I

Er geldt nu:

W=!..(R +R )<p2
2 y s

1 1 1
-=-+-
R y Ro R1

R = t _ x
0--

AJ..Lo J..L o1ra2
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Modelvorming

Ook de magnetische inductie wordt berekend: B = ~ = 1r a 2(;:'+R
s

)' Als B de

verzadigingswaarde Bs bereikt, wordt verondersteld dat B=Bs blijft, totdat de stroom nul
is. Voor de magneetkracht nemen we dan:

(
B; B; ] awo B; B; 2

Wo= 2J.L
o
Vo= 2J.L

o
xA - Fm=--a;c = 2J.L

o
A= 2J.L

o
1ra .

3.3 Mechanisch model.

3.3.1 Magneetanker en drempelarm.

Als er geen stroom loopt, wordt het magneetanker door de buigveer en de drempelarm
in de stand van maximale luchtspleet gehouden. Wanneer er stroom loopt door de
magneetspoel, is een zekere magneetkracht Fm op het anker aanwezig. Als de
magneetkracht voldoende groot wordt, zal het anker in beweging komen. Dit is het geval
als Fmrd ;::: Fyl"vd' De buiging van de veer is zo gering dat de veerkracht Fy constant kan
worden verondersteld [14]. Fmhangt af van x en i zoals in § 3.2 aangegeven. Uit figuur
6 blijkt dat rvd verandert tijdens de ankerbeweging, zie hiervoor bijlage 17. Het
traagheidsmoment van de drempelarm wordt verwaarloosd.

d~ r (~
Voor de ankerbeweging geldt dan: m -=F -F met F =F~.Pd 2 m a a y r

t d

3.3.2 Botsing magneetanker tegen beweegbaar contract.

Volkomen elastisch

Nadat het anker de vrije slag heeft afgelegd, botst het tegen het beweegbare contact.
Hierbij veronderstellen we een volkomen elastische botsing. Hieruit voIgt de
begin(hoek)snelheid van het beweegbare contact bij contactopening (t=teo):

Wet van behoud van impulsmoment: m v (t -)r = m v' (t ")r +J n (t").
p p eo em p p eo em t eo

Wet van behoud van energie: 2.m vp\()= 2.m vp'\te:)+2.J
t
n 2(te:).2 p 0 2 P 2

Oplossing van bovenstaande behoudsvergelijkingen en eliminatie van de ankersnelheid
na de botsing levert de hoeksnelheid van het beweegbare contact:
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r

drempelarm

Figuur 6. Schematische tekening van het mechanisme va de SBE63.
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2m v (t -)r
n (t + ) -- P P co em D lh 'd' de contactsne el IS an Ve = nreont'co 2

Jt+mprem

Voor het traagheidsmoment van het beweegbare contact
is een afschatting gemaakt (zie figuur 7): Jt=!:ml?;
m=me/5; r1 =4mm, r2 =5mm, r3 = 11mm, r4 =23mm - Jt=
me'141,1'1Q-6 kgm2•

Figuur 7. Model voor het
traagheidsmoment
van het beweegbaar
contact.

Ret magneetanker wordt door de botsing teruggeslagen en zal even later weer terug

komen o.Lv. de nog steeds aanwezige magnetische kracht. Als het anker het bewegende

contact inhaalt, stoot het opnieuw daartegen. Bij deze tweede botsing gelden dezelfde

formules als hierboven, maar nu met n(t"eo)'¢O.

Volkomen inelastisch

Een volkomen inelastische botsing heeft tot gevolg dat anker en contact samen verder
bewegen. Bij deze botsing geldt weer de wet van behoud van impulsmoment, maar de

wet van behoud van energie wordt in dit geval vervangen door de eindvoorwaarde

v' (t + ) =r n (t + ), omdat anker en contact samen verder bewegen. De hoeksnelheid vanpeo em co

Merk op dat de openingssnelheid in dit geval de helft is van die bij een volkomen
elastische botsing.

In het computerprogramma is de botsing van het anker tegen het beweegbare contact

volkomen elastisch voorgesteld. Uit de metingen van de contactopening (§ 4.6) zal
blijken welke keuze het beste is.

3.3.3 Opening en sluiting van het contact zander hinder van het magneetanker.

Na de volkomen elastische botsing geldt voor het beweegbare contact: J t dn =-Fvrvc '
dt

Rieruit blijkt dat het beweegbare contact afgeremd wordt door de buigveer. De lengte
van de momentarm rve is afhankelijk van de plaats van het magneetanker en van de

hoekverdraailng van het beweegbaar contact, zie figuur 6. Een benadering voor rve wordt
gegeven in bijlage 17.
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Wanneer het beweegbare contact botst tegen het stootblok (aangenomen wordt een
volkomen inelastische botsing), wordt de hoeksnelheid nul en begint het contact terug
te bewegen. Ook nu geldt de laatstgenoemde formule, waarin 0 nu negatief is. Deze
beweging gaat door tot het contact gesloten is, mits het magneetanker het beweegbaar
contact niet tegenhoudt.
Verondersteld wordt dus dat de eerste botsing (contactopening) elastisch is en de tweede
botsing (tegen stootblok) inelastisch.

3.3.4 Opening en sluiting van het contact samen met het magneetanker.

Indien aangenomen zou worden dat de eerste botsing volkomen inelastische was, geldt
voor beweegbaar contact en anker:

mpd2x =F -F -Fh"t en J t do =-F r +Fh"tr met dx =0 r . Eliminatie van Fhit uit dezedt2 m a I dt v"ve I em dt em

vergelijkingen levert:
2

d2x _ rem(Fm-Fa)-F.lvcrem

dt2 J 2t+mprem

Omdat anker en beweegbaar contact gezamenlijk bewegen, voIgt de contact-gap

x(t)-x
rechtstreeks uit de magneetverplaatsing x: gap(t)= free gaprest " De gezamenlijke

xmax -xfree

beweging gaat door totdat het anker zijn maximale slag bereikt heeft, daarna beweegt
het bewegende contact het laatste stukje aIleen.

Als de magnetische kracht bij de contactsluiting nog voldoende groot is, staat het
magneetanker in zijn uiterste stand. Hier zal het terugbewegende contact tegenaan
komen. Beweegbaar contact en magneetanker blijven in deze stand staan zolang het
magnetisch moment op het beweegbaar contact groter is dan het buigveermoment. Beide
zullen gezamenlijk in beweging komen als het buigveermoment de overhand krijgt door
de afnemende magneetkracht (de stroom neemt immers af), dus als geldt: FJvc > (Fm-
Fa)rem. De bewegingsvergelijkingen voor anker en beweegbaar contact luiden nu

hetzelfde als bij de contactopening, zie hierboven. Op het moment dat geldt: gap = 0,

is het beweegbare contact weer terug in zijn gesloten positie en is de schakelcyc1us ten
einde.
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3.4 Modellering van de boog.

Direct bij het openen van het beweegbare contact (tijdstip teo) ontstaat de lichtboog. De
boog blijft na het openen enige tijd tussen de contacten staan, voordat deze gaat
bewegen richting bluskamer. Deze fixatie van de boog wordt "verharren" genoemd.
Aangenomen wordt dat dit verharren voortduurt totdat een bepaalde minimale
booglengte tv bereikt is. Deze verharr-Iengte wordt na een tijd 1y, die door de contact-

tv

openingssnelheid bepaald wordt, bereikt: Jve(t)dt=tv'
too

Na deze verharr-duur zal de boog commuteren van het beweegbare contact naar de
nabijgelegen runner. In het model wordt aangenomen dat de commutatieduur gelijk is
aan 0 ms. Na de commutatie staat de boog tussen de runners.

Onder invloed van het magnetisch veld van de stroombaan zal de boog naar de
bluskamer lopeno Hierbij wordt een drukverhoging voor de boog veroorzaakt, waardoor
deze afgeremd wordt. In de eenvoudigste vorm wordt een krachtenevenwicht tussen de
versnellende lorentzkracht en de remmende luchtwrijvingskracht aangenomen:

FL=Fw (met B.l.=gi) - gi-i.tarc=~Qewv;rctarcDare

- v =k 1. met k =j;kgarc B B en
Q w'-'are

De boog loopt tussen de runners totdat de blusplaatjes bereikt zijn. De boog blijft
vervolgens tussen de blusplaatjes staan, totdat de stroom nul wordt.

3.5 Boogspanning.

De waarde van de boogspanning bestaat uit twee componenten: (1) de spanningsval in
het anode- en het kathodegebied van de boog en (2) de spanningsval over de boogzuil.
De anode-kathodevalspanning is vrijwel onafhankelijk van de booglengte en de
boogstroom. Als de boog door blusplaatjes wordt opgesplitst in deelbogen, ontstaat bij
elke deelboog een anode-kathodevalspanning. De elektrische veldsterkte in de boogzuil
wordt constant verondersteld, onafhankelijk van de stroom in de boog.

Tijdens het verharren verblijft de boog tussen de contacten. De booglengte is dan
(ongeveer) gelijk aan de contactgap. De boogspanning is dan uarc = Vae + EO·tare met
tare = gap.
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Na de commutatie staat de boog tussen de runners. De boogspanning is weer uare = Vac

+ Eo· i are' maar nu is de booglengte (bij rechte runners) een lineaire functie van de
plaats van de boog: i are = i o + h·di/dh. De constante di/dh wordt gegeven door de
hoek tussen de runners.

Als de boog in de bluskamer tussen de blusplaatjes staat, opgesplitst in deelbogen, treedt
bij elk blusplaatje evenals bij de runners een anode-kathodevalspanning op. De spanning
over de zuil van de deelbogen wordt verwaarloosbaar verondersteld. De boogspanning
is nu uare = (n+ I)·Vac met n het aantal blusplaatjes en Vac de anode-kathodeval
spanning.

3.6 Herontstekingen.

Door een herontsteking springt de boog vanaf de runners of de blusplaatjes terug naar
een plaats dichter bij de contacten, of zelfs terug naar de contacten. Hierdoor neemt de
boogspanning af, waardoor de stroombegrenzing enigszins vertraagd wordt.
Herontstekingen treden meestal tijdens het runnen op, waardoor de totale tijdsduur
tussen commutatie en definitieve intrede in de bluskamer verlengd wordt. Dit is te
modelleren als een afname van de gemiddelde boogsnelheid, zoals Van Dort [1] gedaan
heeft. Dit is de eenvoudigste oplossing, die ook in het huidige model wordt gebruikt. De
grootte van de gemiddelde boogsnelheid zal volgen uit de experimenten. Vit de metingen
(§ 4.5.4) zal blijken dat een andere modellering van herontstekingen geen zin heeft,
omdat de totale duur van de herontstekingen kort is t.o.v. de gehele schakelcyclus en de
invloed op de stroom minimaal is.

3.7 Berekening van het magnetisch veld in de SBE63.

Met behulp van een computerprogramma van de vakgroep EG is de magnetische
inductie in de SBE63 op de hartlijn van de lichtboog berekend [11]. Er is een
driedimensionaal model van de SBE63 gemaakt en de boog wordt voorgesteld als een
rechte geleider die loodrecht op de blusplaatjes staat en een doorsnede heeft die gelijk
is aan de doorsnede van de runners.
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x-43, x=48,5
Plaatsen waar B berekend
is.

8

6 5!
1 4

x-25,S
3

2
x-33,5 1

(y=-30

Figuur 8.

In figuur 8 is het model van de SBE63 weergegeven
met daarin de plaatsen van de boog, waarbij het
magneetveld is uitgerekend. De berekende resultaten
staan in van figuur 9. Met hetzelfde programma is
ook de lorentzkracht op de boog berekend. Hiervoor
is de boog in 6 gelijke segmenten verdeeld en de
totale lorentzkracht op elk stuk is berekend. De
resultaten hiervan zijn getekend in figuur 10.

In figuur 9 is te zien dat het magneetveld, zoals verwacht, sterk toeneemt in de buurt van
de runners. Ook zien we dat het magneetveld vrij constant is over een grote lengte van
de boog. In het begin van de boogkamer (x =25,5 mm) is de magnetische inductie hoger
dan verderop in de boogkamer. Dit komt omdat de stroomvoerende runners op die
plaats dichter bij elkaar liggen. In figuur 9 is ook de waarde van B aangegeven die hoort
bij de door Van Dort gebruikte constante g=B/i=2-1O-5; hier dus B=2·1O-5 ·2500=
0,05 T. Deze waarde komt vrijwel overeen met de berekende inductie in het midden van
de boog bij x=43,0 mm. In dit model wordt voor de constante g=B/i de waarde 2-10-5

aangehouden.

Uit figuur 10 blijkt dat de kracht op het midden van de boog ongeveer gelijk is in alle
4 de berekende gevallen. Aan de rand treden verschillen op. Dit is het duidelijkst bij
segment 1: De kracht op x=43,0 mm is ruim het dubbele van de kracht op x=48,5 mm.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de scherpe hoek a in de stroombaan, waardoor
het B-veld in de buurt van segment 1 extra hoog is.
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Magnetic Induction: I = 2500 A
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Figuur 9. Magnetische inductie langs de as van de boog.

Figuur 10. Magnetische kracht op de boogsegmenten.
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4 Experimenten.

4.1 Testopstelling van de SSE.

Ret proefobject van de experimenten is een SBE van ROLEC met een nominale stroom
van 63 A en een gegarandeerde kortsluitstroomonderbreking tot 6 kA. Deze wordt
verder aangeduid met SBE63. De opstelling van de SBE63 in het testcircuit is getekend
in figuur 11.

lOkV SOHz lOkV /380V

Contactor

Pameco TOISimat

USBE

Elbi

: : J ! ········ 1 MeS - 85 1

Figuur 11. Testopstelling van de SBE63.

De SBE63 is opgenomen in een elektrisch circuit met een variabele weerstand Rc en
zelfinductie Lc en constante voedingsspanning, geleverd door een 10 kV/380 V, 800 kVA
distributietransformator, waarvan een secundaire fase gebruikt wordt, met nominale
spanning 220 V. Voor de stroommeting is een coaxiale shunt (2,56 mn) opgenomen. De
schakelaars dienen voor het veilig en gecontroleerd in- en uitschakelen van het circuit.
De besturing van het testcircuit gebeurt op afstand door een serie programmeerbare
relais, die aangestuurd worden door een controller (MCS-85 van Intel). De gewenste
grootheden worden door een automatisch meetsysteem (CAMAC) gemeten,
doorgestuurd naar een computer en opgeslagen op floppy-disk. Met de computer kunnen
de meetresultaten geordend worden voor presentatie in grafieken. Ret CAMAC systeem
is uitgebreid beschreven in het stageverslag van Van Alphen [9].
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4.2 Bepaling van de coscp.

Eerst zijn metingen van de stroom en de spanning zonder proefobject uitgevoerd. Dit is
gedaan bij verschillende stroomwaarden, waarbij ongeveer de norm voor het testen van
laagspannings-circuits (lEC 898) is aangehouden. Deze norm geeft o.a. het verband weer

tussen de prospectieve kortsluitstroom 4 en de coscp, zoals gegeven is in tabel 1. Deze
norm definieert de circuitinstelling zonder meetobject (SBE63) bij 50 Hz.

Tabel 1. Verband tussen 4 en coscp bij testen volgens IEC 898.

I Prospectieve stroom 4 (kA) II coscp (50 Hz) I
- 1,5 0,93 - 0,98

1,5 - 3,0 0,85 - 0,90

3,0 - 4,5 0,75 - 0,80

4,5 - 6,0 O,Hx - 0,70

6,0 -10 0,45 - 0,50

10 - 25 0,20 - 0,25

Voor de bepaling van de coscp in het testcircuit (zonder SBE63) zijn de kortsluitstroom

ik en de secundaire spanning van de voedende transformator usee gemeten. De coscp wordt
uit de formules voor spanning en stroom bepaald:

usee(t) = useecos(<..>t+1\1); ik(t) = lkcos(<..>t+1\1+CPe)

.... usee(t)·ik(t) = Vrui{cos(2<..>t+21\1+CPe) + coscpJ

MAX{Usee(t)-ik(t)} + MIN{usee(t)-ik(t)}
.... cos cp = -::-:---:-=-::-:-----:-:-:---:-:-:-----=---:------,...,.....,........,....,..

e MAX{Usec(t)1k(t)} - MIN{usee(t)1k(t)}

Uit de meetwaarden vinden we dan de circuitimpedantie:

U
R =~ ·coS In en
CAT c

lk

Bij grote kortsluitstromen wordt de circuitimpedantie zeer klein, zodat de

kortsluitimpedantie van de transformator een belangrijke rol gaat spelen. Deze

kortsluitimpedantie Zk is gemeten door Damstra [3] en bedraagt: Rk = 1,4 mn; 4 = 20

ILH .... <">4 = 6,3 mn. We nemen nu aan dat we een zeer sterk voedend net hebben (220
V fasespanning) met belasting Rt = Re+ Rk en ~ = Le+4. De cosCPt die zo gevonden

wordt bij de verschillende stromen is gegeven in tabel 2.
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De meetresultaten die tot deze waarden leiden zijn gegeven in bijlage 1. COS«lt is de
waarde van COS«l die in het model gebruikt moet worden voor de simulatie.

Tabel2. Waarden van ~ en COS«l bij de uitgevoerde metingen.

Ip (kA) 1,1 3,0 4,4 7,9

COS«le 0,93 0,83 0,66 0,35

COS«lt 0,92 0,80 0,61 0,32

4.3 Elektrische metingen aan de SBE63.

In de testopstelling van de SBE63 zijn de volgende elektrische grootheden gemeten: de
spanning over de schakelaar USBE; de stroom door het circuit i (m.b.v. een shunt); de

secundaire klemspanning van de voedende trafo usee; de stroom door het bewegende
contact icont en door de bijbehorende runner iron (beide m.b.v. een rogowskispoel). De
twee laatstgenoemde stromen worden in § 4.3.2 behandeld, hieronder worden eerst de
stroom en de spanning van de SBE63 behandeld.
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4.3.1 Resultaten bij meting van spanning en stroom.
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Figuur 12. Spanning en stroom bij een gemeten stroomonderbreking.

In figuur 12 is een stroom- en spanningsplaatje van een meting gegeven.
Enkele opvallende zaken zijn:

De SBE63 spanning blijft zeer klein tot het moment van contactopening.
Na de contactopening, die gepaard gaat met een spanningssprong van ongeveer 20
V, neemt de spanning slechts langzaam toe: het verharren van de boog op de
contactplaats.
Na het verharren treedt een snelle spanningsstijging op: het weglopen van de boog
tussen de runners.
De blusspanning, die ca. 400 - 500 V bedraagt, is vrij vlak en neemt enigszins af met
de tijd.
Er komen plotselinge spanningsdalingen voor.
Na de stroom-nuldoorgang neemt de spanning van de SBE63 af tot de voedende
spanning; dit gaat via een inslingering, de transiente wederkerende spanning, die
veroorzaakt wordt door de aanwezige L, R en C in het circuit.
Net v66r het nul worden van de stroom treedt in de spanning een bluspiek op.

In bijlage 2 zijn dergelijke grafieken van USBE en i opgenomen.
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De meting van usee is van belang om achteraf de inschakelhoek 1\1 te bepalen. Er zijn
twee series metingen uitgevoerd: bij de eerste serie metingen is de inschakelhoek 1\1
zodanig gekozen dat de stroom bij de natuurlijke nuldoorgang wordt ingeschakeld: 1\1 :::::
q> - 90· . De inschakelhoek bij de twee meetseries en de verschillende stromen is in tabel
3 hieronder gegeven (gemiddelde waarde over aIle metingen bij een bepaalde
stroomwaarde). Ook de waarde 1\1 ::::: q> - 90· (bij symmetrisch inschakelen) is in tabel 3
genoemd.

Tabel 3. Inschakelhoek bij de experimenten.

Ip 1,1 3,0 4,4 7,9

1\1 = q>-90· -67 -53 -28 -19

1\1, serie l. -67 -63 -17 -8

1\1, serie 2. -73 -55 +31 +41

4.3.2 Meting van de commutatie van de boog.

Na het verharren commuteert de boog van het bewegende contact naar de bijbehorende
runner. De stroom, die v66r de commutatie door het bewegende contact liep, loopt
daarna door de runner. Dit commuteren van de stroom is te meten door een
rogowskispoel om de runner en/of het bewegende contact te plaatsen.

In de eerste reeks metingen is een eenvoudige spoel met weinig windingen om de runner
geplaatst. Ret spanningssignaal ucomm van deze spoel is evemedig met de
stroomverandering in de runner. Dit spanningssignaal is in eerste instantie rechtstreeks
gemeten met het CAMAC systeem. Door het signaal numeriek te integreren is een beeld
te vormen van de stroom door de runner, v66r en na de commutatie, zie bijvoorbeeld
bijlage 2.6. Dit eerste meetsysteem was zeer onnauwkeurig om de volgende redenen:

De rogowskispoel was niet homogeen bewikkeld, waardoor de kans op storingen
zeer groot is.
Ret spanningssignaal bestaat uit hoogfrequente pieken. Door de relatief trage
bemonstering (at= 5 j..£s) wordt niet altijd de topwaarde gedetecteerd. Dit
veroorzaakt grote fouten bij de numerieke integratie.
Ret spanningssignaal is in amplitude gediscretiseerd door de CAMAC. Rierdoor
ontstaat een onnauwkeurige integratie.
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Figuur 13. Meetopstelling bij de meting van de commutatie van de boog.
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Ret eerste meetsysteem was voldoende nauwkeurig om uit de spanning Ueomm het begin
en einde van de commutatie te bepalen. De stroomvorm na de commutatie was
onduidelijk, omdat de numerieke integratie onnauwkeurig was.

Bij de tweede serie metingen werd de rogowskispoel nauwkeuriger bewikkeld en het
signaal direct ge"integreerd met een analoge integrator. Doordat de spoel beter was, werd
het uitgangssignaal nauwkeuriger en groter in amplitude. De analoge integratie waarborgt
een veel betere registratie van de commutatiestroom, omdat het te integreren signaal
noch in de tijd, noch in de amplitude gediscretiseerd is. De analoge integrator werd
geleend van de vakgroep Roogspanningstechniek (ERa) van de TUE. De kennis en
ervaring van deze vakgroep op het gebied van meettechnieken in een storende omgeving
zorgde, samen met hun goed afgeschermde meetapparatuur, voor een nauwkeurige
registratie van de commuterende stroom [13].

De meetopstelling voor de meting van de commuterende stroom is getekend in figuur
13. De registratie vond plaats op een Nicolet oscilloscoop van de vakgroep ERa. Bij
deze opstelling zijn 2 rogowskispoelen aangebracht: een spoel om de runner en een
spoel om het bewegende contact. Beide parallelle stroombanen ieont en iron worden nu
gemeten en de som van deze stromen moet weer gelijk zijn aan de totale stroom door
het circuit. Deze totale circuitstroom wordt op 2 manieren gemeten: met een
stroomshunt in het circuit, geregistreerd door de CAMAC, en met een rogowskispoel en
een analoge integrator, geregistreerd door de Nicolet oscilloscoop (zie hiervoor ook
bijlage 3). Grafieken van de meting van de commuterende stroom zijn te vinden in
bijlage 4. De numerieke waarden van begintijd teb en eindtijd tee van de commutatie staan
in bijlage 5.
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4.3.3 Discussie bij de commutatiemeting.

