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1. Inleiding.

Een elektrisch net voor transmissie van energie is

in het algemeen samengesteld uit de volgende hoofd

elementen: generatoren, tran&formatoren, stroom

begrenzingsspoelen, rails, hoogspanningslijnen,

kabels en schakelaars. In vele gevallen ~ullen

defekten aan de isolatie kortsluiting ten gevolge

hebben tUBsen spanningvoerende delen onderling of

tUBBen Bpanningvoerende delen en aarde.

Kortsluitstromen van vele tientallen kilo-amp~res

kunnen hierbij optreden.

Het voornaamste doel van de opstelling van de vermo

gensschakelaar is de onderbreking van deze kortsluit

stromen. Dit is om te voorkomen dat de kostbare

apparatuur tijdens deze kortsluitingen schade door

overmatige verhitting zou lijden. De kortsluitstroom

dient daarom ook zo snel mogelijk te worden onderbroken.

In het algemeen is een vermogensschakelaar in staat

om de kortsluitstrmom in de buurt van de stroom

nUldoorgang binnen enkale perioden van de wisselstroom

te onderbreken, gerekend vanaf het moment dat de sto

ring in het net optreedt. Zodra door de beveiligingB

inBtallatie het kommando tot uitschakelen van de ver

mogensschakelaar is gegeven zal, nadat de kontakten

zich hebben geopend, een lichtboog ontstaan. Daze

lichtboog zal er voorlopig voor zorgen dat de

kortsluitstroom door de schakelaar kan blijven

vloeien. In de buurt van een der stroomnuldoor-

gangen zal, deze lichtboog veranderen van een zeer

.,
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goed geleidende massa in een zeer goede isolator.

Deze verandering gebeurt in een zeer korte tijd

(tientallen mikrosekonden). Daarna verschijnt tUBsen

de kontakten de wederkerende spanning. Dit is een

trans~ent verschijnsel waar~ij de spanning met

enkele kilovolts per mikrosekonde kan veranderen.

De eigenschappen van de lichtboog in het algemeen

en in het bijzonder die gedurende de laatste

mikrosekonden voor en de eerste mikrosekonden

na de stroomnuldoorgang; de invloed van de blus

piek op de stroomnuldoorgang en de invloed van

de wederkerende spanning op het dielektrikum

in de boogkamer van de schakelaar zijn reeds vele

jaren onderwerp van onderzoek.

In dit verslag wordt een meetopstelling beschreven

om de stroom door en de spanning over een vermogens

schakelaar enkele mikrosekonden voor en enkele

mikrosekonden na de stroomnuldoorgang te kunnen

meten.

De gebruikte t1vermogensschakelaar is hier een

boogkamer van Andriessen ("1").

\



2.1. De drukgas-vermogensschake1aar.

Schematisch gezien bestaat een drukgas-vermogens

schake1aar uit een onderbrekingskamer, waarin zich,
een vast en een beweeg1ijkkontakt bevinden en een

persgas-insta11atie (hier werd 1ucht gebruikt).

Wordt een schake1aar waardoor een stroom gaat geopend,

dan gaan de kontakten uite1kaar en er za1 een

boog ontstaan. Daze boog zorgt er nu voor dat er

een stroom kan b1ijven v10eien door de schake1aar.

Inmidde1s is de pers1uchtinsta11atie reeds in

werking gekomen en kan de boog intensief koe1en.

De stroom wordt uiteinde1ijk ondarbroken bij de

eerste of de daaropvo1gende nu1doorgangen; indien

de dichtheid van de 1adingsdragers< vo1doende is

afgenomen.

E6n onderbrekingsl:amer is geschikt tot een bepaalde

spanning stromen te onderbreken (b.v. tussen 30

en 100 kV). Wil men een schakelaar hebben die

hogere spanningen moet kunnen onderbreken, dan

kan men deze opbouwen uit meerdere bluskamers in

serie. Het uitschakelen van de bluskamers moet

dan synchroon verlopen.

In dit verslag Vlordt slechts een elemaintaire

schakelaar bestaande uit ~~n bluskamer beschouwd.



2.2. Het verloop van de stroom en de spanning bij de

onderbreking van een kortsluitstroom in een circuit.

Indien we een kortgesloten circuit hebben dan wordt de

kortsluitstroom in dit circu~t begrensd door de nog

aanwezige impedanties.

Ter vereenvoudiging zullen we veronder~tellen dat

het beschouwde circuit slechts uit ~~n voedingsbron,

een spanningsbron E, gevoed wordt, en het circuit vrijwel

induktief is. Dit circuit is getekend in figuur 2.1.

tijl\

\

fig. 2.1 Kortgesloten cicuit.

Treedt er nu een kortsluiting op dan verdeelt de spanning

zich over de elementen van het induktieve circuit, de lijn

en de generator; de arbeidsfaktor, cos ,wordt dan zeer

klein 0,1.

Wordt de schakelaar geopend dan ontstaat er een boog

spanning over de elektroden van de schakelaar. In het

algemeen is deze boogspanning te verwaarlozen t.o.v.

de voedingsspanning; de kortsluitstroom zal hierdoor

niet merkbaar kleiner worden.

De schakelaar onderbreekt de stroom bij 66n van de

stroomnuldoorgangen, dUB wanneer de drijvende EMK in

absolute waarde maximaal is.

Deze onderbreking zal gepaard gaan met een transient

verschijnsel. In het algemeen is dit verschijnsel



eengedempte sinusvormige trilling.

In het oscillogram van figuur 2.2 zijn de verschillende

fasen van het onderbrekings-proces aangegeven.

f~g. 2.2 Oscillogram van het onderbrekingsproces.

ontstaan van de kortsluiting (op het ogenblik

waarop de E1U{ ma~imaal is);

de kontakten gaan open en een boog

ontstaat;

de boog wordt weer ontstoken;

de schakelaar onderbreekt de stroom

en er ontstaat een transiente spanning;

de transiente spanning. is verdwenen en

de generatorspanning staat over de

kontakten van de schakelaar.

Kortsluiting direkt achter de schakelaar.

De moeilijkste onderbrekingen die een schakelaar

bij een kortsluiting te verwerken krijgt is de sluiting

direkt achter de schakelaar of een kortsluiting op enkele

kilometers achter de schakelaar. Bij de eerst genoemde

kortsluiting moet de schakelaar de grootst mogelijke
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stroom verwerken (Bij de kilometerfout kan de spanning die

over de schakelaar komt te staan twee keer zo groot

worden als de voedingsspanning van het net).

In dit verslag beschouwen we slechts de kortsluiting

direkt achter de schakelaar.

Een lijn kunnen we vervangen door een plaatselijke

zelfinduktie L, een parasitaire capaciteit C en een

dempweerstand R, zoals getekend is in figuur 2.3.

In dit figuurtje is de kortsluiting direkt achter de

schakelaar getekend.

E1

. fig.- 2.3. vervanging vaA een kortgesloten lijn.

De kortsluitstroom is in dit geval gelijk aan:
E

I ::. - .1 c....d ..

De induktie L met de parasitaire capaciteit evan

het circuit vorman een trillingskring. Deze trillings-
{ .

kring zal bij het onderbreken van de stroom in trilling

geraken waardoor er een transiente spanning wordt op

gewekt. Deze transiente spanning komt via het knoop

punt (L,RC) over de schakelaar te staan.

Het verloop van de transiente spanning is van zeer

grote invloed bij het onderbrekingsproces van de

schakelaar.
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Bij een eenvoudig circuit laat de transiente spanning

zich beschrijven met behulp van ean gedempte cosinus

funktie.

2.3. Nadere beschouwine; nabj.j het doofpunt.

·Bekijken we de stroom en de spanning in de buurt

van de stroomnuldoorgang, dan zie~ we dat de boog

spanning die eerst verwaarloosbaar klein en konstant

bleef nu snel toeneemt om vervolgens over te gaan

in sen transiente wederkerende spanning.

Door het toenemen van de boogspanning zal de stroom

door de schakelaar worden beinvloed.

Het hier aangeduide verschijnsel zal in dit

hoofdstuk nader besproken worden.

2.3.1. Het verloop van de wederkerende spannj.ng.

Wanneer de stroom nul is geworden, of beter wanneer

de stroom de nulwaarde nadert, zal de wederkerende

spanning beginnen. Na een transient verschijnsel zal

deze de waarde van de voedingsspanning aannemen.

Is de stroom uiteindelijk nul geworden dan kan het

hete gas tUBsen de elektroden van de schakelaar door

de perslucht afgekoeld en weggevoerd worden, zodat

de doorslagvastheid van het dielektrikum zich kan

herstellen.

Veronderstel dat de doorslagvastheid vqn het dielektri-



kum van de schakelaar als funktie van de tijd volgens

een bepaalde kromme toeneemt.

Men kan dit vergroten van de doorslagvastbeid voorstel

len door een kromme A zoals die in figuur 2.4 getekend,
is.

t,
••
~A

\
'- .. -"-

I

~A.
h1.

0.; o1\de~b~ek.iV\ C1 6: ~oc.e "-eton.1'<>leki ....~ c: !Cl'ie. h.etOf1,.~ c:.b ekil\~

.,,
•,

\
I

\
\

"'A'''''-- ---
fig. 2.4

A: doorslagvastheid v.'t dielektrikum v.d. schakelaar

B: verloop van de wederkerende spanning.

Tegelijkertijd dat de doorslagvastheid van het

dielektrikum toeneemt, neemt de wed~rkerende spanning

die over de kontakten van de schakelaar staat in

absolute waarde toe; deze spanning is voorgesteld

door kromme B in figuur 2.4.

Er kunnen zich nu twee gevallen voordoen:

1. De wederkerende spanning (B) blijft steeds

kleiner dan de doorslagvastheid (A); de

8chakelaar zal de stroom onderbreken,

2. De kromme B snijd de kromme A'; de spanning

over de kontakten wordt op dat moment groter

dan de doorslagspanning van het dielektrikum;

de schakelaar zal herontsteken.



Bij de herontsteking kunnen we nag twee gevallen

onderscheiden: als het tijdstip van de herontsteking

laat plaats heeft, dan zal de wederkerende spanning

over de 8chakelaar al zeer groot kunnen zijn. Het dielek

trikum is reeds vrijwel een isolator en we hebben

dan te maken met een dielektrische of intrinsieke

herontsteking(fig. 2.4.c).

Vindt de herontsteking direkt na de nuldoorgang plaats,

dan is er nog een merkbare elektrische geleiding in

het verhitte gas mogelijk en men noemt dit een

thermische herontsteking (2.4.b).

2.3.2. De wisse1werking tUSBen de schakelaar en het

Y.Qjldend circui t.

2.3.2.1. Het verloop van de doorslagvastheid van

het die1ektrikum.

Het ver100p van de doorslagvastheid van het dielektri

kum in de schake1aar en de wederkerende spanning over

de schake1aar is afbankelijk van de wisselwerking

tussen de voedingsspanning en de toestand van bet

verhitte gas in de b1uskamer van de schake1aar.

Immers de doorslagvastheid van bet verhitte gas is

sen funktie van de temperatuur. En deze is weer afban

ke1ijk van de sne1beld waarmee het verhitte gas wordt

afgevoerd.

Wordt over deze ruimte een spanning aangelegd dan
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zal de samenstelling (meer of mindere mate van ioni

satie) van het verhitte overgebleven gas veranderen

en daa~door zal hat herstellingsproces anders verlopen.

2.3.2.2. De ftpost-are"-s-troom. (nageleidings-stroom)

De wederkerende spanning die over een nog gering ge

leidende ruimte wordt gezet, zal een zwakke stroom

tot gevolg hebben: de post-are-stroom. Deze stroom

onstaat direkt na de onderbreking van de stroom en

kan enkele mikrosekonden duren. De amplitude van

de post-are-stroom kan enkele tot honderden amp~res

bedragen ( fl 6").
De post-arc-stroom ontstaat t.g.v. de transiente

wederkerende spanning, die gevoed wordt door het netwerk

(L,RC) (fig. 2.3).

