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SAMENVATTING.

In de literatuur is veel aandacht besteed aan de positieve zuil
van een boogontlading. Deze belangstelling is niet aIleen weten
schappelijk (onderzoek aan plasma's), maar heeft ook een meer
direkt praktische kant (ontlading in een vermogensschakelaar).
Dit heeft tot gevolg gehad, dat men zich gekoncentreerd heeft
op twee verschillende vormen van de energiebalans voor deze
positieve zuil. Van deze laatste wordt dan verondersteld, dat zij
kwasi-neutraal is, in lokaal thermo-dynamisch evenwicht verkeert
en dat de wet van Ohm op haar toepasbaar is.
Aan de ene vorm van de energievergelijking (konduk~~vergelijking)
ligt de veronderstelling ten grondslag, dat molekulaire warmte
geleiding het overheersende verliesmechanisme voor de ontlading
vormt. Uit deze energievergelijking zijn een zevental modellen
van de boogontlading ontstaan. (b.v. Edels en Fenlon, Phillips,
Pflanz, Uhlenbusch). Doordat de(thermische en elektrische) rand
voorwaarden streng gedefinieerd zijn en de radiale afhankelijk
heid behouden blijft, verschaffen deze modellen het nodige in
zicht in de opbouw van de ontlading en de processen, welke zich
daarin afspelen.
De andere vorm van de energievergelijking (konvektie-vergelijking)
gaat uit van een ontlading, welke gekoeld wordt door een gas
stroom. Deze benadering van de ontlading sluit - althans op het
aerste gezicht - beter aan bij de processen, welke zich in een
vermogensschakelaar afspelen bij het onderbreken van een sinus
vormige wisselstroom. Om de moeilijkheidsgraad van het probleem
te verminderen, hebben de onderzoekers (o.a. Cassie, Swanson en
Roidt) de vergelijking geintegreerd over de doorsnede van de
ontlading. Ook Mayr heeft een dergelijke "integrale" vergelij
king opgesteld, uitgaande echter van de konduktie-vergelijking.
Hochrainer daarentegen beschouwt de ontlading in een vermogens
schakelaar als een "ohmse" tijdafhankelijke weerstand. De basis
voor zijn numerieke model wordt gevormd door een 1e-orde diffe
rentiaalvergelijking met niet-konstante koefficienten voor de
geleidbaarheid per eenheid van lengte. Door deze "mathematische"
benadering verschaft het model totaal geen "fysisch" inzicht.
Voor de ontwerper van een vermogensschakelaar blijkt dan ook
het model van Swanson, Roidt en Browne meer - zij het toch nog
geringe - praktische waarde te hebben. Dit model blijkt in de
onmiddellijke nab±jheid van de nUldoorgang van de stroom nauw
verbonden te zijn met de integrale modellen van resp. Cassie
en IvIayr.
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HOOFDSTUK 1.

DE BOOGONTLADING.

1.1. Inleiding.

Als de kontakten van een vermogensschakelaar open gaan,
teneinde een stroom (b.v. kortsluitstroom,foutstroom) in
een circuit (b.v. testcircuit, gedeelte van elektriciteits
net) te onderbreken, dan ontstaat er tussen de kontakten
een boogontlading. Wil de stroom definitief onderbroken
worden, dan zal op de eerste plaats deze ontlading gedoofd
moe ten worden.
In een boogontlading spelen zich een groot aantal komplexe
fysische processen af.
Allereerst zijn dit de processen, welke samenhangen met
de stroomgeleidende funktie van de ontlading. Zo worden
intern in de ontlading voortdurend ladingdragers (elek
tronen en ionen) gevormd d.m.v. thermische ionisatie. Een
nagenoeg even groot aantal verdwijnt echter weer t.g.v.
rekombinatie en diffusie.
Ook de kathode emiteert voortdurend elektronen, terwijl
de anode deze juist absorbeert.
Door bet grote aantal botsingen per tijdseenheid tussen
allerlei soorten deeltjes (elektronen, ionen, atomen,
molekulen) onderling, vindt een intensieve dissipatie van
energie in de ontlading plaats. Dit leidt tot een ruimte
lijke temperatuurverdeling met een hoge gemiddelde waarde.
Het gevolg is een aanzienlijke afgifte van energie naar
de omgeving.
De energie-afgifte kan plaats vinden zowel door stroming,
straling als geleiding. Wat in een konkreet geval het
overheersende mechanisme is, wordt bepaald door de ther
mische randvoorwaarden (b.v. wandtemperatuur, aard van
het koelmedium).
Doordat de warmteoverdracht,specifieke geleidbaarheid,
inwendige energie, straling, viskositeit en soortelijke
massa temperatuurafhankelijk zijn, is er sprake van een
intensieve wisselwerking tussen de energietoevoer en het
energieverlies. Het momentane evenwicht tussen be ide
resulteert dan in een momentane rUimtelijke verdeling
van thermische energie, lading en massa.
Bij een schakelaar wordt bovenstaande problematiek nog
extra verzwaard door het fenomeen van de herontsteking
(thermische of dielektrische) en door het niet konstant
zijn van de randvoorwaarden (b.v. kontaktbeweging, fluk
tuaties in druk en temperatuur van blusgas).
Voor het definitief onderbreken van de stroom moet name
lijk niet aIleen de boogontlading verdwijnen, maar zal
bet boogkanaal ook de z.g. terugkerende spanning van het
circuit moe ten weerstaan.
Gezien het bovenstaande is het niet verwonderlijk, dat
men in het verleden sterk vereenvoudigde modellen voor
de boogontlading heeft opgesteld (o.a. Cassie (1939),
Mayr (1947».
Deze modellen hadden als grondslag sterk vereenvoudigde
vormen van de energiebalans voor de ontlading.
Het bleek ecbter al gauw, dat hun geldigheid zeer beperkt
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was. Bovendien verschaften zij welnlg inzicht in de in
terne opbouw van de ontlading en de processen, welke
zich daar afspelen.
Dit heeft er toe geleid, dat,men in het meer recente ver
leden de boogontlading heeft bestudeerd onder nauwkeurig
gedefinieerde omstandigheden (b.v. kaskadenboog, boog op
gesloten in een buis). Hieruit zijn modellen ontstaan,
welke meer inzicht verschaffen. (b.v. Frind (1960), Edels
en Fenlon (1965), Pflanz (1966), Philips (1967)).
Echter, daarmee is onverbrekelijk verbonden een toename
van de mathematische gekompliceerdheid van het model.
Aan de andere kant heeft men de realiteit van de schake
laar niet uit het oog verloren. De ontwerpers van vermo
gensschakelaars namelijk hadden - en hebben ook nu nog 
dringend behoefte aan hanteerbare uitdrukkingen, waarop
zij hun ontwerpen konden afstemmen.
Al in 1948 heeft Browne de modellen van Cassie en Mayr
aaneengesmeed tot een samengesteld model, teneinde de
processen te beschrijven, welke zich in een vermogensscha
kelaar afspelen tijdens het onderbreken van een sinusvor
mige wisselstroom.
Dit initiatief is later nog door vele anderen na~evolgd.

(b.v. Ushio en Ito (1961), Edels en Fenlon (1963), Rieder
en Urbanek (1965), Kopplin (1967), GrUtz en Hochrainer
(1971), Swanson en Roidt (1972)).
Hieruit zijn verschillende onderbrekingstheorieen ontstaan.
Ook voor deze theorieen geldt, dat de gekompliceerdheid
sterk toeneemt, naarmate de overeenkomst met het experi
ment beter is. De hulp van een komputer blijkt meestal
onontbeerlijk.
Dit verslag begint met het toepassen van de behoudswetten
(massa, lading, impuls en energie) op het medium van de
boogontlading. Hieruit worden twee verschillende vormen
van de energievergelijking afgeleid. Van elke vorm worden
een aantal stationaire en dynamische oplossingen behandeld.
Samen met een korte beschouwing over de tijdkonstante van
een boogontlading omvat dit het eerste gedeelte van het
verslag.
In het tweede gedeelte wordt uitvoerig aandacht besteed
aan het probleem van de onderbreking van een wisselstroom.
Een aantal theorieen uit de literatuur hierover worden
besproken. Een tweede beschouwing over de tijdkonstante(n)
en een korte bespreking van het geheel, besluiten het
verslag.
We beginnen echter met een opsomming van een aantal a1
gemene, zowel inwendige als uitwendige, eigenschappen van
de boogontlading, welke in het vervolg van belang blijken
te zijn.

1.2. Uitwendige eigenschappen.

1. Een boogontlading is een zelfstandige ontlading, die
kan ontstaan t.g.v. het scheiden van kontakten of uit
een ander type ontlading (b.v. glimontlading).
Er kunnen verschillende soorten boogontladingen onder
acheiden worden, b.v. vrij brandende boog

kaskadenboog
gasgekoelde boog

De specifieke vorm van de ontlading en ook de stabili-
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teit worden bepaald door
de thermische en elektrische randvoorwaarden
de geometrie van de opstelling en
de vorm en het materiaal van de elektrodes.

2. In een boogontlading zijn ruwweg drie gebieden te onder
scheiden: het gebied van de kathodeval,

het gebied van de anodeval met daar tuosen
de positieve zuil.

De afmetingen van deze laatste zijn meestal groot t.o.v.
de andere gebieden.

3. De boogontlading is in staat zeer grote stromen te ge
leiden bij een betrekkelijk lage boogspanning.
Voor kleine stroomwaarden heeft de spannings-stroom
karakteristiek een negatieve helling. Voor grotere
waarden wordt deze daarentegen positief. Het punt van
ommekeer is sterk afhankelijk van het type ontlading.

4. De spanningsval over het kathode- en anode-gebied is
slechts gering (~ 20 volt)
De veldsterkte in de positieve zuil bedraagt vaak niet
meer dan 10 V/cm. Voor gasgekoelde bogen is deze waar
de echter veel groter. (0< 200 V/cm) :

5. De gemiddelde temperatuur 1n de positieve zuil is hoog
(boven 5.10~ oK). Hierdoor treedt een aanzienlijk ener
gieverlies op naar de omgeving t.g.v. geleiding, stro
ming en straling.

1.3. Inwendige eigenschaERen.

1. Door de hoge temperatuur in de positieve zuil zal er
thermische ionisatie plaatsvinden. Bij molekulaire
gassen vindt tevens dissociatie plaats, Hierdoor zijn
er in de positieve zuil verschillende soorten deeltjes
aanwezig: molekulen, atomen, ionen en elektronen.
Een dergelijk mengsel van geladen en ongeladen deeltjes
wordt vaak een plasma genoemd.