In bijlage 3 en 4 zijn de verschillende gemeten stromen vergeleken. Hieruit blijkt dat de
rogowskimeting en de shuntmeting van de circuitstroom zeer goed overeen komen. Ook
blijkt dat de relatie icont +irun =i uit de metingen goed klopt, zie bijlage 4 en figuur 14.
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Figuur 14. Gemeten stroom door beweegbaar contact en bijbehorende runner.
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Vit de meetresultaten is de commutatiesnelheid ic/ d tcte bepalen, dit is de stroom tijdens
commutatie gedeeld door de commutatietijd tce-tcb' De tabel hiervan staat in bijlage 5,
de relatie tussen de commutatiestroom, -tijd en -snelheid staat in figuur 15.

Commutatietijd Commutatiesnelheid
als functie van de commutatiestroom als funelle van de commutatiestroom
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Figuur 15a.
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De gemiddelde waarden van de commutatiesnelheid bij verschillende Ip en Wliggen dicht
bij elkaar en vertonen geen lineair verband met de commutatiestroom, zie figuur 15b.
Uit de experimenten blijkt de commutatiesnelheid dus een constante waarde te hebben.
Deze waarde is ongeveer ic/ ~ tc= 11 kA/ms. In figuur 15a is de lijn met die helling
getekend.

De waarde ic/ ~ tc= 107 A/s lijkt plausibel door de
fluxverandering bij de commutatie te beschouwen,
zie figuur 16. Verondersteld wordt dat de boog nog
een voetpunt op het bewegende contact heeft en
uitlust tot tegen de bijbehorende runner. De
spanning over de boog tussen de runner en het
contact moet de fluxverandering bewerkstelligen:

d¢ di
u =__r =L~. Als nu aangenomen wordt dat de

re dt r dt

spanning ure over het stukje van de boog ongeveer 50
V is en de inductiviteit van de Ius in de orde van 5
J.LH, voIgt voor de stroomverandering:

i di u 50
_c=~=~- =107 A/s. Volgens deze
~tc dt Lr 5.10-6

beschouwing is een hoge spanning ure dus 0 gunstig
voor een snelle commutatie. Dit zou betekenen dat Figuur 16. Fluxverandering bij

commutatie.
de afstand tussen het beweegbare contact en de
bijbehorende runner niet te klein gekozen moet
worden!

NB. Een ruwe benadering van de inductiviteit van de Ius uit figuur 16 levert met een
benaderingsformule voor een rechthoekige stroomlus:

L= :O[(a+b)ln 2:b -aln(d+a)-bln(d+b)-1,75(a+b)+2(d+Q )] (met a=zijde=4·10-2 m;

b=zijde=5·10-3 m; d=diagonaal=.J"(a2+b2)~4·10-2 m; Q =straal geleider~2·10-3 m) 
Lr~4·10-8 H. Dit is een factor 100 lager dan de hierboven beschouwde waarde!

De commutatiestroom als functie van de prospectieve stroom is gegeven in figuur 20 in
de volgende paragraaf. Hier is te zien dat de commutatiestroom evenals de maximale
doorlaatstroom sterk afhankelijk van de inschakelhoek is.
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Herontstekingen van de boog naar de contacten worden duidelijk gedetecteerd door de
rogowskispoelen en zijn te zien als een toename van icont en een afname van irun.
Opvallend is dat er ook situaties zijn waarbij een gedeelte van de stroom door het
contact loopt en een gedeelte door de runner (zie bijlage 4). Dit betekent dat er zowel
een boogvoetpunt op het beweegbare contact als op de bijbehorende runner aanwezig
is. Dit verschijnsel is te zien op de foto van bijlage 2.12B.

In bijlage 4 is te zien dat het signaal van irun al v66r de commutatie een bepaalde niet
te verwaarlozen waarde heeft, ongeveer 5% van de totale stroom. Dit wordt niet
veroorzaakt door opgepikte stoorsignalen, want op elk moment geldt irun +icont =i.
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat er een geleidend pad is tussen de runner
en het beweegbare contact. Dit kan via het ijzer waarop het
beweegbare contact steunt. Dit pad is onderkend door Ritsma [2] en hij heeft een
eenvoudige isolerende maatregel voorgesteld, zie figuur 17, die ook bij de experimenten
van bijlage 4 is genomen. Blijkbaar was deze maatregel niet voldoende.

isolatie

•
Ifout

Figuur 17. Ongewenst geleidend pad.
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4.3.4 Karakteristieke tijden van de SBE63.

Uit de grafieken van de boogspanning en de stroom, die in bijlage 2 zijn opgenomen, zijn
de verschillende karakteristieke tijdstippen van de SBE63 af te lezen. De tijden zijn
gedefinieerd zoals in figuur 18 aangegeven.

imax.:-t---------:J1.l-e.L

t
"are' i

t tinch

1u~

t

Figuur 18. Definitie van de karakteristieke tijden van de SBE63.

Belangrijke karakteristieke momenten zijn: contactopening teo' commutatie begin teb en
einde tee' boogintrede in de bluskamer tineh en de geforceerde stroomnuldoorgang teo
Deze tijden zijn opgesomd in de tabel in bijlage 5 en de gemiddelden zijn uitgezet in een
grafiek in figuur 19. Het blijkt dat de tijden voor contactopening, verharren en
boogbeweging afnemen bij toename van de prospectieve stroom. De commutatieduur t£
teb neemt toe met de prospectieve stroom.

De afname van de tijden voor contactopenen, verharren, commutatie en boogbeweging
is te verwachten, omdat deze samenhangen met de openingssnelheid van het beweegbare
contact. Bij een hogere prospectieve stroom trekt het magneetanker eerder en sneller
aan, waardoor het beweegbare contact eerder en sneller opent. Daardoor heeft het
beweegbare contact sneller zijn uiterste stand bereikt en zal de boog eerder commuteren
en weglopen langs de runners.
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In figuur 20 zijn drie stroomwaarden uitgezet tegen de prospectieve stroom: de maximale
stroom, de stroom bij contactopening en de stroom tijdens de commutatie. De numerieke
waarden staan in bijlage 5. Hier is te zien dat de stroom tijdens commutatie ic ongeveer
gelijk is aan de maximale stroom imax•

Karakteristieke stromen van de SBE63
als functie van de prospectieve stroom.
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Figuur 20. Karakteristieke stromen van de SBE63.
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4.4 Fotografische opnamen van de Iichtboog.

4.4.1 Werking IMACON camera.

Tegelijk met de metingen van spanningen en stromen zijn ook foto's van de
boogbeweging gemaakt met een snelle camera. Deze camera, de IMACON, kan zeer snel
achter elkaar 8 tot 40 beeldjes op een foto afbeelden (framing mode) of de afbeelding
van een spleet in de tijd verschuiven over de foto (streak mode). Uit deze foto's is
informatie te halen over de beweging van de boog, m.n. de snelheid.
In de focus mode kan de camera scherp gesteld worden en kan een normale foto van het
object gemaakt worden. In de operate mode kunnen de snelle plaatjes gemaakt worden.
In figuur 21 is dit schematisch weergegeven.

In de optische weg van object naar foto zit een elektrostatische tussenstap: het beeld van
het object wordt afgebeeld op een lichtgevoelige kathode. De kathode zendt, afhankelijk
van de lichtsterkte ter plaatse, elektronen naar de anode. De anode zendt dan weer licht
uit, dat op de gevoelige laag van de foto valt. Op deze manier kan het beeld van het
voorwerp gemakkelijk afgebogen worden door tussen de kathode en de anode elektrische
afbuigplaten aan te brengen en kan een zeer snelle sluiter gemaakt worden, nl. een
elektronische.

In de framing mode werkt de elektronische sluiter
met een snelheid van 2·1OS beeldjes per seconde,
dit is een periodetijd van 5 /-LS. De belichtingstijd
is dan 1 /-LS. De overige 4 /-LS worden gebruikt om
de elektronenbundel op een andere plaats op de
anode (en daarmee op de foto) te richten, zodat
er meerdere beeldjes op een foto gezet kunnen
worden. Figuur 22.

In de streak mode wordt een verticale spleet (0,06
mm breed) van het object-beeld afgebeeld op de
kathode. De elektronenbundel, die deze spleet
afbeeldt op de anode, wordt gedurende 700 /-LS

continu afgebogen met een snelheid van 1 mm/l0
/-LS. Op de foto ontstaat zodoende een vlek met
een hoogte, gelijk aan die van de spleet en een
lengte van 70 mm, die overeenkomt met een
tijdsduur van 700 /-LS. De beweging van de boog is
evenwijdig aan de spleet, zodat de foto een plaats
tijd grafiek is van het smalle stukje boog voor de
spleet.
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Omdat de foto's van de streak opnamen plaats-tijd grafieken zijn, is hieruit eenvoudig
de boogsnelheid te bepalen door de raaklijn te bepalen. Herontstekingen zijn duidelijk
te zien, omdat de boog dan van het ene op het andere moment terugspringt naar een
nieuwe plaats. Hieruit is met een beperkte nauwkeurigheid de plaats van herontsteking
te bepalen.
In de framing mode staan op een foto een aantal beeldjes van het object (in dit geval
de boogkamer van de SBE63) die binnen een zeer korte tijd genomen zijn. Hierin is
allereerst de vorm van de gehele boog zichtbaar. Verder vormen de opeenvolgende
beeldjes een klein stukje film van de boogbeweging, waaruit de richting van die
boogbeweging te bepalen is. In het geval van een herontsteking is op het ene plaatje de
boog bijna uit beeld verdwenen en in het volgende plaatje weer teruggesprongen. Nu is
de plaats van de herontsteking duidelijk te zien, zie bv. bijlage 2.8 en 2.13.

4.4.2 Resultaten van fotografie van de Iichtboog.

In bijlage 2 zijn de meetresultaten inclusief de foto's van de experimenten opgenomen.
De grafieken van spanning en stroom zijn te zien, alsmede de spanning in het
tijdsinterval waar de foto genomen is met de relatie tussen het spanningsverloop en het
boogverloop op de foto.

4.4.3 Discussie.

Vit de fota's zijn de volgende dingen te zien:

Op de framing opnamen is te zien dat de boog een grillige vorm heeft. De boog wordt
dikker naarmate de stroom groter wordt.

De voetpunten van de boog zijn op de framing opnamen te zien als lichte vlekjes. De
boogvoetpunten zijn te zien op de runners en op het beweegbare contact. Soms zijn er
meer dan twee voetpunten te zien. (Zie bijlagen 2.12B, 2.13A, 2.13B)

Op de streak opnamen is een duidelijke knik te zien in de boogbeweging: in het begin
is er bijna geen beweging: het verharren van de boog. Daarna krijgt de boog een flinke
snelheid. (Zie bijlagen 2.4, 2.5, 2.9)

Op de framing opnamen met de IMACON camera is te zien dat de boog schuin de
bluskamer in loopt (zie bijlagen 2.2 en 2.12A). Aan de rechter kant op de foto, waar de
hoek tussen runner en bluskamer scherper is, loopt de boog harder dan aan de linker
kant. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende waarde van de magnetische inductie.
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In de scherpere hoek is de magnetische inductie groter dan in de stompe hoek. Daardoor
is aan de rechter kant de lorentzkracht op de boog groter en daardoor loopt de boog
rechts harder naar de blusplaatjes. Ret verschil in magnetische inductie en lorentzkracht
wordt in § 3.7 door berekeningen bevestigd.

Zowel op de streak foto's als de framing foto's zijn herontstekingen te zien. Bij een
herontsteking van de boog zal de boogspanning t.g.v. het korter worden van de boog
afnemen. Dit is inderdaad te zien in de grafieken van de boogspanning USBE: de
spanningsterugvallen in deze grafieken vallen samen met de herontstekingen die te zien
zijn op de foto's (zie bijlagen 2.7, 2.9, 2.10, 2.11).

In mindere mate is ook de plaats van de herontstekingen te bepalen uit de foto's en de
boogspanning. Deze plaats van herontsteking is onder te verdelen in drie gebieden: de
contactplaats, ergens tussen de runners en net v66r de bluskamer. Ret kan ook zo zijn
dat de boog gedeeltelijk in en gedeeltelijk v66r de bluskamer staat.
De plaats van herontsteking is op de framing foto's, waarop de hele boogkamer zichtbaar
is, duidelijk te zien (zie bijlagen 2.2,2.8,2.13). Bij de streak opnamen is de herontsteking
te zien als het begin van een lichtstreep. De verticale plaats van dit beginpunt op de foto
geeft de plaats aan van dat deel van de boog dat tijdens de herontsteking voor de spleet
van de camera aanwezig is. Door de grillige vorm van de boog is de plaats van de rest
van de boog slechts ruwweg bepaald.

4.5 Bepaling van de boogsnelheid.

4.5.1 Methode om de boogsnelheid te bepalen.

De streak opnamen van de IMACON
camera vormen plaats-tijd opnamen van
de boogbeweging. Uit deze plaats-tijd
opnamen is de lichtboogsnelheid te
vinden door de helling van de

lichtsporen te bepalen, zie figuur 24. Dit V'"
is gedaan op verschillende plaatsen in f Vf
de streak opnamen (d.w.z. bij
verschillende herontstekingen (le, 2e,..)

en zowel aan de bovenkant als de Figuur 24. VI: boogfront, v,: achterkant boog, vg:

onderkant van het lichtspoor). De toename boogdiameter, Vi: beginsnelheid voetpunt.

boogsnelheid is zodoende bepaald op
verschillende momenten tijdens de boogbeweging en bij verschillende stromen.
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Direct na een herontsteking is een steile helling te zien in de streak opname van de
boog, gepaard gaande met een verbreding van het lichtspoor, zie figuur 24 (vg) en bijlage
2.7 en 2.10. Deze helling is het aangroeien van de herontstekende boog. Dit gebeurt
sneller dan de boogbeweging.

4.5.2 Resultaten.

De waarden van de boogsnelheid die bepaald zijn uit de streak-foto's zijn opgenomen
in de tabel van bijlage 6.1. Bij de opmerkingen is aangegeven op welke plaats in de foto
de betreffende snelheid terug te vinden is. Ook is het stadium van de boogbeweging
aangegeven. De waarden zijn uitgezet in figuur 25. Bij een toenemende stroom liggen de
meetwaarden verder uit elkaar. Dit komt omdat de hellingen steeds steiler worden,
waardoor de meetfout steeds groter wordt.

De tijdsduur tussen de bluskamerintrede en het einde van de commutatie is ook een
maat voor de boogsnelheid. De waarden van tu1-tce (omgekeerd evenredig met de
momentane boogsnelheid) en tinch-tee (omgekeerd evenredig met de gemiddelde
boogsnelheid) zijn opgesomd in bijlage 5. Met de gegeven afstand tussen de blusplaatjes
en de contactplaats (h=28 mm) kan hieruit de boogsnelheid bepaald worden: varc=hl11t.
Deze waarden staan in bijlage 6.1 en 6.2 en zijn ook uitgezet in figuur 25.

4.5.3 Discussie.

In het boogmodel was een lineair verband aangenomen tussen de boogsnelheid en de
momentane stroom (zie § 3.4 en ook [1]). Daarom is in figuur 25 een regressielijn
getrokken volgens de kleinste kwadraten methode. Op deze manier wordt de volgende
relatie tussen de momentane boogsnelheid en de momentane stroom gevonden:
varc(t) = 0,14·i(t).
Uit de boogspanning is de gemiddelde boogsnelheid bepaald. Deze gemiddelde waarde
valt lager uit dan de momentane waarde door de vertragende invloed van de
herontstekingen en blijkt vrijwel onafhankelijk van de stroom te zijn. De gemiddelde
waarde bedraagt ongeveer 70 m/s. Dit is een handige waarde voor het model, omdat dan
de modellering van de herontstekingen achterwege kan blijven. Uit de experimenten
blijkt dus dat een constante gemiddelde boogsnelheid, onafhankelijk van de stroom (het
eenvoudigste model), een verantwoorde keuze is.
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Figuur 26. Boogspanning bij verschillende plaatsen van herontsteking.
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Figuur 27. Verband tussen plaats van herontsteking en boogspanning.
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4.6 Herontstekingen.

4.6.1 Boogspanning en plaats van herontsteking.

Herontstekingen van de lichtboog zijn op 4 manieren terug te vinden In de
meetresultaten:
- sterke dalingen in de boogspanning
- terugspringen van de boog op framing foto's
- terugspringen van de boog op streak foto's
- overname van de stroom van runner naar bewegend contact, te zien bij de commutatie-
meetspoelen

De herontstekingen zijn globaal te verdelen in 3 groepen:
1. Gedeeltelijke herontsteking: een deel van de boog blijft tussen de blusplaatjes staan.
2. Herontsteking naar een plaats tussen de runners.
3. Herontsteking naar de contacten.

De laatste groep herontstekingen is te zien in het signaal van de commutatiespoelen,
omdat de stroom terug commuteert naar de contacten, dit is het omgekeerde van het
commutatieproces.

Hoe verder de boog terugspringt in de richting van de contactplaats, des te lager wordt
de boogspanning. Met behulp van de foto's en de grafieken van de boogspanning kunnen
we het verband tussen plaats van herontsteking en boogspanning construeren. Als we het
verband aangeven in een tekening van de schakelaar, ontstaat figuur 26.

Uit de framing opnamen voIgt de plaats van de herontsteking op de runner van zowel
het vaste als het bewegende contact. Uit de streak opnamen voIgt aIleen de plaats van
herontsteking op de runner van het vaste contact, daar is de camera namelijk opgericht.
Er is dan weinig te zeggen over de andere runner: het kan zijn dat de boog dan nog
gedeeltelijk tussen de blusplaatjes staat.
Als de herontstekingsplaats op de vaste runner (r) en de boogspanning (USBE) in een
grafiek worden gezet, krijgen we figuur 27.

Voor lage waarden van r en USBE is enigszins een lineair verband te herkennen. In figuur
27 is dit verduidelijkt door de regressierechte. De vergelijking hiervan luidt:
USBE =37+ 12100·r [V].
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Theoretisch geldt, onder de aanname dat de boog een rechte lijn is, loodrecht op de
blusplaatjes, met constante veldsterkte Eo:

dt dt 1 1
uarc= V ac +Eot en t =to+h dh; h=rsina, -=--+-

dh tana tanl3

Gegeven zijn: t o=lO mm, a=40° en 6=68°. Onder de aanname: V ac =25 V en Eo=8
V/mm zou dan ongeveer hetzelfde volgen.

Een tweede oorzaak voor het verschil tussen de gemeten curve en het model is het feit
dat de veldsterkte in de boog niet onafhankelijk van de stroom is. Met de stroom is hier
totaal geen rekening gehouden. Ten derde verdwijnt de boog bij grote r al gedeeltelijk
tussen de blusplaatjes, waardoor de spanning met een x-tal anode/kathodevallen
toeneemt. (Het verschil uSBE-Uarc=Rj-i (Rj::::5 mn) is te verwaarlozen.) Het derde effect
is het belangrijkste.

4.6.2 Duur van de herontsteking en aantal herontstekingen.

De duur van de herontsteking is te splitsen in twee groepen: korte en lange
herontstekingen, gerelateerd aan de tijd van een enkele run van commutatie-einde tot
bluskamerintrede. Een korte herontsteking duurt korter dan of even lang als een enkele
run. De spanning zakt even in, maar dit heeft weinig gevolgen voor de stroom. Een lange
herontsteking, die langer dan een enkele run duurt, heeft tot gevolg dat de boogspanning
zo laag wordt, dat de stroom weer gaat toenemen. Het teniet doen van deze extra
stroomtoename kost tijd, zodat het nul-maken van de stroom langer duurt, zie figuur 28.

"KORT"

Figuur 28. Verschil tussen een korte en een lange herontsteking.
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Uit de meetresultaten van bijlage 2 is ruwweg het aantal korte en lange herontstekingen
per schot bepaald, alsmede de totale duur van de herontstekingen. De gevonden waarden
staan in onderstaande tabel 4.

Tabel4. Aantal en duur van herontstekingen.

Ip (kA) 1,1 3,0 4,4 7,9

aantal schoten 18 11 12 9

gem. aantal korte 2 1 1 °herontstekingen

gem. aantal lange 1 1 1 2
herontstekingen

gem. totale 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 0,3 ms
herontstekingsduur

Uit de tabel blijkt dat er weinig verschil is tussen de verschillende stroominstellingen. De
totale herontstekingsduur is bij de grootste stroom iets langer dan bij de rest. De
gemiddelde totale duur van de herontstekingen tijdens een stroomonderbreking is
ongeveer 0,2 ms. Dit is weinig t.o.v. de totale duur van een stroomonderbreking, minder
dan 10%.

4.6.3 Herontstekingen in het model.

Ret opnemen van een korte herontsteking in het model heeft weinig zin, omdat er
behalve een zeer korte dip in de boogspanning niets gebeurt met spanning of stroom, zie
figuur 28. Een lange herontsteking heeft tot gevolg dat de stroom gedurende een langere

tijd blijft lopeno Uit de experimenten voIgt een gemiddelde lange herontstekingsduur van
ca. 0,2 ms. Vergeleken met de totale tijd waarin de stroom loopt (3-5 ms) is dit minder
dan 10%, zodat het niet belangrijk is, omdat in andere gemodelleerde processen ook
zulke onnauwkeurigheden zitten. Ret modelleren van een lange herontsteking is echter
voor de vorm van de stroom en de spanning verduidelijkend. Maar omdat de lange
herontsteking niet altijd optreedt en een model een idealisering (een vereenvoudiging)

van de werkelijkheid is, is de lange herontsteking niet expliciet opgenomen in het model.
De invloed van de herontstekingen wordt indirect gesimuleerd door een gemiddelde
boogsnelheid te veronderstellen.
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4.7 Meting van de contactverplaatsing.

De contactverplaatsing wordt gemeten m.b.v. een laserstraal die door een spiegeltje op
het bewegende contact weerkaatst wordt op een dioderij. De optredende hoeken zijn zo
klein dat er vrijwel een lineair verband is tussen de plaats van de weerkaatste laserstraal
en de contactopening. De proefopstelling is gebouwd door Dagelinckx [5] en hij heeft
een geslaagde meting kunnen doen. De grafieken van deze meting staan in bijlage 7.
Hieruit is de contactverplaatsing als functie van de tijd bepaald, zie figuur 29.

In de figuur is te zien dat het bewegende contact versneld wordt tijdens de
contactopening. Dit betekent dat een kracht aanwezig moet zijn die het contact open
duwt tegen de buigveer in. Deze kracht kan alleen de magneetkracht van het
magneetsysteem zijn. Dit betekent dat het magneetanker tegen het bewegende contact
aanduwt en dus niet volkomen elastisch botst, zoals in eerste instantie aangenomen was,
o.a. in het simulatieprogramma van Van Dort.

In bijlage 7 is te zien dat de contactsluiting lang duurt: tcc-tco =8,4 ms en tcc-te =6,1 ms.
Ook is te zien dat het terugbewegende contact in eerste instantie tegengehouden wordt
door het magneetanker dat in zijn uiterste stand staat.

De eerste meting laat zien dat het meten van de contactverplaatsing goed mogelijk is.
Om de correctheid en de reproduceerbaarheid van de eerste meting te controleren,
zullen nog meer metingen gedaan moeten worden.
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4.8 Grenzen van het afschakelvermogen van de SBE63.