In dit gevel kunnen we de schakelaar voorstellen

door een weerstand r, die de geleidbaarheid van het

gas voorstelt Het elektrische schema is in figuur 2.5

gotekend. Deze vervangende weerstand is in hat algemeen

zeer groot en zal dienst doen als dempweerstand

waardoor de amplitude van de transiente spanning ver

kleind wordt.

De transiente spanning zal dus door de schakelaar

bernvloed worden, terwijl hat gedrag van de schakelaar

in de buurt van de stroomnuldoorgang beInvloed zal

worden door het elektri£ehe circuit.

We hebben hier dUB een voorbeeld van de wi~Belwerking
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tussen een schakelaar en een elektrisch circuit,

waardoor bet "nulgedrag" van de schakelaar het

gedrag van het circuit kan veranderen, en omgekeerd,

de transiente spanning zal bet gedrag van de

schakelaar veranderen.

L
R

r (sc.h.o.ke
la.o.r)=c

fiq.2.5

2.3.3 De herontsteking.

2.3.3.1. De thermische herontsteking.

De post-arc-stroom kan zo groot worden zodat het

verhitte gas in de boogkamer aanzienlijk wordt op

gewarmd. De weerstand r neemt hierdoor af en de stroom

wordt groter.

Als een lawine-effekt zal de weerstand r nu kleiner

worden en de voedingsspanning zal er voor zorgen dat

de stroom nog groter kan worden~ de schakelaar zal

nu weer herontsteken. Als zo'n proces zich voordoet

dan zal men een herontstek1ng konstateren zoals die

in figuur 2.6. geschetst is.

De stroom neemt toe zonder oscillaties en bereikt een

eindwaarde die afhankelijk is van liet elektrisch circuit.

De spanning die van orgine een wederkerende spanning
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was, zal nu weer de vo~ yan de boogspanning aannemen

Deze herontsteking, de lage herontsteking, die

de thermische herontsteking wordt genoemd, is

zoals eerder werd vermeld afh~nkelijk van een nogl

.~" heet ep enigzins geleidende gas. '.

efig. 2.6. De therrnische herontsteking.

2.3.3.2. De dielektrische herontsteking

Bij de thermische herontsteking lopen de stroom en

de spanning na de herontsteking zeer gelijkmatig.

Integenstelling tot de dielektrische heront~teking

waarbij de stroom en de spanning zeer grillig verlo

pen.

De wederkerende spanning "springt" van de doorslag

spanning naar de boogspanning in een zeer korte tijd.

Hierbij treedt een oscillerend verschijnsel op dat

zowel op het spanningsbeeld ala op het stroombeeld

is te zien. (zie fig.-2.7)

. -}
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2.4. Het verloop van de stroom.

In het voorgaande hebbenwe gezien dat het gedrag

van de schakelaar afhankelijk is van het spannings

verloop over de schakelaar.

In deze paragraaf wordt de vorm van de stroom door

de schakelaar nader bestudeerd.

2.4.1. De onderlinge invloed van de boog en het

voedend circuit.

2.4.1.1. De boogweerstand.

De boog die gevoed wordt door een wisselstroom heaft

een variabele weerstand, die een funktie van de tijd

is. Bij ieder nulpunt van de stroom wordt deze weer

stand zeer groot.

De weerstandswaarde gaat. door een minimum wanneer de

amplitude van de stroom maximaal is. In figuur 2.8

is het verloop van de weerstand als funk tie van de tijd

ui tgezet.

Gedurende het grootste gedeelte van de tijd dat de

boog bestaat is de weerstand klein (veel kleiner dan.

1 Ohm wanneer met een luchtdrukschakelaar gewerkt

'Wordt) •

Ongeveer 100 ~ 400 mikrosekonden voor het einda van

de boogstroom neemt de boogweerstand een belangrijke

waarde aan. De toename van de weerstand wordt nog

versneld doordat de spanning over de ontlading

groter wordt. Het is vanzelfsprekend dat t.g.v. deze

weerstandsvariatie de stroom niet meer sinusvormig
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zal verlopen. Deze afwijking zal een belangrijke rol

in het onderbrekingsproces spelen.

De invloed van de boogspanning op de stroom

Alvorens de stroom nabij het nulpunt te beschouwen

willen we eerst het verloop van de stroOm over de

gehele periode bekijken. Bij deze beschouwing ver

onderstellen we dat de boogspanning gedurende de

halve periode konstant blijft. Aan de hand van

figuur 2.9 kunnen we de volgende vergelijking

opstellen
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fig. 2.9. eenvoudigcircuit met boogontlading.

E = UL + Ub
In dit geval is:

di
UL = Ldt •

We kunnen dus ookschrijven:
di

E = L dt + Ub•
Hierin is E een sinusvormige spanning en U

b
, de

boogspanning, is een konstante. De differentiaalverge

lijking is nu gemakkelijk optelossena

i = i f (E - Ub)dt

~ E . t Ub t... =- s~n --u.JL L

Het verloop van de stroom is geschetst in figuur

2.10.

We hieruit een belangrijke konklusie trekken:

ten gevolge van de boogspanning wordt de stroom

eerder nul; de helling van de stroom bij de nul

doorgang is kleiner dan bij de natuurlijke

stroomnuldoorgang. (dit is de helling die de

stroom heeft, wanneer daze een 'sinusvormig

verloop_heeft).
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Figure 2.8
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2.4.1.3. Hat verloop van de stroom in een cicuit

bestaande uit een condensator, spoel en

een elektrische boog.

,
Het circuit is met het vervangingsschema getekend

in figuur 2.11.

-Ie
EM'

Jv
..

Lo Lo

c{IE 0

rE
u.'o .

rl'~ . t.1l

-.. Op het tijdstip t = 0 Vlordt de schakelaar S gesloten

. Via de spoel L en de boog die ontstaat wordt de_ 0

condensator C ontladen. De spoel en de condensator
o

zijn afgestemd op een frekwentie van 50 Hz.

We kunnen nu de volgende differentiaal vergelijking

opstellen: ~ do'

E =L ) i. d."t + Lo d~ -I- Llh
-60

of te weI: ~

.L f' L eli.C ~ ell:" + 0 d.b = E - U.b0 __

Deze vergelijking differentieren en door Lo delen

geeft:

Veronderstellen we nu dat Db ook een sprongfunktie

is, dan zien we dat het effekt van E slechts ver

minderd wordt met een bedrag Db. Bij onze experimenten

is Db slechts een fraktie van de oplaadspanning E

(~ 3 ~ 5%) en het effekt van Db kunnen we daarom .

verwaarlozen.



2.4.2. Het ver100p van de stroom in de buurt van

het nulpunt van de stroom.

2.4.2.1. Het opstellen van een differentiaalverge1ijking

wanneer de baag als een weerstand wordt

voorgeste1d.

Ten gevolge van het feit dat de weerstarid van de

elektrische boog in de buurt van de stroomnuldoorgang

groter wordt, za1 de stroom van de sinusvorm gaan

afwijken. Met behulp van figuur 2.12, dat een een

voudig circuit voorste1t, kunnen we de volgende

vergelijkingen opste11enl

·L L
lL-

fc.
llb

:)It . fn'
E l"b. ))

C c

fig. 2.12 vervanging van de elektrische boog

door een weerstand.

maas 2:

maas 1: E = L
E = l

een

di. .
cH. -\- t\, Lb
d' I S~
dt -4- lc R + C lc d T

-to

knooppuntsvergelijking geeft:

(:L 4.1 )

(2.. 4. '1 )

i L ::: lb-l-Lc Q..li.~)

We hebben nu drie vergelijkingen met drie onbekenden;

hieruit kunnen we i b oplossen. Verg. 2.4.3 differentieren

an na 2.4.2 gediiferentieerd te hebben 8ustitueren-.



(2.4.q)

in het resultaat geeft:

dE _ l d..2 i L + di.e. 0 R + c' ole
d~ - d.b1 d~

~ .
cl f ::; L d; lL 'Re di.L d..L~ ) 'r.
cU d..~~" ~ - d..l:: ~ C \..lL - tic ')

verge 2.4.1. differentieren geeft:
d. E l d.1 l d..i. ° elf
dl = ~ + rb cUb + Lie d\;b

Deze vergelijking nogmaals differtieren: (2,4,5)
d..~E _ L d.~LL cLll6 cln", dtb . d..2. r
ct\;2.- d~b + tb d..\;2. +2. d..~ ·~+l.., 0..1:16 (2.4.6)

Verge 44.4 differentieren geeft:

-cl1E :: L d..~i.L +R( d.1LL d}ll:.\ I (dll di.)
e1.11 ell!. dl-1 - d.~l l"c F -~ (2..4·7)

De vergelijkingen 2.4.1,2.4.5, en 2.4.6 substitu

eren in vergel. 2.4.7 geeft:
i d l lb + 1/\'6 . cli·b + lb eLltb _ R.( 1. ~ _ r d.t ~ i. c:l-t'lo ) d'lll:,)

b d.bl cU d\; dJl - k d.\; b ell:- - I.. eU - ~

-\-~Ci(E-"6ik,)- ~tb) -(2.4,9)
Deze vergelijking herleiden geeft als uitkomst:

t t R ellL (~d. t\:, R .1.-) dlb .3./-1_ ~ .!L.! clf"b + .L ell"b)'l _
~ dpb + tb cl~l + T +tbC F ~lC Ltb dl: 1"6 d\;2. 10-

_R_ dE -4- -'- E.
q", L db LC tb

Verge 2.4.9 is een lineaire 2de graads differentiaal

vergelijking welke opte lossen is.

Een gemakkelijkere manier om de stroom in de buurt

van de nuldoorgang te bepalen wordt in de volgende

paragraaf besproken.



2.4.2~2 Het berekenen van de stroom in de buurt van

de nuldoorgang m.b.v. het superpositie

beginsel.

Bij deze methode wordt de elektrische boog vervangen

gedacht door een spanningsbron. De stroom die ten

gevolge van deze spanningsbron gaat lopen in het

netwerk wordt gesommeerd bij de reeds lopende stroom.

Aan de hand van figuur 2.13 wordt de boogstroom

berekend.

..

~i9·~.I'!> vervD-f\(!\no, v.d..6009s.pQ.f\f\Ln9

door een ~p(1.nnin3sbrQn.



We kunnen aan de hand van deze figuur de volgende

Buperpositie vergelijkingen opstellen:

i..u ::. i..t - i.d1.

Le. t ::. I,clc.

lbl:; L.t - lol

Berekening van de deformatiestroom i d :'

(:t. 4.1 0)

(2. l.t. II)

(~.l.t. I~)

(.2.y.I~)

Met behulp van figuur 2.13 kunnen we de volgende

vergelijkingen opstellen:

'L ol :; l eLl + l d..C

eb :: lLLo.+ u..co ~ -

d
1tit If'eb:: Lo~ +Co ld..Q d't:

~
1- - ....

.. L ~lcU.~..Li.d.'
o d.P Co ~

-' I (~.
eb .. Lclc R1 + C ) ld.e d."t'

deb R. d.le I 1:_
IT = I dT +~ tdc.

Met deze drie vergelijkingen is de deformatiestroom

i d te bepalen.

Verg. 2.4.13 invullen in 2.4.15 geeft:

It~ Rl.;~ (i.~-ld!) .+~, tld.J+·ld)

dI (Lei. -I d.!) + RC [t d. -l d 1. ) ::. i W
.- 11 ,

0..1 • I I deb
d.b2.( tel!) + LoCo ldl ::> lo d. b

(2.4. I{; )

(2. 4. I "I)

Uit daze twee vergelijkingen zi~idl en (id - i dl )

bij een gegeven boogspanning eb en daaruit i d
op te lossen.