2. Door de aanwezigheid van geladen deeltjes kan het plas
ma worden be!nvloed door elektrische en magnetische
velden. Een elektrische veld heeft tot gevolg, dat op
de thermische beweging van de ladingsdragers een
driftsnelheid wordt gesuperponeerd.

3. Energie-uitwisseling in het plasma vindt plaats door
talrijke botsingen van de deeltjes onderling.

4. Zonder uitwendig veld neemt iedere soort deeltjes een
Boltzmann-snelheidsverdeling aan. Elke soort deeltjes
kan dan gekarakteriseerd worden door een eenduidige
temperatuur.
Is het plasma in evenwicht, dan is de temperatuur van
de verschillende soorten deeltjes onderling gelijk. -t

5. Doordat de botsingsfrekwentie zeer groot is (t? 10" sec
bij p = 1 atm.) is de tijd,die het plasma nodig heeft
om evenwicht te bereiken, zeer kort. (~ 10-10 sec.)
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HOOFDSTUK 2.

DE VERGELIJKINGEN VeeR HET PLASMA VAN DE peSITIEVE ZUIL VAN EEN

BOOGONTLADING. [1 oJ ' [11] , [12J.
We hebben in het bovenstaande de voornaamste eigenschappen van de
boogontlading samengevat. Hierbij is gekonstateerd, dat de ontla
ding opgebouwd gedacht kan worden in drie opeenvolgende gebieden.
Het middelste hiervan zou dan de positieve zuil zijn. In het ver
volg zullen we ona volledig koncentreren op deze positieve zuil. _
Deze beperking zal gerechtvaardigd zijn ala het gedrag van de ge
hele boogontlading zowel in thermisch ala in elektriach opzicht
nagenoeg volledig bepaald wordt door de thermische en elektrische
eigenschappen van de zuil.
tan deze eis ia bij benadering voldaan, ala de afmetingen van de
positieve zuil groot zijn t.o.v. de rest van de ontlading en ala
tevena de spanning over de ontlading en/of de atroom door de ont
ladingrelatief groot zijn. Dan spelen n.l. zowel de warmtekapa
citeit ala de specifieke eigenschappen van het elektrodenmateFi
aal een ondergeschikte role
Alvorens de behoudawetten op de poaitieve zuil toe te passen,
doen we nog enkele veronderstellingenover de aard en de aamen
stelling van deze zuil:

1. Aanwezigheid van kw~si-th~rmi~ch ~v~n~icht._

Bij afwezigheid van een uitwendig elektrisch en/of magnetisch
v~l~ zal elk soort deeltjea in het plasma van de positieve
zuil een Boltzmann-verdeling aannemen. De hiermee gepaard
gaande temperatuur T zal voor elke soort deeltjes hetzelfde
zijn. Leggen we een uitwendig elektrisch veld aan,.dan zul
len vooral de elektronen (grotere beweeglijkheid) energie
uit dit veld opnemen.
We veronderstellen nu, dat de Boltzmann-verdelingvan de
elektronen hierdoor niet wordt verstoord. "0 • '"

Di t zal het geval zi jn als e ,t E ~< kl~ met
~: gemiddelde vrije weglengte van e-.
~: elementaire lading. ~ : gastemperatuur.
~: konstante van Boltzmann. ff: elektrische veld.

Bij een druk van 1 atm. is hieraan voldaan vanwege de
~eringe gemiddelde vrij~ we~lengte van de elektronen.
(botsingsfrekwentie:t? It/ sec- )

2. Aanwezigheid van lokaal_the~mis£h~v~n~icht.

Een betere term hiervoor zou misschien zijn:
lokaal thermodynamisch evenwicht. Deze veronderstelling
houdt namelijk in, dat op het plasma de wetten van de
thermodynamica toepasbaar zijn en dat warmtegeleiding,
elektrische geleidbaarheid, inwendige energie, diffusie
en straling een-eenduidige funkties van de gastemperatuur
T zijn. Een maat voor de aanwezigheid van dit thermodyna
mische evenwicht i! de gradient van de temperatuur:

. " .& T <::::< rp
Onder bepaalde omstandigheden kan aan de rand van een
boogontlading niet voldaan zijn aan deze voorwaarde van
wege de grote gradient in het temperatuurverloop.
Hier ia dan ook niet langer sprake van een thermodynamisch
evenwicht. In de rest van de ontlading is echter aan de
gestelde voorwaarde voldaan.
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enthalpie per eenheid van massa
som van de totale kinetische energie per eenheid
van massa en de gemiddelde inwendige energie per
eenheid van Massa (vibratie-, rotatie-, exitatie-,
ionisat1e-, dis8ociatie-, en chemische energie.)

~ : de totale warmteflux.
V Deze term bevat naast de moleculaire warmte

geleiding ook het transport van ionisatie, d1sso
'ciatie- en excitatie-energ1e t.g.v. diffusie van
deeltjes. Ook het transport van energie d.m.v.
turbulentie kan hierin onder gebracht worden.

;. Aanwezigheid van kwasi-ne~t~ali1eit_v~n_lading.

Deze veronderstelling houdt in dat er zich in de positieve
zuil geen rUimteladingen vormen. De ionenkoncentratie nt
is dus in elk punt gelijk aan de elektronenkoncentratie De
Het lokale evenwicht in het plasma van de positieve zuil
zal verstoord worden door

opname van energie uit een uitwendig elektrisch
veld

en energieverlies door warmtegeleiding, straling
en diffusie van deeltjes.

Het effekt hiervan op het evenwicht zal echter gering zijn,
omdat

de driftsnelheid van de l~dingsdr~gers klein is t.o.v.
hunthermische snelheid (Je 6' « .J< )'j1)
slechts ieder 10 5 aangeslagen atoom of molekuul z1jn
energie uitstraalt.

- slechts weinig deeltjes daadwerkelijk de wand bereiken
t.g.v. rekombinatie.

4. Het aantal deeltjes dat door ionisatie in een volume-elementje
per tijdseenheid wordt gevormd, is gelijk aan het aantal dat
per tijdseenheid door rekombinatie verdwijnt:·

ionisatiegraad = rekombinatiegraad.
5. Het eigen magneetveld van het plasma is verwaarloosbaar,

terwijl een uitwendig magnetisch veld ontbreekt.
Toepassing van de verschillende behoudswetten op het -plasma van de
positieve zuil heeft tot resultaat:
wet van behoud van lading: Y'QW +te) == '1.t = 0 (1) met

II

d'~e. : ionen- en elektronenstroomdicht-_
J heidI

wet van behoud van massa: ~~ +~. fr(J :=. 0 (2) mete: soorteli jke massa.
IV : snelheid van het massamiddelpunt.
. .':\ -..\ .-:. .....

,wet van behoud van impuls! r~f + f'\)·ViV +~P:;::O,(3) met
r : statische druk.

wet vrn behoud van energie:

,rd.&\ <'C) D ~ ~ ~~, --.:. h
'~ - ~ + ~ccv + t' = <J • E: +- ru. "p - P!lJ. ~ .

v (} 11 J.. ~iraU, ~~+e.rm t I J- l I
, W<1Y'jYlt-~Qvllnrmchts'ie~ b-rr!A I .• , """ k 'L'b cI
.; C'••~". ~je Oi",DI r\~e.r e ..

-t-oehQme VO-tl ~fX1"n'3le- en kOl1vekheve
vnweV\ciA"9~ V/2.rLle~t-erWt

e.'\el"~ Ie.

waarin h~ Plr + ~
e



6

Toepassing van de wetten van Maxwell geeft vervolgens:

~u =0 (Laplace) met S = - \1'11"

'd Ii ~ met ~ : elektrische permi tivi tei t.
t~-t =-1

Ret bl~jkt, dat we hier d:.rt~e~v~rgelijkingen hebben met
zeventlen onbekenden, nl.<!J!\)J E'.<fJJ fJPjh.\ ?rJ U.
Er ontbreken dus nog vier vergellJkingen voor het verkrijgen
van een oplossing. Een hiervan is de vergelijking voor het
circuit, waarin de ontlading is opgenomen. Dit is een diffe
rentiaalvergelijking voor de totale stroom i(t) door de ont
lading en de totale spanning U(t) over de ontlading.
Een volgende vergelijking zou de toestandsvergelijking van
het gas kunnen zijn. Echter, dan wordt tevens de temperatuur
als nieuwe variabele geintroduceerd. Om tot een eenduidige
oplossing te komen, zullen we dUB in het vervolg nog drie
vergeli jkingen moe ten kanatrueren••



met b~~ : deeltjesbeweeglijkheid
-.Dt~.. : diffusiekoefficient
'(\:::ni'=n~ : deeltjeskoncentratie

7

HOOFDSTUK 3.

DE ENERGIEVERGELIJKING. [1 OJ ' 5~ , [17J .
Uit bovenstaande gaan we nu de energievergelijking afleiden,
zoals die in de literatuur gebruikt wordt, als uitgangspunt bij
het onderzoek aan de boogontlading. .
Twee vormen van de energievergelijking die principieel van elkaar
verschillen, vragen onze aandacht:

3.1. De energievergelijking m.b.v. geleiding. (konduktievergelijking)

Bij deze vorm van de energievergelijking bevindt de ontlading
zich in een medium dat in principe in rust is.
De warmteoverdracht d.m.v. molekulaire geleiding speelt dan
ook een vooraanstaande role
Deze vorm vindt toepassing bij kaskadenboog, vertikale boog
en boog opgesloten in een buis.
Aan het bovenstaande stelsel vergelijkingen voor het thermi
sche, kwasi-neutrale plasma voegen we nog twee fenomenologi
sche vergelijkingen toe, nl.~

~ I- ~ "7',.'

1~:= <2. n ve g + .e,J,...I-e, ~ n
~ \. ~

&li = en J:lt ~ - eJ>~ ~\')

We veronderstellen nu achtereenvolgens: ~ ~

1. De macroscopische deel tjessnelheid is nul: N:=. C>
Dan voIgt uit de wet van behoud van massa, dat de dicht
heid tijdsonafhankelijk is. En uit de impulswet, dat de
druk in de ontlading plaatsonafhankel1jk is.
Daar de temperatuur in het algemeen een funktie is van de
plaats en de tijd, zal aan deze voorwaarden niet tegelijker
tijd voldaan kunnen worden. Een plaatselijke temperatuurs-
verandering zal weI degelijk vereffeningsstromen tot gevolg
hebben. We veronderstellen, dat deze temperatuursveran
deringen zo langzaam plaatsvinden, dat het plasma voort
durend in een toestand van evenwicht verkeert.