De SBE63 voldoet aan de IEC-eisen voor kortsluitstroomonderbreking tot een maximum

van 6 leA (zie tabel 1). Naast experimenten in dit stroombereik zijn ook enkele

experimenten uitgevoerd die afwijken van de IEC-norm, nl. proeven bij :r.,=2,7 leA,

cosq>c = 0,2 en:r., = 12 leA, cosq>c = 0,9. Bij deze experimenten bereikte de boogspanning niet

het niveau van 400 V, wat weI het geval is als de boog tussen de blusplaatjes komt te

staan. De lage boogspanning bij deze experimenten wijst erop dat de boog de

blusplaatjes niet bereikt heeft.

De eerste afwijkende proefwas een tweetal metingen bij :r.,=2,7 leA en cosq>c = 0,20 d.w.z.

een zeer lage cosq> bij een kleine stroom. De spanning en stroom van een meting zijn

gegeven in bijlage 2.14. De inschakelhoek is -21: De maximale boogspanning is slechts

ca. 200 V. De nuldoorgang van de stroom wordt na een extreem lange tijd (7,6 ms)

bereikt.

Het tweede experiment met een afwijkende cOSq> instelling bestond uit twee metingen bij

Ip::::12 leA en cosq> = 0,9 (q>::::25 0 ) (bijlage 15 en 16). De spoel en de stroomshunt waren

verwijderd. Hier werd de boogspanning slechts 90 V. Aan de grafieken van irun en icont
is duidelijk te zien dat de boog niet gecommuteerd is. De boog blijft in dit geval dus

tussen de contacten staan, totdat de stroom nul geworden is.

In bijlage 16 staat de grafiek van meting SBEJB361.RES waarbij ingeschakeld werd op

het spanningsmaximum (1Jr::::q> ). De maximale stroom die bereikt wordt is bij deze meting

6,4 leA. Tijdens deze meting heeft ook in de ELBI (de volgschakelaar, zie figuur 13) een

lichtboog gestaan. Dit was te zien aan de opengesprongen behuizing en aan de ernstig

aangetaste, zwartgeblakerde contacten. Uit het feit dat de boogspanning van de SBE heel

laag was en de doorgelaten grote stroom toch snel afgeschakeld was, voIgt de conclusie

dat in dit geval ook de ELBI als stroombegrenzer gewerkt heeft.

Bij de meting van bijlage 15 werd ongeveer 45 0 na het spanningsmaximum ingeschakeld.

De maximaal doorgelaten stroom is hierbij 4,2 leA. Onderzoek van de ELBI vertoonde

geen sporen van een lichtboog. Bij deze meting zal de SBE de stroombegrenzing dus
aIleen bewerkstelligd hebben.
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5 Analyse van de druk in de SSE.

5.1 Theorie druk.

Een belangrijke parameter bij de beschrijving van de boogbeweging is de druk in de

schakelaar: de boogbeweging kan namelijk belemmerd worden door de luchtdruk erv66r.
Het ontstaan van de drukverhoging in de schakelaar kan verschillende oorzaken hebben

en op verschillende manieren gemodelleerd worden:

1. Door dissipatie van elektrische energie in de lichtboog wordt de lucht in de

schakelaar opgewarmd, waardoor een drukverhoging optreedt.

2. De voortbewegende boog duwt een zekere hoeveelheid lucht voor zich uit. Deze

lucht wordt gedeeltelijk samengeperst, waardoor de druk hoger wordt. Dit kan

worden beschreven met behulp van de impulsbalans, die het verband tussen de

lorentzkracht jxB en de drukgradient dp/dx aangeeft. De lichtboog kan voorgesteld

worden (g) als een cylinder die een tegendruk door de luchtwrijving ondervindt

(wrijvingsmodel) of (b) als een zuiger die de gehele schakelaardoorsnede afsluit en

aIle lucht in de schakelaar voor zich uit duwt (zuigermodel).

3. Door plotselinge energieornzettingen kan sprake zijn van het ontstaan van

drukgolven (Vgolf=Vgeluid) of zelfs schokgolven (vgolf>Vgeluid) door de schakelaar.
4. Als de hete lichtboog de wanden van de schakelaar verwarmt, kan hieruit gas

vrijkomen, waardoor de gasmassa toeneemt en dus de druk toeneemt.

ad 4. Het gassen van de wanden is zeer moeilijk kwantitatief te beschrijven. Het is waar te

nemen doordat het vrijkomende gas verbrandt en een roetneerslag achterlaat. Bij de

uitgevoerde experimenten is roetneerslag nauwelijks waargenomen, zodat het gassen van

de wanden verwaarloosbaar verondersteld wordt. Het gassen kan uitgesloten worden

door een niet-gassend wandmateriaal te gebruiken, by. aluminiumoxide, zoals HOLEC

bij latere prototypen van de SBE gedaan heeft.

ad 1. De energie die in de lichtboog wordt gedissipeerd, wordt op verschillende manieren
afgevoerd:

- Een groot deel wordt verbruikt voor de opwarming van de runners en de wanden
van de schakelaar.

- Een deel verdwijnt als stralingsenergie naar de omgeving.

- Een deel zorgt voor de opwarming van de lucht in de schakelaar.
De energie die de lucht in de schakelaar opwarmt, zorgt voor een temperatuurverhoging

en daardoor een drukverhoging in de schakelaar. Als we het volume van de lucht in de

boogkamer van de SBE constant verondersteIlen, geldt voor de temperatuurverhoging:
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E
L\T =-- met E=PtL\t ,de door de lucht gedurende een tijd L\t opgenomen energie.

mcv

Ret aan de lucht afgegeven vermogen Pt is een fractie van het in de boog gedissipeerde
vermogen: Pt = euarei. Met de temperatuurverhoging L\T wordt de nieuwe druk berekend.
Als we de lucht beschouwen als een ideaal gas, geldt: p=QRgT

ad 2. De impulsbalans voor een wervelvrije stroming in
een glad kanaal met een constante doorsnede, die
geheel door de "boogzuiger" wordt afgesloten, luidt
in de eendimensionale beschouwing:

·.B _ ap - av av 4 a( av)J - - Q-+QV-+-- J1.-
.!. ax at ax 3ax ax

Figuur 30.
met J1. de viscositeit en Q de dichtheid van het
stromend medium. (Zie ook Clemens [6])
Er is evenwicht bereikt als de snelheid constant geworden is. In deze stationaire

toestand geldt: j·B.!.=: . Ret drukverschil over de boog voIgt hiermee uit de stroom

en het magneetveld in de boog. Onder de aanname dat j constant is over de

i·B
rechthoekige doorsnede b'Dare van de boog, vinden we dus: L\p=j·B.!."b=--.!.

Dare

(~) Ret wrijvingsmodel gaat uit van de druk die een bewegend lichaam door luchtwrijving
ondervindt: L\pw= V2Qy2Cw, Q= dichtheid van de lucht, v= snelheid van het lichaam, Cw=
wrijvingscoefficient, afhankelijk van de vorm van het lichaam en de samenstelling van
het gas.

Voor de boog geldt dus: L\Pw=~QV;reCw' Als de boogsnelheid als bekende grootheid

wordt genomen, voIgt daaruit de drukverhoging L\pw- We kunnen m.b.v. het
wrijvingsmodel ook de boogsnelheid schatten, door aan te nemen dat de voortstuwing
van de boog geheel bepaald wordt door de lorentzkracht t.g.v. het magneetveld in de
schakelaar. Als de boog met constante snelheid beweegt, geldt een krachtenevenwicht:

tan:

FL =Fw=L\P~are - IB.!.(x,Y)"idt = ~QV;rcCwtarcDarc

44



Analyse van de druk in de SSE

Het magneetveld B.I.(x,y) ter plaatse van de boog hangt af van de plaats van de boog
in de schakelaar en van de afstand tot de runners. Het neemt toe met de stroom,
ongeveer lineair. Ter benadering nemen we voor BJx,y) een plaats-onafhankelijke
waarde die rechtevemedig met de stroom is: B.I. =g.i. De constante g is bepaald in
§ 3.7. Met de laatste aanname vinden we uit FL =Fw:

g-i·i·t =2.Qv2 e t D ... v =k i met k =~g
arc 2 arc warc arc arc B B en

Q Vof"Jarc

Uit het wrijvingsmodel voIgt aldus een verband tussen de snelheid van de boog en de
stroom door de boog. Dit verband heeft Van Dort gebruikt in zijn model voor de
boogbeweging (zie ook § 3.4).

(12) Het zuigermodel beschouwt de boog als een zuiger, die de boogkamerdoorsnede
volledig afsluit. Door de verplaatsing van de "boogzuiger" wordt het boogkamervolume
v66r de boog kleiner, waardoor de druk daar toeneemt. In de achterwand van de
schakelaar zijn (bijna altijd) uitstroomopeningen aanwezig, waardoor de samengeperste
lucht kan ontsnappen, waardoor de druk rninder hoog wordt. Met de veronderstelling
dat geen warmteuitwisseling met de omgeving plaats vindt gelden de volgende formules
uit de gasdynarnica:

(5.1)

Met het zuigermodel voIgt uit de boogsnelheid, die bekend wordt verondersteld, de
drukverhoging in het volume v66r de boog.

ad 3. Snelle veranderingen in de loopsnelheid en/of de temperatuur van de boog kunnen
drukgolven tot gevolg hebben. Het moment van contactscheiding, waarbij de boog
ontstaat, gaat gepaard met een plotseling vrijkomen van een grote hoeveelheid energie,
waarbij de vorming van drukgolven goed mogelijk is. Ook aan het einde van het
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verharren kunnen drukgolven optreden. Als de toestandsveranderingen van de boog snel
genoeg verlopen en met voldoende energie gepaard gaan, zuHen zelfs schokgolven
ontstaan, d.w.z. drukgolven met een snelheid groter dan die van het geluid. Clemens
veronderstelt in zijn dissertatie [6] het ontstaan van schokgolven in
vermogensschakelaars. Zijn eigen metingen blijken dit echter niet aan te tonen, zie
hiervoor ook § 5.4.1.

5.2 Drukmodellen.

5.2.1 Boogenergiemodel.

Het in de boog gedissipeerde vermogen is P(t)=uar/t)·i(t). Stokes en Oppenlander [10]
hebben aan vele bogen in lucht gemeten en kwamen tot een relatie van P(t) en i(t)
waarin uarc(t) niet meer voorkomt, dit komt doordat er een relatie tussen uarc en i
bestaat. Volgens Stokes en Oppenlander is het gedissipeerde vermogen:

Pso(i) =(20+ 0,534-zg)·i
1

,12 met Zg de elektrodeafstand. Het deel van dit vermogen dat

niet aan de wanden en runners wordt afgestaan noemen we Pb(i) = £tPso(i). £t is

ongeveer 0,1 zoals o.a. Weichert [7] zegt. Een deel van het vermogen Pb gaat verloren

door straling: PiT) =£sa1"'0PParc met de aanname £s= 1-exp-(T/Ts)2 en OPParc=1rDarctarc

(en a=5,67·10-8 Wm-2K-4). Het verschil Pb(i)-Ps(T) wordt gebruikt om het gas in de

t P (i)-P (T)
SBE63 te verwarmen: T =To+ r b s dt. DoordatPs(T) toeneemt met 1'" bereikt

~ QCvV

de temperatuur een bepaalde evenwichtswaarde als Pb(i)=Ps(T). Bij deze temperatuur
hoort een bepaalde druk, die afhangt van de hoeveelheid wegstromende lucht Qu (het
uitstroomdebiet). Dit wordt berekend met formule (5.1). Bovenstaand model van de
warmteverdeling is door Merck [12] in een Pascal-programma gei'mplementeerd en
gekeken is naar het tijdsverloop van de druk in de schakelaar, als functie van het
stroomverloop i(t). Belangrijke variabele parameters zijn £t en Ts. In bijlage 9 staat het
betreffende programma en zijn enkele resultaten gegeven, die later met de drukmetingen
vergeleken worden. Het belangrijkste resultaat uit dit model is het feit dat de maximale
druk bereikt wordt voordat de bluskamerintrede bereikt is.

5.2.2 Wrijvingsmodel.

Volgens het wrijvingsmodel is de drukverhoging v66r een bewegend lichaam
d Pw =~Qcwv2 met Q= dichtheid van de omringende lucht = 1,3 kg/m3 en Cw =
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wrijvingscoefficient, Van Dort neemt Cw =1,5.
Deze drukverhoging ontstaat v66r de bewegende boog in een klein gebiedje vlak bij de
boog. Dit zal weinig effect hebben op de drukverhoging in de gehele boogkamer en ook
weinig op de drukverhoging aan de wanden, waar de drukmeting zal plaatsvinden. Bij
een maximale boogsnelheid van 500 m/s (dit is ongeveer de maximaal gemeten waarde,
zie figuur 25) wordt de plaatselijke drukverhoging t.g.v. de wrijving !J.Pw=l(f Pa =0,5 bar.
Hoewel dit een niet te verwaarlozen toename is, zal deze door bovengenoemde effecten
niet in de metingen terug te vinden zijn.

5.2.3 Zuigermodel.

In het zuigermodel wordt de boog voorgesteld door een zuiger met snelheid Vaw die de
gehele boogkamerdoorsnede afsluit. De boogkamer wordt gerepresenteerd door een
bepaald volume V met een uitstroomopening A. Met de gasdynamica kan nu de
drukverhoging in die boogkamer berekend worden. Dit is gedaan voor 2
vermogensschakelaars: de AEG automaat, type E81s, waaraan Staal metingen heeft
gedaan [4] en de SBE63 van HOLEC. De simulatieprogramma's staan in bijlage 8, samen
met enkele simulatieresultaten. Deze resultaten worden in § 5.4.1 vergeleken met de
experimentele resultaten.

5.3 Drukmetingen en resultaten.

De drukmetingen aan de SBE63 zijn uitgevoerd met
een piezoresistieve drukopnemer, dezelfde als die
waarmee Staal gemeten heeft (Kistler 4043A2 [4D.
Het is een absolute drukopnemer, opgebouwd uit
vier rekweerstanden op een membraan, geschakeld
in een volledige wheatstonebrug. De plaats van de
drukopnemer in de schakelaar is getekend in figuur
31. De schakelaar is vastgeschroefd aan de Figuur 31. Plaats van de druksensor.

experimentatietafel om trillingen van de hele
schakelaar te reduceren. De maximaal te meten druk is 2 bar, de maximale frequentie
ca. 10 kHz. De resultaten van de drukmetingen zijn te vinden in bijlage 10. In bijlage 11
zijn enkele meetresultaten van Staal opgenomen.

In figuur 32 is de grafiek van een typische drukmeting weergegeven.

47



Analyse van de druk in de SBE

5.8ms
t

4.8ms

"....
j
..lC 8.2
.....
Gl

,.Q
~

I
:::l

"

....
~ 8.4
N

*........

Figuur 32. Voorbeeld van een drukmeting.

Maximale druk
els functie van de maximale stroom

1.2

I max (kA)

Figuur 33.

o
~

Karakteristieke tijden
a1s functie van de maximale stroom

* t pb-t teo
o tpmax-tpb

o±----,0::-c.5=------,--------:;1-r;;.5,------~-~2.5

I max(kA)

0.1

0.2

0.3

Figuur 35.

0.4

.1t(ms

'"1"'0
'"~ 1iiI" lIlE",

+ ~6 ;II/ "+0 .... +
0Qlo

1.5 2.5
imax(kA)

Karakterlstieke tijden
a1s functie van de maximale stroom

o teo
+ tpb
c:,. tpmax

Dtc:b

* linch
2

3

4

t (rns)

Figuur 34.

o±------==-----,----:-'=""""""---;r--___='
0.5

48



Analyse van de druk in de SSE

In het druksignaal is even na de contactopening een drukpiek te zien en daarna een
uitdempende trilling. De drukpiek is maximaal2 bar, d.w.z. een maximale drukverhoging
van 1 bar. De drukpiek is een gevolg van het ontstaan en de beweging van de lichtboog.
De trilling daarna wordt veroorzaakt door de geometrie van het meetsysteem. Het is niet
duidelijk wat precies de aanleiding is tot de trilling in het signaal. Enkele oorzaken
zouden kunnen zijn: trilling van de lucht in de schakelaar, trilling van de wanden van de
schakelaar, trilling van de lucht in het kanaaltje van boogkamer naar drukmembraan.

In de figuren 33, 34 en 35 zijn de maximale druk en enkele karakteristieke tijden als
functie van de stroom weergegeven.

5.4 Discussie.

5.4.1 Vergelijking tussen drukmetingen en drukmodellen.

Aan de resultaten (figuur 32 en bijlage 10) is te zien dat de druk begint te stijgen v66r
de commutatie, dus voordat de boog begint te lopen tussen de runners. Ook is te zien
dat het drukmaximum eerder bereikt wordt dan de boogintrede in de bluskamer. Als de
boog als een zuiger te beschrijven was, zou de druk pas na de commutatie beginnen te
stijgen en zou het drukmaximum in de buurt van het bluskamerintrede-tijdstip liggen,
zoals te zien is in de simulatie van bijlage 8. De maximale drukverhoging in de SBE63
is dus niet te verklaren met het zuigermodel uit § 5.2.3.

Door de wrijving ontstaat theoretisch een drukverhoging die maximaal 0,5 bar is en
alleen vlak bij de boog aanwezig is (zie ook § 5.2.2). Deze kan niet teruggevonden
worden in het gemeten druksignaal.

De tijd tpb-tco tussen het begin van de gemeten drukverhoging en de contactopening blijkt
uit de metingen vrijwel constant (ca. 0,2 ms) en onafhankelijk van de stroom te zijn, zie
de tabel in bijlage 12 en figuur 35. Dit zou kunnen betekenen dat tijdens de
contactopening een drukgolf ontstaat die na een bepaalde tijd de druksonde bereikt en
dan gemeten wordt. Deze drukgolf moet dan met de geluidssnelheid bewegen. Als we
de afstand tussen de druksonde en de contactplaats (32 mm) delen door de
corresponderende tijd (0,2 ms), vinden we een drukgolfsnelheid van 160 m/s. Dit is veel
lager dan de geluidssnelheid. Een drukgolf kan zich niet langzamer voortplanten dan het
geluid, dat in feite ook een drukgolf is. Ook uit de metingen van Staal voIgt op
bovenstaande manier een golfsnelheid die veel lager is dan het geluid.
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Clemens veronderstelt het ontstaan van schokgolven [6]. Deze planten zich sneller dan
het geluid voort. Hiervan is in de SBE63 en in de ABG automaat echter geen enkele
sprake. Ook uit de experimenten van Clemens zelf blijkt geen golfsnelheid die hoger is
dan de geluidssnelheid, zie figuur 36.

5.4.2 Druk en herontstekingen.

Na een herontsteking loopt de boog weer langs de runners en hierdoor zal weer enige
drukverhoging v66r de boog optreden t.g.v. zuiger- en wrijvingseffect. Deze
drukverhoging is klein t.o.v. de trilling in het gemeten druksignaal, zodat deze niet wordt
waargenomen. Een herontsteking heeft weinig invloed op de boogenergie, zodat met het
boogenergiemodel geen drukverandering t.g.v. herontstekingen te verwachten is.

Uit de metingen is geen verband tussen herontstekingen en drukveranderingen te vinden.
De vraag of een herontsteking ontstaat door een te hoge plaatselijke druk v66r de boog
is uit de uitgevoerde experimenten niet te beantwoorden.
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program SBE63JOS.PAS:

NEWi
NEW x
NEW gap
NEW tare

NEWuSBE

programma Van Dort:

DO tNEW:=tOLD+~t
NEWi
NEW x

UN mpact
{Y

DO ...----------,
tNEW:=tOLD+~t
NEWi
NEW gap

UN ontact

~
DO

tNEW:=toLD +~t
NEW tare

NEWuSBE

UN
{lr

END

Figuur 37. Verschil in structuur van Dude en nieuwe programma.
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6 Programma.

6.1 Programmaopbouw.

Het computerprogramma simuleert de werking van de SBE63. Door het gewijzigde
model voor de werking van de SBE63 was uiteraard een nieuw programma noodzakelijk
t.o.v. het bestaande van Van Dort [1]. Tevens is voor een parallelle structuur gekozen.
Het programma is geschreven in Turbo Pascal 4.0 en heeft de naam SBE63JOS.PAS.

6.1.1 Parallel programmeren.

Tijdens een schakelcyclus van de SBE63 vinden uiteenlopende processen plaats:
beweging van magneetanker en beweegbaar contact, beweging van de lichtboog, opbouw
van de boogspanning en beinvloeding van de stroom door de SBE63. Sommige van deze
processen vinden na elkaar plaats, sommige vinden tegelijkertijd plaats. Van Dort had
de simulatie opgedeeld in enkele procedures die elk een proces van de schakelcyclus
omvatten. Hij simuleerde eerst de contactbeweging in chronologische volgorde en daarna
de boogbeweging (die gedeeltelijk tegelijk verloopt), waarbij de tijd eerst teruggezet
moest worden.

In afwijking van deze "herhaalde" programmering is hier gekozen voor een parallelle
programmering: in het nieuwe programma wordt de schakelcyclus geheel chronologisch
doorlopen: bij elke tijdstap worden alle variabelen gecontroleerd en zonodig gewijzigd.
In het nieuwe programma zijn dus alle procedures ondergebracht in elke tijdstap, terwijl
in het oude programma van Van Dort een aantal tijdstappen in procedure A, een aantal
in procedure B,.. enz. opgenomen was. Dit laatste geeft bij parallelle processen, waarbij
sprongen terug in de tijd gemaakt moeten worden, problemen, vooral omdat de
processen van elkaar afhankelijk zijn. Bij wijzigingen in parallelle processen wordt de
aanpak van het oude programma onhandelbaar. Het verschil in de opzet van het
programma is gei1lustreerd in figuur 36.

6.1.2 Stroomdiagram van het simulatieprogramma.

Voordat de simulatie begint, moeten 3 variabelen ingevoerd worden: de prospectieve
kortsluitstroom, de fasehoek <p en de inschakelhoek lJr. Dit gebeurt via een invoerfile, zie
bijlage 13. Andere parameters van de SBE63 (bv. voedingsspanning, massa's,
veerkrachten, afmetingen, tijdstap) zijn constanten en kunnen in de source van het
programma gewijzigd worden. Vit de invoervariabelen worden de circuitweerstand en
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zelfinductie berekend. De volgende stap is de initialisatie van alle programmavariabelen
(meestal xxx: = 0). Na de initialisatie voIgt de hoofdprocedure: de procedure
Calc_Switchingcycle. Dit is een Ius die steeds na ophoging van de tijd (NEW t) alle
variabelen naloopt en eventueel verandert. Ret stroomdiagram van deze procedure is
gegeven in bijlage 14. Achtereenvolgens komen de volgende hoofdvariabelen aan de
orde: stroom i en magnetische kracht Fm; ankerpositie x; contactopening gap; boogpositie
h; booglengte t; boogspanning uSBE• Booleaanse expressies en hulpvariabelen (TRUE
of FALSE) zorgen dat de hoofdvariabelen op de juiste manier berekend worden. Bij
verschillende processen in de schakelcyclus van de SBE63 horen namelijk verschillende
beginwaarden en formules voor de berekening van de hoofdvariabelen. De belangrijkste
hulpvariabelen zijn: ContactOpen, ContactClosing, ArcInChute. Als de contactopening
gap weer nul geworden is, (wat bij een geslaagde stroomonderbreking gebeurt nadat de
stroom nul geworden is,) wordt de hulpvariabele SwitchingCycleEnded gelijk aan lRUE
en daarmee stopt de hoofdprocedure Calc_Switchingcycle. Rierna wordt de uitvoer naar
een uitvoerfile gestuurd (zie bijlage 13). De uitvoer bestaat uit een reeks van parameters,
die de schakelcyclus beschrijven, zoals: moment van contactopening en -sluiting,
bluskamerintrede, commutatie, stroommaximum, stroomnuldoorgang. Deze parameters
worden gevolgd door 5 kolommen die de berekende waarden van de tijd, stroom,
spanning, magneetpositie en contactopening bevatten. Deze numerieke ASCII uitvoer
kan gebruikt worden om grafieken van de genoemde hoofdvariabelen te maken. De
exacte syntax voor in- en uitvoerfile is gegeven in bijlage 13.