Achter in dit verslag, in de appendix is de stroom

berekend door boogspanning te benaderen door 66n

e-macht en door de samenstelling van twee e-machten.



3.1 Ret elektrisch hoofdstroomcircuit.

Het doel van het elektrisch hoofdstroomcircuit is

om de ont1ading in te leiden en in stand te houden.

Het hoofdstroomcircuit bestaat mit de volgende compo

nenten:

1. een aanta1 voedingseenheden (LC-kringen),

2. een masterbreaker,

3. een beproevingsobject,

4. twee stroommeetshunten.

In figuur 1 is het hoofdstroomcircuit getekend •

.._.__,_ .~- - -" .....---r----.....-;-c>---'j---,

1

5

fig. 3.1 het elekttrisch hoofdstroomcircuit.

1 : voedingseenheid

2: masterbreaker

3: -beproevingsobject

4: stroommeetshunt

5: koperen ge1eiders (rechthoek profie1)

Achtereenvolgens worden de componenten van het hoofd

stroomcircuit besproken.



2.8

3.1.1 De voedingseenheden.

Een voedingseenheid bestaat uit een condensatorbatterij,

die opgebouwd is uit vier condensatoren ~ 27,8~F.

In serie met zo'n condensatorhatterij staat cen lucht

spoel, die een toroide vorm heeft. Een zo'n eenheid

kan afgestemd worden ~f op 50Hz, ~f op 500Hz. Bij a1

onze proefnemingen is de frekwentie 50Hz. De waarde van

de zelfinductie van zo'n luchtspoel is dan ongeveer

90mH.

Bij een gegeven oplaadspanning is de maximale stroom

dan bepaald. De maximale stroom van een condensator

batterij bij een oplaadspanning van 15 KV (maximaal

haalbaar) wordt dan:

\ff-l
I max = V15 Z -,
I max IS. ,o~

" 1.2. • I b A= qo. lO-~

I max = S 2.5 A

Deze betrekking voIgt direkt uit de enegie balans.,

Hierin wordt verondersteld dat de enrgie die opgeslagen

is in de condensatorbatterij, als elektrostatische energie,

geheel wordt omgezet in elektromagnetische energie.

De energiebalans luidt dan:

t , 'l.
!CV15 = 2LImax

Hitrin is:

V
15

de oplaadspanning van 15 KV over de condensator

batterij,

, I de maximale stroom,max
C de waarde v. d. condensatorbatterij in Farad,

L de waarde van de zelfindnctie bij 50 Hz in Henry.

Bij de experimenten zijn maximaal 8 voedingseenheden

parallel geschakeld.



3.1.2. D~ masterbreaker.

De functie van de masterbreaker is:

1. het inleiden van de stroom,

2. indien noodzakelijk, de st~oom te onderbreken.

De masterbreaker is een luchtdrukschakelaar van het

fabrikaat B.B.e. (T.H. eigendomsplaatje: E.H. 639

SH08) •

3.1.3. Het beproevingsobjekt.

Het beproevingsobjekt is een ontladingskamer zoals

deze wordt beschreven in de dissertatie van dr. Andriesen

De ontladingskamer bestaat uit een cylindrisch syo

metrische Laval Nozzle (zie fig. 3.2), waarbij de

keel, de minimale doorsnede, een diameter heeft van

40mm. De wand van de boogkamer is gemsakt van roest

vrij staal, waarin voorzieningen zijn gemaakt voor

druk en optische waarnemingen.

In de ontladingskamer zijn twee vaste elektroden

opgesteld welke bestaan uit koper of messing met

een doorsnede van 2Omm. De toppen van ~e elektroden

zijn gemaakt van Elmet (een legering van 80% Wolfram

en 20% Koper) •

. De elektroden zijn symmetrisch t.~v. de keel opge

steld zodat de ontlading praktisch in de keel staat.

De elektrodenafstand bedraagt bij de metingen + 50

mm (daze is bij de metingen aangegeven).

De ontlading wordt ingeleid met behulp van een dun

zilverdraadje (~ 0,1 rom), dat aan beide elektroden

wordt bevestigd. De stroom door deze ontlading wordt

gevoed door een 50 Hz LC-kring.



~o

I-diameter.
all dimensions in mm.
:- electrode holder. (brass)
2- electrode. (copper)
3- discharge chamber <laminated fabric)
4- tipped contact. (elmetl
5-Wlndow (quartz)
6- hole for pressure recorder

,

fig. 3.2 de boogkamer Cl~)

section A-A



In de ontladingskamer komt een boog onder invloed

van een intenaieve hogedruk gasstroom te staan.

Om dit te verwezenlijken is de ontladingskamer

zodanig gekonstrueerd zodat deze op een kommer

ciele luchtdruk-schakelaar kan worden gemonteerd.

Voor deze luchtdrukschakelaar is een drie polige

B.B.C.-schakelaar (T.E. eigendomsplaatje EHSH-02)

genomen, waarbij de oorspronkelijke boogkamers

zijn verwijderd. Het beproevingsobjekt is op de

middelste pool gemonteerd. Voor de andere polen zijn

voorzieningen getroffen zodat de luchtdrukinstallatie

voor deze polen buiten werking is gezet.

De elektrodenhouders van de boogkamer zijn van

isolatiemateriaal gemaakt.

3.1.4. Di stroommeetshunten.

Deze worden be~ndeld in het hoofdstuk meetapparatuur.

Het hoofdstroomcircuit is op een punt geaard; dit

aardpunt bevindt zich tU6sen de twae stroommeetshunten

in.

Met behulp van een stroommeetshunt wordt de stroom

in de buurt van de eerste nuldoorgang gemeten; de

andere stroommeetshunt dient om:

de maximale stroom te meten (de topwaarde van de ainus

vormige stroom) en om

een triggersignaal aan de scoop en aan de stroomaf

leidingsrelais te geven.



De stroommeetshunten zijn zo dicht mogelijk bij de

boogkamer gep1aatst.

3.1.5. De parasitaire capaci~eiten van het hoofd

stroomcircuit.

rEen belangrijke invloed op het gedrag van het beproe

vingsobjekt in de buurt van de stroomnuldoorgang oe

fenen de parasitaire capaciteiten van het hoofdstroom

circuit uit.

Deze parasitaire capaciteiten vormen met de aanwezige

zelfinduktie in het hoofdstroomcircuit tri11ingskringen,

waardoor transiente spanningen ontstaan.

In figuur 3.3 zijn de belangrijkste parasitaire capaci

teiten aangegeven.

fig. 3.3 Moge1ijke parasitaire capaciteiten in het

hoofdstroomcircuit.

Ter vereenvoudiging worden daze capaciteiten tot

een vervangende capaciteit teruggebracht; dit schema

is getekend in figuur 1.4.



_1_1

___- .....---...,--~ 0-----.

fig. 3.4 vervanging van de parasitaire capa-

citeitep tot een capaciteit.

De frekwentie van de transiente spanning die ont

staat bij het onderbreken van de stroom wordt nu

bepaald door de parallelschakeling van de spoelen

en de parasitaire capaciteit.



3.2 Het oplaadcircuit.

Het oplaadcircuit voor de kondensator-batterijen

met het hoofdstroomcircuit is getekend in figuur

3.5.

Het opladen van de kondensatoren geschiedt met behulp

van dit oplaadcircuit.

Het oplaadcircuit bestaat uit:

1. een driefasige transformator 0,380/ 10 kV

fabrikaat: N.V. Willem Smit & Co

no 35321

2. een hoogspanningsgelijkrichter'

T.H. eigendomsplaatje EH 227 GR 19

daze hoogspanningsgelijkrichter is samengesteld

uit gelijkrichterscellen die in serie geschakeld

zijn. (fabrikaat International Rectifiers

type 3HV8P19L)

3. vier oplaadweerstanden van elk 10 k~



voor verklaring v.d.
cijfers~ zie volgend
blade
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fig. 3.5 '
Oplaadcircuit met het

Hoofstroomcircuit



Verklaring van de cijfers in figuur 3.5

l:'Voedingstransformator

2, Hoogspanningsgelijkrichter

3" Laadweerstanden

{& Hoofdstroomcircuit

5: Scheider

6.: Aardstok

7: Masterbreaker

8: Boogkamer

9: Stroomshunt

16: Voedeingseenheden



3.3. Het elektrische meetcircuit.

Het elektrische meetcircuit h~eft tot doel de boog

stroom door-en de boogspanning over de boogkamer te

kunnen meten.

Bij deze metingen zijn we vooral gernteresserd in

het verloop van de boogspanning en de boogstroom in

de buurt van de stroomnuldoorgang; Hiermee bedoelen

we dat we de stroom willen meten enkele tientallen

microseconden voordat de stroom nul wordt.,

Met behulp van deze meetschakeling moeten we dUB

in staat zijn om stromen te kunnen meten van enkele

amp~res.

De stroom en de boogspanning worden op een oscillos

coopscherm in tijddiagrammen zichtbaar gemaakt en,

omdat het om eenmalige verschijnselen gaat, foto

grafisch vastgelegd.

We kunnen het elektrische meetcircuit in de volgende

8ubgroepen verdelen:

1. het stroommeetcircuit,

2. het spanningsmeetcircuit.

Verder is het elektrische meetcircuit uitgebreid met

meetinstrumenton die dienen om de maximale stroom

en de oplaadspanning van de condensatorbatterijen

to meten.

Het elektrische meetcircuit is getekend in figuur 3.6.
In de volgende paragrafen worden de verschillende

meetcircuits besproken.
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3.3.1. net stroommeetcircuit.

Het stroommeetcircuit bestaat uit de volgende

onderdelen:
,

1. de stroommeetshunt (welke tevens deel u1 t maakt

van het hoofdstroomcircuit),

2. de ~troomafleidingsrelais,

3. een differentiaalversterker,

4. een oscilloscoop 555 met unit type "G".

3.3.1.1. De stroommeetshunt.

De stroommeetshunt is van het coaxiale type; het

principe van dit type stroommeetshunt zullen we al1er

eerst bepreken •

.Het principe van de coaxiale shunt stroom

meting.

Wanneer er een stroom door het circuit lAB2 loopt

(zie figuur 3.7),

<t~i11t~b
1 a

Fig.3.] To the induatances in a galvanic and magnetic
coupled circuit. cr') .

~-. -. - --_.- .J



\

dan zal de spanni~g over AB aan de volgende betrekkin~

voldoen:
(~.1)

(?>. ~)

Waarin RAB de weerstand en LAB de zelfinductie van

AB is. Hierin is LAB afhankelijk van de dimensies van

AB en van de positie van AB tot het gehele circuit.

Het gehele circuit omvat de flux ~; hierdoor zal op

de klemmen 1 en 2 een spanning ontstaan die gelijk is

aan: ~

U~I ~ - d~

en LAB.~~ in (1) is slechts een gedeelte van -U21 •

Slechta een klein gedeelte ~ van de flux ~ vindt zijn

weg terug door de open circuittak aABb, deze induceert

de volgende spanning: d.. \jI dL
Urn = - d.~ - - ffia.b d.b (~.2)

. Hierin is Mab de coefficient van de wederkerende induktie

tussen de circuits lAB2 en aABb. De totale spanning

over de klemmen ab wordt nu:
. R . dt cii.

lta.b :::- l A~ + l f\~ db rna!?> db
Indian AB de stroommeetshunt is, dan zal de spanning

Uab gelijk moeten zijn aan:

Ua.b = i RR~
en onafhankelijk van de frekwentie zijn. Daarom moe ten

de twee andere die in (3.3) voorkomen zo klein mogelijk

gehouden worden.