2. Cylindersymmetrie in de ontlading, d.w.z. aIle grootheden
zijn slechts een funktie van de afst~nd van de as tot de
ontlading. Dit geldt bij een voldoende lengte van de
positieve zuil.

3. De druk p in de ontlading is onafhankelijk van de tijd:
(c).j? :.. 0
f)t

4. Er vindt geen energietransport plaats d.m.v. turbulentie.
Voor de warmteflux kunnen we dan schrijven: 1/ li- =- K'\:77
~ : warmtegeleidingscoefficient ~?niversele)

Uit bovenstaande fenomenologische vergelijkingen voIgt dan:
• I ~~

radiale komponent 4tJr =ne D~ E,- - e:j),~ en

~lli' = n e be. t=r + e .De~

axiale komponent ~lJ2 = n e bL ~'~

~~e. ::: he be £z

Toepassing Tan de wet van behoud van lading geeft:

t ~r {r( i~r-rl~Jr)J = 0
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• • • •
(5) met b:!: ;: 7r7-'t- F~ == ~_ en

E~=E

Ter Horst 0] heeft al in 1934 een dergelijke energieverge
lijking voor een radiaal symmetrische boogontlading afgeleid
onder verwaarlozing van stralingsverliezen.
Bij beschouwde hiertoe een schil ter dikte dr op een afstand
r van de as van de ontlading.

'. • _ kc;,~t.
Maar dan is: {~Jr + 1e~r - r
Dit zou betekenen dat voor iedere waarde van de konstante
ongelijk aan nul de radiale stroomdichtheid in de buurt
van de as van de ontlading zeer groot is. Fysisch is dit
echter niet acceptabel.
De enig.mogelijk oplo~sin~ is ftan ook, dat de konstante
gelijk 18 aan nul: i~r+ ieJ'~:= br :=:. 0

Veronder8tellen we tenslotte nog dat de axiale komponent van
het elektrische veld E~ onafhankelijk is van de radius r,
dan wordt de energievergelijking:

0e D '~t :()fj7( oLEf v_ +.Lr _..L..s: rK~ -:;: l
'Jii r c; r (J r 0

Fig. 1.

De Joulse warmteontwikkeling in deze schil per lengte-eenheid
in een tijdje dt is: 21:l rdr. I:&J.J(rit)
Bet netto energieverlbe~t.g.v.warmtegeleiding in een tijdje
dtis: - ~~ ~ r { r K~ { cL-r eli-
waarin K weer de "universele" warmtegeleidingsko~ffici~nt

is.
De toename van de inwendige energie in het schilletje in het
interval dt is: 2-'iXrdtr fJ ~€ eli-

\ ~-t-

De energiebalans voor de schil is dan:

U r&r r(()~ eli- - z,v: 0 {rx«)'P1 cwcL+ = Ur'rcLr g(1].i(n-&)
~ CJt t()·r rcJr 'I

Bieruit voIgt voor de volume-eenheid de volgende uitdrukking
voor de vermogensbalans:

Deze vergelijking is het uitgangspunt van vele beschouwingen
over boogontladingen in de l~teratuur. o.a. van

Mayr (1943) [ 2]

Frind (1960) [ 9]

Uhlenbusch ( 1962) [1 I ]

Edels en Fenlon (1965) [ 15]

Pflanz (1966) [ 17]

Philips (1967) [ 8]
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m.b.v. konvektie. (konvektie-vergelij-

Bij deze vorm van de energiebalans bevindt de ontlading zich
in een stromend medium.
Een toepassing hiervan is o.a. de luchtdrukschakelaar.
De eerste belangrijke bijdrage op dit gebied is afkomstig
van Cassie. [4]
Hij gaat uit van een boogontlading die in axiale richting
gekoeld wordt m.b.v. een gasstroom door een nauwe opening,
door Cassie "vena contracta" genoemd.
Dit is in onderstaand figuur schematisch weergegeven.

Fig. 2.

I r

Zonder ontlading wordt de stroming isentroop verondersteld,
met verwaarlozing van wrijving en warmtegeleiding. Het gebruik
te gas is ideaal met konstante soortelijke warmte, zowel bij
konstante druk, als bij konstant volume.
Tevens is verondersteld, dat de karakteristieke grootheden
(o.a. druk, temperatuur, stroomsnelheid) slechts afhankelijk
zijn van de axiale coordinaat. Er wordt dus een een-dimensio
nale benadering toegepast.Uit de impulswet en de wet van
behoud van massa volgen dan de vergelijkingen, die de stroming
karakteriseren. Dit stromingsbeeld zal door de aanwezigheid
van een boogontlading beinvloed worden.
Het opwarmen van het gas in het gebied stroomopwaarts van de
"vena contracta" 11 zal tot gevolg hebben, dat de massastroom
afneemt; echter, de isentropische aard van de stroming zal
niet aangetast worden. Volgens Cassie blijkt het gebied
stroomafwaarts van de "vena contracta" geen invloed uit te
oefenen op verschijnselen in of v66r de uitstroomopening.
Blijft dus over de uitstroomopening zelf.
Cassie maakt nu aannemelijk, dat in de buurt van de nul
doorgang van de stroom de drukverdeling in de "vena contracta"
nagenoeg gelijk is aan de drukverdeling zonder stroom.
De snelheidsverdeling zal echter veranderen, dit omdat de
warme gaskolom niet precies samenvalt met een stroombuis.
We kunnen ons de stroming dan ook niet langer een-dimensionaal
voorstellen.
Wordt vanaf t = 0 geen vermogen meer aan de kolom toegevoerd,
dan zal het warme gas in radiale richting vervangen worden
door koud gas. De kolom zal dus inkrimpen.
Uitgaande van de wet van behoud van massa voor het stukje Jz
heeft Cassie de doorsnede van de ontlading A ter plaatse z
en tijdstip t bepaald: ...L etA == _.L ~;(Kp) = -IX.

A 41; f f()~ ~ I
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en een funktie van p, T en

(6)

de druk p onafhankelijk is van de tijd.
straling en warmtegeleiding verwaarloosbaar zijn.
het elektrische veld aIleen een komponent in axiale rich
ting heeft: E~ == E

4. de kompressie-arbeid verwaarloosbaar is.
ontstaat de volgende energievergelijking:

~f + 'Y. (\)l~ = ~.. E.

gaan deze vergelijking toepassen op de eenheid van lengte van
ontlading en veronderstellen daarbij, dat:
1. de temperatuur in de ontlading onafhankelijk is van de

plaats en de tijd.
2. de doorsnede van de ontlading konstant is over de eenheid

van lengte.
is:

We
de

Dan

Dan

~ blijkt evenredig te zijn met ~
de geometrie van de uitstroomopening.
Bij de meest voorkomende uitstroomope~ngengeldt voor het gebied
onmiddellijk na de vernauwing, dat -~ ~ 0 • Dit is t.g.v.
het opt~en van schokgolven.
Dit heeft tot gevolg, dat in eerste benadering de doorsnede
vernauwing voornamelijk plaats vindt in het gebied v66r de "vena
contracta". .
Zou ~ konstantzijn over de hele kolomlengte, dan zou het inkrim
pen gelijkmatig plaats vinden. Daar ~ in de praktijk meer of minder
plaatsafhahkelijk is, zal de kolomweerstand daar het grootst zijn,
waar d het grootst is. Dit is van belang bij het doyen van de
ontlading.
Het bove~staande gaan we nu verwerken in de energievergelijking.
(verg. ~))
We gaan deze vergelijking vereenvoudigen door te veronderstellen,
dat:

1 •
2.
3.

Met

.-
+ \7M r0 := j'~

It
geeft dit:

J-. dR
RdX

met A: doorsnede va~ntladihg.

Zoals we in bovenstaande gezien hebben, wordt volgens Cassie de
tijdafhankelijkheid van de doorsnede in het geval, dat er geen
energie wordt toegev oerd, gegeven door:

-.!-- M = - ct.
~ A e&t

Maar dan is "'. ,'\} = c(
De definitieve vorm van de energievergelijking voor een lengte
eenheid van de ontlading is dan:

off
-' ell?- == c{ - -*=?- (7)
R dvt . e

Volgens Cassie is deze vergelijking een redelijke benadering
van.' de werkelijkheid in de buurt van de nuldoorgang van de stroom
en voor een vol<1oende konstante ~ over de lengte-eenheid van de
ontlading. De snelheid waarmee de stroom nadert tot de nuldoorgang
moet voldoende groot zijn, opdat de radiale geleidingsverliezen
verwaarloosbaar zijn.
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Een zeer recente aanpak van het probleem va~ de beblaze~ boog
ontlading is afkomstig van Swanson en Roidtt [2~ en [29]; •
Ook zij veronderstellen, dat de boogontlading een warmtebron
vertegenwoordigt in de gasstroom. De stroming wordt nu niet
isentropisch verondersteld, terwijl ook de warmtegeleiding niet
wordt verwaarloosd.
Swanson en Roidt [2~ nemen aan, dat de energieafgifte door de
ontlading aan het gas zich beperkt tot een dunne, thermische
grenslaag, terwijl daarbu~eRen ongestoorde hoofdstroming aanwezig
is.
Volgens de stromingsleer mag het fenomeen grenslaag aIleen toe
gepast worden, als het getal van Reynolds voldoende groot is, en
het getal van Prantl ~ 1. Voor gassen is bij een voldoende groot
~ukverschil over de uitstroomopening aan beide voorwaarden voldaan.
Bij deze benadering van het probleem mag de ontlading nooit de
gehele uitstroomopening opvullen, omdat er dan geen sprake meer is
van een ongestoorde hoofdstroomIng.
Bij grote waarden van het getal van Reynolds kan de stromings
grenslaag turbulent worden. Dan zal ook de warmteoverdracht een
turbulent karakter hebben •• Bovenstaande is in fig. 3 schematisch
weergegeven.

ko~jL> ~~~Fig. 3. :J -~ ...........~

~ lfa=d
e.Le.klrocle ~ ;. ~ L

'-----+ ~~~-~~~~ _ ±>exY3"ern
1 -

grenc:, lAo..g
Uit vergl. (4) is onderstaande vorm van de energievergelijking
at te leiden door te veronderstellen:

1. aanwezigheid van cilindersymmetrie in de ontlading en
de grenslaag. (zie fig. ~)
stroomsnelheid in axiale richting: V~

stroomsnelheid in radiale richting: Vr
2. Dissipatie t.g.v. inwendige wrijving in het gas is ver

waarloosbaar.
3. Het elektrische veld heeft aIleen een komponent in

axiale richting: E~= E
4. Er is sprake aIleen van turbulente warmteoverdracht en

molekulaire warmtegeleiding in radiale richting.
De totale warmteflux wordt als voIgt opgesplitst

~:. ~/ir +VVYI met <itt : aandeel van turbulentie
V~: aandeel van geleiding.