6.1.3 Verschillen en overeenkomsten met het programma van Van Dort.

De processen die Van Dort beschrijft in zijn model komen in een verbeterde versie terug
in het nieuwe programma. De afwijkingen t.o.v. het model van Van Dort worden
hieronder opgesomd:

Ret model van het magnetische circuit is verbeterd door ook de constante
luchtspleet bij het ankerlager (Rs) in de magnetische weerstand mee te nemen.
Ret magneetanker botst na de contactopening nog een keer met het beweegbare
contact, waardoor dit contact een extra stoot krijgt. Deze 2e botsing zat niet in het
oude model. Een alternatief voor de (herhaalde) volkomen elastische botsing is de
volkomen inelastische botsing, waarna magneetanker en bewegend contact samen
(versneld) verder bewegen. Uit de meting van de contactverplaatsing blijkt dat de
inelastische botsing waarschijnlijk beter is.
De arm rve van het moment van de buigveer op het beweegbare contact is niet
constant. Deze arm hangt af van de draaiing van het beweegbare contact, waardoor
het buigveermoment op dit contact afneemt bij toenemende contactopening.
In het nieuwe model worden de ankermassa, de contactmassa, de drempelkracht en
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de verharrlengte niet meer als invoervariabelen beschouwd, maar als constanten.
De uitvoer van het programma bestaat zowel uit een lijst van karakteristieke tijden
en stromen als uit een ASCII uitvoer van de berekende waarden van spanning,
stroom en contactopening. Deze laatste kunnen gebruikt worden om grafieken te
maken.

Een belangrijke overeenkomst met het programma van Van Dort is de modellering van
de lichtboog tijdens het runnen. Er wordt een lineair verband tussen de boogsnelheid en
de momentane stroom verondersteld. Andere modellen, waarbij meer gekeken wordt
naar de druk in de schakelaar, geven geen beter resultaat, zie hoofdstuk 5 over de druk.
Omdat het runnen maar een klein tijdsinterval in de schakelcyc1us is, heeft het voor het
programma geen zin om hier alle modelleringsenergie in te steken.

Ook herontstekingen zijn nog niet in het programma opgenomen. Deze vormen ook
slechts een klein tijdsinterval in de schakelcyc1us, waardoor ze weggelaten kunnen
worden. De herontstekingen worden, evenals bij Van Dort, verrekend door een
gemiddelde boogsnelheid te definieren, Lp.v. een momentane boogsnelheid. Ze verlengen
namelijk de tijd tussen commutatie en definitieve bluskamerintrede, waardoor een
gemiddelde boogsnelheid is te definieren als de afstand tussen bluskamer en
contactplaats gedeeld door dit tijdsinterval.

6.2 Resultaten.

Met het programma SBE63JOS.PAS zijn enkele simulaties van de SBE63 uitgevoerd. De
invoervariabelen Ip, 'P en '" zijn gelijk gekozen aan de ingestelde waarden bij de
experimenten (zie tabel 2, § 4.2: 'P ='P t). De grafieken van spanning en stroom staan in
bijlage 15, waarin ze tevens worden vergeleken met de gemeten spanning en stroom.
Waarden van enkele karakteristieke tijden en stromen zijn gegeven in bijlage 16 en
uitgezet in de figuren 38 tim 40. Ook hierin worden experimentele en gesimuleerde
resultaten met elkaar vergeleken. In het model wordt aangenomen dat direct na het
verharren de commutatie zonder tijdsverlies plaatsvindt, waarna de boog begint te lopen
langs de runners. Daarom wordt de verharrduur (tc-tco) uit het model vergeleken met de
som van verharrduur (tcb-tco) en commutatieduur (tce-tcb) uit de experimenten.
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6.3 Vergelijking van experimenten en simulaties.

In de grafieken van bijlage 15 en de tabel van bijlage 16 is te zien dat de karakteristieke
tijden uit het model en de experimenten goed met elkaar overeenkomen, zie ook figuur
38.
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38 c. Karakteristieke stromen van de SBE63
vergelijking metingen en model: serie 1.
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38 D. Karakteristieke stromen van de SBE63
vergelijking metingen en model: serie 2.

De maximale stroom imax is bij het model telkens ongeveer 15% groter dan de
gemiddelde gemeten waarde. Aangezien de contactopenings-tijd en de verharrduur goed
kloppen, zal dit te wijten zijn aan hoogte van de boogspanning, die in werkelijkheid
sneller oploopt dan in het model.
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Vit het model voIgt een constante verharrduur (tc-tco) van 0,62 ms bij aile
stroomwaarden. Dit komt doordat in het magneetsysteem de verzadigings-inductie Bs snel
bereikt wordt (door de grote stroom), waardoor de magneetkracht in aile gevaIlen gelijk
is, onafhankelijk van de stroom. De tijdsduur van verharren plus commutatie uit de
metingen (tee-teo) komt goed overeen met de constante waarde uit het model. Bij ~=1,1
leA is het verschil echter beduidend groter dan bij de andere stromen. (Zie ook figuur
39.)

Verharrduur
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Figuur 39. Verharrduur, gemeten en gesimuleerd.

Voor het bewegen van de boog is in het model aangenomen dat de boogsnelheid
evenredig met de momentane stroom is. Daarom neemt in het model de booglooptijd

tinch-tee af bij een toename van de maximale stroom. Vit de experimenten blijkt de
booglooptijd (tinch-tee) echter tamelijk constant te blijven, ondanks de toename van de
maximale stroom, zie figuur 40. De looptijd in een enkele run (tuctce) neemt duidelijk
af bij een toenemende stroom (zie ook figuur 25, § 4.5.2). Het feit dat de totale
booglooptijd tinch-tee onafhankelijk van de stroom is, wordt dus veroorzaakt door een
toename van de totale duur van de herontstekingen. Vit de experimenten blijkt dus dat

het beter is om de gemiddelde boogsnelheid onafhankelijk van de stroom te nemen.

Booglooptijd
sis functie van (le maxim8le stroom

4t
(rna) o.e

..
0.4

D.2

o

.. "

00 0o 0

o-l--------,-- -......,.---.--------,
~ :\ Imax (kA)4

Flguur 40. Booglooptijd, gemeten en gesimuleerd.
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In figuur 41 wordt de contactbeweging van meting (bijlage 7) en model vergeleken. In
deze figuur is te zien dat de contactopening goed overeenstemt. Ret verschil tussen de
contactsluiting in meting en model is echter zeer groot: bijna 4 ms. De oorzaak van dit
grote verschil is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk hebben wrijvingseffecten hier een grote
invloed.
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Figuur 41. Gemeten en gesimuleerde grafiek van de contactverplaatsing.
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6.4 Onderbrekingskarakteristiek van de SBE63.

Zowel bij de experimenten als met het model is de stroom door de SBE63 en de
spanning over de SBE63 bepaald bij verschillende prospectieve kortsluitstromen. Daarbij
is het moment van inschakelen gevarieerd, zodat zowel asymmetrische als symmetrische
kortsluitingen beschouwd zijn. Vit de metingen en vooral uit de simulaties zijn de
tijdstippen van contactopening en geforceerde stroomnuldoorgang bepaald bij

t.

verschillende prospectieve stromen en inschakelhoeken Tevens is de doorlaatintegraal Q=!i2dt

bepaald. In onderstaande figuren zijn de verschillende variabelen uitgezet tegen de
prospectieve kortsluitstroom met als variabele de inschakelhoek tIr.
Vit de figuren blijkt dat de inschakelhoek van zeer grote invloed is op de onderbreking
van de kortsluitstroom.

5 Maximale stroom w-i max
(kA) parameter: inschakelhoek 6 <p-180·

4 v <p-150·

0 <p-120·

3 0 <p-90· (sym)

0 <p-60·

2 + <p-30·

X -90·

1 * O·

2 4 6 Ip (kA) 8

Figuur 42. Maximale stroom bij variatie van inschakelhoek.
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7 Conclusie.

Verschillende experimenten zijn uitgevoerd om enkele modelparameters te bepalen en

om de simulatieresultaten te vergelijken.

De boogsnelheid is gemeten door middel van streakopnamen met een snelle

camera. Hieruit volgde dat de momentane boogsnelheid evenredig is met de

momentane stroomsterkte: Yare = 0,14-i. Door herontstekingen wordt de totale

booglooptijd van commutatie tot definitieve intrede tussen de blusplaatjes verlengd.

Hieruit is een gemiddelde boogsnelheid te definieren en deze blijkt onafhankelijk

van de stroom te zijn, wat veroorzaakt wordt door een toename van de totale duur

van de herontstekingen bij toename van de stroom.

De commutatie van de boog is gemeten met rogowskispoelen. Hieruit volgde een

commutatietijd die evenredig is met de te commuteren stroom. De

commutatiesnelheid is ie/ate = 11 kA/ms.

De druk is gemeten met een piezoresistieve drukopnemer. Het drukmaximum trad

steeds v66r het spanningsmaximum op. De gemeten drukverhoging bedroeg

maximaal 1 bar. Het begin van de druktoename volgde steeds ca. 0,2 ms na de

contactopening maar voor de commutatie.

De contactverplaatsing is gemeten met een laserstraal, die door het bewegende

contact weerkaatst wordt. De eerste metingen lieten zien dat deze meetmethode

goed functioneert, maar er zullen nog meer metingen gedaan moeten worden.

Theoretische analyse.

De mathematische beschrijving van het elektromagnetische openingsmechanisme en

de mechanische buigveerconstructie is uitgebreid.

Begonnen is met de analyse van de oorzaken van de drukverhoging in de

schakelaar. Hieraan zal nog veel nader onderzoek verricht moeten worden.
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Het simulatieprogramma.

De structuur van het programma is aanzienlijk gewijzigd. Dit was noodzakelijk om

de parallel verlopende processen in de schakelaar goed te kunnen modelleren.

De elektromagnetische opening en de contactbeweging zijn geheel mathematisch

beschreven.

De gemiddelde boogsnelheid tijdens het runnen wordt constant verondersteld, zoals

uit de experimenten is gevonden.

Simulatieresultaten en experimenten van stroom- en spanningsverloop komen goed

overeen. Ook de contactopening toont overeenstemming, maar de contactsluiting

is in het model veel sneller dan bij de meting.

Zowel de experimenten als het model tonen aan dat het tijdstip van

stroomnuldoorgang sterk afhankelijk is van de inschakelhoek.

Aanbevelingen voor verder onderzoek.

Een begin is gemaakt met de meting en de analyse van de drukverhoging in de

schakelaar. Met name de analyse van de oorzaken van de drukverhoging zal nog

uitgebreid onderzoek vergen. Experimenten kunnen daarbij het beste toegespitst

worden op eenvoudige modelboogkamers met veranderbare dimensies en

parameters.

Aan de contactverplaatsing zijn tot nu toe weinig metingen gedaan. Hieraan kan

nog verdere aandacht worden geschonken. Met betrekking tot de contactsluiting zal

het mathematische model verbeterd moeten worden.
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Bijlage 1

Meetdata om COSCPt te berekenen.

~ Ip usee cosq>e Ze Re <J>Le cosq>t file
leA leA V mn mn mn
1,1 1,54 310 0,93 201 187 74 0,92 SBEJB004.RES
3,0 4,2 300 0,83 71 59 40 0,80 SBEJB120.RES
4,4 6,2 269 0,66 43 28 32 0,61 SBEJBI53.RES
7,9 11,2 222 0,35 20 7 18,7 0,32 SBEJB181.RES

cosq>e uit u(t)oi(t) }

Zc =~/usee } Rc en <J>Le
transformator: Rk =1,4 mn en 4.=20 J..'H (zie Damstra [3])

R +R
cosq> t = c k

J(Re+R
k
)2+<J>2(Lc+L

k
)2
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Bijlage 2

Grafieken van spanning en stroom en foto's van de IMACON camera.
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Bijlage 2.1: file SBEJBlOS.RES: Ip = 1,1 kA, COS'Pc= 0,93

1888.8

"'"
~.., 758.8-
"
"'":)
In 588.8.
=
*..,
0

,.Q
258.8"I:s

8.8

1. Bms

588. 8 ,...-=r:;;..-....,"T'""""---r--r--r--"""'T'"--r--.......,.-""T"'""---..,r---r--r----r-"T'""""---r-'"'T"""-r--...,...-r-~

488.8

388.8
"'":)..,
0

,.Q

" 288.8I
:s

188.8
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Bijlage 2.2: file SBEJB107.RES: ~= 1,1 leA, cosCPc= 0,93

::>
&

ow

&
&
o
t.l

I
:s

588.8

258.8

..........................................; .

" .....
'..

...................~..

................

-258.8

688.8

-588 • 8 =--:2:":5:-.....l....----''--....I....---l.~:;J-......L-...I...-.....l..-.L-....J...---J~.....L-.---l.-..l...-......L-...I...----I...-J.-.....L..-l.-..J
2. MS 2.5MS 2. 75MS 3.25MS

t

. .
...............; ~ .

........
488.8

8. 8 L...---...I...---t-n-T"T'orLr-r-.....L.._....J.._---l.__L..-_.L-_J.-_...l...-_...L-_.....L..._.....L.._---l.._---J
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Bijlage 2.3: file SBEJB114.RES: = 1,1 leA, cosq>c= 0,93

1BBB.B

'"" 75B.B~....,...
"
'""
~ 5BB.B
Ln

IS)

*....,
IU

.4 25B.B
'"1
~

B.B

5BB. BE:::;:::=::;=::;:::::==r=:::::::;::=C::::::::I::::::::I==t=::::!:=C::::::::::==L==~===~==:J

24

u
carom

6812 70 101416

B. B1------------------.......-_-..L-.--4--------------.,

1BB. B~~ ---,.,.----

2BB.B
~
IS....,
IS
IS
o
(J

I
~



Bijlage 2.4: file SBEJB116.RES: Ip = 1,1 leA, cosq>c= 0,93

...

..> ..

288.8

188.8
~s.....
sso
u

1
:::l 8. 8 /"-'.......- ................-------"-'M~Hl-IJt.=J...I.H-,I-C-*f---+------___j'r_+l-_+Hl____:_.."..,....____1

,...

-188.8

3.25ms

100118
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Bijiage 2.5: file SBEJB117.RES: Ip = 1,1 leA, cosq>c= 0,93

t
ce

u
c

288.8

8. 8 r--:---.......-~-.::::= ......="""""......"""'+......,.~H~------1----1H+--f+f-lr--+~----i

188.8

-188.8

einde verharren

In deze figuur is duidelijk te zien dat de commutatie van het ene voetpunt naar de
runner van het bewegende contact (zie ucomm in de grafiek) geeindigd is terwiji het
andere voetpunt al begonnen is met weglopen Iangs de vaste runner (zie foto). Ret ene
voetpunt Ioopt dus al Iangs de runner (foto) terwiji het andere voetpunt nog bezig is te
commuteren (grafiek ucomm).
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Bijlage 2.6: file SBE.JB124.RES: ~= 3,0 leA, cos<Pc= 0,83

'" .=:.

2.8MS
-t

1.8MS

.....~ .
.: .., 1

..:..,

..' "

.' ".
'.

0 0 ' '0

•••••••••• °
0

~.tiV~~~..~,i.· ...
...

.......:.
.:. : ...." n~ ::: 00,

........ :. :~. .:.~;-; ....

.
........•• . .,.

/ ; i .:

.- - ..' tj~SBE '.

8. 8 r----+..........c::;,.-----~---.::.:.....:..:.;...~...-....-:.:-.-:..-.:."1"'".•. -.••.------~-----.. ~-•••~

588.8

288.8

1588.8

1888.8

.....
~s
U'l u

SBEIS)

*'oJ

s 58.8
s
0
u

I
:l

"...
-58.8~ u

'oJ corrnn
as

,.Q

'" -188.8I
:l

-158.8
1. 75..s 2.25ms

-t t
ce

...
~
N

*'oJ

as
,.Q

'"I:l
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Bijlage 2.7: file SBEJB133.RES: Ip = 3,0 kA, COS(j>c= 0,83

.
I (lBO t'tJ

'-'0(1

1S0

100

so

IJ ~I)e (IJ]

~~j ~:::
V ~~oo

300

200

100

1(10

~oo

..)o5;t":::----~~-r--{-;:h~-!..--~-------lo ,0 2, 2 '~
t (ms) ,

u (V
conun

oo7Sl~

,) oSl:
I) .2S~·

I:
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Bijlage 2.8: file SBEJB139.RES: ~= 3,0 kA, cosq>c= 0,83

488.8

.....
~
U'l 388.8
*....-
'\.

.....
288.8:>....

Q)
.4

CII
I

~

188.8

2.811I
1

f

75



Bijlage 2.9: file SBEJB167.RES: Ip = 4,4 leA, cosq>c= 0,66

.....
~
S

Lt'l

~

*"oJ

S
S
o
u

I
='

".....«
Lt'l

*"oJ-

588. 8L_---:;-~----~

258.8
." :.-

.0':':.. 0"
: ." : ::

u corom

:....

\It~

/ -./\ :

l\t';'OlJS

(Dit is een foutje van
de camera.)

1. SlitS
t
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-588. 8 \oc:::::-.L...--:--=-_..J...._~_...I...-_....L-_--L",,=--'--_.....L._.....L.._.....L.._....J..._....J..._....J..._....J

588.8
~

488.8.....
«
Lt'l

*"oJ- 388.8

".....
~
"oJ

aJ
.4

"I u
SBE='

188.8



Bijlage 2.10: file SBEJB170.RES: Ip = 4,4 kA, cos'Pc= 0,66

588.8

... 488.8
~
Ltl

*...,...
" 388.8...
~...,
ill

,.Q
til

I 288.8
=

188.8

1. SiftS 2. 25lfts

Bij deze meting is duidelijk het verband tussen de plaats van herontsteking en de
boogspanning te zien:
Hoe hoger de boog op de foto terugspringt, d.w.z. hoe dichter bij de contactplaats de
boog herontsteekt, des te lager is de spanning over de herontstekende boog. Dit komt
doordat de runners divergeren, zodat de herontstekende boog vlak bij de contactplaats
zeer kort is en steeds langer is naarmate de boog verder van de contactplaats
herontsteekt. De boogspanning neemt (ruwweg evenredig) toe met de booglengte.
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Bijlage 2.11: file SBEJB190.RES: ~= 7,9 kA, cosq>c= 0,35

688.8

....
~

"""-=N
*~-
"-
....
:>
~

II)
,.Q
1Il 188.8I

=
13.13

5138.13

.... 488.8
~=.-4

*~- 388.8
"-
....
:>
~

II) 288.13,.Q
1Il

I

=
11313.13

1.BMS 1.2SMS 2.Blils
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Bijlage 2.12 A: file SBEJBllO.RES: Ip = 1,1 kA, cosq>c= 0,93

9 7 5 3 1

8 6 4 2

Op deze foto is te zien dat de boog rechts al tussen de blusplaatjes staat en links nog op
de runner. De boog loopt dus schuin de bluskamer in.

Bijlage 2.12 B: file SBEJB1l2.RES: Ip = 1,1 kA, cosq>c= 0,93

9 7 5 3 1

10 8 6 4 2

Op de foto (waarvan hier een afdruk staat) is op beeldje 3 tim 8 te zien dat zowel op
het bewegende contact als op de bijbehorende runner een boogvoetpunt aanwezig is. Op
deze foto is de commutatie dus aan de gang. Het grove raster heeft tot gevolg dat de
voetpunten op deze afdruk bijna niet meer te onderscheiden zijn.
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Bijlage 2.13 A: file SBEJB162.RES: Ip = 4,4 kA, coS<Pc= 0,66

7 5 3 1

8 6 4 2

Op beeldje 1 tIm 3 staat de boog nog tussen de blusplaatjes. Beeldje 4 100nt de boog
vlak na de herontsteking. Op beeldje 5 is te zien dat er twee voetpunten op de rechter
runner aanwezig zijn.

Bijlage 2.13 B: file SBEJB163.RES: ~= 4,4 kA, cos<Pc= 0,66

7 5 3 1

8 6 4 2

Hier is een vrijwel identieke situatie gefotografeerd. Weer is op beeldje 4 de
herontsteking te zien en op beeldje 5 de aanwezigheid van twee boogvoetpunten op de
rechter runner.
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Bijlage 2.14: file SBEJBOO1.RES: ~= 2,7 kA; COSqlc= 0,2; ljI= _21 0

experiment:

488.8

.....
~

=...
* 288.8....,-
".....
j....,

188.80
.4

"I
~

8.8

7.5ms
t

simulatie:

.,,.
I

., .,....,..,...,,
I
I
I
I
I
I
I

.....
.

'"
'"

".

'. -.

.......................

gap
.... - --- - -- - - - - - - - - - - - _ ... - --- -"'-to

2.5ms

I
I.

.' : .
I :. :..

.,
I
I

8.8s

4.8

&.8

5.8

2.8

3.8

1.8

,
4 ••• •••••••

.1
8. 8 ~'"-'.""'..""'..""'..""...:.:...:.:...:.:..:..:... :..:... i..... ~ --....;;..""=:""""-------1

~

".....
Ii!
Ii!

t
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Bijlage 2.15: file SBEJB360.RES: 4:::: 12 kA; cos(j)c = 0,9; tV = 45·

experiment:

4
~

I

-ilao ---;,

uSBE(V)
~

3 ...J
...J

I

(kA) ~

~ I
75 - !

~

!
~

2 ~

-1
I

50 uSBE -,
~

-1
I
~

I-.rS!L ~
a I , ;

I [ I ,-.
[ \ '

a.as 1. as
t(.10- 3)

2.as

. ...
........,..

,,
...,.,.,.,.

'.
gap ". " •

2.Bms

J'--....
I

I.......
I

I..................
,/ uSBE

.' .
.';.

..' .. ' .' .. ' ... ' .. ' .. ~'

simulatie:

6.8

.... 5.B:::>
lSI
lSI...
*..... 4.B
::l

......

.... 3.B
E
E.....
Clo 2.B
lIS
i:l)

......

.... 1.8
~
.:c.....

B.B

B.Bs

82



Bijlage 2.16: file SBEJB361.RES: ~~ 12 kA; COSC9 c=0,9; w= 20·

experiment:

]
~ J6 I

""1
I
~

5 I
~ (kA) - I

.....
4 I

I
.....

3 r- ,- ....
I

~ --'I
2 run I

-1
I

""1

~
I

...J
I

0
I I I I

B.Bs 1. Bs l.Bs 3 3.Bs 4.Bs
t (.10 )

simulatie:

. . .. .
,, ..

,,,,
,,,...

- .. _------- --- .. - .......
gap •••••

".

,...., ...., .. :, .
I :. :..,,,,

..,....
•' .:u

/ : SBE
.,'";,

8.8s

8. 8 1=".""'-''------'----------~----------....;.;..;...~:_:__----___'_i

7.5

2.5

5.8

,..

='

"

t
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Bijlage 3

Meting van de totale circuitstroom met rogowskispoel en beperkte
integrator.