De meest elegante manier is om een shunt zo te kon

strueren zodat geldt:

LAB = MAB •
Daze konstruktie leidt tot het pricipe van de coaxiale

shunt (zie figuur 3.8).



en

4\

~:;::;;:;l::,~,:,~::,~:
If

Fig.J.gPrincip~eof the coaZiaZ. shunt. ~':n

1-2 Main current terminal.s
A-B Resistor tube
A'-a'·Potential. l.ead
a-b Measuring terminal.s

Indian de buiten cilinderwand wordt afgeschermd of

voldoende dik is zodat geen externe velden er door

heen kunnen gaan dan geldt:
. d. ¢Aeo' . di (~ )

UA-Ue.=~RAB+ d.~ =lRRe.+LA&d[ .4

Waarin ~AB de elektromagnetische flux in de ruimte

tussen de twae cylinders voorstelt. Maar precias het

zelfde veld omvat de meetgeleider A'B' omdat de ruimte

waarin de cylinder AB zich bevindt vrij is van elektro

magnetische velden zolang als ab open is. Zodoende wordt
, - '"er in,'A'B' een spanning UB - UK' ge~duceerd die de

spanning in AB zeer goed benadert:
, , d. 9Ale: m di _ L di

u~ - Uf\ = - d~ = - A'B' d.~ - -, A8 d~ (1.5)

Uab=(UB'-UA') + (UA'-UA) + (UA-UB) + (UB_Ub) (3.6)
Hierin zijn UA'-UA en UB-Ub geinduceerde spanningen

ten gevolge van thermo-elektrische kontaktpotentialen.

In adekwate konstrukties mogen ze worden verVlaarloosd

omdat ze elkaar opheffen of omdat ze nul zijn.

Nu zal gelden:

\..la.b = u.~, -Ue. =i R A8 +(LAP.l-ffiA'B') ~~ =d~A~ (~'1)
In de praktijk zal LAB ni~t. exakt aan MA'B' zijn; ar zal

dan nog iets van de zelfinductie over blijven.

In ("3") wordt een coaxiale shunt bescreven waarbij

de overgebleven zelfinduktie met behulp van een



compensatie spoe1tje tot een minimum beperkt b1ijft•.

Literatuur ("2") •

...
Om de energiedissipatie zo gering moge1ijk te houden,

is een coaxia1e meetshunt met een 1age oh~se weerstand

genomen. Hierdoor wordt ook de tijdconstante van de

stroommeetshunt k1einer.

Technische gegevens van de stroommeetshunt:

Eigendomsp1aatje T.H.: EH 908802

Weerstand 1,93 mOhm

Ze1finductie 0,003)UH



tijdbasis: 20~ ~s/div.

stroommeting 2mV/div.
spanning: 20 kV/div.

Invloed van de geIdueeerde
spanningen in de
meetkabels

~oh 0 b.l

t~jdbasis: 100 ~s/div.

stroommeting: 2 mV/div.
spanning: 20 kV/div.

Aan de ingang ~an de
stroommeting zijn kabels
met een lengte van 30 em
gekoppld. (uiteinden
open)

~ o~ 0 b.2.

meting met versterker
versterkingsfaktor 100

tijdbasis: 100 ).ls/div.
stroommeting 1 V/div.
spanning 20 kV/div.

(midden in het beeld
worden de stroomafleidings

relais geopend).



foto 3.4 (boven)
3.5 (midden)
3.6 (onder)

Invloed van het mikro
fonisch effekt bij kort
gesloten ingangen van
de oscilloscoop.

vertikale gevoeligheid:
5mV/div.
tijdbasis: 10 mS/div.

Bij fot03.6 is de os
cilloscoop in een
kooi geplaatst.



3.3.1.3 De versterker.

De stromen die door ons gemeten moe ten worden zijn

kleiner dan 4 amp~re. De spanning die dan over de

stroommeetshunt (R = 1,93 mfl) zijn"dan minder dan

8 millivolt.

nit signaal moet via meetkabels welke een lengte

hebben van ongeveer ~ A 7 meter, naar de oscilloscoop

gebracht worden om vervolgens zichtbaar gemaakt te

worden.

Alhoewel deze kabels van oen afscherming (litzedraad)

zijn voorzien worden er toch spanningen in gelnduceerd

die zelfa groter kunnen zijn dan de to meten spanning.

Deze geinduceerde spanningen zijn afkomstig van de

grote spanningsvariaties die optreden bij de weder

kerende spanning (steilheden in de orde van 2 A 3 KV),

ten gevolge van de capacitieve koppeling van het meetsnoer.

Een tweede oorzaak die spanningen induceert is de grote

str~omverandering ( dat gepaart gaat meteen fluxver

andering), die optreedt bij het onderbreken van de stroom.

De foto's 3.1, 3.2. en 3.3 laten een demonstratie zien

van deze geinduceerde spanningen.

Een tweede meetstoring bij deze gevoeliga metingen

wordt veroorzaakt door de scbokgolven die de lucht

druk schakelaars veroorzaken. Ten gevolge hiervan

wordt er een stroom (spanning) gemeten, terwijl ar

geen stream loopt (stroomloos schakelen).

Een demonstratie van deze meetfout laten de foto's 3.4,
3.5 en 3.6 zien.

De voorversterker van de oscilloscoop type 555

met unit lAl is gedeeltelijk opgebouwd met elektroni

ache schakelingen waarin buizen zijn eebruikt.



De luchtdruk t.g.v. de schokgolf veroorzaakt rooster

trillingen in deze buizen; dit wordt het microfonisch

effekt genoemd.

Deze roostertrillingen vero~rzaken spanningsvariaties

in de voorversterker. Deze spanningsvariaties worden

versterkt door deze zelfde voorversterker en op het

scherm van de oscilloscoop zichtbaar gemaakt.

Om dit microfonisch effekt te verminderen zijn er

schotten tUBsen de schakelaars en de oscilloscoop

geplaatst. Deze maatregel was nog niet voldoende om

betrouwbare metingen te krijgen. Een kooi van

Faraday bracht nog een verbetering van het microfonisch

effekt. Ter illustratie dient foto 3.6.

Een geschikt middel om deze meetstorngen tot een

minimum te beperken bleek een differetiaal versterker

te zijn. Deze versterker is zo dicht mogelijk bij de

st~oommeetshunt geplaatst. Om deze versterker is een

roodkoperen afscherrning van twee millimeter dik ge

monteerd om de versterker te beschermen tegen invloeden

van het elektromagnetische vele iat vooral afkomstig

is van de wederkerende spanning.

Het schema van deze versterker is getekerid in figuur

3.9.
De versterker is opgebouwd met behulp van het I.C.

~733. Dit I.C. is een differentiaal video amplifier

(voor gegevens zie het desbetreffende handboek).

Aan de ingang van de versterker is een RC-nctwerk

geplaatst. Dit dient om de common rejection mode

factor van de differentiaalversterker te verbeteren.

Dit netwerk verzwakt het binnenkomende signaal met

een faktor tV/ee.
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Aan de uitgang van het tweede I.C. is een transistor

schakeling gekoppeld. Deze heeft tot doel (omdat het

I.C. niet uitgevoerd is met een nul-instellings compen

satie regaling), om aan beida uitgangen hetzelfde

gelijkspanningsniveau te krijgen. Aan de ingangen van

de oscilloscoop worden deze gelijkspanningen van elkaar

afgetrokken zodat aIleen het versterkte meetsignaal

afkomstig van de stroommeetshunt overblijft.

De weerstanden van 100 Ohm zijn zodanig gekozen,

zodat de uitgangsimpedantie ongeveer 50 Ohm is.

De uitgangen van de versterker worden gekoppeld, via

meetsnoeren die van een litzemantel zijn voorzien en

atsluitweerstanden van 50 Ohm, aan de oscilloscoop.

Het gehele schema van de stroommeting is getekend

in figuur 3.10.

In de bijgevoegde grafieken zijn de karakteristieken

van de differentiaalversterker uitgazet. Deze zijn op

genomen met behulp van een signaalbron die de stroom

meetshunt vervangt.

3.3.1.4 De stroomafleidingsrelais.

Bij onze proefnemingen moeten stromen gemeten kunnen

worden van enkele amp~res.

Om deze stromen te kunnen meten is er een versterker

gebouwd, die de spanning van enkele millivolts, die

over de meetshunt komt te staan, een voldoend aantal

karen versterkt, om goed zichtbaar gemaakt te kunnen

worden op het scherm van de oscilloscoop.

De stroom die door de stroommeetshunt loopt kan enkele
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duizenden amp~res bedragen. De spanning die deze stroom

over de meetshunt veroorzaakt en die over de ingangen

van de versterker komt te staan bedraagt dan meerdere

vo1t~. De gevoe1ige versterker za1 hierdoor vele ma1en

overstuurd worden en kan hierdoor een foutief uitgangs

signaa1 afgeven.

om dit te voorkomen worden de ingangsklemmen van de

versterker gedurende de tijd dat de aangeboden spanning

te groot is, kortges1oten. De korts1uiting wordt zolang

gehandhaafd totdat het meetsignaa1 een zodanige waarde

bereikt heeft, dat de versterker niet meer wordt over

stuurd.

Daze korts1uiting wordt moge1ijk gemaakt met behulp

van reedre1ais met natte kontakten. De korts1uiting is

aanwezig wanneer er een te grote stroom door de stroom

meetshunt v10eit en wordt verbroken wanneer de stroom

een vo1doend k1eine waarde heeft bereikt om gemeten

te kunnen worden.

De tijdstippen dat de korts1uiting ontstaat en dat deze

verbroken wordt zijn kontinue inste1baar.

Met behu1p van een triggerpu1s en een vertragingsschake

ling kan worden bereikt dat de kontakten op het gewenste

tijdstip geopent en ges10ten worden.

De kontakten zijn direkt aan de ingang van de ver

sterker gezet. Het schema is getekend in figuur 3.11.

We hebben reedre1ais met natte kontakten gekozen om

de jitter van de kontakten te vermijden en om een·

sne11e openingstijd te garanderen.

Gegevens reedre1ais: merk: E1ec-tro1

type: RA 30632121
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1

4

fig. 3.11

1: stroornmeetshunt

2: weerstanden 50 Ohm

3: stroomaf1eidingsre1ais

4: berkrachtigings/vertragingsunit

Bij de documentatie wordt opgegeven dat er een af

scherming tussen spoe1 en kontaktenis"; bij nadere

beschouwing b1ijkt deze niet aanwezig te zijn.



Om de relais te bedienen is er een bekrachtigings/

vertragingsunit gebouwd. Daze unit heeft een instelbare

vertragingstijd voor zowel uit- als inschakelen.

Voor ons is de juiste ingestelde tijd het belangrijkste.

Deze vertragingstijd als funotie van de instelling

is in grafiek 3.3 uitgezet.

De triggering van de unit kan geschieden bf met behulp

van een maakkontakt bf met behulp van een spanningspuls.

De bekrachtigings/vertragingsunit i.s in dezelfde

behuizing als waarin de differentiaalversterker is

ondergebracht.
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3.3.2. Het spanningsmeetcircuit.

De spanning over het proefobjekt wordt gemeten met

behulp van een spanningsdeler. Deze spanningsdeler is

een zogenaamde gemengde deler. Het principeschema

van deze spanningsdeler is getekend in figuur 3.12 •.

fig. 3.12 Schema van een gemengde

spanningsdeler.

Bij een spanningsmeting willen we dat de gemeten spanning

rechtevenredig is met de te meten spanning en onafhanke

lijk is van de frekwentie (in dat gebied waarin gemeten

wordt).

Daar parasitaire capaciteiten onvermijdelijk zijn

voldoet een weerstandsdeling niet, omdat daze t.g.v.

de genoemde capaciteiten frekwentie afhankelijk zal

zijn.