5. De druk p is onafhankelijk van de tijd t en van de
radiale koordinaat r.

e~ + rYr~; + I v;: ~~ ~~r = Pr + t:i +0-i~?]7')l( ~ -f~r! rlCVt1ro)!

Swanson en Roidt [2~ hebben deze vergelijking geintegreerd over
de totale boogradius Rf (z,t) en omgevormd tot de volgende algemene
integrale energievergelijking voor een lengte-eenheid van de ont
lading:
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(8)

waarden van de betreffende funkties
ter plaatse r=R1

Uitgaande van deze vergelijking kunnen we twee gevallen onderschei
den:
A. De ontlading vult een relatief groot gedeelte van de uitstroom

opening "vena contracta" Ope
Swanson en Roidt veronderstellen dat in dit geval de verandering
van enthalpie en inwendige energie voornamelijk wordt veroor
zaakt door de verandering van de kernstraal R~ d.w.z.:

Rtt &1J (F- Fn ~ cl~ L< JCf-Fi) 1cL ~ ~
o 0 ~t

j(F-~)~ctYl~K~ + ¢~t J(f-n)tLc(YL .t- Jp~(h-ht)7)J~ ~
o ()+" 0 0 \ l t ~ ;t.

+ R~& ) (V,(h-h,hd'L i Ilh -h,)lld~ -t111- f~7'i T{ ld7( I

+ If -P" "I ,1"1 +~ = ~'&) : .M -/; R)
I 0 R1 ,I 4u:t-Rj

1 1f1J'1ol~ ~ ~J J 1

. '1' L. 0_ _ _ _ ---J

waarin F= JfpdT integraaL van energiedichtheid.
o

, z rlR.1
f,) h,) [Cfl't\+~t]Ri

en

R~~~ I) CY.(h-h,hcl1 «:: 1(K(h-hthrl'l[ ~~.
D u

Hiermede is nog niet vastgelegd welk mechanismgeenergieafgifte
aan het koelende gas bepaalt. Dit kan gebeuren door stroming,
door geleiding of door beide.
Onder bovenstaande veronderstellingen ontstaat uit vergl. (8)
de volgende inhomogene, parti~le differentiaalvergelijking
voor Ri(x,t):

,;>Rj'l 'd~lj -r' R,1j (7J .1.6-)
1 <"dt + 0 ~ + -, I = '--- L ~ ( 9 )

i C=0~~1<r''7d~Jr"KLh-h,hci '7
straal van de "vena con-

met

en

en

1J(f= -~ )'tld.~ inwenc~"je. enerCJte
~ =- 0 == ----"- _

) (~(h-h,)1d~ OJ(IOvLJ<. koVlv'ek-h"e.ve. verll·e~

< ~j(~)t)Rf) = ro.Jr~L~ ve-rtie,<;
j -ofSfv;.{h-h.,)~et~ oJ'IQOvLe konv. verL~e~

B. De kernstraal R1 is klein t.o.v. de
tracta".
Nu zal de verandering van inwendige energie en enthalpie voor
namelijk bepaald worden door de verandering van het temperatuur
profiel in de ontlading.
Mathematisch betekent dit: 1 R~

R/- ~t J(f- G)'7d~ » J(F-G) ~}ctl ~
o

RL 2- 1f p-X(h-h1) 'YJdrJ >> 1rp~(h-h1) '1 d. ~ ~I?t .
I u~ ()II I 0 I l cJ ~



diffu-
[29J )
de vol-

(10)

Ook hier kan het temperatuurprofiel in dit stadium bepaald
worden door stroming, geleiding of door beide. Swanson en
Roidt ondernemen nu de volgende stappen om hun energieverge
lijking te vereenvoudigen:

1. Zij lineariseren Pr , h, ~ en F als funktie van S als voIgt:

X. - V·
1

- '"JX'; (c· _ ('S )
L 4-,. - ~S ~ ~1

met X~ :<E===j> .f; J hJ \lJ F en s::::!j7f tt dr
~~ 0

Hierin wordt cys konstant verondersteld en geeft Xr,1
de waarde van X~ ter plaatse r=R1 weer.

2. De radiale verde ling van S is ee.n eerste orde Besselfunktie

s- Sf = ~81 rip.,) S~)t)
Hierbij is een splitsing van de variabelen r,z, en t toe
gepast. Dit is slechts toegestaan als de onafhankelijke
variabelen r, z, en took daadwerkelijk onafhankelijk
zijn. We zullen in hoofdstuk 5 zien, dat aan deze voor
waarde niet altijd voldaan is. Hier volstaan we met de
opmerking, dat r, z en t onafhankelijk zijn als relatieve
verandering van de kernstraal 4!1Rt/R1 en ook van de boog
lengte d11r verwaarloosbaarklein is.

3. De radiale warmteflux ter plaatse r=R t wordt als voIgt

omgevo:~~ 'd7 __ d~J
~h\ ~;Jff! - -~r R1

en 01 = - ~ ~ S/ waarin ~ de turbulente
~ , ~r Rt siekoefficient is (zie

Substitueren we dit alles in vergl. (8), dan ontstaat
gende pariele differentiaalvergelijking:

~ S~ ~ $~ ---c: &L *" 011t )"Y 'Jt + ld~ + f P = C L ~

dF f)~ o~
met 'Y= ~ t1==:ZU+f Rl + 1ro$

'r~ ~~ f'K'dhl()S
Hierin is r'K de gemiddelde waarde van het produkt p"1i over
de kernstraal. Vergl. (10) is een differentiaalver~elijking
voor de tijdafhankelijkheid en de afhankelijkheid van de
axiale koordinaat van de funktie S(r,z,t). Deze funktie wordt
vaak de po~entiaal van de warmteflux genoemd. Tussen de
warmteflux~ en de funktie S bestaat namelijk hetzelfde ver
band als tUBsen de elektrische potentiaal en het elektrische
veld. De vergl. (9) en (10) vertonen een sterke gelijkenis.
Zo kan bijvoorbeeld een oplossing van ver~l (10) gevonden wor
den door inA~en oplossing van vergl (9) R1 en C te vervangen
door resp. S en C~.
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HOOFDSTUK 4.

DE OPLOSSINGEN Y!li DE STATIONAlRE ENERGIEVERGELIJKING.

4.1. ~ konduktie-vergelijking.
De energievergelijking voor de stationaire toestand is in
di t geval: cCT'

~ --} i~rK dr I =lic)~ + i~J~)E
We vereenvoudigen deze vergelijking nog verder door te ver
onderstellen:

1. De straling is verwaarloosbaar. (T S 10.000oK)
2. De ionenstroomdichtheid is te verwaarlozen t.o.v. de

elektronenstroomdichtheid, (t.g.v. de geringe beweeglijk
heid van ionen) en de wet van Ohm is geldig voor het
plasma. (t.g.v. grote botsingsfrekwentie)

De resulterende differentiaalvergelijking is een inhomogene
tweede-orde-vergelijking met niet-konstante koefficient:

( 11 )

omdat

Al in 1935 is een grafisDhe oplossing van deze vergelijking
gegeven door Brinkman. ]
Ben analytische oplossing van de stationaire energievergelij
king levert grote moeilijkheden op, omdat de temperatuur
afhankelijkheid van de materiaalkonstanten k en <r slechts
grafisch bekend is en/of wordt weergegeven door een zeer
gekompliceerde analytische funktie.
Om toch tot een oplossing te komen is deze temperatuurafhan
kelijkheid in de literatuur door eenvoudige funkties benaderd.
Hierbij wordt dikwijls gebruik gemaakt van een hUlpgrootheid
nl. de potentiaal van de warmteflux:

'j1 'P
S= f !I'd.!? ~ f K J1'

TIN CI

De temper~~~urafhankelijkheid van S is grafisch te bepalen
ui t Jot::: KLrr)
Voor molekulaire gassen vertoont de warmtegeleidingskoeffi
cient'een of meer dissociatiepieken beneden 10~ oK en voor
hogere temperaturen nog een of meer ionisatiepieken.
Bij N~ obij voorbeeld bevindt zich de dissociatiepiek op
7 , 5 • 103 K b i j 1 a tm •
Deze pieken vinden we ook terug in de funktie S=S(T), zij
het minder geprononceerd.
De dissociatiepiek in ~ ontstaat, doordat gedissocieerde
molekulen naar een gebied met lagere temperatuur diffunderen
en daar rekombineren onder afgifte van energie.
Kombineren we de funktie~=V\T) en S=S(T) dan is hieruit
grafisch c:J=cr{ S) te bepalen.
In fig. 4 is dit schematisch weergegeven •

.
;
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Fig. 4.

Door de funktie ~=U(S) m.b.v. eenvoudige analytische funkties
te benaderen, zijn een aantal (mathematische) modellen van radiaal
symmetrische boogontlading ontstaan.
De voornaamste hiervan zullen we nu in het kort bespreken.

voor r=o
voor r=Rw
voor r=o

4.1.1. Ret eenkanaalsmodel.
4.1 .1 .1. Edels ~ Fenlon [15J hebben het eenkanaalsmodel
gebruikt voor een thermische boogontlading in een nauwe
buis.
Zij verondersteldeni

1. De boogontlading vult de hele buis op.
2. De buiswand heeft een konstante temperatuur Tw.
3. Ret soortelijk geleidingsv~rmogen is een lineaire

funktie van de warmte flux: \1::: At S
4. De macroscopische deeltjessnelheid is,nul.

~et bovenstaande veronderstellingen wordt de stationaire
energievergeli jking: (zie vergl. (11))

_ .1. eLl r cL~ I = At SE
t

r d,rl etr 1

met als randvoorwaarde:{ S = So
S = 0

~ - 0dr -
De oplossing hiervan is:

4.1.1.2. Ret exponentHHe model. V1] eh Dr]
Dit model gaat uit van de energievergelijking in de vorm
zoals Edels en Fenlon die gebruikt hebbeni

_..L4-}rJ~l.. =ult
r dJr1 cLrJ

in dit geval echter wordt het funktionele verband ~=~~)
benaderd door een e-macht:

~=: Aou~.xFG5S)-I} met Ao ,B posi tieve konstanten.