Tijdens de experimenten zijn vier stroomrnetingen uitgevoerd:
1. meting van de circuitstroom met een shuntweerstand in het circuit.
2. meting van de circuitstroom met een rogowskispoel en een integrator.
3. meting van de stroom door het beweegbare contact met een rogowskispoel en een

integrator.
4. meting van de stroom door de runner bij het beweegbare contact met een

rogowskispoel en een integrator.

Bij meting 1 wordt een spanning verkregen die evenredig is met de circuitstroom. Bij de
andere metingen is de uitgangsspanning van de rogowskispoel evenredig met de afgeleide
van de stroom. Door deze uitgangsspanning te integreren wordt weer de stroomvorm
verkregen. De integratoren bij meting 3 en 4 waren voldoende hoogfrequent (tot f> 1
MHz) en ook voldoende laagfrequent (vanaf f< 1 Hz). De integrator bij meting 2 was
niet voldoende laagfrequent (andere integratoren waren niet voorhanden). Deze
integrator had een kantelpunt bij £0=350 Hz, zie figuur 3.1.

~ .....

HN~
1_----+- .... _

Figuur 3.1 Bodediagrammen van de overdrachtsfuncties.
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De overdrachtsfunctie van deze beperkte integrator was:

H
I
=[ Vu

] - 1 met T _=_1_ .De gewenste overdracht van de totale integratie
V j I l+j<.&>T j I 271"fo

1
IS: Hw=-.-- met T w willekeurig. Deze kan verkregen worden door het signaal van

J<.&>T w

de beperkte integrator numeriek te corrigeren met de overdrachtsfunctie

H
N
=Hw - 1.+

j
<.&>T j =~[1 +_._1_] .Indien Tw =Tj gekozen wordt, wordt de stroomvorm

HI J<.&>T w Tw J<.&>T j

dus teruggevonden door het uitgangssignaal van de beperkte intagrator numeriek te
integreren, daarna te vermenigvuldigen met 1/T j =271"fo=2200 en dan bij zichzelf op te
tellen.

Het voordeel van de beperkte integrator boven geheel numerieke integratie is het feit
dat de integrator de hoge frequenties uitfiltert (door ze te integreren), waardoor deze
hoge frequenties niet door een te lage bemonsteringsfrequentie (bij de data-acquisitie
en -opslag) verloren gaan.

Een voorbeeld van het geregistreerde uitgangssignaal van de beperkte integrator is
gegeven in figuur 3.2. Na numerieke correctie ontstaat de stroomvorm die in dezelfde
figuur getekend is. In figuur 3.3 wordt deze stroomvorm vergeleken met de door de
CAMAC geregistreerde stroomvorm (die gemeten is met de shunt in het circuit). Tevens
is in figuur 3.3 de curve van icont +iron getekend. De stromen icont en iron zijn afzonderlijk
gemeten met een rogowskispoel en een zeer breedbandige integrator. De som van deze
twee stromen moet steeds weer de circuitstroom zijn.

Vit de figuren blijkt dat de circuitstroom goed is te reconstrueren uit het gedeeltelijk
geintegreerde signaal van de rogowskispoel. Ook blijkt dat de optelling van de gemeten
stromen icont en iron vrij nauwkeurig leidt tot de gemeten totale circuitstroom, wat
theoretisch ook het geval moet zijn.
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2.B

1.5

1.B

....
~
,.lI;
"oJ B.5-

B.B

3. BMS
t

4.BMS 5.BMS G.BMS

Figuur 3.2 Gemeten uitgangssignaal van de beperkte integratof I ) en daaruit
gereconstrueerde stroomvornt.2(£Ie SBEJB332.RES)

-
1.7

i +i "
run cant::

3.2

2.B

1.9

t

Figuur 3.3 Vergelijking tussen meetsignalen van shunt (met CAMAC geregistreerd) en
rogowskispoelen met integratoren (met Nicolet geregistreerd).
(fIle SBEJB332.RES)
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Bijlage 4

Gemeten grafieken van: circuitstroom, stroom door beweegbaar contact
en stroom door bijbehorende runner.

Deze stromen zijn gemeten met de Nicolet digitale geheugenoscilloscoop.
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Bijlage 4.1: file SBEJB331.RES: ~= 3,0 leA, cos<Pc= 0,83

i
run

...f ..··,..-..'·· ..········.. ·

...:"1 (CAJ1AC)

.'....
..:.,

.:"
,"

""

i +i
run

8.8s

1.5

8. 8 ~+-==:::::::==:=;::===::::::.-_....,..--~----;-----~

1.8
.......«
.:c
'""
.~

8.5
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Bijlage 4.2: file SBEJB332.RES: 4= 3,0 kA, COS<Pc = 0,83

3.8MS2.8MS
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./ ... / ...•.....•.,
" i
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Bijlage 4.3: file SBEJB333.RES: 4= 3,0 kA, cosqJc = 0,83

2.8s1. 8s8.8s

"(CAMAC)-stippellijn

i +i
run cont

1.5

1.8

2.8

1
run ,.~_.,

......_.. ~ _ .
8.81"'--!-..<.:.:.::.:.:.:.:.:..::::.:.::.:....---r--------r---.J"....----...,--------......""'1

8.5

.,-1

3.8s

i (CAMAC) .

1
run

.. ,
......

..............

1. 8s

1.5

1.8

2.8

8.8 f----------...,.----------,..------------lo............4

8.5

2.8

1.9

1.8

1.6

1.5

1.5s 1.75s 90 2.8s -3
t(.10 )



Bijlage 4.4: file SBEJB340.RES: ~ = 4,4 kA, cos~c= 0,66

2.Bs

::.": ".," , .
:.:....-...

., -.:

-3
t(.10 )

1. Bs

i +i
cant run .. ,

.......:(..
........ cant

........,.:::: :;.- :...•.

..'....
....

B.Bs

1.5

1
run

B. B~-I-===========:===~~-----;---l..--~_..L_-1

2.B

1.B,......,
<t
ox:
'-"

'M

B.5

2.B

1.5

........ :..........•.•.........•....•..........

........:{(·~~C) .:: .
....... ,

: .....

1 .
run:

1.B
'.
'.

B.5
'-:.

':\.
.,

B. B L.-"",,-J,;;..,==-=*=:;';;';';';;;"';l.;'..;;;..•~..;;;;._~•. ;;;...•;;.,_.=..=.........=~==oI!.._-l.__L-_..L__~_---L_--l__.L.....;,............I..-_...J

B.Bs 1.Bs 3 2.Bs
t ("10- )
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Bijlage 4.5: file SBEJB354.RES: ~ = 7,9 kA, cos(j)c= 0,35

2.B

'"'~
..:.::
........

.~
1.B

SBB.Bms I.Bs 3
t(.IO- )

I

I,
I

I.

1. as

..--....... ...
.............

....

....

···i..(~.~C)

....

1. 6s 1. 7s
t(. 10-3)

1. Ss1. 'Is1. 3s

B. B }------ ---I... .......J.~ .l.L_ _=~_ ____"'__................,

3 • B /="='---_

1.B

2.B

.~

92



Bijlage 4.6: file SBEJB355.RES: ~= 7,9 leA, COS<9 c = 0,35

-3
t(. 10 )

1. 8s

1
run

8.8s

•••• , ••• 0 •••••••• 0 ••• ••• •8. 8 iL-';';':';';;~';';":""'----_....J... -bJ-__----l ---l-"'-__~"""I::""__-I

3. 8

2. 8

,,-..
~
.:c
'-"

·M 1.8
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Bijlage 5.1

Karakteristieke tijden en stromen van de SBE63.

Serie 1: file SBEJBlOl.RES tim SBEJB191.RES

Ip [leA] 1, 1 3,0 4,4 7,9
COStC 0,93 0,83 0,66 0,35
• (gem) -67 -63 -17 -8

tco (gem) 2011 1421 1053 741
(n) 18 11 12 6

0(n-1) 183 130 40 36
ico 0,87 1,35 2,09 2,59

18 11 12 6
0,03 0,10 0,068 0,15

tcb 2799 1928 1407 1108
15 11 12 6
192 181 36 58

tce 2923 2122 1628
15 11 11
202 154 39

ic 0,93 1,72 2,57 3,45
2*15 2*10 2*11 6
0,035 0,085 0,082 0,08

irnax 0,96 1,75 2,65 3,81
17 10 12 6
0,029 0,081 0,048 0,066

trnax 2541 2106 1641 1378
17 10 12 6
188 156 37 23

tu1 3134 2169 1722 1462
11 9 12 6
207 155 37 21

tinch 3527 2462 1991 2016
17 10 12 6
325 204 98 201

te 4059 3695 3274 2943
18 11 12 6
306 126 n 168

tce-tcb 124 195 226
15 11 11
73 45 50

tcb-tco 813 507 354 367
15 11 12 6
74 66 50 63

tu1-tco 1090 m 669 721
11 9 12 6
64 39 26 43

te-tco 2048 2274 2221 2202
18 11 12 6
199 91 64 161

tu1-tce 145 78 88
9 9 11
54 11 37

tinch-tce 516 349 363
14 10 11
193 84 94

(gem) =gemiddelde waarde [jLs] cq. [leA]
(n) =aantal metingen
0(n-1) =standaarddeviatie [jLs] cq. [leA]

=niet gemeten
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Bijlage 5.2

Karakteristieke tijden en stromen van de SBE63.

Serie 2: file SBEJB320.RES tIm SBEJB355.RES

Ip [leA] 1, 1 3,0 4,4 7,9
eos,e 0,93 0,83 0,66 0,35
• (gem) -73 -55 +31 +41

teo (gem) 2,24 1,36 1,15 0,93
(n) 5 6 5 6

ieo 0,86 1,55 1,67 1,97
5 5 5 6

teb 3,06 1,81 1,56 1,38
5 6 5 5

tee 3,15 2,00 1,77 1,53
5 6 5 5

ieb 0,99 1,86 1,82 2,14
4 5 5 5

ice 0,98 1,94 1,76 2,06
4 5 5 5

imax 1,00 1,94 1,82 2,21
5 5 5 6

tmax 3,00 2,04 1,53 1,35
5 5 5 6

tu1 2,10 1,87 1,64
6 5 5

tineh 3,44 2,37 2,24 1,87
4 5 5 4

te 4,74 3,93 2,61 2,19
5 6 5 6

tee-teb 0,089 0,185 0,214 0,148
5 5 5 5

teb-teo 0,823 0,45 0,41 0,45
5 6 5 5

tu1-tee 0,10 0,10 0,11
6 5 4

tinch-tee 0,312 0,37 0,47 0,34
4 5 5 3

(gem) =gemiddelde waarde
(n) =aantal metingen

=niet gemeten
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Bijlage 5.3

Meetresultaten van de commutatiemeting.

file I i e tee-teb ie/!ltc:
SBEJBxxx.RES (U) (kA) (ms) (kA/ms)

320 1.1 0.99 0.112 8.8
321 1.1 0.965 0.144 6.7
322 1.1 0.975 0.066 14.77
323 1.1 0.975 0.048 20.31
324 1.1 1. 035 0.076 13.62

1.1 0.99 0.089 12.8 (gem. )

331 3.0 1.885 0.176 10.71
332 3.0 2.015 0.202 9.98
333 3.0 1.91 0.178 10.73
334 3.0 1.755 0.204 8.6
335 3.0 1.835 0.166 11.05

3.0 1.9 0.185 10.2 (gem. )

340 4.4 1.87 0.162 11.54
341 4.4 1. 72 0.250 6.88
342 4.4 1.855 0.256 7.25
343 4.4 1. 76 0.210 8.38
344 4.4 1. 75 0.192 9.11

4.4 1. 74 0.214 8.6 (gem. )

351 7.9 2.06 0.194 10.63
352 7.9 2.38 0.152 15.68
353 7.9 2.18 0.140 15.55
354 7.9 1.95 0.114 17.10
355 7.9 1.91 0.140 13.65

7.9 2.09 0.148 14.5 (gem. )

1.1 0.93 0.124 7.5 }
3.0 1. 72 0.195 8.8 } gemiddelden van
4.4 2.57 0.226 11.4 } eerste serie
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Bijlage 6.1

Boogsnelheid, bepaald uit de streakopnamen.

Van: (m/s) i (kA) Van:/i tinch-t",,(/lS) h/tiDcb-t"" me opmerkingen
(nit foto) =vgem (m/s) SBEJBxxx.RES
96 0,72 0,13 450 62 104 (2e)
75 0,79-0,72 0,095-0,10 104 (3e)
90 0,62-0,60 0,15 830 34 105 (3e)
108 0,90 0,12 390 72 116 (1e)
94 0,00-0,85 0,10-0,11 605 46 117 (1e boven)
92 0,00-0,85 0,10-0,11 117 (1e onder)
123 0,88-0,81 0,14-0,15 415 67 118 (1e)
117 0,71-0,68 0,16-0,17 118 (48)
129 1,66-1,69 0,Q7a-o,076 420 67 123 3e na verharren
125 1,59-1,66 0,079-0,075 123 2e na verharren
80 1,9 0,042 124 2e na verharren
133 2,0 0,067 124 3e na verharren
70 1,50-1,61 0,047-0,043 335 84 125 verharren
171 1,61-1,57 0,11 125 (1e tijdens runnen)
550 1,55 0,35 125 initiele snelheid van voetpunt
180 1,70 0,11 270 104 132 (2e boven)
160 1,70 0,094 132 (2e onder)
300 1,70 0,18 132 2e, begin
140 1,63-1,58 0,086-0,089 440 64 133 (1e boven)
127 1,63-1,58 0,078-0,080 133 (1e onder)
200 1,58-1,53 0,13 133 (2e onder)
311 1,58-1,53 0,20 133 (2e boven)
800 1,58 0,51 133 2e, begin
2fiT 1,52 0,18 133 (3e)
117 1,5 0,Q78 133 (4e boven)
275 1,5 0,18 133 4e, eind
118 1,5 0,079 133 (4e onder)
500 1,5 0,33 133 4e, begin
240 1,5 0,16 133 (58 onder)
200 1,5 0,13 133 (58 boven)
200 1,74-1,67 0,11-0,12 315 89 134 (1e)
300 1,65 0,18 134 (2e onder)
278 1,65 0,17 134 (2e boven)
188 1,65 0,11 134 (3e onder)
430 2,65 0,16 275 102 165 1e, eind, na kleine terugslag
600 2,68 0,22 165 (2e, begin)
480 2,7 0,18 165 (3e)
450 2,7 0,17 165 (4e)
173 2,64-2,66 0,066-0,065 395 71 166 (1e)
300 2,66 0,11 166 (2e)
500 2,59-2,55 0,19-0,20 166 (3e)
350 2,47 0,14 166 (68)
1200 2,66 0,45 166 aangroeien van de boog
188 2,7 0,070 290 97 167 (1e)
363 2,7 0,13 167 (4e boven)
920 2,66-2,69 0,35-0,34 167 (3e)
714 2,7 0,26 167 (4e onder)
267 2,47-2,52 0,11 405 69 168 2e, verharren
320 2,52-2,55 0,13 168 3e, verharren
170 2,60-2,63 0,065 168 (4e, runnen)
300 2,61-2,53 0,11-0,12 168 (58)
667 2,50 0,27 320 88 170 1e, onder
900 2,45 0,37 170 2e, onder
375 2,45 0,15 170 3e, boven
500 2,14-2,09 0,23-0,24 170 4e
292 1,81-1,89 0,16-0,15 170 laatste, onder
273 1,81-1,89 0,15-0,14 170 laatste, boven
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Bijlage 6.2

Boogsnelheid, bepaald uit de grafieken van de boogspanning.

N.B. De stroom tijdens het runnen van de boog is bijna constant en ongeveer gelijk
aan de maximale stroom imax. Deze imax is hier dan ook genomen. De hier
genoemde looptijden tinch-tee en tuctce zijn de gemiddelde waarden uit een
groot aantal metingen.
(h= 28 mm)

imax (kA) tinch-tee h/tinch-tce tuctce h/tu1-tce vutlimax
(ms) =Vgem (ms) =Vu1

(Serie 1)
0,96 0,516 54 0,145 193 0,20
1,75 0,349 80 0,078 359 0,21
2,65 0,363 77 0,088 318 0,12
3,81

(Serie 2)
1,00 0,312 90
1,94 0,37 76 0,10 280 0,14
1,82 0,47 60 0,10 280 0,15
2,21 0,34 82 0,11 255 0,12
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Bijlage 7

Gemeten en gesimuleerde grafiek van de contactverplaatsing.
Meting door M. Dagelinckx [5]: Ip=l,l kA; cos(j)c=O,93; 1\1=-25

0

7 A. Simulatieresultaten.
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Bijlage 8.1

Computerprogramma van het zuigermodel in de AEG automaat.
(J. van der Burgt en J. Sloot, juli 1991)

program PisAEG;

{ 1 July 1991, by Jos en Joop
calculates pressure in AEG, by piston effect}

const
Progname = 'PisAEG';
dt = 1E-5;
~O = 13E-3; ~1 = 11.7e-3;
AlfaD =65;
BetaD =50;
19ap =10E-3;
lmax = 26E-3;
lchu = 16E-3;
Hmax = 14E-3;
Hcha = 19.7E-3;
Hsonde =11.5e-3;
A1 = 60e-6· A2 = 90e-6· A3 = 60e-6·
V2 = 2132e:9; V3 = 936~-9; ,
RhoO = 1.18;
PO = 1E5;
Gam =1.4;

var
t,tv,tinch,tmax,tv_in,tinch_in,tmax_in,tpmax_in,p1max,
pmax_in,tp1max,tend,h,l,w,Vol1,Vol1max,Mass1,Mass2,Mass3,
rho1,rho2,rho3,p1,pZ,p3,varc,
Alfa,Beta,tanalfa,tanbeta~Hrun,
~ortelterm1,~ortelterm2,~ortelterm3,Q1,Q2,Q3,

Ip, Energy: real;
Outfile,lnputfile : text;
Outname,lndataname,schotnr : string[20l;
ior: integer;

procedure Preparelnput;
begin

ior:=1;
while ior <> 0 do
begin
writeln('Name of input datafile?');
readln(lndataname);
assign(lnputfile,lndataname);
{$i -}
reset(lnputfile);
{$i+}

ior := ioresult;
if ior<>O then writeln('file not found');
end;
readln(lnputfile,schotnr);
readln(Inputfile,lp); {kA}
readln(lnputfile,tv_in); {ms}
readln(lnputfile,tinch in); {ms}
readln(lnputfile,tmax_Tn); {ms}
readln(lnputfile,tpmax_in); {ms}
readln(lnputfile,pmax in); {bar}
close(lnputfile); -
tv := tv_in I 1e3;
tinch := tinch_in I 1e3;
tmax := tmax_in I 1e3;

end;

procedure Initialisation;
begin

t:=tv;
h:=O·
p1ma~ := 1; tp1max := tv; tend := tv;
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ALfa:= ALfaO*pi/180;
Beta:= BetaO*pi/180;
tanaLfa := sinCaLfa)/cosCaLfa);
tanbeta := sinCbeta)/cosCbeta);
L := Lgap;
Hrun := CLmax-Lgap)/CtanaLfa+tanbeta);
VoL1max := WO*CCLgap+Lmax)/2)*Hrun + W1*Hcha*Lmax;
VoL1 := VoL1max;
Mass1 := RhoO*VoL1; Mass2 := RhoO*V2; Mass3 := RhoO*V3;
p1 := pO; p2 := pO; p3 := pO;
rho1 := rhoO; rho2 := rhoO; rho3 := rhoO;
v arc := Hmax/Ctinch - tv);
Energy := 0;

end;

procedure PrepareStore;
begin

OUtname := concatCProgname,'.out');
assign(OutfiLe,Outname);
rewrite(OutfiLe);
write (OUtfiLe,'outputfiLe: I,Outname);
writeLnCOutfiLe,' schotnr. I,schotnr);
write COutfiLe,'lp = 1,lp:8:2);
writeLnCOutfiLe,' ExperimentaL pmax = l,pmax_in:8:2);
write COutfiLe,'tv [ms] = ',tv_in:8:2);
write COutfiLe,' tinch [ms] = l,tinch_in:8:2);
writeLnCOutfiLe,' tmax [ms] = ',tmax in:8:2);

( writeLnCOutfiLe,' t [ms] I,' h [rnml ' ,' P [1E5 N/m2] I); }
end;

procedure CaLcPressure;
begin {CaLcPressure}

while h <= Hsonde do
begin {timestep}

t := t + dt;
{ if t > tinch then v:=O; }

h := h + v arc*dt;
if L < Lmax
then begin

L := L + v_arc*dt*CtanaLfa+tanbeta);
W:= WO;
end

else begin
L := Lmax;
W:= W1;
end;

Vol1 := VoL1 - L*w*varc*dt· {VoLume1 is compressed by the arc}
rho1 := Mass1/Vol1; - ,
P1 := P2*expCGam*LnCRho1/Rho2»;
WorteLterm1 := expCC2/Gam)*LnCP2/P1» - expCCCGam+1)/Gam)*lnCP2/P1»;
if WorteLterm1 < 0 then WorteLterm1 := 0;
Q1 := A1*sqrtC2*Gam*P1*Rho1*WorteLterm1/CGam-1»;
Mass1 := Mass1 - Q1*dt;
Energy := Energy + Cp1-pO) * w * l * v_arc * dt;
if p1 >= p1max then begin

p1max := p1;
tp1max :=t;
end;

Mass2 := Mass2 + Q1*dt; { VoLume2 is constant; air from VoL1 }
rho2 := Mass2/V2; { is bLown into V2 }
P2 := P3*expCGam*LnCRho2/Rho3»;
WorteLterm2 := expCC2/Gam)*Ln(P3/P2» - expCCCGam+1)/Gam)*LnCP3/P2»;
if WorteLterm2 < 0 then WorteLterm2 := 0;
Q2 := A2*sqrtC2*Gam*P2*Rho2*WorteLterm2/CGam-1»;
Mass2 := Mass2 - Q2*dt;

Mass3 := Mass3 + Q2*dt; { VoLume3 is constant; air from V2 }
rho3 := Mass3/V3; { is blown into V3 }
P3 := PO*exp(Gam*LnCRho3/RhoO»;
WorteLterm3 := expCC2/Gam)*LnCPO/P3» - expCCCGam+1)/Gam)*LnCPO/P3»;
if WorteLterm3 < 0 then WorteLterm3 := 0;
Q3 := A3*sqrtC2*Gam*P3*Rho3*WorteLterm3/CGam-1»;
Mass3 := Mass3 - Q3*dt;
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( if p1 > 1.01eS then
begin

writeln(t*1E3:8:2,h*1E3:8:2,p*1E-S:8:2);
writeln(Outfile,t*1E3:8:2,h*1E3:8:2,p*1E-S:8:2);

end;
}

end; {timestep}

tend := t;
writeln(' Energy [J]: ',Energy:10:2);
writeln(Outfile,' Energy [J]: ',Energy:10:2);
writeln(' Maximum pressure in Vol1: ',p1max*1e-S:4:2);
writeln(Outfi le,' Maximum pressure in Vol1 [bar]: ',p1max*1e-5:4:2);
writeln(' Time of p1max: ',tp1max*1e3:4:2);
writeln(OUtfile,' Time of p1max: ',tp1max*1e3:4:2);
writeln(' Arc at sonde spot at t= ',tend*1e3:4:2);
writeln(Outfile,' Arc at sonde spot at t= ',tend*1e3:4:2);

end; {CalcPressure}

begin (main program>
Preparelnput;
Ini t iali sat ion;
PrepareStore;
CalcPressure;
close(Outfi le);

end. {main program}

Uitvoer:
De numerieke uitvoer, die niet in de bijlagen is opgenomen, laat zien dat het moment
van maximale druk samenvalt met het moment van boogintrede tussen de blusplaatjes
(dit is het einde van het runnen van de boog).
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Bijlage 8.2