Bij een gemengde spanningsdeler wordt de invloed van

de parasitaire capaciteiten geelimineerd m.b.v. de

capaciteiten Cl en C2• Waaraan deze capaciteiten moeten

voldoen zullen we hieronder afleiden.

Voor de tak 1 (fig. 3.12) kunnen we de volgende

Kirchhof vergelijking opstellen:
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waarin

(~. \\)

(~. \2.)

gevormd door

is gemonteerd

Hieruit volgt de stroom I:
:1 == Ll, (~.IO)

"2, +- ~J.
De spanning U2 voldoet aan de volgende betrekking:

Ll2, ::: 21. 1
Deze be trekking invullen in de vergelijking (3.9)

&eeft: 2
Ll:..t II

2. 1 +~ I
I .t

Worden Zl en Z2 volledig geschreven dan krijgen we:
~~

U _ •+ PCol R1 U.
1- R R • I
~-+~
1+-p.C,R. 1+€>C.1.RL

Wordt voldaan aan de betrekk~ng HICI = R2C2 , dan

is de spanningsdeling frekwentie onafhankelijk en

de deling wordt bepaald door de weerstanden in het

circuit. De spanningsdeling voldoet dan aan de

betrekking: l.l1 _ R2.
lA. - R, + R2.

De weerstand R2 wordt in de praktijk

de weerstand die in de spanningsdeler

en de weerstand die de belasting (in ons geval een

oscilloscoop) vertegenwoordigd. Door een variabele

weerstand in het circuit op te nemen kan de gewenste

deling ingesteld worden.

De capaciteit C2 wordt gevormd door de werkelijke

aangebrachte capaciteit en de capaciteit van het

meetsnoer en de belasting. Om de juiste waarde van C2
te krijgen wordt nog een trimcapaciteit parallel

aan de capaciteit C2 gemonteerd.

Een schema van de spanningsdeler is getekend in figuur

3.13.
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Voor literatuur over de spanningsdelers zie ("4").

In grafiek 3.3 is de spanningsdeling als fmnctie

van de frekwentie uitgezet.

Zowel aan het stroommeetcircuit als aan hat spannings

meetcircuit dienen hoge eisen gesteld te worden aan

de betrouwbaarheid van-de onderdelen. /

10011

lOOk

II
I I

II

R.can.~be m.eet-s.noer

~ 1- l't\.

lJ..a ~oet- in~ ~f>Q.t\l\I-l\~t.d..e.let

Sc.oop
, (,L1I.1 ~

I~ I
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3.3.3.< De meetschakeling voor het bepalen van de

topwaarde van de stroom en de oplaadspanning

van de condensatorbatterijen.

,
De oplaadspanning van de condensatorbatterijen wordt

met behulp van een gemengde deler gemeten. Dmdat deze

deler slechts een gelijkspanning meet is het voor deze

deler voldoende dat de uitgangsspanning evenredig is

met de spanning over de condensator batterijen. Van deze

deler is dan ook geen frekwentiekarakteristiek opge-

nomen.

Deze spanningsdeler kan tevens dienst doen om een

triggersignaal af te geven. "nit triggersignaal kan dan

dienst doen om de oscilloscoop te triggeren en de

stroomafleidingsrelais te sturen.

Het is belangrijk om de topwaarde van de sinusvormige

spanning te weten. Uit deze topwaardemeting kan de

afwijking van de helling van de stroom in de buurt

van de stroomnuldoorgang nauwkeuriger bepaald worden.

Om de topwaarde van de stroom te kunnen bepalen is er

een tweede stroomshunt in het hoofdstroomcircuit op

genomen. De spanning die t.g.v. de stroom over de

stroommeetshunt komt te staan wordt met behulp van

een memory piekvoltmeter gemeten.

Deze stroommeetshunt kan de spanningsdeler als

triggersignaal vervangen.

Hieronder zijn enkele gegevens van de stroommeet

shunt en de memory piekvoltmeter gegeven:



stroommeetshunt:

Eigendomsp1aatje T.H.: SH 790 8S18

ge1ijkstroomweerstand: 2,78 mOhm

uitvoering: coaxiaal

Memory piekvoltmeter:

fabrikaat: Guido Gay-MTA

model: 1TA

voor verdere gegevens zie hand1eiding

Spanningsdeler:

de1ing 1 400.
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3.4. Het triggercircuit.

3.4.1. Triggering van de schake1aars.

Om tot goede meetresu1taten te komen en de schake1aars

op de juiste tijdstippen te laten sluiten en te openen

dianen de schake1aars met een vo1doend grote nauw

keurigheid gestuurd te kunnen worden.

Deze sturing geschied door de stuurkasten van de

schake1aars centraa1 te triggeren met behu1p van

triggerkasten.

Bij de instelling van deze triggerkasten moet er

rekening mee gehouden worden dat wanneer een schake1aar

een stuurkommando krijgt, hieraan niet direkt gevolg

wordt gegeven. De vertraging die hier tussen zit

is in de orde van enke1e tienta11en mi1liseconden.

In een tijdvo1gorde diagram (fig. 3.14) is een over

zicht gegeven van de schake1kommando's en de schake1

tijdstippen.

~~:s, r ~ lm.!»---I I I , Iao 40 50 '0 to 10 ~o 100

r ,l ~' ~
o 10 1,.0

Fig. 3.14 tijdvo1gorde diagram van de schakel-

kommando's en de schake1tijdstippen.

t
1

:= 0 ms Inschakelkommando van de masterbreaker

t 2 := 11 ms Uitschake1kommando van het proefobjekt

t
3

:= 45 ms Triggering oscilloscoop

(indian de hele cyclus wordt gemeten)

~4:= 49 ms Uitschakelmoment van het proefobjekt

t 5 := 49,5 ms Inkomen van de masterbreaker

t 6 := 60ms Uitschakelkommando van de masterbreaker

t
1

:= 88 ms Uitschakelmoment van de masterbreaker
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De schakelkommando's worden verkregen m.b.v. trigger

kasten. De triggerpulsen die deze kasten afgeven hebben

een kontinue instelbare vertragingstijd.

Het schema van het triggercircuit is getekend in fig.

3.15.

De kommandopuls om de masterbreaker in te laten komen

wordt eerst door een pulsversterker versterkt; dit is

gedaan orndat de triggerkast anders te zwaar wordt be

last.





3.4.2. Triggering van de oscilloscoop en de stroom

afleidingsrelais.

Bij het zicbtbaar maken van de oscillogrammen van de

spanning over en de stroom door het proefobjekt in

de laatste mikrosekonden voor de stroomnuldoorgang

(tijdbasis 2ftsec/div.) moeten zeer hoge eisen aan

de stabiliteit van de triggering worden eesteld~

Omdat er een zeer grote spreiding bij het inkomen

van de masterbreaker bestaat (enkele bonderden mikro

sekonden) is bet niet mogelijk de triggering m.b.v.

de triggerkast te verkrijgen. Voor de triggering van

de oscilloscoop en de stroomafleidingsrelais moet

naar andere wagen worden gezocbt.

Voor de trigGering van de oscilloscoop en de stroom

afleidingsrelais komt in aanmerking:

1. triggering m.b.v. een parallel kontakt,

2. triggering m.b.v. een reed relais,

3. triggering m.b.v. een spanningsdeler,

~4. triggering m.b.v. een stroommeetshunt.

De methoden 1. en 2. z~Jn niet meer stabiel genoeg

indien met tijdbases kleiner dan 50 flsec/div. wordt

gemeten.

Bij de methode 3. moet het draadje dat tussen de

elektroden van de boogkamer wordt gespannen met grote

voorzorg gedaan worden.en de Xontakten van de master

breaker moe ten dendervrij gemaakt worden (dit kan

gebeuren door inspuiting met grafiet).



Een zeer stabie1e triggering wordt verkregen met

behulp van een stroommeetshunt. Hiermee kunnen os

ci110grammen met tijdbases kleiner dan 2 Msec/div.

mee verkregen worden.

In figuur 3.16 is het schema. van dit triggercicuit

getekend.

bekrQ.ch~i in. s/
ve~ ~rQ~iYl. '3 s \A.(\·l ~

r------~~ h \ ~9.e r-°l~
()~C: illoS C06P

Fig. 3.16 triggercircuit van de osci110scoop
en de stroomaf1eidingsre1ais.



3.5 Beveiliging van het hoofdstroomcircuit.

Naast de voorgaschreven beveiliging is nog een extra

beveiliging aangebracht om verkeerde schakelmanipulaties

en ongewenst schakelen van de schakelaars tegen te

gaan.

Hat schema van deze beveiliging is in figuur 3.17

getekend.

Bij werkzaamheden aan de schakelaars (bv. het

bevestigen van het draadje tussen de elektroden

in de boogkamer) staan deze onder druk. Om te

voorkomen dat er dan geschakeld wordt is deze

beveiliging aangebracht. (dit schakelen kan ge

beuren door elktromagnetische veIden).

Een tweede taak van de beveiliging is om te voorkornen

dat de meetcyclus gestart wordt zonder dat de schakelaar

waarop de boogkamer is gemonteerd, een "In" kommando

heeft gehad._Immers de schakelaar kan dan geen tlUit tt

kommando opvolgen en de elektrische boog kan dan niet

gekoeld worden. Door de hoge temperatuur die hierdoor

ontstaat zal de boogkamer en de elektroden in de

boogkamer aangetast worden.

Om valse' schakelkommando's te vermijden is relais

R2ab in de bedrading tussen de stuurkasten 1 en 2

en de magneetkleppen, die de luchtventielen bedienen,

opgenomen, De kontakten van dit relais kunnen aIleen

gesloten worden indien de schakelaar waarop de boog

kamer is gemonteerd gesloten is. Om dit te bereiken

wordt gebruik gemaakt van de hulpkontakten van deze

schakelaar. Kontakt BKI wordt gesloten, indien

de schakelaar gesloten is; nu kan-relais R2ab



bekrachtigd worden door drukknop 101/102 in te drukken.

om de boogkamer "in te 1aten komen" wordt het hulp

~ontakt BK1 overbrugd door de drukknop 201/202 in te

drukken, waarmee tevens het "In" kommando \Vordt gegeven.
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4.1 De metingen.

Met de door ons beschreven meetopstelling en meetmethode

in hoofdstuk drie zijn in het'onderzoek het stroom

verloop door_en de spanning over de schakelaar

in oscillogrammen geregistreerd.

De gang van zaken is als voIgt:

tussen de elektroden van de boogkamer wordt een zilve

ren draadje gespannen; de te beproeven schakelaar krijgt

het bevel tot sluiten (dit moet voor de metingen

gedaan worden, omdatanders de tank van de lucht

drukschakelaar niet voldoende druk heeft, om aan

een uitschakelkommando gevolg te geven; de condensator

batterijen worden opgeladen tot de gewenste spanning;

vervolgens worden door de scheidingsschakelaars het

oplaadcircuit van de condensatorbatterijen en van het

meetcircuit gescheiden; het circuit is nu gereed

om met de metingen te beginnen.

Door op de startknop te drukken wordt het tijds-

diagram afgegaan zoals in figuur 3.14 (pag. 60) is getekend.

Wordt de gehele cyclus geregistreerd dan wordt

de scoop 45 A 48 milliseconden later getriggerd via

depulskasten. Op 49,5 ms sluit de masterbreaker

en "opent" door het wegsmelten van het draadje de

beproevingsschakelaar. Door de schakelaar waarop

de boogkamer is gemonteerd ook een uitkommando

te geven wordt de boog beblazen.

Wordt slechts het einde van de eerste halve periode

geregistreerd dan wordt de oscilloscoop door de tweede

spanningsdeler of door de tweede stroomshunt getriggerd

en met behulp van de interne vertraging van de



oscilloscoop wordt de juiste vertragingstijd ingesteld.