De benadering is echter slechts redelijk voor kleine waarden

met

.. ..

s= So 1:(i'w r)
met~lhet eerste nulpunt van de

tw =E VA
O~ orde Besselfunktie •
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LlnH~

van de warmteflu. S, daar <J= <1"( S) een verzadiging vertoont
voor grotere waarden van S.
De oplossing van bovenstaande vergelijking onder de rand
voorwaarden

{

S=S voor r=O
• 0

dS =0 voor r=O
is dan dr

b It. -.B~c
C) 4 0 e, (13)

= (r~E'~AoB;- (Je-:a-Sc/,

De statische spannings-stroom
karakteristiek~dan te bepalen uit

'f:F)

I == mE J<JLr) retr = ~}

D E - konet. 1 t . d t·· tus - I ,1e geen 1n goe e overeens emm1ng 1S me
~de experiment~n aan een vrij brandende boog.
Bij dit model is het dus niet noodzakelijk de temperatuur
van de~ntlading te kennen.
Omdat de randvoorwaarden geen ruimtelijke beperking aan de
ontlading opleggen, zou het model kunnen dienen als benade
ring voor de vrij brandende boogontlading.

4.1.2. Het tweekanaalsmodel.

4.1.2.1. Het model van Ma,yr '[2].
Mayr denkt de ontlading opgebouwd uit een kern met een
nagenoeg konstante temperatuur (4000 - 5000 0 K) en een
grote geleicfbaarheid " Deze kern gaat geleid~l:L1k over
in een gebied met grotere temperatuurvariaties en een ver-
waarloosbaar kleine geleid baarheid : de schil.
De warmtegeleidingscoefficient wordt over de gehele kern
doorsnede konstant verondersteld. Uitgaande van de eerder
genoemde stationaire energievergelijking toont Mayr aan,
dat voor Nl bi j 1 atm. en T~ 4C 1O~ oK de specifieke
geleidbaarheid voldoende nauwkeurig weergegeven wordt
door de volgende analytische funktie:

met flo::: £.r

met ~ : geleid baarheid
de. boogas.

en r, _I.::r 1111.
a - J't(. G: lJe

De straal ro is afhankelijk van de totale stroom I door
de ontlading. Uit de exponentiele straalafhankelijkheid
van ~ volgt, dat de specifieke geleidbaarheid verwaar
loosbaar klein is voor r ~ 3ro
Bovenstaande funktie gesubstitueerd in de stationaire
energievergelijking (vergl. 5) geeft dan:

In~ +~ [1 - e{~rS) =0

op
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We hoeven nu niet langer K als konstant te beschouwen.
Echter, in de aanname van 'T = '\f (r) zi t weI die konstante
warmtegeleidingskoefficient verwerkt!
Het result~at is dan een uitdrukking voor

ryK drp ~ 9 (7ll9.) - qIT) =:r ~ df - ~I(r)
7 D D 'fw

waarin g het bepaalde funktionele verband weergeeft.
Hierbij is verondersteld, dat de ontlading op een afstand
Rwbegrensd wordt door een wand met een temperatuur Tw.
Geven we de astemperatuur, dan is T = T(r) uit het boven~
staande te benalen.
De statische spanningsstroomkarakteristiek E, I is volgens Mayr
als vo~g~ ~e oepalen:
Bi j gegeven Tas ligt ~ vast. Dan is ook ~to) bekend:

(lto)::: o. 3b~ ~
Hieruit voIgt weer via een grafiek T(ro ).
Bovendien blijkt voor r = r o de oplossing van de energie
vergelijking als voIgt te zijn:

In ~ JI;, ~ ~): 'YK <i'l' = ~lr [,{'f<V.~ - 1\W(re)/1 (15)
~o11 J

is dus een hyperbool.
van de boog is

E,I-karakteristiek
geleid baarheid

C 1: --l\==-W= ~iLro

De
De

(16)

waarin r o te bepalen is uit de randvoorwaarde T(~ = Tw.
Geven we dus de astemperatuur, dan zijn r en E te bepalen.
De methode is echter nogal bewerkelijk!

voor

voor r = R1

voor r = Rw
konstante temperatuur:
o .!!:. r ~ R1

4.1.2.2. Het model Yl!.!! Steenbeck. [1 ~ en B7J
De eerate onderzoekingen aan de boogontlading gingen van
dit model uit. Men veronderstelt hierbij, dat de ontlading
zich afspeelt in een cilinder met een straal R1 , de z.g.
kern. In deze kern worden de temperatuur en de druk konstant
veronderateld. Dit heeft tot gevolg, dat binnen deze kern
de materiaalgrootheden (j en ~,R konstant zijn.
In het gebied tusaen deze kern en de wand (r = BW, de z.g.
schil, vindt de warmteoverdracht naar d~omgeving plaats
in de vorm van geleiding. Maken we nu ook weer gebruik van
de warmtefunktie S, dan wordt de stationaire energieverge
lijking voor de schil:

-+-:i{r~1 =0

met als randvoorwaarden:{s = So
S = 0

en voor de kern geldt, vanwege de
S = So voor

en (j= ~ voor
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De oplossing van de energievergelijking voor de schil is:

(17 )

(18)

dlrl = S LRwjr
I5(;J 10.Rn Rw

IRt
Voor de bepaling van de spannings-stroomkarakteristiek
ons de volgende vergelijkingen ter beschikking:

.I -«2- ..-E = 'tc I Va

en

staan

(20)

J:S ~-"",R,~ ~ ~ {fl.wl (19)
~i R,

Bij gegeven Tas staan hier twee vergelijkingen met drie
onbekenden, nl. I, E en R1 •

De benodigde derde vergelijking wordt gekonstrueerdm.b.v.
het minimumprincipe van Steenbeck, dat luidt:
Ri., zal zodanig zijn , dat E minimaal is, dwz.

'()8]'oR1 J:' Rw :=: 0
- - )

Dit geeft een uitdrukking voor R~:

o R l .Ldl~ {
Tt,:::: W eJ(Pl - t d ~ ~C>

Hierbij zijn zowel So als ~ een funktie van R;10

Uit deze drie vergelijkingen is dan in principe de E-I
karakteristiek te bepalen.

Fig. 4a

ke. n

Fysisch gezien lijkt het Steenbeckmodel weinig reeel, omdat
de energievergelijking niet geldt voor de boogkern.
Ook hier moet de astemperatuur gegeven zijn om spanning
en/of stroom te kunnen bepalen.

e e4.1.2.3. ~ _1_ ~ ~ paraboolmodel. [1 fl en [1~
Bij het eerste paraboolmodel wordt S in de boogkern
langer konstant verondersteld. Dit houdt in, dat de
tuur in de kern plaatsafhankelijk is.

niet
tempera-



voor 0 ~ r ~ RL
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De elektrischegeleidbaarheid in de kern is echter weI konstant,
dwz. ~ is temperatuuronafhankelijk.
De stationaire energievergelijking wordt dan voor kern en schil:

) -' J h' cl~ ( ~ E~r Jr\ ;J,;,;: {=-IJo

en

Voor de

Voor de

+t {r~H = 0 voor Rt ~ r ~ Rw

kern is de oplossing m.b.v. de randvoorwaarden:{ d
~IO)= ~o

ci ri ott. ~
~ = 0>. -t a;; E r ~ = <J

o
schil krijgen we m.b.v. de randvoorwaarden: {. .

S n R ~w) =0

s.n: = t. R.I Pv,., l'IVI wlr ~jR.l =3,

8j. is o.a.

Fig. 5.

te bepalen uit de voorwaarde (zie fig. 5):

$oJ U{~) cL ~ = ~(~f- ~~)
o

u; - - - -1:--------;1
I I
I I
I I
I I

I

en

Bij gegeven 8 1 bevat bovenstaande oplossing twee onbekenden,
nl. R~ en E. Deze kunnen geelimineerd worden m.b.v. de kontinu
iteitsvoorwaarden:

~~1) = ~ill{) = ~L

ci§j ::: d ~§1
Jr R, dJr Ri

Bet resultaat is dan:

~):: <go l' -~- ~l/~o) ~ 1 voor o 6. r ~ R;1. (21)

.k Rw/r'i}i') = S, 1m II>tlR
1

voor Ri. ~r ~ Rw (22)

en R1 = Rv ~f 1~ - ~}~J-f { (23)
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Voor geleidbaarheid ,en toegevoerd vermogen per lengte
eenheid krijgen we ne uitdrukkingen:

~ = ~ ~Ij-; 0f.F ~ t ~l~, fr (24)

en

Fig. 6.

:r.E: = 4~1t C:j°J~1 -t)
In fig. 6 is het verloop van cr-=~(r)
Aan dit parabolische verloop ontleent

~)r

(25)

en S = S(r) geschetst.
het model zijn naam.

Uhlenbusch 01J heeft een verwant paraboolmodel geintrcduceerd.
Dit ontleent zijn naam aan de vorm van ~=Gir).
Uhlenbusch veronderstelde namelijk voor de boogkern, dat

voor 0 ~r ~ R,L

De oplossing van de energievergelijking onder dezelfde rand
voorwaarden als boven is dan:

en

<;jf)= ~i 1- i [1- <$'I'tl)Wll-~)\

~(rJ = ~1 tw Rwlr
k RWIRJ

R~ = ~P\ ~ (1- ~1/~o){-i

voor

voor

(28)

Deze uitsrukkingen verschillen slechts van de
bij het eerste paraboolmodel door de faktoren

overeenkomstige
4/3 en

~ - ~~,l )
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4.1.2.4. Ret Besselmodel. [1fl en 67] .
Bij dit model wordt ij'"""'= \J (S) benaderd door een rechte, zoals
Edels en Fenlon dit gedaan hebben bij hun eenkanaalsmodel. Bij het
tweekanaalsmodel krijgen we dan de overeenkomatige benadering:

(zie fig. 7):

en
voor o.s; S ~ SJ.

Fig. 7.

<;;;----------
I
I

I
I

~~\ rl I
I

(30)

en

Vervangen we bi j Edels en Fenlon S door (So-S.1.), dan kri jgen we
de gevraagde uitdrukkingen voor he~ Beaselmodel.
Verder af te leiden resultaten zijn:

Ri == Rw 0Kp { ~I ~~~) G- <t~'~f)r·t

~ met ~~ : 1e-orde Besselfunktie

T. ~ = a'ii, \~'I~f -1 i~l ~IB@.j

I = bii:~ "" ~,B@,) exp I1- ..q,B@d L' - ~1~IJr
~ 4j r

~r~)d~ = t~o-~J vet,]
o

met als bijvoorwaarde

. Fig. 8.