ComplJterprogramma van het zuigermodel in de SSE.
(J. van der Burgt en J. Sloot, juli 1991)

program PisSBE;

{ 30 July 1991, by Jos en Joop
calculates pressure in SBE, by piston effect}

canst
Progname = 'PisSBE';
dt = 1E-5;
WO = 9E-3· W1 = 11.7e-3;
AlfaD =21:8;
BetaD =49.5;
Lgap =9.8E-3;
Lmax = 36E-3;
Lchu = 18E-3;
Hmax = 21.7E-3;
Hcha = 18E-3;
Hchu = 13e-3;
Hsonde = 20.7e-3;
A1 = 45e-6; A2 = 120e-6;
V2 = 136ge-9;
RhoO = 1.18;
PO = 1E5;
Gam = 1.4;

var
t,tv,tinch,tmax,tv_in,tinch_in,tmax_in,tpmax_in,p1max,
pmax_in,tp1max,tend,h,l,w,Vol1,Vol1max,Mass1,Mass2,Mass3,
rho1,rho2,rho3,p1,pZ,p3,v_arc,
Alfa,Beta,tanalfa,tanbeta,Hrun,
Wortelterm1,Wortelterm2,Wortelterm3,Q1,Q2,Q3,
Ip, Energy: real;
Outfile,lnputfile : text;
outname,lndataname,schotnr : string[20];
ior:integer;

procedure Preparelnput;
begin
( ior:=1;

while ior <> 0 do
begin
writeln('Name of input datafile?');
readln(lndataname);
assign(lnputfile,lndataname)i

} {Si-}
( reset(lnputfile);
} {Si+}
( ior:= ioresult;

if ior<>O then writeln('file not found');
end;
readln(Inputfile,schotnr)i

} write( 'Ip [leA] ')i
readln({Inputfile,}lp); {kA}
write('tv [ms] I);
readln({lnputfile,}tv_in)i {ms}

( readln(lnputfile,tinch in); }{ms}
( readln(lnputfile,tmax Tn); }{ms}
( readln(Inputfile,tpmax_in); }{ms}
( readln(lnputfile,pmax_in); }{bar}
write(lvarc I).

readln({Inputfile,}v_arc);
( close(Inputfile);
} tv:= tv_in / 1e3i

tinch := tinch_in / 1e3;
tmax := tmax_in / 1e3;

end;
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procedure Initialisation;
begin

t:=tv;
h:=O;
p1max := 1; tp1max := tv; tend := tv;
Alfa:= AlfaD*pi/180;
Beta:= BetaD*pi/180;
tanalfa := sin(alfa)/cos(alfa);
tanbeta := sin(beta)/cos(beta);
l := Lgap;
Hrun := (Lmax-Lgap)/(tanalfa+tanbeta);
Vol1max := ~0*«Lgap+Lmax)/2)*Hrun + ~O*(Hcha-Hchu)*Lmax + ~1*Hchu*Lchu;

Vol1 := Vol1max;
Mass1 := RhoO*Vol1; Mass2 := RhoO*V2;
p1 := pO; p2 := pO; p3 := pO;
rho1 := rhoO; rho2 := rhoO; rho3 := rhoO;

{ v arc := Hmax/(tinch - tv);}
Energy := 0;

end;

procedure PrepareStore;
begin

Outname := concat(Progname,'.out');
assign(Outfile,Outname);
rewrite(Outfile);
write (Outfile,'outputfile: ',Outname);

{ writeln(OUtfile,' schotnr.' ,schotnr);}
write (Outfile,'lp = ',lp:8:2);

{writeln(Outfile,' Experimental pmax = ',pmax_in:8:2);}
write (Outfile,'tv [ms] = ',tv_in:8:2);

{write (Outfile,' tinch [ms] = ',tinch_in:8:2);}
{writeln(Outfile,' tmax [ms] = ',tmax in:8:2);}

{ writeln(Outfi le, , t [ms] " I h [rrm]"j" p [1ES N/m2]'); }
end;

procedure CalcPressure;
begin {CalcPressure}

while h <= Hsonde do
begin {timestep}

t := t + dt;
{ if t > tinch then v:=O; }

h := h + v_arc*dt;
if l < Lmax
then begin

l := l + v_arc*dt*(tanalfa+tanbeta);
~ := ~O;

end
else begin

l := Lmax;
~ := ~O;

end;

Vol1 := Vol1 - l*w*v_arc*dt; {Volume1 is compressed by the arc}
rho1 := Mass1/Vol1;
P1 := P2*exp(Gam*ln(Rho1/Rho2»;
~ortelterm1 := exp«2/Gam)*ln(P2/P1» - exp«(Gam+1)/Gam)*ln(P2/P1»;
if ~ortelterm1 < 0 then ~ortelterm1 := 0;
01 := A1*sqrt(2*Gam*P1*Rho1*~ortelterm1/(Gam-1»;

Mass1 := Mass1 - 01*dt;
Energy := Energy + (p1-pO) * w * l * v_arc * dt;
if p1 >= p1max then begin

p1max := p1;
tp1max :=t;
end;

Mass2 := Mass2 + 01*dt; { Volume2 is constant; air from Vol1 }
rho2 := Mass2lV2; { is blown into V2 }
P2 := PO*exp(Gam*ln(Rho2/RhoO»;
~ortelterm2 := exp«2/Gam)*ln(PO/P2» - exp«(Gam+1)/Gam)*ln(PO/P2»;
if ~ortelterm2 < 0 then ~ortelterm2 := 0;
02 := A2*sqrt(2*Gam*P2*Rho2*~ortelterm2/(Gam-1»;

Mass2 := Mass2 - 02*dt;

{ if p1 > 1.01eS then
begin

104



writelnCt*1E3:8:2,h*1E3:8:2,p*1E-5:8:2);
writelnCOutfile,t*1E3:8:2,h*1E3:8:2,p*1E-5:8:2);

end;
}

end; {timestep}

tend := t·
writelnC" Energy [J]: ',Energy:10:2);
writelnCOutfile,' Energy [J]: ',Energy:10:2);
writelnC' Maximum pressure in Vol1: ',p1max*1e-5:4:2);
writelnCOutfile,' Maximum pressure in Vol1 [bar]: ',p1max*1e-5:4:2);
writelnC' Time of p1max: ',tp1max*1e3:4:2);
writelnCOutfile,' Time of p1max: ',tp1max*1e3:4:2);
writelnC' Arc at sonde spot at t= ',tend*1e3:4:2);
writelnCOutfile,' Arc at sonde spot at t= ',tend*1e3:4:2);

end; {CalcPressure}

begin {main program}
Preparelnput;
Initial isation;
PrepareStore;
CalcPressure;
closeCOutfi le);

end. {main program}

Uitvoer:
De numerieke uitvoer, die niet in de bijlagen is opgenomen, laat zien dat het moment
van maximale druk samenvalt met het moment van boogintrede tussen de blusplaatjes
(dit is het einde van het runnen van de boog).
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Bijlage 9.1

Computerprogramma van het boogenergiemodel.
(W. Merck, mei 1991, lit.[12])

program sbewimrn;
{$F+}
const

gam = 1. 4;
c = 722;
r = 289;
sigsb = 5.67e-8;
pi = 3.14159;

~ype

array1dr = array[1 .. 200] of real;
array1db = array[1 .. 20] of boolean;
rfunclr = func~ion(x:real) : real;
rfuncli = function(j:integer) : real;

var
n,i,fail
vsound,pbi,pbs,lb,d,areab,dt,eps,teps,
tirne,t,q,p,tO,pO,pcrit,rhoO,rho,facsup,facq,
tnew,pnew,rhonew,a,vol,efract,dtirne,rnaxtirne
tijd,ic,u
outfile,sbein

function pow(x,y:real) :real;
begin pow:= exp(y*ln(x))
end;

:intege:-

:real;
:ar:-ay1dr;
:teX"t.;

function temper(temp:real) :real;
begin

pbi:= efract*(20+534*lb)*pow«ic[i]*1000),1.12);
eps:= l-exp(-temp*temp/teps/teps);
pbs:= eps*areab*sigsb*pow(temp,4);
dt := (pbi-pbs)*dtime/rho/c/vol;
temper:= temp - tnew - dt;

end;

{$I \tueplib\machconf}
{$I \tueplib\zeroinab}

begin
assign(outfile, '\wimm\martin.out'); rewrite(out=ile)i
assign(sbein, '\wimm\sbein'); reset(sbein);
readln(sbein, a,vol,tO,pO,efract,dtime,max~irne,n);

readln(sbein,d,lb,~eps);

for i:=l to n do
readln(sbein, tijd[i],u[i]);

for i:=1 to n do
readln(sbein, tijd[i],ic[i]);

__ ~J-_"
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Bijlage 9.1

SBE-63 for measured I and U ');
= " a : 10,' [m2 ] ' ) ;
= " vo 1 : 10,' [m3 ] ' ) ;
= ',efract:10,' ');
= " teps : 10, ' , ) ;
= " dtime : 10,' [5 ] ' ) ;
= " maxt ime : 10,' [5 ] ' ) ;

rise in
A

Vol
efract

teps
dtime

maxtime

writeln(outfile, 'Pressure
writeln(outfile, ,
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile, '
writeln(outfile);
writeln(outfile,'time' :10, 't' :11, 'p' :11, 'rho':ll, 'facq' :11, 'vsound' :11);
time:= 0; t:= to; p:= pO; facq:= 0;
rhoO:= pO/r/tO;
vsound:= sqrt(gam*r*t);

't 1 ( t~'l t' 10" ~O 10 ' , 0 10 ' ',-_hoO:10,' ',facq·.10,' ,wr~ e n ou ~~ e, ~me: , ,~: , ,p:,' -
vsound:10);

tnew:= to; pnew:= pO; rhonew:= rhoO; i:= 0;

pcrit:= pO*exp«-gam/(gam-1))*ln(2/(gam+1)));
facsup:= exp«gam+1)/(2*garn-2)*ln(2/(gam+l)))i
areab:= pi*d*lb;

while time < rnaxtirne do
begin

i:= i+1; time:= i*dtirne;
p:= pnew; t:= tnew; rho:= rhonew;
writeln(p) ;

{t:= t + efract*u[iJ*ic[iJ*1000*dtirne/(rho*c*vol);
fail:= 0;
zeroinab(temper,t,tnew,2e4,le-4,le-4,fail);
if fail= 1 then writeln(outfile, 'geen nulpunt gevonden');
p:= (rho*r*t + pnew)/2 ;
vsound:= sqrt(gam*r*t);
writeln(p) ;
if p < pcrit then
begin

facq:= exp«2/gam)*ln(pO/p)) - exp«(gam+1)/gam)*ln(pO/p));
writeln(facq,' ',p,' ',rho,' ',t,' ');
q := a*sqrt(facq*p*rho*2*gam/(gam-1));

end
else q:= a*facsup*sqrt(gam*p*rho);

rhonew := rho - q*dtirne/vol;
pnew := p*exp(gam*ln(rhonew/rho));
tnew := pnew/rhonew/r;
writeln(outfile, time: 10, ' , ,t:10,' , ,p:10,' , ,:-ho:10,' , ,facq:10,' ,

vsound: 10) ;
writeln(tirne:l0,' , ,t:l0,' , ,p:l0,' , ,facq:10);

end;

close(outfile); close(sbein)
end.
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Bijlage 9.2

Drukverloop volgens boogenergiemodel.

Grafiek van uitvoer van programma sbewimm (bijlage 9.1) met variatie van de
parameters: volume, uitstroomopening, energieverliesfactor en referentietemperatuur.
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Bijlage 10

Resultaten van de drukmetingen aan de SBE63.

(Gemeten door J. van der Burgt)
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Bijlage 10.1 A: file SBEJB302.RES: ~= 1,1 leA, cos(j)c= 0,93

i

"""
~ B.4.:.:
N

*........

"
u SBE

""":> B.2.:.:....
II)

,.Q
til

I
~

"
""" B.BSo
III

,.Q....
l:I.
~

4.Bms 5.Bms 6.Bms

B.2

t

Bijlage 10.1 B: file SBEJB304.RES: ~ = 1,1 leA, cos(j)c = 0,93

"""
~ B.4
N

*........

"
:>
.:.:....
II)

,.Q
til

I
~

" B • B F===-=bio=~=---------\-.J-+-----,H--:--+----:r----+--TJ""1c;:---r-~~~~~--""'"'O'--1
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3.Bms 4.Bms

t
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Bijlage 10.2 A: file SBEJB330.RES: ~ = 3,0 kA, cos<Pc = 0,83

B.5

B.4

...
:::> B.3
,.ll;
.....
G)

,.Q
~ B.2I
~,
... B.l
~

III
,.Q
.....
~ B.B<l

-B.l

1.BMS

"''.
I
I,,.,

'"I .. I.

'.....1'"

,,,,

'.
"', i

'\"':,un
... ' ....

-'.

3.BMS
t.

Bijlage 10.2 B: file SBEJB340.RES: ~= 4,4 kA, cos<Pc= 0,66

3.BMS2. BMS

. .
"., .
',1

I· ~ run .....,•

B.5
................... ..,

~ 1.,.
*.....

p, B.3
...
:::>
,.ll;

B.2.....
a)

,.Q
(II

I B.l~,
...
" B.B
III

,.Q...,
Co

<:J -B.l

1. BMS
t.
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Bijlage 10.3 A: file SBEJB354.RES: ~= 7,9 kA, cos<Pc = 0,35

B.5

....
<C P~
~

*....-
"- """

.. '

B.25 1....
:>
.lC....
III

,.Q
CIl
I

::l

"-
B.B....

"ftl
,.Q....

s:lo
<l

1,.5ms

~"""
, :
I •••.

". ;1°.
II II',
.,1 11 ",
, , ".

I. ".

...... ~i.

.","."'.'",'.",

2.Bms
t

3.Bms

Bijlage 10.3 B: file SBEJB355.RES: ~= 7,9 kA, cos<Pc = 0,35
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Bijlage 11.1 Resultaat van drukmeting aan ABG automaat (type E8Is).

Gemeten door M. Staal [4]

15-Jan-91 :f 328 * 3, 74 kA cos(j>c=O,19
Snrs: 1.690 - l8~O ':'f o. ~25 mseC/div.
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Bijlage 11.2 Resultaat van drukmeting aan ABG automaat (type E8Is).

Gemeten door M. Staal [4]

15-Jan-91 * S3.d ~ 9. 19 kA cosCPc=O,29
Sr.rs: ~660 - ~8:1.0 * 0.125 :nsec/div.
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Bijlage U

Karakteristieken uit drukmetingen.

files SBFJB320.RES tim SBFJB355.RES

Ip [kA] 1,1 3,0 4,4 7,9
eos,e 0,93 0,83 0,66 0,35

teo [Jls] (gem) 2237 1361 1152 933
(n) 5 6 5 6

o{n-1) 99 85 83 33
ieo [kA] 0,86 1,55 1,67 1,97

5 5 5 6

teb [Jls] 3060 1810 1560 1380
5 6 5 5

tee [Jls] 3150 2000 1770 1530
5 6 5 5

ieb [kA] 0,99 1,86 1,82 2,14
4 5 5 5

ice [kA] 0,98 1,94 1,76 2,06
4 5 5 5

imax [kA] 1,00 1,94 1,82 3,49
5 5 5 6
0,027 0,094 0,064 0,33

tmax [Jls] 2999 2043 1543 1348
5 5 5 6
110 95 57 29

tu1 [Jls] 3445 2097 1868 1644
1 6 5 5

67 60 39
tineh [I's] 3444 2368 2237 1865

4 5 5 4
90 130 123 159

te [I's] 4739 3928 2605 2192
5 6 5 6
189 113 59 134

tpb [Jls] 2450 1518 1327 1110
5 6 5 6
104 88 66 28

tpmax [Jls] 2762 1733 1496 1277
5 5 4 6
116 85 80 30

pmax [bar] 1,30 1,56 1,51 1,57
5 5 4 6
0,036 0,050 0,077 0,089

tpe [Jls] 3076 2063 1823 1592
5 5 5 5
120 81 36 72

teb-teo [Jls] 823 450 410 450
5 6 5 5

tpb-teo [I's] 213 158 175 177
5 6 5 6
20 27 25 10

tpmax-tpb[Jls] 312 215 179 167
5 5 4 6
14 30 25 15

(gem) =gemiddelde waarde
(n) =aantal metingen
o{n-1) =standaarddeviatie

=niet gemeten
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Bijlage 13

Syntax voor invoer- en uitvoerfile van programma SBE63JOS.PAS.

Na het opstarten van het programma verschijnt een openingsscherm met een keuzemenu.
Met de optie C(ontinue) komt men in het volgende menu. Rierin wordt gevraagd om de
drive en naam van een invoer-batchfile (niet te verwarren met de uit DOS bekende
BAT-files) en de drive waar de uitvoerfiles weggeschreven moeten worden. Rierna
verschijnt een nieuw menu met als opties R(un Calculation) en Q(uit to DOS).

De invoer-batchfile.
De naamgeving van deze file is niet aan regels gebonden. Ret is aan te raden om de
extensie ' .BTC' te gebruiken ter onderscheid van andere files. De inhoud moet in ASCII
code zijn.
De invoer-batchfile moet de volgende elementen bevatten in de aangegeven volgorde:
1. De namen van de samenstellers van de batchfile. Deze string is het enige

facultatieve element en mag ook leeg zijn (behoudens een <return> ).
2. Ret aantal invoerfiles dat moet worden ingelezen. Ret maximum is 14.
3. Per paar de namen van de in te lezen invoer-datafile en de uitvoer-datafile. Ret

maximum aantal paren is 14. De namen van in- en uitvoer-datafiles zijn vrij te
kiezen.

De invoer-datafiles.
De invoer-datafiles moeten de volgende elementen bevatten in de aangegeven volgorde:
1. De fasehoek q> in graden.
2. De inschakelhoek ljI in graden (negatieve waarde want bij de simulatie moet i >0

gelden).
3. De topwaarde van de prospectieve stroom in Amperes.

NB. u(t)=u·cos(<..>t+ljI);
stationair: ip=ipcos(<..>t+ ljI-q» - symmetrisch als ljI-q> =-90 0

De uitvoer-datafiles.
De gewenste namen van de uitvoer-datafiles moeten in de invoer-batchfile gegeven
worden. De eerste reeks regels van een uitvoer-datafile bevatten karakteristieke
grootheden van de simulatie (bepaalde tijden e.d.). Daarna volgen 5 kolommen met
daarin de gesimuleerde samplewaarden van tijd, stroom, spanning, magneetverplaatsing
en contactopening.

Achter elke invoervariabele in invoer-batchfile en invoer-datafile mag commentaar
opgenomen worden, op de voorwaarde dat dit commentaar op dezelfde regel staat en
voorafgegaan wordt door 1 of meer spaties.
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Bijlage 14

Stroomdiagram van het simulatieprogramma SBE63JB.PAS

F

Input <p, 1If, Ip

Calculate circuit R and L

ContactOpen :- FALSE
ContactCosing :- FALSE
ArcInChute:- FALSE
SwitchingCyc1eEnded :- FALSE
Uac:- 0
ext:- 0

Uac:- An_Cath_Drop

Oinitial :- ...

I 17

Calculation of magnet shift x

Magnet hits movable contact

Calculation of initial speed of
movable contact



Bijlage 14

Calculation of contact gap

Calculation of magnet shift x

Magnet hits moving contact again
Calculation of new contact and
magnet speed

Movable contact has reached
maximum position and starts
to close

SwitchingCycleEnded :- TRUE

Movable contact and magnet
are moving together

Contact is closed again:
simulation is fInished

Calculation of contact gap
when contact is closing

F

F

M> :s; O,.:>F=-- ~

T
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Bijlage 14

T

F

Calculation of position
of arc

Arc has arrived in
extinction shute

. 0 F1 > .>--------tl~

T
Usbe :- Ii COS«(,)t+V)

Usbe :- Ri*i + (ext+l)Uac + EO*mc

I 19

Calculation of
arc length

Calculation of SBE voltage



Bijlage 15

Simulatieresultaten van de SBE63 vergeleken met metingen.
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Bijlage 15.1 A: (me SBETB118.RES:) "4= 1,1 kA; cosq>c= 0,93; l1r=-67°

5BB.B

4BB.B.....
~
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*.....
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.....
:::>..... 2BB.BIII
..Q

"I
:::l

lBB.B

.. ,

model

.............................

....
.'

............: .

.......•.
.'

t

............. '"

Bijlage 15.1 B: (me SBETB321.RES:) "4= 1,1 kA; cosq>c= 0,93; l1r=-73 °

5BB.B

exp

4BB.B.....
~
N

*.....
3BB.B,
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:::>..... 2BB.BIII .'
..Q
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Bijlage 15.2 A: (me SBEJB137.RES:) 4= 3,0 leA; cos'Pc= 0,83; w=-63°
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lJl
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"....
j
-.; 288.8II)
,Q
III

I

=
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Bijlage 15.2 B: (meSBEJB333.RES:) 4= 3,0 leA; cos'Pc = 0,83; w=-55°

588.8

model

....
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Bijlage 15.3 A: (file SBEJB165.RES:) ~= 4,4 kA; COS'Pc = 0,66; t1I=-17°

.. ,

GBB.B
.'

SBB.B :

.....
~
l.n 4BB.B*....,

"..... 3BB.B
j....,
Gl

.Q ZBB.Btil
I

~
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B.B
Z.Bms

t
3.Bms

Bijlage 15.3 B: (me SBEJB342.RES:) ~= 4,4 kA; cos'Pc = 0,66; t1I= +31·

t
1.Bms

B. B ~!=.,I~--===========~_..l.... -r- ---..:1!a....o...__--1

4BB.B ~o..~~J. ................
expo

.....
~ 3BB.Bl.n

*....,...
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I
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Bijlage 15.4 A: (fIle SBEJBl86.RES:) ~ = 4,4 kA; COSCPc = 0,66; $ =-8 0

6BB.B

SBB.B model
",

".... "

<l: "
"

IS) 4BB.B "
..-I "

*........
3BB.B

......

....
::> ZBB.B.....
4l

,.Q
CIl

I 1BB.B:::l

B.B

1.BMS Z.BMS 3. BMS
1;

Bijlage 15.4 B: (fIle SBEJB353.RES:) ~= 4,4 kA; cosCPc= 0,66; $= +47
0

Z.BMS1. BMS

expo

B.Bs

SBB. Br--r---r---r---r--r---r--__...----,__-,__-,--,----,----,----,----,----,

4BB.B

....
<l:
lJ) 3BB.B
*........

......