Deze vertragingstijd wordt tussen 9 en 10 IDS ingesteld

en is nauwkeurig tat op 5 mikrosekonden in te stellen.

De interne vertraging die ingesteld moet worden is

afhankelijk van de oplaadspa~ing en van het trigger

niveau dat ingesteld wordt.

De foto's 4.1, 4.2 en 4.3 laten het stroomverloop door

het circuit zien wanneer de boockamer is kortgesloten.

De tijdsduur van een halve periode is 10 ms. Bij het

nemen van daze foto's zijn in het hoofdstroomcircuit

twee kondansatorbatterijen opgenomen.

De foto's 4.4 en 4.5 laten het stroomverloop door en

het spanningsverloop over de boogkamer gedurende de

gehele halve periode zien. De schakelaar wordt

~geopand" zodra het zilverdraadje gesmolten is, dit

gebeurt ongeveer 0,5 ~ 1 ms na het sluiten van de

masterbreaker.

Ongeveer een millisekonde voordat de masterbreaker

inkomt wordt de persluchtvoorziening van de boog

kamer reeds in werking,gesteld, zodat de beblazing

van de ontstane boog direkt kan beginnen.

Aan het einde van de cyclns loopt de spanning over

de schakelaar snel op, de boog verdwijnt en de stroom

is onderbroken. Direkt na het onderbreken van de

stroom ontstaat de wederkerende spanning.

Fot 4.6 laat het stroomverloop over de laatste

honderden mikrosekonden zien bij kortgesloten

boogkamer. De gevoeligheid van de stroom bedraagt

hiet 10,8 A/div. De sinusvormige stroom is in dit



tijdgebied te beschouwen als een rechte.

De foto's 4.7 tim 4.12 laten het stroomverloop door

en het spanningsverloop over de schakelaar zien; de

tijdbasis bij deze foto's is 50ps/div.
"

Op de foto's 4.9.en 4.10 is duidelijk het openen

van de stroomafleidingsrelais (zie hoofdstuk 3.3) te
. .

zien. De relais blijven in eerste instantie gesloten.

Wanneer de stroom voldoende klein is geworderi, dit

is ongeveer 200 ~ 100 ~s voor de stroomnuldoorgang

bij deze gevoeligheid, worden de relais geopend en

de stroom kan gemeten worden. Men ziet het stroom

beeld op deze foto's dan ook van nul naar de waarde,

die de boogstroom op dat moment heeft "springen".

Op de foto's met een spanningsgevoeligheid van

20 kV/div. is duidelijk de wederkerende spanning

te zien. Deze spanning kan gemakkelijk bij de aerste

top de 20 KV overschrijden (zie foto 4.8). De

frekwentie van de wederkerende spanning bedraagt

hier ongeveer 40 kHz.

De foto~s 4.13 tim 4.16 laten nog enkele kombinaties

yah het stroombeeld door de boogkamer en waarbij de

boogkamer is kortgesloten zien. Bij deze foto's zijn

de oplaadspanningen en dus de topwaarden van de stroom

hetzelfde genomen, om tot een goede vergelijking te

komen.

Deze kombinatiefoto's laten dUidelijk de afwijking

van de stroom in de laastste tientallen mikrosekonden

z~en. De schakelaar, zoals verwacht wordt volgens de

theorie in hoofastuk 2.4,zorgt ervoor dat de stroom
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Foto 4.1

tijdbasis: 5 ms/div.

stroom: 260 A/div.

kortges1oten boogkamer

toto 4.2

tijdbasis: 2 ms/div.

stroom: 260 A/div.

kortges1oten boogkamer

op1. sp. 8,0 kV

toto 4.3
tijdbasis: 2 ms/div.

stroom: 260 A/div.

kortgesloten boogkamer

op1. sp. 6,1 kV



foto 4.4

tij dbasis: '2 ms/div.

stroom: 260 A/div.

spanning: 1 kV/div.

foto 4.5

tijdbasis: 2 ms/div.

stroom: 260A/div.

spanning: 5 kV/div.

foto 4.6

tijdbasis: 50JAs/div.

stroom: 10,8 A/div.

Imax: 590 A

opl. sp. 8,4 kV

kortges1oten boogkamer

le,';,'':'~'~';;;J'~L~~H;,-!~&;,.,;,;".:>.,<",.~ ~>
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foto' 4.7
tijdbasis: 50 p.a/div.

stroam: 10,8 A/div.

spanning: 20 kV/div.

opl sp. 8,0 kV

Imax. 560 A

foto 4.8

tij dbasis: 50;U.S/div.

stroam: 10,8 A/div.

spanning: 20 kV/div.

opl. sp. 10,0 kV

1max 680 A

foto 4.9
tijdbasis: 50fts/div.

stroom: 10,8 A/div.

spanning: 10 kV/div.

opl. sp. 6,2 kV

~ Imax. 420 A
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foto'4.10

tijdbasis: 50 ~s/div.

stroom; 10,8 A/div.

spanning: 10 kV/div.

opl. ap. 8,1 kV

Imax. 540 A

foto 4.11

tijdbasis: 50 ~s/div.

stroom: 10,8 A/div.

spanning: 5 kV/div.

opl. sp. 10,0 kV

Imax. 670 A

foto 4.12

tijdbasis: 50 ~s/div.

stroom: 10,8 A/div.

spanning: 5 kV/div.

opl. sp. 10,0 kV

Imax. 670 ~
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Gegevens van de foto's 4.13 tim 4.16:

toto 4.13

tijdbasis: 50

stroom: 10,8

spanning: 5

op1. sp. 10

Imax. 690

s/div.

A/div.

kV/div.

kV

A

toto 4.14

tijdbasis: 50 S/div.

stroom: 10,8 A/div.

spanning: 20 kV/div.

op1. sp. 12 kV

Imax. 860 A

foto 4.15

tijdbasis: 50 s/div.

stroom: 10,8 A/div.

spanning: 20 kV/div.

op1. sp. 10 kV

Imax. 690 A

foto 4.16

tijdbasis: 50 a/dive

stroom: 10,8 A/div.

spanning: 10 kV/div.

op1T sp. 8 kV

Imax. 550 A



ioto 4.17

tijdbasis: 20 ~s/div.

stroom: 10,8 A/div.

spanning: 5 kV/div.

opl. sp. 10,1 kV

Imax. 680 A

ioto 4.18

tijdbasis: 20 ".u.s/div.

stroom: 4,3 A/div.

spanning: 5 kV/div.

opl. sp. 10,0 kV

Imax. 670 A



eerder nul wordt.

De foto's 4.17 en 4.18 laten het stroomverloop over de

boogkamer zien bij een tijdbasis van 20fts/div. Dij

foto 4.18 is de stroomgevoeligheid vergroot tot

4,3 A/div.

Bij de oscillogrammen met tijdbases van 20, 50,

100 en 200ps/div. kan nog spanningstriggering worden

toegepast. Deze triggering is niet stabiel eenoeg

om goede oscillogrammen te verkrijgen bij tijdbases

kleiner dan 20~s/div.

Het stroom en spanningsverloop in de buurt van het

maximale onderbrekingsvermogen van de boogkamer.

Bij deze rnetingen is het aantalcondensatorbatte~ijen

uitgebreid van twee tot acht batterijen. De zelfinduktie

van het hoofdstroorncircuit wordt nu 11,9 mHo De totale

capaciteit van het circuit is nu 8x4x27,8 =900~F.

De maxirnale stroom die er nu door de boogkamer kan

vloeien bij een oplaadspanning van 12 kV is nu 3,3 kA.

Om bij deze stroom tot een doorslag te komen wordt de

tankdruk van de schakelaar van 15 naar 10 kgf/cm t

ingesteld.

Foto 4.19 laat het stroom en spanningsverloop door en

over de schakelaar zien bij een oplaadspanning van

4 kV. De topwaarde van de stroom is hier 500 A.

Bij foto 4.20 is de stroom zo groot geworden (ruim

2800 A) aat de schakelaar bij de eerste stroomnuldoorgang

de stroom niet onderbreekt. Bij de derde nuldoor-

gang onderbreekt de masterbreaker de stroom(foto 2.21).
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De foto's 4.22 tim 4.24 laten het verloop van de

stroom door en de spanning over de boogkamer zien

wanneer de stroom onderbroken wordt. De tijdbas~s

zijn hier 100 en 50 ~s/div.

De gevoeligheid van de spanning is hier te groot

om nog iets van de wederkerende spanning te zien.

De foto's 4.25 tim 4.30 laten oscillogrammen van

de stroom en de spanning zien, wanneer de schakelaar

herontsteekt. De tijdbases zijn hier 100 en 50 ~s/div.

De topwaarde van de stroom i~ 2,6 tot 2,8 kA.

De foto's 4.31 tim 4.45 laten nog oscillogrammen

zien van de stroom door en de spanni~g over de

schakelaar zien bij tijdbases van 10, 5 en 2 ~s/div.

Met behulp van de stroomtriggering zijn deze snelle

tijdbases mogelijk geworden. Tot hoever de konden

satorbatterijen zijn opgeladen, de maxinale amplitude

van de stroom en de oscilloscoopinstellingen zijn bij

iedere foto aangegeven.

Bij deze gefotografeerde oscillogrammen is duidelijk

te zien dat, wanneer de schakelaar weer herontsteekt,

de stroom enige tijd nul blijft om vervolgens in

absolute waarde weer toe te nemen.



foto 4.19
tijdbasis 2 ms/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 4?0 A/div.

opl. Spa 4 kV

Imax. 570 A

foto 4.20
tijdbasis: 2 ms/div.

spanning: 500 V/div.

stroom: 720 A/div.

opl. Spa 10,4 kV

Imax. 2,8 kA

foto 4.21

tijdbasis: 5 ms/div.

spanning: 500 V/div.

stroom: 720 A/div.

opl. BPt 9,6 kV

Imax. 2,5 kA



foto 4.22

tijdbasis: 100 )J.s/dj.v.

spanning: 1 kV/div.
stroom: 10,8 A/div.

op1.sp. 6 kV

Imax. 1,5 kA

tijdbasis:

spanning:

stroom:

op1. sp.

!max.

foto 4.2)

100 )J..s/div.

1 kV/div.

10,8 A/div.

10,6 kV

2,7 kA

foto 4.24

tijdbasis: 50~s/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl. sp. 10,0 kV

Imax. 2,7 ·kA

I



foto 4.25

tijdbasis:

spanning:

stroom:

opl. sp.

Imax.

100 }1s/div.

1 kV/div.

10,8 A/div.

10,0 kV.

2,1 kA.

foto 4.26

tijdbasis: 50 )J-s/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl. sp. 10,4 kV

Imax. 2,8 kA

foto 4.21
tijdbasis: 50 jJ-8/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl. sp. 10,4 kV

Imax. 2,8 kA



foto 4.28

tijdbasis: 50 ).I.s/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl.sp. 9,8 kV

Imax. 2,6 kA

foto 4.29

tijdbasis: 100~s/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl.sp. 9,8 kV

!max. 2,6 kA

Imax.

opl. ap.

spanning:

stroom:

tijdbasis: 50 ~s/div.

1 kV/div.

10,8 A/div.

10,0 kV.

2,7 kA.

foto 4.30
[
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foto 4.31
tijdbasis: 5~/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl. sp.: 10,4 kV.

!max.: 2,8 kA.

foto 4.32
tijdbasis: 5 #s/div.

span.?1ing: 1 kV/ div.

stroom: 10,8 A/div.

opl.sp. 10,0 kV.

Imax. 2,7 kA.

foto 4.33
tijdbasis: 5 J-Lsec/div.

spanning: 1 KV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl.sp. 9,8 kV.

Imax. 2,6 kA.
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foto 4.34

tijdbasis: 5 p..s/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 10,8 A/div.

opl. sp. 10 t O kV.