Ook dit model ontleent zijn naam aan de vorm van S
~J~

= S(r).

kerh
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Vergelijken we de bovenstaande tweekanaalsmodellen, dan blijken de
uitdrukkingen voor S(r), R , IE en liE grote overeenkometen te
vertonen, terwijl toch de veronderstellingen nogal uiteenlopend
zijn. Pflanz heeft dit gegeven gebruikt bij de bepaling van ~

m.b.v. een z.g. "vormfaktor".
Uit vergl. (32) voIgt een uitdrukking voor SL:

.z ~
<J~ == ~o - otSo) ! utE)cL s

voldoet
9) :

Daar So een funktie is van de temperatuur ter plaatee van de as
van de boogontlading, en hierdoor een funktie is van de totale
stream I, is ook S~ stroomafhankelijk.
Neemt So toe met een bedrag L1 So, dan zal Sj, een verandering A Sj.
ondergaan, die gegeven wO~dt doot~+f~o

. .4~1 = A <s 0 + ~ r(JJ ~ - J velg .--t---.d----:<v=:--V-=-]
Va 0 0 (J;; +4 Vc --. j

()~ ~c

hogere orde termen in tl So' dan
volgende uitdrukking (zie fig.

Verwaarlozen we tweede en
.A Si, bij benadering aan de

Fig. 9.

~------

tholJO--------

Hierui t voIgt, dat.A Si van teken omkeert, zodra ter plaatee So de
helling van q-=V-(S) gelijk wordt aan de helling van de lineaire
benadering.
Deze variatie in S~ heeft tot gevolg dat de kernstraal R~ een
minimum doorloopt ale funktie van de stroom.
Men moet dit niet verwarren met de z.g. "kernvorming". Deze is
namelijk een gevolg van de dissociatiepiek in het verloop van de
warmtegeleidingskoefficient K .

4.1.2.5. Ret tweekanaalsmodel Yill! Pflanz. O~

Bij de voorafgaande tweekanaalsmodellen was telkens het geleidings
vermogen in de schil verwaarloosd. Pflanz nu, heeft ook voor de
schil een eindige geleidbaarheid verondersteld. Voor het overige
is dit model gelijk aan het Besselmodel, dwz. ~ =~(S) wordt door
twee rechten benaderd, een voor de kern en een voor de schil:
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voor
en

v:::A1 ~
Dit is in fig. 10 weergegeven.
Voor de boogkern zijn de resultaten identiek met het Bessel
model, met dien verstande, dat Si vermenigvuldigd moet worden
met (A}.-At)/At.
Voor de boogschil wordt de algemene oplossing:

~l =: C ~~(gV,fr)t J) Alio( BVlf; r] (33)

)fee ~ oe._~rde.. .JKumant'l {unkhe
met randvoorwaarden: S(EW = 0 en S(R~) = S4

Als extra voorwaarden hebben we nog de kontinuiteitsrelaties
voor r = Hi. Het blijkt echter dat dit niet voldoende is
voor een eenduidige oplossing.
Pflanz stuitte bij de bepaling van het dynamische gedrag van
zijn model op gelijksoortige moeilijkheden.

Fig. 10. ~

----T-----
I ---L q-=A-~ S+15;,. c:: A.t(~-S,) +AS,
I I
I ,

~chrl I I
I I

I

daarentegen voor de boogspanning de

E ::: ~,.
E+F Rw VIFt'

(30):vergl. (29) en

E - ~I
- R1 0Cmet

Ter afsluiting van de behandeling van de tweekanaalsmodellen
volgen nu nog enkele opmerkingen.
Is de astemperatuur T s gegeven, en zijn tevens grafieken
beschikbaar van S=S(T' en \i=\T(T), dan kunnen I en E be
paald worden. Het exponentiele model en het eenkanaalsmodel
vormen hierop een uitzondering.
Maken we gebruik van het eenkanaalsmodel van Edels en Fenlon,
dan kan voor het 1e-paraboolmodel en het Besselmodel een
expliciete uitdrukking voor de stationaire spannings-stroom~

karakteristiek afgeleid worden.
Zo voIgt voor het Besselmodel uit

-~~1.r = ------,,------=----

E tv.. RllRw
Edels en Fenlon vonden
volgende uitdrukking:

Dan is:
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Veelvuld~e wordt bij deze mathematische modellen gebruik
gemaakt van de voorwaarde van kontinuiteit van afgeleide
ter plaatse van de straal van de boogkern, dwz. ter plaatse
van r = R1 • Ret argument hiervoor is van fysische aard: de
warmteflux 8 zal geen knik vertonen voor r = R~.

Echter, door het funktionele verband 'V = v( 8) te benaderen
door een analytische funktie, welke een "knik" vertoont ter
plaatse 8 = 81' introduceert het model zelf een scherpe
grens tussen kern en schil. In werkelijkheid vindt deze
overgang natuurlijk geleidelijk plaats.
Zuiver wiskundig gezien mag dan ook bij bovenstaande mathe
matische model1en geen gebruik gemaakt worden van de konti
nuiteit van ~ ter plaatse r = Rj •

lJi t fysisch oogpunt zal:t de "knik" in CJ = (T( 8) niet scherp
zijn en zal inderdaad ~ kontinu zijn ter plaatse r = R1.
Daar de bovenstaande tweekanaalsmodellen berusten op een
benadering van r-= \1(S) of van 'V=\r(r), is hun geldigheid
beperkt.
Willen we een model dat een betere kwantitatieve overeen
komst met de fysische realiteit vertoont, dan moeten we
overgaan op een meerkanaalamodel.

4.1.3. ~ meerkanaalsmodel. [1D
Bovenstaande aanpak kan men verder uitbreiden door de
funktie 'J = \r(S) onder te verdelen in n intervallen en
haar in elke intervRl door een rechte te benaderen.
De uitdrukkingen worden dan dermate gekompliceerd, dat het
doel van het mathematische model - nl. het voldoende nauw
keurig weergeven van het funktionele verband tussen de
booggrootbeden - voorbij geschoten wordt.
Dit manifesteert zich reeds bij het driekanaalsmodel van
Uhlenbuscb. [11] •

4.1.4. ~ iteratiemethode ~ Uhlenbusch. ~D

Uhlenbusch heeft de energievergelijking exakt opgelost.
Dit doet hij door de vergelijking tweemaal te integreren
en gebruik te maken van de randvoorwaarden 8 (l\J = 0, dJ!:.j::: 0
en 8 (0) = S • r 0
Bij verwaar£ozing van de straling krijgt hij dan een vrij
eenvoudige uitdrukking voor 8(r). Verwaadoost men de straling
niet, dan wordt de uitdrukking aanmerkelijk gekompliceerder!
Ret proces gaat als voIgt: Men neemt ~= V; en bepaalt dan
S;r: = ~ (r).
Deze uitdrukking neemt men dan ala "betere" benadering voor
~=~(r) en Bubstitueert opnieuw; dit levert 8~(r) op,
enz. enz •••
Ret is natuurlijk de vraag of dit ite~atieproces altijd
snel genoeg konvergeert om bruikbaar te zijn. Bovendien
neemt na een paar iteratiestappen de hoeveelheid reken
werk aanzienlijk toe.
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4.2 •.~ konvektieYergeli piking. [4] , [22] , [29] •
Voor de stationaire situatie wordt de energievergelijking
zeals Cassie [4] die heeft afgeleid:

<-
ex, == \}-.:~

E:

Hieruit voIgt:
I; = \1 £CX

c V 0-

Dus de statisehe boogspanning is onafhankelijk van de stroom
400r de ontlading.
'£'.')Yl.(;;,' ~ Zowel E ale a~ zi jn voornamelijk temperatuurafhanke
lijk. Tevens is ~ afhankelijk van de druk, de temperatuur
en de geometrie van ~e uit8t~oomopening.

Swanson en Roidt ( ~2J en L29] ) hebben voor hun boogont
lading een vergelijking voor de kernstraal R~ afgeleid (vergl.
(9)) en tevene een vergelijking voor de tijdafhankelijkheid
van de warmtefluxpotentiaal S(~,r,t) (vergl. (10)).

De eerste zou de boogontlading besehrijven bij grote waarden
van de straal R~ , dUB bij grote stromen, terwijl met de
tweede vergelijking de ontlading besehreven kan worden bij
kleine waarden van R1 , dUB bij kleine stromen.
De stationaire oploBsing van vergl. (9) voor een stroom Is is:

R ~) =iCI~(,- ii2)111~ (35)
'1~~ i

Koneentreren we ons op de "vena eontraeta" (~=lv
dan ontstaan de volgende limietgevallen:

zie fig. 3),

~,~~v) =~r;lvt
1 1vL<t

en (:~6 )

(31)

Swanson en Reidt hebben Behattingen gemaakt van de parameters
~ en C voor SFb , uitgaande van de volgende gegevens:

1s = 80 kA. ; p = 10 atm.
T = 2.10~oK ; Iv = 10 em.

Het resultaat is: R1.~ t:1 3,3em en R
IS

t;;:J 1,8 em.
i11'c:..<t ~lv» t

Uit de wet van Ohm en vergl. (36) is dan de stationaire
boogspanning te bepalen:

~~ ~,) = { C1.nL\<"~ol'l]r en E~av) = E.qv) 'ffl:
i 1,,<<::1 1'1\1//1 i1y~<::::1

De evereenkomstige stationaire oploesing voor vergl. (10)
kan heel gemakk~lijk gekonstrue~rd worden door Rfl./ te
vervangen door (Sl' en C door C rIf •
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!!Q.Q!DS TUK 5.

DE OPLOSSINGEN VAN DE DYNAMISCHE ENERGIEVERGELIJKING.