.... ZBB.B
::>.....
4l

,.Q
CIl 1BB.BI
:::l

1;
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Bijlage 16

Numerieke vergelijking meetresultaten en simulatieresultaten.
(aIle tijden in ms)

... tee-teo expo en te-teo modelwaarde

Ip(kA) 1jr teo tee-teo ... tineh- te imax

coSIp te-teo ... tee

1,1 -67 exp 2,01 0,94 0,52 4.06 0,96

0,92
model 2,06 0,63 0,57 4,36 1,09

-73 exp 2,24 0,91 0,31 4,74 1,00

model 2,28 0,62 0,58 4,47 1,07

3,0 -63 exp 1,42 0,70 0,35 3,70 1,75

0,80
model 1,33 0,62 0,31 3,65 2,01

-55 exp 1,36 0,64 0,37 3,93 1,94

model 1,22 0,62 0,29 3,61 2,14

4,4 -17 exp 1,05 0,58 0,36 3,27 2,65

0,61
model 1,00 0,62 0,20 2,46 3,13

+31 exp 1,15 0,62 0,47 2,61 1,82

model 1,04 0,62 0,31 2,58 2,08

7,9 -8 exp 0,74 -- -- 2,94 3,81

0,32
model 0,89 0,62 0,14 3,34 4,83

+41 exp 0,93 0,60 0,34 2,19 2,21

model 0,99 0,62 0,30 2,26 2,23
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Bijlage 17

Het draaimoment van de buigveer op beweegbaar contact en anker.

In figuur 17.1 is te zien dat de veerkracht van de buigveer weinig varieert met de
invering, mits de invering in de rusttoestand groter dan 1 mm is. In het model wordt de
veerkracht dan ook constant verondersteld, omdat de invering van de buigveer tijdens
de contactbeweging slechts beperkt is. Voor de constante veerkracht wordt 40 N
genomen.

+5

,,(;.

u
~...

}r.)

25

-Z Z'·)
'-'

"'" 1·~

I\>

:;

,',

,;.

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

._---------------------
-;--_......--

2.4

invering [mm]
Figuur 17.1 Veerkracht van de buigveer.

In het verslag van Van Dort [1] is een grafiek van de kracht op het magneetanker te
vinden, deze is weergegeven in figuur 17.2. De kracht op het anker neemt at door de
verkleining van het buigveennoment. Ret buigveermoment neemt af door de verkleining
van de momentarmen rvd en rvc.

24
(3)

u.~ . _ _ _ _ _ __ ~.

" ~••
"

(4 )

3,5

Figuur 17.2 Kracht op het magneetanker.
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(1)
(2)
(3)
(4)

FaoI'd = FvTvdO
Fa1fd = FvTvdf
Falfd = FvTvdf+FvTvcO
FaJfd = FvTvdm +FvTvcm

In figuur 17.2 zijn 4 markante punten benoemd. De momentenvergelijkingen op deze
punten Iuiden:
(x=O~ Fao =6 N):
(x=0.8~ Fal =4 N):
(x=0.8 nun, Fal =24 N):
(x=3.5 mm, FaJ=15 N):

Met Fy=40 N en fd=11,7 mm kunnen de momentarmen fvd en fvc berekend worden.
Uit bovenstaande vergelijkingen voIgt:
(1) - fvdO = 1,8 mm
(2) - fvdf= 1,2 mm
(3) - fvcO = 5,8 mm
(4) - fvdm+fvcm = 4,4 mm

Dit zijn geen exacte waarden, omdat figuur 17.2 nogal onnauwkeurig is. Met name fvc
is redelijk met een Iineaal op te meten in de SBE en blijkt dan kleiner te zijn dan de
hier berekende waarden.
In bet simulatieprogramma zijn voor de momentarmen lineaire relaties met de
ankerverplaatsing verondersteld (zie figuur 17.3):

[
rvdo-rvdmj [ x-xfree ]r =r -x' en r =r - (r -r ).vd vdO vc vcO vcO vcm

xmax Xmax -Xfree

Voor de minimale en maximale waarden is genomen:
fvdO = 1,8 mm; fvdm = 0; (- fvdf = 1,4 mm;)
fvcO = 4 mm; fvcm = 1 mm.

2 x(mm)x 1free

2

o

3

r(mm1

4

Figuur 17.3 Momentarmen als functie van de ankerverplaatsing.
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PROGRAM SBE63_JOS; {Jos van der Burgt, 16-12-91}

{This program simulates the switching behaviour of the HOLEC SBE (nom. 63 A).}
{The program tries to match with experiments done on the SBE63 during 1991 by}
{Jos van der Burgt. The experimental data can be found in the CAMAC files}
{named SBEJBxxx.RES (xxx meaning 3 numbers).}

{Completely elastic impact of magnet with contact.}
{Whithout magnetic remanence Br in magnetic motor.}

USES DOS, CRT;

m magnet = 8e-3·
it = 4e-7· ',
a = 8e-3;
GanmaO = 0.67;
omega_grid = 314.0;
kB =0.048;
integrationstep = 1e-5;
EO = 4e3;
extinctionplates = 17;
Ri = 5e-3;
U_top = 311.0;
An_Cath_Drop = 25;
s = 0.75e-3;
by = 3e-3;
Vave = 100;
{ muO=pi*4e-7

CONST
h_chamber = 28e-3;
lO = 11e-3;
l verharr = 3e-3·- ,
l ext = O·- ,
h ex = 5e-3'- ,
o arc = 3e-3·
d-chamber = Se-3·
dldh = 1.57; ,

x_max = 3.5e-3;
x_free = 0.8e-3;

Bs =1.2;
{Br = 0.7;}
Rd = 11.7e-3;

{Rvd = 1.8 X OE-3}

RvdO = 1.8E-3;
Rvd_x = 0.5;
Ra = 37e-3;
Rcm = 12e-3;

{Rvc = 5.8 X 4.4 E-3;}

Rvcmax = 4e-3;
Rvcmin = 1e-3;
Rcont = 25e-3;

FvO =40;
Fvh =40;
n =4;
D_magnet = ge-3;
DJ>in = 3e-3;
gapmax = 5.8e-3;
gaprest = 5.625e-3;

{length of arcing chamber until ext. plates}
{length of arc directly after commutation>
{contactgap after "verharrzeit"}
{total length of arc between extinction plates}
{length of the extinction chute}
{diameter of the arc}
{width of the arcing chamber}
{relation between arc movement and

arc length} {= tan49.5 + tan21.8}
{maximum magnet shift}
{free magnet shift before touching the
movable contact}

{saturation flux density of soft iron}
{magnet ic remanence in soft iron}
{distance between fulcrum of

threshold arm and magnet pin}
{arm of spring force on threshold arm}
{is a variable}

{Rvd=RvdO - Rvd x * x}
{length of movable contact}
{di stance between fulcrum of movable contact

and striking pin axis}
{arm of spring force on movable contact}
{is a variable}

{distance between fulcrum of movable contact
and contact spot}

{spring force during opening}
{spring force during closing}
{number of coil windings}
{outer diameter of plunger magnet}
{diameter of striking pin}
{maximum contact opening}
{contact gap when movable contact is

resting on magnet in x_max position}
{mass of plunger magnet and stri king pin}
{moment of inertia of movable contact}
{distance between fulcrums}
{initial angle between a and Rvc }
(grid frequency = 2*pi*(50 Hz)}
{from v arc=kB*i}
{integration interval}
{constant electrical field in the arc}
{number of extinction plates}
{internal resistance of SBE}
{top of the feeding voltage}
{anode/cathode voltage drop of arc}
{constant air gap distance of core bearing}
{thickness of magnet yoke}
{average arc velocity}

is defined in the Initialize procedure}

menuheader ='TUE vakgroep EG';
program_date = 'dec 1991';
thisJ>rogram = 'Simulation of MCB type SBE_63';
version = 'Version 2.0';
author = 'Jos van der Burgt';
other writers = ".
acknowledgement = ~E. van Dort, J. Sloot, W. Merck';



VAR
fi, fi_deg, psi, psi_deg, Ip_top, Rc, Lc,
B, Rs, Rvlx, RV, Fm Factor, Fa, Fm, FV, muO, thetaO, theta, Rvc,Rvd,
JJ)lus_mr2, J_min_mr2, omega_old,
t, delta_t, i, didt, imm, imm1, tmm, tmm1, intmm, ico, tco, intco,

imax, tmax, tblock, iv, tv, intv, tback, iback, trest, irest,
i_inch, t_inch, int_inch, ie, te, inte, tcc, icc, int, intout,

x, dxdt, d2xdt2, v_magnet,
gap, omega, omega_save, dOlllega_dt, v_cont, vcmean,
l_arc, h, v_arc,
U_sbe, U_ac, ~e: REAL;

time, current, U_switch,
x_magnet, contactgap, B_veld : ARRAY[O•• 1000] OF REAL;

ext, counter, m, m_2, sample, past_sample_values,
number_of_runs, runcnt, pc, nl, ct, k: INTEGER;

ContactOpen, ContactClosing, ArclnChute,
SwitchingCycleEnded : BOOLEAN;

btch_file_nm : STRING[BO];
btchwr : STRING[60l;
wkd, mnthnm : STRING[3l;
uit, infile, outfile, In_Data, Out_Data: TEXT;
yr, mnth, dy, dofwk, hrs, min, sec, sec100 : ~D;
continue, run_chosen, quit, chose : BOOLEAN;
choice, sym, drive_letterout : CHAR;
Months: ARRAY[1 •• 12l OF STRING[3l;
btchd : ARRAY[1 ••6l OF INTEGER;
infilnm, outfilnm : ARRAY[1 •• 1Sl OF STRING[1Sl;

{

PROCEDURE menu_window; drawing of the menu screen
PROCEDURE Fill_Month;
PROCEDURE Date_Time;
PROCEDURE Batch_Date;
PROCEDURE first_screen;
PROCEDURE Get_Batch_Dta;
PROCEDURE second_text;
PROCEDURE second_screen;

PROCEDURE Get_lnp_Dta; Input fi, psi, Ip_top
PROCEDURE Calc_lnp;
PROCEDURE Calc_Lc_RC;
PROCEDURE Initialize;

PROCEDURE NE~_t;

PROCEDURE NE~_i;

PROCEDURE NE~_Fm;

PROCEDURE NE~_x_Fa;

PROCEDURE Dmegalnitial; initial value of Dmega from v_magnet (impact)
PROCEDURE NE~_gap_Rvc;

PROCEDURE Againlmpact;
PROCEDURE NE~_gap_Rvc_AND_x_Fa;

PROCEDURE NE~_h;

PROCEDURE NE~_Usbe;

PROCEDURE NE~_~e;

PROCEDURE Calc_i_Fm;
PROCEDURE MagnetMovement;
PROCEDURE OpeningOfContact;
PROCEDURE ClosingOfContact;
PROCEDURE ArcMovement;

PROCEDURE Out_Dta; ~rite results of calculations to outputfile
PROCEDURE Out_Dta_Not; ~rite results of failed interruption to outputfile
}

{=====================================================================}
PROCEDURE menu_window;

VAR
star_counter: INTEGER;

BEGIN
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Cl rScr;
GoToXY(2,2);
Write(',' );
GoToXY(2,24);
Write(' L,);
FOR star counter:=3 TO 78 DO

BEGIN 
GoToXY(star_counter,2);
Write( '-');
GoToXY(star_counter,13);
Write( '-');
GoToXY(star_counter,24);
Write( '-');

END;
GoToXY(79,2);
Write( ',');
GOToXY(79,24);
Write( 'J');
FOR star counter:=3 TO 23 DO

BEGIN -
GoTOXY(2,star_counter);
Write('I');
GOTOXY(79,star_counter);
Write('I');

END-
GOTOXY(2,13);
Write('.' );
GoTOXY(79,13);
Write( '-I');
GoTOXY(33,5);
write(menuheader);
GoToXY(27,7>;
Write(this-program);
gotoxy(28,8) ;
write(program_date,' ',version);
GoTOXY(30,10);
Write('Written by ',author);
gotoxy(30,11);
write(other_writers);

END;

{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Fill_Month;

BEGIN
Months [1] := 'Jan';Months[2] := 'Feb';Months[3] := 'Mar';Months[4] := 'Apr';
Months [5] := 'May';Months[6] := 'Jun';Months[n := 'Jul';Months[8] := 'Aug';
Months [9] := 'Sep';Months[10] := 'OCt';Months[11] := 'Nov';Months[12] := 'Dec';

END;

{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Date_Time;

VAR
DofW : ARRAY[O ••6] OF STRING[3];
del,nn : INTEGERi

BEGIN
del := -1;
nn := 0;
DofW[O] := 'Sun' ;DofW[1] := 'Mon'iDOfW[2] := 'Tue'iDOfW[3] := 'Wed';
DofW[4] := IJhu';DofW[5] := 'Fri'iDofW[6] := 'Sat';
GetDate(yr,nnth,dy,dofwk);
GetTime(hrs,min,sec,sec100);

WHILE dofwk <> del DO
del := del + 1;
wkd := DofW [dell ;
WHILE nnth <> nn DO
nn := nn + 1;
nnthrvn := Months [nn] ;

END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Batch_Date;
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VAR
nm : INTEGER;
time : LONGINT;
Dt : DateTime;

BEGIN
GetFtime(infile,time);
UnpackTime(time,Dt);
btchd[1] := Dt.Year;btchd[2] := Dt.Month;btchd[3] := Dt.Day;
nm:= 0;

WHILE btchd[2] <> nm DO
nm := nm + 1;

nnthl'1l1 := Months [nm];
END;

{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE first screen;
VAR -

ch : CHAR;
BEGIN

menu_window;
Date_Time;
gotoxy(5,12);
wri te( 'Today: " wkd,' ',dy,' - , ,nnthl'1l1, ,-, ,yr);
IF NOT continue THEN

BEGIN
gotoxy(25,14);write('Ready to start calculationprogram');
gotoxy(5,16);write('C(ontinue) ? ');
gotoxy(5,18);write('Q(uit) to DOS ? ');

END;
IF continue THEN

BEGIN
gotoxy(5,14);
write('Batchwriter: ',btchwr);
gotoxy(5,15);
write( 'Batchdate ',btchd[3], ,-, ,nnthl'1l1, ,-, ,btchd[1]);
gotoxy(5,16);write('Total runs in batch: ',number_of_runs);
gotoxy(5,19);write('R(un) calculation? ');
gotoxy(5,21);write('Q(uit) to DOS? ');

END;
gotoxy(55,23);write('Enter your choice: ');

END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Get_Batch_Dta;

BEGIN
readln(infile,btchwr);
readln(infile,number of runs);
FOR runcnt := 1 to nUmber_of_runs DO

BEGIN
readln(infile,infill'1l1[runcnt]);
readln(infile,outfill'1l1[runcnt]);

END;
END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE second_text;

VAR ch : CHAR;
BEGIN

menu wi nclow;
gotoxY(5,18);write('A(nother) batch');
gotoxy(5,19);write('Q(uit) to DOS');
gotoxy(55,23);write('Enter your choice: ');
REPEAT
ch := readkey;
UNTIL ch IN ['A', 'a', 'Q', 'q'];
CASE ch OF

'A', 'a' BEGIN
continue := false;
first_screen;
END;

'Q', 'q' quit:= true;
END;
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END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE second_screen;

VAR
ior,bl,drl,code : INTEGER;
wt : REAL;

BEGIN
menu_window;
Date_Time;
gotoxy(5,12);
write('Today: ',wkd,' ',dy,'-',mnthnm,'-',yr);
ior := 1;
WHILE ior <> 0 DO

BEGIN
REPEAT

gotoxy(5,16)i
write('Enter drive and name of input-batch file ');
gotoxy(52,16);
readln(btch file nm);
gotoxy(4,20);FOR-bl := 1 to 74 DO
write(' ');
gotoxy( 78,23) i
assign(infile,btch file nm);

{Si-} --
reset(infi le);
(Si+}i

ior := ioresult;
gotoxy(5,20);write('Drive not ready or file not found. Please Check ');

UNTIL
btch_file_nm <>";

END;
REPEAT

gotoxy(4,20)iFOR bl := 1 to 74 DO
write(' ');
gotoxy(5,20);
write('Enter drive for output file(s) (a,b,c, ••• ) ');
drive_letterout := readkeYi

UNTIL upcase(drive_letterout) IN ['A' •• 'Z'l;
gotoxy(52,20);write(drive_letterout)i
Batch_Date;
Get_Batch_Dta;
close(infile);
IF number of runs > 14 THEN
BEGIN --
menu_window;
gotoxy(23,17);write('Too many files in batch (>14)');
gotoxy(23,19)iwrite('DOS allows 15 open files as default');
halt;

ENDi
rU"Lchosen := true;
continue := true;
first_screen;

END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Get_lnp_Dta;

VAR
ior : integer;

BEGIN
ior := 1;
assign(ln_Data,concat(btch_file_nm[1l,':',infilnm[runcntl»;

{Si-}
reset (In_Data);
(Si+}i

ior := ioresulti
IF ior <> 0 THEN

BEGIN
clrscr;
menu_window;
gotoxy(33,16);
write(' File not found! I);
halt;
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END
ELSE

BEGIN
readln(ln_Data,fi_deg);
readln(ln_Data,psi_deg);
readln(ln_Data,lp_top);

END;
END;

(* 1. fi in deg: powerfactor cos(fi) *)
(* 2. psi in deg: U=Up(cOs(nt+psi» *)
(* 3. peakvalue of prospective current *)
(* in Ampere II *)

{-----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE CalC_Irlp; {Convert input-values to program-values}

BEGIN
fi := fi_deg*pi/180;
psi := psi_deg*pi/180;
IF round(-psi_deg + fi_deg) =90 THEN

sym := 'Y' ELSE sym := 'N';
END;

{----------------------------------------------------------------}

B' );gap

,);

');

.);
,);

');

voltage x

PROCEDURE OUt_Dta; <Write results of calculations to outputfile}
BEGIN

assign(OUt_Data,concat(drive_letterout,':',outfilnm[runcntl»;
rewrite(OUt_Data);
gotoxy(41,12);write('OUtputfile : Saved');
gotoxy(52,12);write(drive letterout,':',outfilnm[runcntl);
gotoxy(78,23); -
writeln(OUt_Data,'Where appropriate, times relative to t =0');
writeln(OUt_Data,'Prospective peak current: ',lp_top:6:1,' ','A');
writeln(OUt_Data,'Power factor: ',cos(fi):6:2);
writeln(OUt_Data,'Switching angle: ',psi_deg:6:2,",'·');
writeln(OUt_Data,'Magnet starts moving at tmm: ',tmm*1e3:4:2,' ms');
writeln(OUt_Data,'Magnet starts moving at imm: ',imm:6:1,' A');
writeln(OUt_Data,'Contact separation time tco: ',tco*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt_Data,'Current Ico at tco: ',ico:6:1,' ','A');
writeln(OUt_Data,'Time of commutation tv: ',tv*1e3:4:2);
writeln(OUt_Data,'Current Iv at tv: ',iv:6:1);
writeln(OUt_Data,'Time of maximum arc current tmax: ',tmax*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt_Data,'Maximum arc current lmax: ',imax:6:1,' ','A');
writeln(OUt_Data,'Time of chute entrance t_inch: ',t_inch*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt Data 'Current I inch at t inch: • i inch:6:1 ' • 'A')·
writeln(OUt:Data:'End of arc fixation-period tv: ',tv*1e3:4:2,' ':'ms');
writeln(OUt_Data,'Total arc fixation time Tv: ',(tv - tco)*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt_Data,'Chute reached for first time at tb1: ','N.A.');
writeln(OUt_Data,'Contact bufferblock reached at tblock: ',tblock*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt_Data,'tback: ',tback*1e3:4:2,' ms');
writeln(OUt_Data,'trest: ',trest*1e3:4:2,' ms');
writeln(OUt_Data,'Arc extinguished / Current-zero at te: ',te*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt_Data,'Contact closing time tcc: ',tcc*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt_Data,'Mean contact velocity: ',gapmax/(tblock-tco):5:1,' ','m/s');
writeln(OUt_Data,'Mean arc velocity: ',(30e-3/(t_inch - tv»:5:1,' ','m/s');
writeln(OUt_Data,'let-trough integral Q: ',int:9,' ','AA2*s');
writeln(OUt_Data,'SBE dissipated energy We: ',We:9,' ','J');
writeln(OUt_Data,'Time in chute: ',(te - t_inch)*1e3:4:2,' ','ms');
writeln(OUt_Data,'Switch voltage during arc extinction: "

extinctionplates * An_Cath_drop + EO * l_ext:3,' V');
writeln(OUt_Data,'Symmetrical prospective current? ',sym);
writeln(OUt_Data);
writeln(OUt_Data,'time current
FOR k := 0 TO (sample + 4) div 5 DO
begin

GOTOXY(15,21); write(k:4);
write(OUt_Data,1e3*time[kl:5:3,'
write(OUt_Data,current[kl/1e3:5:3,'
write(OUt_Data,U_switch[kl:5:2,'
write(OUt_Data,x_magnet[kl*1e3:4:2,'
write(OUt_Data,contactgap [kl*1e3:4:2,,
writeln(OUt_Data,B_veld[kl:4:2);

end·
clo~e(OUt_Data);

END; {Out_Dta}

{---------------------------------------------------------------------------}
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PROCEDURE OUt Dta Not; {Write resuLts of faiLed interruption to outputfiLe}
BEGIN --

assign(OUt_Data,concat(drive_Letterout,':',outfiLnm[runcnt]»;
rewrite(OUt Data);
gotoxy(41,12);write('OUtputfiLe : Saved');
gotoxy(52,12);write(drive Letterout,':',outfiLnm[runcnt]);
gotoxy(78,23); -
if runcnt = number of runs then deLay(2000);
writeLn(OUt_Data, 'Batchdate: ',btchd [3], ,-, ,nnthnm, ,-, , btchd [1] );
writeLn(OUt_Data,'Batchwriter: ',btchwr);
writeLn(OUt_Data, 'Rl.ndate: ',wkd,' ',dy, '.1 ,nnthnm, '-I ,yr);
writeLn(OUt_Data,'Prospective peak current: ',lp_top:6:1,' I,'A');
writeLn(OUt_Data,'Powerfactor: l,cos(fi):6:2);
writeLn(OUt_Data,'SwitchingangLe: l,psi_deg:6:2,' ','0');
writeLn(OUt_Data,'Contact seperation time tco: NONE');
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeln(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data)i
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data)i
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt Data)i
writeLn(OUt:Data);
writeLn(OUt_Data)i
writeLn(OUt_Data);
writeLn(OUt_Data,'SymmetricaL prospective current? : ',sym);
writeLn(OUt_Data,'SuccessfuL interruption was NOT POSSIBLE!');
cLose(OUt_Data)i

END;

{--------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE CaLc_lc_Rc;
BEGIN

lc := U_top * sin(fi) I (omega_grid * Ip_top);
Rc := U_top * cos(fi) lip_top;

END;

PROCEDURE InitiaLize;
BEGIN

IIlJO := pi*4e-7;
Fv := FvO;
Rs := s I (muO * pi * (D_magnet+s) * by);
J-yLus_Rlr2 := Jt + m_magnet*Rcm*Rcm;
J_min_mr2 := Jt - m_magnet*Rcm*Rcm;
ContactOpen := FALSE;
ContactCLosing := FALSE;
Arclnchute := FALSE;
SwitchingCycLeEnded := FALSE;
deLta_t := integrationstepi
t := 0;
i := 0.1i {If iO=O then probLem with: IF i>O THEN NEW_i}
didt := 0;
Fm := 0;
B := 0;
x := 0;
dxdt := 0;
d2xdt2 := 0;
gap := 0;
U_sbe := 0;
We := 0;
h := 0;
v_arc := 0;
L arc := O·
u:ac := 0;'
ext := 0;
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int := 0;
intout := 0;
theta := 0;
omega := 0;
dOmega_dt := 0;
past_s~le_values := 0;

tback:=O; iback:=O; tblock:=O; tcc:=O; icc:=O; tco:=O;
ico:=O; te:=O; t_inch:=O; i_inch:=O; tmm:=O; tmm1:=0;
imm:=O; imm1:=0; trest:=O; tv:=O; iv:=O; tmax:=O; imax:=O;