Imax.: 2,7 kA.

foto 4.35

tijdbasis: 5 jAs/div'.

spanning: 5 kV/div.

stroom: 10 t 8 A/div.

op1. sp. 9,8 kV.

Imax.: 2,6 kA.

toto 4.36 .

tijdbasis: 5 ~s/div.

spanning: 1 kV/div.

stroom: 4,2 A/div.

op1. sp.: 12,0 kV.

Imax.: 3,3 kA.



foto 4.37

ti~dbasis: 10jAs/div.

stroom: 10,4 A/div.

spanning 2 kV/div.

op1. ap.: 12,0 kV

Imax: 3,3 kA

foto 4.38

tijdbasis: 10 ~s/div.

spanning: 2 kV/div.

stroom: 10,4 A/div.

op1.sp.: 8,0 kV

Imax.: 2,2 kA

foto 4.39

tijdbasis: 10~s/div.

spanning: 2 kV/div.

stroom: 10,4 A/div.

op1.sp.: 12,0 kV

Imax. : 3,3 kA
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feto 4.40

tijdbasis: 5jAs/div.

spanning: 5 kV/div.

stroam; 10,4 A/div.

apl. sp.: 12,0 kV

Imax 3,3 kA

foto 4.41

tijdbasis; 2 ~s/div.

spanning: 5 kV/div.

streom: 4,1 A/div.

opl. sp.: 12,0 kV

Imax; 3,3 kA

fe'
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foto 4.42

tijdbasis: 2pB/div.

spanning: 5 kV/div.

stroam: 4,1 A/div.

opl. sp.; 12,0 kV

Irnax: 3,3 kA



" •.-.•.; 10'.,"'""'.,.,· •. ~"" .,..... ; ;·i. "... --i ':-,:·,,,,,·c • ~<" .X".,,,l {;'- ,." \' 'c' '",.. "'--. , ...._-
W+&iM'··"jO)£·""1.....n::s'Cee'itf&'¥"it¥·~rte.!it't'tifff¥w+m%ft¥i""'BWW

foto 4.43

tijdbasis: 5 ).ls/div.

apa~~ing: 5 kV/div.

stroam: 10,4 A/div.

opl. ap.: 12 kV

Imax: 3, J kA

foto 4.44

tijdbasis: 5).ls/div.

spanning: 5 kV/div.

stroom: 10,4 A/div.

opl. sp.: 12 kV

Imax. : J,3kA

foto 4.45

tijdbasis: 5 ).ls/div.

spanning: 5 kV/div.

stroom: 10,4 A/div.

opl. sp. : 12 kV

Imax: 3,3 kA



4.2 Bespreking van de waarnemingen aan de grens

van het onderbrekingsvermogen van de boogkamer.

De stroom door de schakelaar voIgt in de laatste

10 A 20 mikrosekonden voordat deze nul is geworden

ongeveer een rechte lijn. De helling van deze lijn

wijkt af van wat deze zou zijn bij een sinus met

dezelfde amplitude. Dit voIgt uit de topwaarnemingen

van de stroom. Deze topwaarde metingen zijn gedaan

~f met een tweede oscilloscoop of met een memory

piekvol tme ter.

Treedt er een doorslag op dan gaat er na enkele

mikrosekonden weer een stroom vloeien door de schakelaar.

De tijd dat deze stroom nul blijft is afhankelijk

van de steilheid van de wederkerende spanning en van

de grootte van de doorslagspanning. Bij de gefoto

grafeerde oscillogr~~,en b~ijkt daze tijd tUBsen de 4
en 7 )A.S te liggen.

Direkt na de doorslag verloopt de stroom door encre

spanning over de schakelaar zeer grillig. Dit grillig

verloop van de spanning en de stroom is kenlnerkend

voor de dielektrische doorslag.

De spanning die de laatste 30 tot 10~s al is opgelo

pen van 300'~ 500 volt tot ongeveer ~~n kilovolt gaat

in de laatste mikrosekonden dat er nog een stroom

vloeit door de boogkamer, snel omhoog totdat de

bluspiek is bereikt. Hierna gaat de spanning zeer snel

naar beneden waarbij steilheden van + 3kV/p.s

worden bereikt.

Bij vele foto's is te zien dat wanneer de wederkerende

spanning een waarde heeft bereikt van 6 tot 18 kilovolt
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er een doorslag optreedt •

. Daze .doorslag trad steeds op indien de topwaarde van

de stroom 3,3 kA bedroeg (opl. spann. 12kV). Naarmate

de stroom kleiner en due ook de oplaadspanning van de

kondensatoren kleinee wordt neemt de kans af dat de

schakelaar herontsteekt.

Treedt er een doorslag op, dan springt de spanning van enkele

kilovolts (de doorslagspanning) naar een zeer lage

waarde om vervolgens (via een gri.llig verloop) de

normale boogspanning aan te nemen (dielektrische

doorslag).



4.3 Verband tussen enke1e karakteristieke grootheden.

In hoofdstuk twee is afge1eid dat er een verband be

staat tussen de b1uspiek Ut en de he11ing van deop
stroom enke1e mikrosekonden voor de stroomnu1doorgang.

Aan de hand van de gefotografeerde stroom- en spannings

osci11ogrammen is dit nagegaan.

De he11ing van de stroom is in verschi11ende oscil1o

grammen bepaa1d door steeds twee punten in' de buurt

van de stroomnu1doorgang te nemen en hierdoor een

denkbee1dige 1ijn te nemen. De twee punten 1iggen

ongeveer 20 ~ 30 mikrosekonden uite1kaar en de

1aatste 2 ~ 3 mikrosekonden zijn buiten beschouwing

ge1aten. Een tekening hiervan is geschetst in de

grafiek 4.1. Vervo1gens is de Ut in de osci11o-op
, grammen opgemeten. Deze opmetingen uit de osci11o-

grammen is gebeurd door de negatieven met een faktor

vier te vergroten (afmetingen van de negatieven zijn

8 bij 6). rtierdoor wordt de meetfout zo klein

moge1ijk gehouden.

In de tabe1 4.1 zijn de resu1taten van deze metingen

verme1d en in de grafiek 4.1 zijn deze uitgezet.

Bij deze metingen is de maxima1e waarde van de

stroom I steeds konstant gehouden op 2,7 kAmax
(de op1aadspanning van de kondensa~orbatterijen

bedroeg hierbij 10 kV).

In de grafiek zijn tevens de berekende resu1taten

opgenomen, die verkregen zijn door de b1uspiek te

benaderen door een e-macht. Deze 1ijn is'aangegeven

in de grafiek. Voor deze berekeningen is een

komputerprogramma geschreven die bij een gegeven
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van de bluspiek en een gegeven maximale stroom .op
I het verloop van de stroom berekend in de 1aatstemax
500 mikrosekonden voordat de stroom nul wordt.

Zie hiervoor de bijlage I achterin dit verslag.

Een tweede benadering van de, bluspiek is gedaan,

door daze te benaderen door twee e-machten. Ook

hiervoor is een komputerprogramma geschreven. De

uitkomsten hiervan verschillen niet veel

van de uitkomsten van de banadering door e~n e-macht.

We hebben ook nagegaan of er een aantoonbaar ver

band tussen de gemeten helling van de wederkerende

spanning en de doorslagspanning bestaat.(hierbij

wordt de helling van de spanning gemeten door een

denkbeeldige lijn door twee punten te trekken in

de buurt van de doorslagspanning).

De resultaten van deze metingen zijn vermeld in

tabel 4.2. In de grafiek 4.2 zijn deze resultaten

uitgezet.

Uit deze grafiek is waartenemen dat de doorslag

spanning stijgt naarmate de helling van de

wederkerende spanning toeneemt.

Verder z~Jn er aan deze oscillogrammen nog metingen

gedaan aan de helling van de stroom (de methode

om deze helling te bepalen is in grafiek 4.1

geschetst). Deze metingen zijn in verband

gebracht met de doorslagspanning Ud en de

helling van de wederkerende spanning.

De resultaten zijn vermeld in de tabellen 4.3 en

4.4. In de grafieken 4.3 en 4.4 zijn deze resultaten

uitgezet.



Tabe1 4.1

I '= 2,7 leAmax
op1. sp. = 10 kV

, ' ~r, ,

, ('\.0 Ab U~oP

Ali k,VIO.,.u..~

1 8,5 2,26

2 9,2 2,73

3 9,2 2,74

4 9,2 2,82

5 9,3 2,37

AI
Lt~op

. T\o ld

A/,o)J.~ kv

6 9,8 2,84

7 . 9,9 2,77

8 10,1 2,72

9 10,2 2,73

10 10,2 2,60

11 10,3 2,41



'l'abel 4.2

I max = 3,3 kA

opl sp. = 12 kV

AU.~h U-d. A\.l/A~ Ud
no

kV/
f\.o

)J-5 kv kV/d \'11 kv

1 2,2 6,1 17 2,6 6,6

2 2,4 12,4 18 2,6 8,2

3 2,4 16,5 19 2,6 8,6

4 2,4 16,9 20 2.6 9.2

5 2,4 7,5 21 2,6 10,8

6 2.4 8,6 22 2,7 10,4

7 2.4 7.7 23 2,8 9,8

8 2,4 6.9 24 2,8 9,8

9 2,5 7,5 25 2,8 10,1

10 2.5 7,9 26 2,8 11,4

11 2,5 7,9 27 2,9 i2,1

12 2,5 9,0 28 2.9 12,3

13 2,.5 10,1 29 2,9 12,5

14 2,5 10.0 30 2,9 12,8

15 2,5 10,5 31 2.9 "14,1

16 2,5 11,1



Tabel 4.3

I =3,3 kAmax
opl.sp.= 12 kV

AI/A~ Ud A t III b Ltd.
{to

R /IO.J-l~
0.0

kV ~ I\l:)fl.~ kV

1 9,5 11,4 14 10,5 7,5

2 9,7 8,6 15 10,6 7,7

3 10,0 6,6 16 10,6 10,5

4 10,0 7,9 17 16,6 12,4

5 10,6 9,9 I 18 10,7 10,4

6 10,0 16,9
I

19 10,8 6,9

7 10.1 10,8 20 10,8 7,9
8 10,1 14,1 21 10,8 11,1

9 10,1 8,6 22 10,8 12,5
10 10,3 9,0 23 11,0 10,2

11 10,3 6,1 2!J 11,1 10,1

12 10,4 12,1 25 11,2 8,2

13 10,4 12,8 26 11,6 9,8



Tabel 4.4

I max 3,3 kA

opl. sp. 12 kV

A I/A~ AU.~~ , AI/Ab AU./Ab
0.0

A/\Oflfi> kV/
{\.o

kVf.p.t>)J.".:> A/IOJ-l.~
-

1 9,5 2,8 15 10,4 2,4

2 9,7 2,4 16 10,5 2,5

3 10,6 2,6 17 10,6 2,4

4 10,6 2,5 18 10,6 2,4

5 10,0 2,4 19 10,7 2,6

6 10,0 2,5 20 10,8 2,4

7 10,0 2,6 21 10,8 2,5

8 10,1 2,6 22 10,8 2,5

9 10,1 2,8 23 10,8. 2,9

10 10,3 2,0 24 10,9 2,3

11 10,3 2,5 25 11,0 2,5

12 10,3 2,2 26 11,1 2,8

13 10,3 2,8 27 11,2 2,6

14 10,4 2,9 28 11,6 2,9
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Uit de resultaten hiervan is geen verband tussen

de helling van de stroom en de helling van de

wederkerende spanning te zien. Ook is er geen

verband tussen de lielling van de stroom en de

doorslagspanning te konstater~n.

Bepaling van de geleiding en het vermogen van de boog

in de buurt van de stroomnuldoorgang.