Daar we in een schakelaar te maken hebben met een spa~ning ·en
een stroom die tijdsafhankelijk is, is het van belang het dyna
misch gedrag van een boogontlading te bestuderen.
Wij zullen ons verder koncentreren op de energievergelijking,
zoals we die eerder afgeleid hebben uit de plasmavergelijkingen.
Bij deze afleiding is o.a. verondersteld, dat het plasma lokaal
in thermisch evenwicht is (LTE), dwz. dat men aan het plasma een
eenduidige temperatuur T kan toekennen. Is aan deze voorwaarde
niet voldaan, dan mag men geen gebruik maken van de energieverge
lijking in bovenstaande vorm.
Uhlenbusch DTI nu, heeft de grootte-orde bepaald van de tijds
duur, die het plasma nodtg heeft om vanuit de ene evenwichts
toestand in een andere over te gaan.
Hij stelt, dat de frekwenties in de uitwend~ge parameters E(t)
en I(t) niet groyer mogen zijn dan 10~ a 10 Hz.
Volgens Pflanz L17J daarentegen zijn ook frekwenties van
1010

- 10 11 Hz. toelaatbaar.
Daar het dynamisch gedrag vua de boogontlading in de literatuur
vaak onderzocht wordt m.b.v. stapvormige veranderingen in stroom
en/of spanning, zou dit kunnen leiden tot discrepanties tussen
theorie en experiment.
In de literatuur is veel aandacht besteed aan het dynamisch ge
drag van de boogontlading. Vele auteurs gingen daarbij uit van de
tijdafhankelijke energievergelijking, zoals die uit de plasma
vergelijkingen kan worden afgeleid.
Dit is een vrij gekompliceerde partiele differentiaalvergelijking
met als onafhankelijk variabelen r en t. um tot een oplossing
van deze vergelijking te komen, wordt de ontlading vaak opgesplitst
in twee gebieden: kern en schil. Zowel voor kern als schil kan dan
een differentiaalvergelijking worden opgesteld. Ook bij het op
lossen van de stationaire energievergelijking werd vqak van deze
opsplitsing gebruik gemaakt. (zie hfdst. 4)
In het dynamisch geval is echter de grens tussen beide gebieden
- de kernstraal R1 - tijdafhankelijk. Hierdoor is het definitie
gebied van de reap. differentiaalvergelijkingen niet konstant.
Willen we uit hun oplossingsverzamelin~d.m.v.de randvoorwaarden
een oplossing destileren, dan stuiten we op moeilijkheden van
wege de tijdafhankelijkheid~anR1 •
We kunnen ons afvragen onder welke omstandigheden.R~ toch nage-
~noeg konstant zal zijn , ondanks een verandering van spanning en
stroom.
In het voorafgaande hebben we gezien, dat Ri een funktie is van
de astemperatuur van de boogontlading. Deze funktie is voor elk
model verschillend. Dit heeft tot gevolg, dat een veranderihgl4Ri /

een funktie is van Tas en van het gebruikte model.
Eisen we, dat zowel in kern als Bchil de randvoorwaarde voor de
energievergelijking nagenoeg konstant blijft, dan zallAR 11 niet
aIleen klein moeten zijn t.o.v. de evenwichtswaarde Rl , maar ook
t. o. v. RwRj, • Er moet dus voldaan zi jn aan de volgende voorwaarden:

ILlR~fI~~1 en
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Is R! ~ Rw, dan legt de tweede eis strenge eisen op aan de
amplitudes van de veranderingen in spanning en stroom!
Aan de gestelde cisen kan ook voldaan worden door de frekwenties
van de veranderingen in spanning en stroom zo hoog te kiezen,
dat de temperatuurverdeling in de ontlading niet in staat is deze
veranderihgen te volgen.
Beperken we ons tot de kern van de ontlading, dan kan het vol
doende zijn, als voldaan is aan de voorwaarde JaR1/Rfl <:::<:1
We zullen nu allereerst enkele oplossingen van het bovenomschreven
probleem uit de literatuur behandelen.

5.1 •.Oplossingen ~ de dynamische konduktie-vergelijking.

Allereerst beschouwen we de energievergelijking zoals we
die afgeleid hebben in het geval, dat de energie-afgifte
naar de omgeving plaats vindt door geleiding. (vergl. (5».
Verwaarlozen we in deze vergelijking de straling en passen
we de wet van Ohm toe op het plasma, dan ontstaat een
dynamische energievergelijking van de vorm:

a(pc) _ --L £.... {r K'd 'T' 0+) 1 = C11r.+) st (38)
at r Q r tcl r 1 v ~}

Deze vergelijking is het uitgangspunt geweest voor be
schouwingen over de dynamische b02gontlading van o.a.:

- Frind (1960) ~J
- Uhlenbusch (1962) D11
- Edels en Fenlon( 1965) ~ 5J
- Pflanz ( 1966) lJ 7J
- Philips ( 1967) (18J en 119J

We zullen eerst oplossingen van de dynamiscbe vergelijking
bespreken, die uitgaan van een evenwichtstoestand in de ont
lading tot aan een tijdstip t = O.
Voor t<: 0 wordt de ontlading dan beschreven door een een
of meerkanaalsmodel, zoals die boven besproken zijn.
Daarna volgen nog twee oplossingen die in wezen berusten
op linearisering van de boogparameters.

5.1.1. Dynamisch model ~ Edels ~ Fenlon.
Met de uitdrukkingen It d

~= rr; t>

(zie fig. 11)

wordt de dynamische energievergelijking:

rtt,+~ i- ~t)+- (A.f.J.-+_I_'dE) /fi)t) =_1 ~t) (39)
Qrt (' CJr ~ I CtE' <)-c ~ CJ.~-t

F · 11 ~ eJo-"19. •

I

I
I
I
IRjD~Ok

---1"'"---------;--------# ~



28

(40)

Bij dit model is scheiding van variabelen toegestaan, omdat de
kernstraal Rj samenvalt met Rwvoor elk tijdstip t. Dan ontstaat
m.b.v. de substitutie j(r,t) = J(r)F(t) het volgende stelsel
vergl. : t.t ~(,1 J l-,r;"
plaatsafhankelijk deel: ~_~+-L~J +oZ-l- h6"") = 0Jr:t r- dr -0

(41 )

(42)

k'-~- Al,met

en

ti jdafhankeli jk deel: -'-.. d'p+~ - Eltl Aiel -~ ~Ett) +CtC/-=0
Rt) C\, as) cd"

0('" is konst.
De oplossingen van bovenstaande deelvergelijking zijn resp.,
uitgaande van evenwicht op t = 0:

~fr')::: ~(9) ~~e' rlRw) met ~~~: O!-orde Besselfunktie.

Pfrl =:~ E~ exp\t)(E~) -~)tL+i

en

Daar we bij een schakelaar in een circuit te maken hebben met de
ontlading als geheel, is het van belang de uitdrukkingen voor de
totale stroom en de totale geleidbaarheid van de ontlading te ken-
nen: ~J ), tf1r. ' . ~2.) I

ttt) = 0 2-lrri0t ) Jt~ = ~) p.:~) eAf \V 0 lIj1~) -~ eLi:

met ~§)= W~(J)Jl~/~@l)(~l

Indien E(t) bekend is, kunnen we let) en G(t) bepalen. Is daaren
tegen t(t) bekend, dan is niet zonder meer E(t) te bepalen.
Uit het tijdafhankelijk deel van de d.v. voor j(r,t) is echter
een expliciete uitdrukking voor E(t) af te leiden:

F&) e-i/cr:r:.

Edels en Fenlon hebben in bovenstaande uitdrukkingen verschillende
stroom- en spanningsvormen gesubstitueerd en het gedrag van de
integrale boogvariabelen nl. let), E(t) en G(t) bestudeerd:

- .§.t!!p_in !!p§:nning: E{j;) = Es { l-l{&f Ue( t) eenheids-stapfunktie.

Dan is q~io ii-liE
Dus neemt de geleidbaarheid van de kolom exponentieel met de
tijd af.



29

Leggen we op t 1. /' t weer een spanning E1. aan, dan bli jkt voor
E~/<F'sherontsteking op te treden en voor El. <: Es dooft de boog.
Dit is het gevolg van de speciale E-I karakteristiek van het
stationaire model van Edels en Fenlon. (par. 4.1.1.1).

- ~t!!p_in §.troom1. i&) = To { I +@~ -'J ~(j;)I
Dan is Ltr = [11l?)'-lle<;'tr~@J

en t:S= [I ~l~)'_'1 et~~r
De boogspanning nadert exponentieel naar de oude waarde Es '
terwijl G(t) exponentieel naar ql :.:J:ilEs nadert.

- Harmonische stroom:
De-konstan~e-R912~bepalen we in dit geval door te eisen, dat
G(o) = G(~). Er wordt dus verondersteld, dat inschakelverschijn
selen uitgedempt zijn.
Dan is '

B® = I' ~ i.\.lJ-t + UJLE. ~h W+

I +lI./J'C'E)'l..

(44) (zie fig. 12)

en
co'::. 2Ml-t + w'tE ~~h ~w t

1-
1+~~IiO)

Fig. 12.

herohhteklh9<;
pfekje

Voor WtE //1. gedraagt de boog zich als een.,-;eerstand.
Voor w(;\;. c::::<.t is de boogspanning nagenoeg konstant.
Voor de tussenli~gende waarden van w~ is er een faseverschil
tussen G(t) en ttt) t.g.v. thermische traagheid van de boog.
Voor kleinere waarden van ~~ vinden we een z.g. "herontstekings
piek" van geringe hoogte.
Deze ontstaat, omdat onmiddellijk na de nUldoorgang van de stroom
de weerstand van het boogkana31 aanvankelijk toeneemt, daar de
vermogenstoevoer nog niet in staat is.het vermogensverlies te
kompenseren.
Een z.g. "bluspiek lt aan het einde van de halve peri ode ontbreekt



met C'p s.w. bij konstante druk
en I de dichtheid.
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volledig. Dit duidt erop, dat de toename van de weerstand van het
boogkanaal v66r de nuldoorgang van de stroom slechts gering is.
We zullen verderop zien, dat schakelaars in een LRC-circuit vaak
een dergelijk spanningsverloop vertonen, als er sprake is van een
z.g. "onmiddellijke herontsteking".

5.1.2. Het I: dynamische model van Frind. [~

Met de substituties

Cl (p '£) _ fC "?J T'
CIt - P~t

wordt de dynamische vergelijking voor de boogkern, in het geval er
geen vermogen wordt toegevoerd (E=O):

-'~ 1r~+)1 ::: ~I ofui) (35") met k=- -k konstant verondersteld.
r'r;)r l or k 'd-t I r

Hierbij is dus de druk zowel plaats- als tijdonafhankelijk.
Radiale vereffeningsstromen worden dan ook verwaarloosd. Uitgaande
van een evenwichtstoestand op t = 0 en toepassing van scheiding
van variabelen, is dan de oplossing van d'e vergl P S") :

B( - ~~k -t-
ot!;-t} = \J(o)o) ic LA I r} Rw) e Rt

Door scheiding van varialbelen toe te passen, veronderstelt Frind,
dat de kernstraal R~ gedurende het gehele herstelproces konstant
blijft. Dit is zeker niet het geval!
Wel zal onmiddellijk na het onderbreken van de stroom de relatieve
verandering van Rj klein genoeg zijn om scheiding van variabelen
te rechtvaardigen. Bovenstaande oplossing is dan ook ~lleen gel
dig in dit tijdsinterval.
Uit de oplossing van Frind volgt voor de geleidbaarheid van de
boog:

~t
met ~ == k~; als ti jdkonstante van het geleidingsvermogen.