FOR s~le := 0 to 1000 DO
BEGIN

time[s~le] := 0;
current[s~le] := 0;
U_switch[s~le] := 0;
x_magnet[s~le] := 0;
contactgap[s~le] := 0;
B_veld[s~le] := 0;

END;

saq>le := 0;
syrn := 'N';
gotoxy(64,14);write('Running batch');

END; {Initialize}

PROCEDURE NBCt;
BEGIN

t := t + delta_t;
s~le := s~le + 1;
time[(4 + s~le) div 5] := t;
IF t > 2e-2 THEN SwitchingCycleEnded := TRUE;

END; {NBCt>

PROCEDURE NBCi ;
BEGIN

didt := (U_top * cos(omega_grid*t + psi) - Rc*i - U_sbe)/LC;
i := i + didt * delta t;
current [(4 + s~le) div 5] := i;
IF i > imax THEN BEGIN

imax := i;
tmax := t;
END;

int := int + SQR(i) * delta_t;
END; {NE~U}

PROCEDURE NEW_Fm;
BEGIN

IF B < Bs
THEN BEGIN

Fm_factor := 0.5*n*n*i*i*muO*pi*
( (sqr(D_magnet)-sqr(D-pin»/4 - pi/4*sqr«x_max-x)/(2+pi»);

Rvlx := 1 1 ( muO*pi*( sqr(D_magnet)-sqr(D-pin) )/4 +
muO*pi*pi*(x_max-x)*(D_magnet/2 + (x_max-x)/4) 1 sqr(1+pi/2) );

Rv := Rvlx * (x_max-x);
B := n * i 1 (Rs+Rv) 1 (pi*( sqr(D_magnet)-sqr(D-pin) )/4);
Fm := Fm_factor 1 sqr( x_max-x + Rs/Rvlx );
B_veld[(4 + s~le) div 5] := B;

END
ELSE IF i > 0

THEN BEGIN
Fm := Bs*Bs*pi*( sqr(D_magnet)-sqr(D-pin) )/muO/8;
B_veld[(4 + saq>le) div 5] := Bs;

END
ELSE BEGIN

Fm := 0;
B_veld[(4 + s~le) div 5] := 0;

END;
END; {NEW_Fm}

PROCEDURE NEW_x_Fa; {When only magnet is moving}
BEGIN

x := x + dxdt * delta_t;
x_magnet[(4 + sample) div 5] := x;
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dxdt := dxdt + d2xdt2 * de l ta t;
Rvd := RvdO - x*Rvd x; -
Fa := Fv*Rvd/Rd; -
d2xdt2 := (Fm - Fa) / m_magnet;

END; {NEW_x_Fa}

PROCEDURE Omegalnitial; {initial value of Omega from v_magnet}
{Completely elastic impact}

BEGIN
Omega := 2 * m_magnet * dxdt * Rem / JJPlus_mr2;
dxdt := - dxdt * J_min_mr2 / JJPlus_mr2;

END; {Omegalnitial}

PROCEDURE NEW_gap_Rvc; {When only the movable contact is moving}
BEGIN

gap := gap + Omega * Rcont * delta_t;
contactgap[(4 + sample) div 5] := gap;
Omega := Omega + dOmega dt * delta t;
theta := gap/Rcont; - -
Rvc := Rvcmax - (Rvcmax-Rvemin) * (x-x_free) / (x_max-x_free);
dOmega_dt := - Fv * Rvc / Jt;

END; {NEW_gap_Rvc}

PROCEDURE Againlmpact;
BEGIN

Omega_old := Omega;
Omega := (Omega_old*J_min_mr2 + 2*m_magnet*Rem*dxdt) / JJPlus_mr2;
dxdt := dxdt + (Omega_old - Omega) * Jt / m_magnet / Rcm;

END; {Againlmpact}

PROCEDURE NEW_gap_Rvc_AND_x_Fa; {When movable contact and magnet are}
{moving back together }

BEGIN
x := x + dxdt * delta t;
x_magnet[(4 + sample) div 5] := x;
dxdt := dxdt + d2xdt2 * delta t;
theta := gap/Rcont; -
Rvc := Rvcmax - (Rvcmax-Rvemin) * (x-x_free) / (x_max-x_free);
Rvd := RvdO - x*Rvd x;
Fa := Fv*(Rvd + RVC)/Rd;
d2xdt2 := (Rem * (Fm - Fa) - Fv * Rvc) * Rcm / JJPlus_mr2;
gap := gaprest * (x - x_free) / (x_max - x_free);
contactgap[(4 + sample) div 5] := gap;

END; {NEW_gap_Rvc_AND_x_Fa}

PROCEDURE NEW_h; { h is the position of the arc}
BEGIN

h := h + v_arc * delta_t;
v_arc := Vave;

END; {NEW_h}

PROCEDURE NEW_Usbe;
BEGIN

IF i > 0 THEN U sbe := Ri*i + (ext+1)*U_ac + EO*l_arc
ELSE U-sbe := U top * cos(omega grid*t + psi);

U_switch[(4 + s8mple) div 5] := U_sbe; 
END; {NEW_Usbe}

PROCEDURE NEW_We;
BEGIN

We := We + i * (U_sbe - Ri*i) * delta_t;
END; {NEW_We}

{--------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Calc_i_Fm;
BEGIN

IF i > 0
THEN BEGIN

NEW_i;
te := t;

END
ELSE BEGIN

i := 0;
current[(4 + sample) div 5] := 0;
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END;
NEW Fm;

END; {Calc_i_Fm}

PROCEDURE MagnetMovement;
BEGIN

IF NOT ContactOpen
THEN BEGIN

IF Fm > Fa
THEN BEGIN

NEW x Fa;
IF i >= x_free
THEN BEGIN

ContactOpen := TRUE;
ico := i;
tco := t;
U_ac := An_Cath_Drop;
Qmegalnitial;

END;
END {IF Fm > Fa THEN}
ELSE BEGIN

imm := i;
tmm := t;

END;
END; {IF NOT ContactOpen THEN}

END; {MagnetMovement}

PROCEDURE OpeningOfContact; {Completely elastic impact of magnet against contact}
BEGIN

IF ContactOpen AND NOT ContactClosing
THEN BEGIN

NEW_gap_Rvc;
IF x < x_max THEN NEW_x_Fa;
IF x >= x_free + gap*Rcm/Rcont THEN AgainImpact;
IF (gap >= gapmax) OR (Omega <= 0)
THEN BEGIN

ContactClosing := TRUE;
Fv := Fvh; { spring hysteresis}
tblock := t;
IF Omega> 0 THEN Omega := 0; {Inelastic impact against contact block}
x := x max;
dxdt :; 0;

END;
END; {IF ContactOpen AND NOT ContactClosing THEN}

END; {OpeningOfContact}

PROCEDURE ClosingOfContact;
BEGIN

IF ContactClosing
THEN BEGIN

IF gap <= gaprest
THEN BEGIN

IF Fm > Fa
THEN BEGIN

IF Fv*Rvc >= (Fm-Fa)*Rcm
THEN NEW_gap_Rvc_AND_x_Fa
ELSE BEGIN

x_magnet[(4 + sample) div 5] := x;
contactgap[(4 + sample) div 5] := gap;
Omega := 0;
dJmega dt := 0;
tback := t;
iback := i;

END;
END {IF Fm > Fa THEN}
ELSE BEGIN

NEW_gap_Rvc_AND_x_Fa;
END;

END {IF gap <= gaprest THEN}
ELSE BEGIN

NEW_gap_Rvc;
x_magnet[(4 + sample) div 5] := x;
trest := t;
i rest := i;

END;
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PROCEDURE Calc;
BEGIN

Initialize;
Get_Inp_Dta;
Calc_Inp;
Calc_Lc_RC;
Calc_Switchingcycle;
Out_Dta;
if ~eypressed THEN HALT;

END;

PROCEDURE Calc_Switchingcycle;
BEGIN

IlHILE NOT SwitchingCycleEnded DO
BEGIN

NEIl_t;
Calc_iJm;
MagnetMovement;
OpeningOfContact;
ClosingOfContact;
ArcMovement;
NEIl_Usbe;
NEil lie;

END; {IlHILE NOT SwitchingCycleEnded}
END; {PROCEDURE Calc_Switchingcycle}

IF gap <= 0
THEN BEGIN

SwitchingCycleEnded := TRUE;
tcc := t;
icc := i;

END;
END; {IF ContactClosing THEN}

END; {ClosingOfContact}

PROCEDURE ArcMovement;
BEGIN

IF (gap < t_verharr) AND NOT ContactClosing
THEN BEGIN

l_arc := gap;
iv := i;
tv := t;

END
ELSE BEGIN

IF NOT ArclnChute
THEN BEGIN

NEIl_h;
IF h >= h_chamber
THEN BEGIN

ArclnChute := TRUE;
t inch := t;
i-inch := i;
ext := extinctionplates;
l_arc := l_ext;

END
ELSE l arc := lO + h*dldh;

END; {IF NOT ArclnChute THEN}
END; {IF (gap < l verharr) AND NOT ContactClosing ••• ELSE}

END; {ArcMovement} -

{====================================================================}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}

{====================================================================}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}

{----------------------------------------------------------------------------}
PROCEDURE Run Text;
BEGIN -

IF runcnt <= number of runs THEN
BEGIN - -

GOTOXY(38.14); IlRITE('Run '.runcnt);
GOTOXY(4+PC.16+nl);
IlRITE(infilnm[runcnt]);
pc := pc + 14;
IF pc > 70 THEN
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BEGIN
nl := nl + 1;
pc := 1;

END;

END;
GOTOXY(S.23); WRITE('Press any key to interrupt. Run

END;
'.runcnt.' will be completed');

RunCalc;

clrscr;
Fill_Month;
quit := false;
continue := false;
first_screen;
run_chosen := false;
IF NOT continue THEN
REPEAT

choice := readkey;
CASE choice OF

'q'. 'Q' quit:= true;
'c'. 'c' second_screen;
'r'.'R' IF run chosen THEN

END; -
UNTIL quit;
clrscr;

END. {program SBE63_JOS}

BEGIN {program SBE63_JOS}

END;

{-----------------------------------------------------------------------------}
{=*=}

PROCEDURE Runcalc; {=*=}
VAR ch : CHAR; {=*=}
BEGIN {=*=}

nl := 0; {=*=}
pc := 1; {=*=}
menu_window; {=*=}
GOTOXY(S.12); {=*=}
WRITE('Today: '.wkd.' '.dy.'-'.mnthnm.'-'.yr); {=*=}
GOTOXY(S.14); WRITE('Total runs in batch '.number_of_runs);{=*=}
FOR runcnt := 1 TO number of runs DO {=*=}

BEGIN - - {=*=}
Run_Text; {=*=}
Calc; {-=-=-=-=-}{=*=}
IF runcnt = number of runs THEN {=*=}
second_text; {=*=}

END; {=*=}
{=*=}
{=*=}

{-----------------------------------------------------------------------------}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}

{-=-=-=-=-}{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}
{=*=}

{=====================================================================}
{*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*}
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Stroomdiagram van het programma SBE63JOS.PAS

F

Input !p, 1jf, Ip

Calculate circuit R and L

ContaetOpen :- FALSE
ContactClosing :- FALSE
ArcInOlUte :- FALSE
SwitchingCyc1eEnded :- FALSE
Uac:- 0
ext:- 0

Calculation of magnet shift x

Magnet hits movable contact

Uac:- An_Cath_Drop

Oinitial :- ...

13

Calculation of initial speed of
movable contact



F

F

x < xmax '>-----11I..

Calculation of contact gap

Calculation of magnet shift x

Magnet bits moving contact again
Calculation of new contact and
magnet speed

Movable contact has reached
maximum position and starts
to close

14

Calculation of contact gap
when contact is closing

Movable contact and magnet
are moving together

Contact is closed again:
simulation is finished



T

Calculation of position
of are

Arc has arrived in
extinction shute

i > O>F ..

T

15

Calculation of
are length

Calculation of SBE voltage



Syntax voor invoer- en uitvoerfile van programma SBE63JOS.PAS.

Na het opstarten van het programma verschijnt een openingsscherm met een
keuzemenu. Met de optie C(ontinue) komt men in het volgende menu. Hierin
wordt gevraagd om de drive en naam van een invoer-batchfIle (niet te verwarren
met de uit DOS bekende BAT-files) en de drive waar de uitvoerfiles
weggeschreven moeten worden. Hierna verschijnt een nieuw menu met als opties
R(un Calculation) en Q(uit to DOS).

De invoer-batchfIle.
De naamgeving van deze fIle is niet aan regels gebonden. Het is aan te raden om
de extensie '.BTC' te gebruiken ter onderscheid van andere fIles. De inhoud moet
in ASCn code zijn.
De invoer-batchfIle moet de volgende elementen bevatten in de aangegeven
volgorde:
1. De namen van de samenstellers van de batchfile. Deze string is het enige

facultatieve element en mag ook leeg zijn (behoudens een < return> ).
2. Het aantal invoerfiles dat moet worden ingelezen. Het maximum is 14.
3. Per paar de namen van de in te lezen invoer-dataflle en de uitvoer

datafile. Het maximum aantal paren is 14. De namen van in- en uitvoer
datafiles zijn vrij te kiezen.

De invoer-datafiles.
De invoer-datafIles moeten de volgende elementen bevatten in de aangegeven
volgorde:
1. De fasehoek q» in graden.
2. De inschakelhoek '" in graden (negatieve waarde want bij de simulatie

moet i >0 gelden).
3. De topwaarde van de prospectieve stroom in Amperes.

NB. u(t)=u"Cos((,)t+ ",);
stationair: ~=\,cos((,)t + "'-q») - symmetrisch als "'-q» =-90 0

De uitvoer-datafiles.
De gewenste namen van de uitvoer-datafiles moeten in de invoer-batchfIle
gegeven worden. De eerste reeks regels van een uitvoer-datafile bevatten
karakteristieke grootheden van de simulatie (bepaalde tijden e.d.). Daarna volgen
5 kolommen met daarin de gesimuleerde samplewaarden van tijd, stroom,
spanning, magneetverplaatsing en contactopening.

Achter elke invoervariabele in invoer-batchfile en invoer-datafile mag
commentaar opgenomen worden, op de voorwaarde dat dit commentaar op
dezelfde regel staat en voorafgegaan wordt door 1 of meer spaties.
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Voorbeeld van een invoer-batchfile

los van der Burgt
4
INP1KADTA
OUT1KADTA
INP3KADTA
OUTIKADTA
INP5KADTA
OUT5KADTA
INP8KADTA
OUTBKADTA

- Vrij te kiezen string
- Aantal invoerfiles

}
}
}Namen van in- en uitvoerfiles paarsgewijs

}

Voorbeeld van een invoerfile (file INPlKA.DTAl
NB. volgorde is belangrijk!

23 fi
-25 psi
1450 Ip_top

t t
(data) (conrrrnentaar)
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Voorbeeld van een uitvoerfile van het progrnmma SBE63JOS.PAS

Where appropriate, times relative to t = 0
Prospective peak. current: 1540.0 A
Power factor: 0.92
Switching angle: -25.000
Magnet starts moving at tmm: 0.44 IDS

Magnet starts moving at imm: 434.0 A
Contact separation time tco: 1.41 IDS

Current leo at tco: 1048.9 A
Time of commutation tv: 2.03
Current Iv at tv: 1198.9
Time of maximum arc current tmax: 2.05 IDS

Maximum arc current Imax: 1200.7 A
Time of chute entrance t inch: 2.33 IDS

Current I inch at t inch: 1108.5 A
End of arC fixation-period tv: 2.03 IDS

Total arc fixation time Tv: 0.62 IDS

Chute reached for first time at tb1: NA
Contact bufferblock reached at tblock: 2.38 IDS

tback: 3.36 IDS

trest: 3.71 IDS

Arc extinguished / Current-zero at te: 3.37 IDS

Contact closing time tcc: 6.05 IDS

Mean contact velocity: 6.0 m/s
Mean arc velocity: 100.0 m/s
Let-trough integral Q: 2.21E+03 A"2*s
SBE dissipated energy We: 3.11E+02 J
Time in chute: 1.04 IDS

Switch voltage during arc extinction: 4.3E+02 V
Symmetrical prospective current? : N

time current voltage x gap B
0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.050 0.056 0.28 0.00 0.00 0.10
0.100 0.109 0.55 0.00 0.00 0.20
0.150 0.162 0.81 0.00 0.00 0.29
0.200 0.212 1.06 0.00 0.00 0.38
0.250 0.261 1.31 0.00 0.00 0.47
0.300 0.309 1.54 0.00 0.00 0.55
0.350 0.355 1.77 0.00 0.00 0.64
0.400 0.399 2.00 0.00 0.00 0.72
0.450 0.443 2.21 0.00 0.00 0.79
0.500 0.484 2.42 -0.00 0.00 0.87
0.550 0.525 2.63 -0.00 0.00 0.94
0.600 0.564 2.82 0.00 0.00 1.01
0.650 0.603 3.01 0.00 0.00 1.08
0.700 0.639 3.20 0.01 0.00 1.15
0.750 0.675 3.38 0.01 0.00 1.20
0.800 0.710 3.55 0.02 0.00 1.20
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0.850 0.743 3.72 0.04 0.00 1.20
0.900 0.776 3.88 0.07 0.00 1.20
0.950 0.807 4.03 0.10 0.00 120
1.000 0.837 4.19 0.14 0.00 1.20
1.050 0.866 4.33 0.20 0.00 1.20
1.100 0.895 4.47 0.26 0.00 1.20
1.150 0.922 4.61 0.32 0.00 1.20
1.200 0.948 4.74 0.40 0.00 1.20
1.250 0.974 4.87 0.48 0.00 1.20
1.300 0.998 4.99 0.58 0.00 1.20
1.350 1.022 5.11 0.68 0.00 1.20
1.400 1.044 5.22 0.79 0.00 1.20
1.450 1.062 31.74 0.87 0.36 1.20
1.500 1.078 33.15 0.94 0.69 1.20
1.550 1.093 34.46 1.02 1.00 1.20
1.600 1.107 35.67 1.11 1.28 1.20
1.650 1.121 36.78 1.20 1.54 1.20
1.700 1.133 37.80 1.31 1.78 1.20
1.750 1.145 38.73 1.42 2.00 1.20
1.800 1.156 39.58 1.54 2.20 1.20
1.850 1.167 40.33 1.67 2.37 1.20
1.900 1.176 41.01 1.81 2.53 1.20
1.950 1.186 41.61 1.96 2.67 1.20
2.000 1.194 42.14 2.12 2.79 1.20
2.050 1.201 81.28 2.24 3.18 1.20
2.100 1.198 112.67 2.36 3.62 1.20
2.150 1.189 144.03 2.49 4.05 1.20
2.200 1.174 175.35 2.62 4.46 1.20
2.250 1.153 206.65 2.77 4.86 1.20
2.300 1.127 237.91 2.93 5.25 1.20
2.350 1.080 455.40 3.09 5.63 1.20
2.400 1.009 455.05 3.50 5.85 1.20
2.450 0.941 454.70 3.50 5.84 1.20
2.500 0.875 454.37 3.50 5.83 1.20
2.550 0.811 454.06 3.50 5.81 1.20
2.600 0.749 453.75 3.50 5.79 1.20
2.650 0.689 453.45 3.50 5.75 1.20
2.700 0.631 453.16 3.50 5.72 1.20
2.750 0.575 452.88 3.50 5.67 1.20
2.800 0.521 452.60 3.50 5.62 1.20
2.850 0.468 452.34 3.50 5.62 1.20
2.900 0.417 452.08 3.50 5.62 1.20
2.950 0.367 451.83 3.50 5.62 1.20
3.000 0.318 451.59 3.50 5.62 1.20
3.050 0.271 451.36 3.50 5.62 1.20
3.100 0.226 451.13 3.50 5.62 1.20
3.150 0.181 450.91 3.50 5.62 1.20
3.200 0.138 450.69 3.50 5.62 1.20
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3.250 0.095 450.48 3.50 5.62 1.20
3.300 0.054 450.27 3.50 5.62 1.20
3.350 0.014 450.07 3.50 5.62 1.20
3.400 0.000 251.06 3.50 5.63 0.00
3.450 0.000 248.15 3.50 5.63 0.00
3.500 0.000 245.18 3.50 5.63 0.00
3.550 0.000 242.14 3.50 5.62 0.00
3.600 0.000 239.05 3.50 5.63 0.00
3.650 0.000 235.90 3.50 5.62 0.00
3.700 0.000 232.69 3.50 5.63 0.00
3.750 0.000 229.42 3.50 5.62 0.00
3.800 0.000 226.09 3.49 5.61 0.00
3.850 0.000 222.71 3.49 5.60 0.00
3.900 0.000 219.28 3.48 5.58 0.00
3.950 0.000 215.79 3.47 5.57 0.00
4.000 0.000 212.25 3.46 5.54 0.00
4.050 0.000 208.65 3.45 5.52 0.00
4.100 0.000 205.01 3.43 5.49 0.00
4.150 0.000 201.31 3.42 5.46 0.00
4.200 0.000 197.56 3.40 5.42 0.00
4.250 0.000 193.77 3.38 5.38 0.00
4.300 0.000 189.92 3.36 5.33 0.00
4.350 0.000 186.03 3.34 5.29 0.00
4.400 0.000 182.10 3.31 5.23 0.00
4.450 0.000 178.12 3.29 5.18 0.00
4.500 0.000 174.09 3.26 5.12 0.00
4.550 0.000 170.03 3.23 5.05 0.00
4.600 0.000 165.92 3.19 4.98 0.00
4.650 0.000 161.77 3.16 4.91 0.00
4.700 0.000 157.58 3.12 4.83 0.00
4.750 0.000 153.35 3.08 4.74 0.00
4.800 0.000 149.08 3.03 4.66 0.00
4.850 0.000 144.78 2.99 4.56 0.00
4.900 0.000 140.44 2.94 4.46 0.00
4.950 0.000 136.07 2.89 4.35 0.00
5.000 0.000 131.66 2.84 4.24 0.00
5.050 0.000 127.22 2.78 4.12 0.00
5.100 0.000 122.75 2.72 4.00 0.00
5.150 0.000 118.25 2.66 3.87 0.00
5.200 0.000 113.72 2.59 3.73 0.00
5.250 0.000 109.16 2.52 3.58 0.00
5.300 0.000 104.57 2.45 3.43 0.00
5.350 0.000 99.96 2.37 3.27 0.00
5.400 0.000 95.33 2.29 3.10 0.00
5.450 0.000 90.67 2.20 2.92 0.00
5.500 0.000 85.99 2.11 2.73 0.00
5.550 0.000 81.28 2.02 2.53 0.00
5.600 0.000 76.56 1.92 2.33 0.00
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5.650 0.000 71.82 1.81 2.11 0.00
5.700 0.000 67.06 1.70 1.88 0.00
5.750 0.000 62.28 1.59 1.64 0.00
5.800 0.000 57.49 1.47 1.39 0.00
5.850 0.000 52.69 1.34 1.13 0.00
5.900 0.000 47.87 1.21 0.85 0.00
5.950 0.000 43.04 1.07 0.56 0.00
6.000 0.000 38.20 0.92 0.26 0.00
6.050 0.000 33.35 0.77 -0.06 0.00
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