Bij deze metingen is nagegaan of uit het verloop

van de geleiding en/of uit het toegevoerde vermogen

in de laatste mikrosekonden nog een verband gelegd

kan worden of de schakelaar de stroom onderbreekt of

dat de schakelaar herontsteekt.

De spanning en de stroom van de gefotografeerde os

cillogrammen punt voor punt genoteerd (b.v. iedere

mikrosekonde bij een tijdbasis van 5 ~s/div. of

iedere twee mikrosekonde bij een tijdbasis van

10 )J-s/div.)

Met behulp van een komputerprogramma zijn hieruit

de geleiding en het vermogen dat in de laatste

mikrosekonden wordt toegevoerd berekend. Voor

de resultaten hiervan wordt verwezen naar bijlageIII

achter in dit verslag.
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4.4 Discussie van de waarnemingen.

De spanning op de gefotografeerde oscillogrammen

vertoont geen glad verloop. Grote spanningsvariaties

van honderden volts in een zaer korte tijd (kleiner

dan 6~n mikrosekonde) worden hierin waargenomen. De

spanningsvariaties vinden hun responsies in het stroom

verloop. Hierdoor wordt de helling van de stroom

beinvloed en het bepalen van de helling wordt

hierdoor moeilijker en onnauwkeuriger.

Mogelijke oorzaken van daze spanningsvariaties kunnen

zijn:

drukvariaties in de perslucht,

wervelingen die de perslucht in de boogkamer

veroorzaakt,

het verspringen van de aanrakingspunten van de

boog aan de elektroden.

Bij de bepaling van de doorslagspanning Vd van de

boogkamer wordt een zeer grote spreiding gevonden.

We hebben waardeen van 6,6 kV en van 16 kV gevonden,

te~vijl de omstandigheden dezelfde zijn.

We hebben een schijnbaartoename van de doorslagspanning

gevonden indian de helling van de wederkerende spanning

toeneemt.

De zeer grote spreiding die in de doorslagspanning

gemeten wordt kan veroorzaakt worden door:

door drukvariaties van de perslucht in de boog

kamer;
door vuil in de perslucht en/of vervuiling van
de elektroden in de boogkamer;

door wervels van de perslucht in de boogkamer;

het aanrakingspunt van de boog aan de elektroden.



lO'1

·5 Konklusies.

Na de vele aardingsmoeilijkheden, triggermoeilijkheden

en het elimineren van de invloeden van de elektromag

netischB straling en het mikrofonische effekt zijn

we erin geslaagd in dit experimentele afstudee~verk

om een meetopstelling te bouwen, waarmee we de stroom

door en de spanning over een vermogensschakelnar

in de laatste mikrosekonden, voordat de stroom

nul wordt, kunnen meten.

Uit de gefotografeerde spannings en stroomoscillo

gra~~en hebben we een verband gevonden tUBsen de blus

piek van de boogspanning en de helling van de

stroom in de buurt van de stroomnuldoorgang. Dit

verband was ook theoretisch te verwachten.

De helling van de stroom in de buurt van de

strocmnuldoorgang is groter dan de natuurlijke

helling (d.L dehelling die de stroom zou hebben

indian deze zuiver sinusvormig zou zijn geweest).

Welke invloed dit op het onderbrekingsproces heeft

moet nog nader worden onderzocht.

Er is een schijnbaar stijgend verband tussen de

doorslagspanning Vd en de helling van de wederkerende

spanning over de schakelaa~ gevonden. Of dit verband

juist is, valt hieruit moeilijk op te maken, omdat

de spreiding van de gcvonden waarden van de

doorslagspanning zeer groot is.

Indien de schakelaar de stroom niet meer onderbrak

is er steeds een drelektrische doorslag gekonstateerd.
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Uit het verloop van de geleiding en het toegevoerde

elektrische vermogen aan de boogkamer in de laatste

mikrosekonden alvorens de stroom nul wordt,kan niet

uit worden afgeleid of de stroom onderbroken wordt

of dat er een doorslag optreeat.
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Appendix.

Berekening van de deformatiestroom m.b.v. een e-macht.

Hierbij wordt de boogspanning eb benaderd door een

e-macht, in de vorm van:

e6::: E(eo(Cl-lll_~)( U(b-l.) - U.(b-b,.)) (t)

Het spanningsverloop is geschets in figuur 1.

fig. 1 verloop van de boogspanning.

substitutie van (1) in (2.4.14) geeft:

d.
2 lol- LIe ldl-==--1 ~([(e.,«(b-l.tl)(Ll(~_~I) -U.(~-tl))).

cH 00 Lo dt

We stellen Lie :: U!lo2.
o 0

Deze differentiaalvergelijking is het gemakkelijkste

op te lossen met behulp van Fouriertransformatie.

We krijgen nu:

p2 Id..Q + w~ Id.l =- ~o c.. [ di ( t (e o(.(b-l·tl)(U.~ -~I) -ll(h-~2)))} .

Hierbij is verondersteld dat i dl voor t ~ 0: idl=O

didl/dt -voor t ~ 0; didl/dt = O.

1eu '='- ....2~O 2'~ C. r:L (E (e~~-l,tl)( U(~-t,) -U~-~2)))1
t-' -~o W o 0

Met behulp van de convolutie kunnen we schrijven:

Uitwerking van de convolutieintegraal en terugtransfor

matie levert op:
. E ol [ o{~-tl) U' .~/l(
toeLl -:::. -1.-2 • -L e - c..o--':. u.?o ~-tl) - - ~~ t0D~-b,)

0{ +140 0 ""0

voor ~l<t<t2
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We hebben nu een uitdrv~king voor i dl gevonden. Substi

tueren we vervolgens (1) in (2.4.16) en(2.4.1~ in

(2.4.16) dan krijgen we:
~ . ,. I d ( .,(0 -~,)
d.t Ld.c + ~IC, ld.c:: R; d.~ l E(e -1)( U(l--I:,)-u.~·~1.))1

Fouriertransformatie toepassen geeft:

p 1cLc + ~l Jdc;; ~, ([ 1r[ce ,,(b -I:, )-1 ).E.( u..(1-b.) -u.(b--l~))1 l'
1d.c =: ~,' pl+t . t:. f t {E(ec<.U-b·)_I). Ll(.t-b,)-LA..(l--C.l»)11

,
Dit resultaat terugtransformeren:

(
o£(~-~,) -4-(t--b l ) )

e - e '

Vo 0 r ~I <.. t ~ b2.

Bepaling van E en ~

Bij de voorstelling v.d. boogspanning door een

spanningsbron met het verloop van een e-macht wordt

het verloop door twee parameters bepaald. In dit

geval door E en

Met behulp van twee vergelijkingen kW1nen we een

uitdrukking voor E en opstellen.

De boogspanning ebwordt voorgesteld door:

eb : E (e o<D--b')_I)( U.(l--b.) -u..~-t-l.)) (2)

Kunnen we op twee bekenden tijdstippen de spanning

dan krijgen.we twee vergelijkingen met twee onbekenden

E en fI....

Voor deze twee tijdstippen nemen we t 2 de eindwaarde

van de boogspanning e
b1

en t l +t2
2

de halfwaardetijd van de boogspanning. De spanning op

het laatstgenoemde. tijdstip noemen we eb~.
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We kunnen nu de volgende twee vergelijkingen opstellen:

lX(t 2 - ~I) (e b1 :. Eee -I) ~)

",th. -~l)h
€b-t = ~(e -I) ('1)

Delen van deze

stellen we:

dan wordt de vergelijking:

"e6\ e6\
:J:..... - -:2:4- -1:::0

ebi eb±

Dit is een tweedegraads vergelijking waarvan de wortels

zijn:

~_V(~)t_
~

Dit levert op:

Dit resultaat invu~len in (4) geeft:
(e 101)2-

E ::. J

ebt- 1e bt

Door de halfwaardeen de eindwaarde van de boogspanning

op te meten kunnen we een benadering van deze spanning

konstrueren. En hieruit het verloop van de stroom en di/dt

nagaan.

Een berekning is gedaan in bijlage I
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Berekening van de deformatiestroom m.b.v. twee

e-machten.

Hierbij wordt de boogspanning eb benaderd m.b.v. de

samenstelling van twee e-machten.

De be trekking luidt nu:

0{ t let l
flo:.Ae -8e

Hierin zijn A,B en ~ parameters die nog nader bepaald

moaten worden.

De vorm van de boogspanning is getekend in figuur 2.

- - - - e b ",o.x

l~ ~.z. ~'t ~~

fig. 2 benadering van de boogspanning door twee

e-machten.

Bepaling van eb en t 2max--

om deze twee grootheden te ktmnen bepalen gaan we de

funktie differentieren naar de tijd:

deb A 0( ~ 2. od
::.eI.. e. -~ol&eell

Op het

waarde;

Indien

tijdstip t 2 bereikt de funktie

de afgeleide wordt dan nul:

o = e{ Ae c(. b. _ 2. D<. & e '1.0( ~ t

oe.h
ol :f 0 en. e = p

zijn maximale
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dan krijgen we:

Anders geschreven:
A

P
1. _ p:::o

- ~6

Voor P:fO (tl--">-OO o~ cX..~-OQ)

krijgen we:

A
p=- 2.B

(2) invullen in (1) geeft:

A?. Q ( _R_)'2
e b Tl'\.(l.x = 2. B - 0 \... :2.. B

~
e. b ma.~ :: --

4 B
Bepaling van t

4
:

Op het tijdstip t
4

VJordt de funktie (1) gelijk aan nuL

We kunnen nu schrijven:
/"I ol~4 B 2.0<. t4€6 :::: 0 :::. H e - e..

Stellen we:

<4,.~

dan krijgen we:

A'\- - B q.t ::. 0

Voor q f 0 (t
4

-,,>-b<» is de oplossing:

t:l cd.. A fj
'\ = e; ~ e ':= e; =) t 4 =:. ~ log B

Bepaling van ex. :

Uit (2) en (4) is t( te bepalen:

t2, :: } 1013 R - ~ .QoCj B - ~ lo~ 2

llt ~ i .Qo~ A -~ .to~ B.

Het verschil van (2) en (4) is:

cLt -1::2. =: ~ 1°52.

(2)

(4)
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Waaruit de uitdrukking voor~ volgt:

We hebben nu de volgende uitdrukkingen.

(5)

1 Ae
l){~

- B e
!led

eb ::

Q. ~ 2. "'-
.L 1.oCJ -A
c(. 2.B

A~

3 e\" rno..~ "'- 4e
4 tit ::. -L 1.0'3 .1L

c(. B

5 OI..~ ..Q.°3 l

~ - /;-t
We hebben het tijdstip t =0 nog niet vast gelegd;

we stellen t = o = t 2 •
We krijgen nu:

I-0<..
:::0

Hieruit volgt:

Benaderen we de boogspanning door twee e-machten dan

wordt het verloop van de boogspanning bepaald door de

maximale waarde van e b en de tijd die de boogspanning

nodig heeft om van zijn maxirnale waarde naar zijn nul

waarde te kornen.

We kunnen nu een volledige uitdrukking voor eb
opstellen:

€b :: A c(J B 2~~e - e

lb. 'l e b rt\ cue

. '<;"~.~,,,.,...~",",,--~,,,-,,,,,,,,,, .• ~,, T;:!':'!~':""'~

c·
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De berekening van de stroom wanneer de boogspanning

door twee e-~achten wordt benaderd verloopt op precies

dezelfde rnanier als bij de voorgaande benadering door

~~n e-macht.

We schrijven hier aIleen he~ resultaat op:

mel:-

In bijlage twee is de berekening van de stroom uitgevoerd.

(Opmerking: bij deze berekeningen is de stroom die door

RICl tak loopt weggelaten; bij de opstelling is deze

kondensator zeer klein (! 800pF) (Rl = + 500Sl).

De invloed hiervan is te verwaarlozen.)
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