De tijdkonstante is dus evenredig met de kerndoorsnede en
dientengevolge stroomafhankelijk!
Frind zelf heeft bovenstaande oplossing op een andere manier
gekonstrueerd. Hij gaat over op een ander stelsel onafhankelijk
variabelen, die echter niet onafhankelijk zijn. Hierdoor ver
dwijnt het elektrische veld E uit de dynamische vergelijking.
Deze substitutie wordt echter volmaakt overtodig, als Frind
verderop in zijn afleiding het elektrische veld nul stelt!

5.1 .3. Hat tweekanaalsmodel TIill PhiJlips. [1 ~

Phi:llips gaat uit van hfi!t Besselmodel (par. 4.1.2.4) als statio
nair model en verwaadoost radiale vereffeningsstromen door de
druk plaats- en tijdonafhankelijk te nemen.
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Be dynamische vergelijking is dan:

E~ALclf-tl-$) .L ~ lr ?S(r,t)! = J-~r,t) veer 0 ~ r ~ R1 (t) en t)O (45)
1 v'b) ,+ r ';) r L () r k iff

en
.L~/r~SJ(~t)1=_, ~S0t) veor R1 (t) ~ r ~ R...., en t)O (46)
r 'Ur 1 '"Ur I k 'e>+

We gaan nu deze vergelijking dimensieloos maken, dwz. onafhankelijk
van het gebruikte gas en van de diameter van de ontlading m.b.v.
de volgende substituties:

~ = rlr<i!) voor 0 ~r ~R.1. (t)

f{".,- r
~ = Rw - R, @ v 0 0 r R1 ( t) -S r'::;;' Rw

y:: S0~t)-SJ
'SL voor O~r~Rj(t)

voor O~ y~1

en S>o.

De randvsorwaarden kunnen
gebruikelijke:

CJW] = 0ox, ~o

verkregen worden door omwerken van de

en

w~dJ= 0 r6)} = 0

De beginvoerwaarden worden vastgelegd door de voorwaarde van
evenwicht op S = O.
De niet-lineariteit van het systeem komt tot uitdrukking in de
term ~ftig . Deze term maakt dan ook scheiding van variabelen on
mogell.jIC.
Phi~ips heeft het bovenstaande stelsel m.b.v. een differentie
methode op een analoge rekenmachine opgelost. Roelofs [2~ heeft
daartoe ook een poging gedaan, maar is niet helemaal geslaagd.
Om toch tot een analytische oplossing te komen, stelt Ph~lips:

4£ It"(\'\ l(- I.. Q) " -ciS = 0 en I~) =:ern cos ~~ 0

Aan de eerste veronde~stelling zou, vol gens Frie (1961) e.a.,
beter voldaan zijn naarmate WL~ groter is, ~w~. hoge frekwentie
of trage boog.
PhiUlps konstrueert dan voor de boogkern, uitgaande van het
Besselmodel op t = 0 de volgende oplossing voor 8 ----7' Do : 'Il
~J8) =..r: ~~(AI~) ) I + c~lQrd·cv'l u:;,rPh·t7A~) w:, (~Wl'PhS - QXc-to.n iJJ'rph1/XJ(

1.(1 ~t i~01) 1 I V
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H1eruit voIgt m.b.v. de wet van Ohm:

Eif _ v;.~ COS--:-:-'"--.--LD_t'p---'-h----,S~-------....,.___...__r;_r
- t i {I + CO~( ardilll I.OLR,'1/At) c:os(:tw'tM, 6 - Qrcto-l1 wtph 1'i~,l.)}¥l

Deze uitdrukking blijkt overeen te komen met die, welke Edels en
Fenlon gevonden hebben voor een sinusvormige stroom. (vergl. (44))
Dit is niet verwonderlijk. Door de kernstraal konstant te nemen en
de schil te verwaarlozen, beschouwt Philips nl. hetzelfde model
ale Edels en Fenlon, zi j het dan- t's =/= 'T'Ph •
Het model van Ph]llips bli jkt echter pas bi j lJJ't"ph fa 100 een
goede overeenkomst te vertonen met het"experiment. Voor kleinere
waarden van \JJ't'", ontbreekt de "bluspiek" in de spanning en is
de "herontstekingspiek" veel te laag.

5.1.4. ~ ~ dynamische model ~ Frind. [~

met i = 2 voor de schil.
en i = 1 voor de kern.

De energievergelijking wordt dan:

Bovenstaande dynamische modellen betrekken in hun beschouwingen
aIleen de boogkern. Frind daarentegen neemt ook de schil mee in
zijn beschouwingen d.m.v. de subetitutie:

(1. = A.(S - S.)
111

(41) met k = konst. voor i = 1,2.

Het etatische model komt due overeen met het tweekanaalemodel
van Pflanz.(par. 4.1.2.5)
We veronderstellen ook nu weer, dat ten tijde van t = 0 de
ontlading in evenwicht is en dat scheiding van de variabelen
r en t is toegestaan. Frind konstrueert nu oplossingen van de
dynamischewergelijking van een zodanige vorm, dat kern en
schil door een verschillende tijdkonstante beschreven worden:

Gt(i;t) = 'Jr"(0) e
1Fh

met Ct'F)C = k'~A,
Dit houdt in, dat ten tijde t = 0 het elektrische veld ver
dwijnt. Het gevolg is, dat de straal van de boogkern in de
loop van de tijd zeker van plants zal veranderen, waardoor
scheiding van de onafhankelijke variabelen in feite niet meer
geoorloofd is.
Bij elke waarde van iii behoort dus een tijdkonstante. Frind
stelt dan ook, dat het afnemen van geleidingsvermogen in de
boog beschreven kan worden door n tijdkonstanten; dit door
de funktie ~(S) te benaderen door n rechten. De linearisering
van de funktie «(S) kan achterwege blijven, als men het pro
bleem als voIgt aanpakt.
Maakt men de stroom of het veld tn de ontlading plotseling nul,
dan wordt de dynamische vergelijking:

met k = konst.
en randvw.: S(~t) ~]= 0; ~r 0 = O.

De meest algemene oplossing hiervan is:
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~ 00 8 (A - A~ ki-
~ (rj+) = L Am ~() \t'~ r) e

M-'

met ~ ~O) = !. Am ~~~~ r)
De funktie S(r,t) en dus ook ~(r,t) kan dan beschreven worden
door een heel spektrum van tijdkonstanten:

1-

~I ~v \
t>F.1'vI = kA~ met tln, : me nulpunt van Oe-orde Be sselfunktie.

Het gevolg is, dat een smalle hoge kern veel sneller afgebroken
zal worden dan een lage brede schil.

5.1.5. Het dynamisch model van Pflanz. [17J

Ook ~flanz veronderstelt in navolging van Frind een eindig gelei
dingsverrnogen in de schil. Hij veronderstelt echter de tempera
tuurvereffeningscoefficient k niet konstant over de hele doorsnede
van de ontlading. Zijn benadering van het probleem is verder de
zelfde als die van Edels en Fenlon bij hun eenkanaalsrnodel.
De uitgangsvergelijking is dan ook: (zie fig. 13 en vergl.(39)

tim (41»

1:.ltb+)+ ~0t)+) AlB~fr) +~. dB 1it0t) =J-~t) (48)
~ r~ I()r 1 Ct dt) eLi t Cl tJt

met i = 1 voor de kern
en i = 2 voor de schil.

Fig. 13.

kern

Pflanz past nu scheiding van variabelen toe. Dit is misschien
geoorloofd,omdat Pflanz kleine stapvormige veranderingen van de
stroom beschouwt. We hebben echter in de inleiding van dit
hoofdstuk gezien, dat we met de toepassing van deze methode
voorzichtig moeten zijn. Temeer omdat ook de schil van de ont
lading in de beschouwingen betrokken wordt.
De radiale afhankelijkheid van de oplossing wordt dan weerge
geven door:
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met ~: Oe-orde Neumannfunktie

en (~I).. :=-'_.t,
T t P.ri

~(, ~

of:

Het blijkt, dat de bijbehorende randvoorwaarden niet voldoende
zijn, om te komen tot een ~~nduidige oplossing.
Pflanz laat dit probleem dan ook verder buiten beschouwing en
koncentreert zich op de tijdafhankelijkheid van de oplossing.
Roelofs ~~ heeft wel een numerieke oplossing van het dynamische
model van Pflanz als geheel gekonstrueerd.
Dit doet hij door de d.v. om te bouwen tot een d.v. in S(r,t).
Uitgaande van een evenwichtstoestand op t = 0 bepaalt hij het
beginwaardenprobleem Q.b.v. een gegeven RL • Daarna wordt d.m.v.
een differentiemethode S(r,t) bepaald.
Naar analogie van Edels en Fenlon vindt Pflanz als tijdafhan
kelijke oplossing: (zie vergl. (42) en (43».

P,@ =~ 2ft) ""pi R)E'& -~JLi} met ki =;"Ci

pttt) ttt/~rfJt
Et&) = ,~{J Fttt) e~fl(t-Pf)t: dt: +Jff?l (l

1\1 0 ~ I E(9)

Uit het experiment, zo stelt Pflanz, blijkt dat de responsie
van E(t) op een kleine stap in de stroom~ de volgende vorm
heeft:

voor t ~ 0

waarbij ~ de tijdkonstante van de spanningsresponsie is.
In het algeme,en zal E(t<::::::.o)tEC>7' dit vanwege het feit, dat we
te maken hebben met een tweekanaalsmodel met een eindige geleid
baarheid in het buitenste kanaal. Uit bovenstaande uitdrukking
voor E(t) volgt dan een vrij ingewikkelde vorm voor:

11 ~ 11 t*/rh j ~Pf)~ ~ 2(:10 j E1) 81. f

en

6f

Door de limiet van deze uitdrukking voor t-..~te beschouwen,
maakt Pflanz aannemelijk, dat - wil de totale stroom i(t) een
positieve stap ondergaan - moet gelden:

E~ ,
()<> --

~ -CLtt)~
2-

8~ I

6f ~ =~1

We beschouwen alleen de eerste mogelijkheid.
In dat geval hebben we dus een uitdrukking voor&~)- en voor ~&)

. waarin echter f(&) nog onbekend is. (
Uit het gegeveh, dat de totale stroom een stapvormige verande
ring ondergaat, is deze laatste onbekende te bepalen.
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We hadden een uitdrukking gevonden voor de thermische tijdkon
stanten, zowel van kern als schil:

('t?fl, = ~(
c<>

Daar zowel k~ als E~ temperatuurafhankelijk is, is in het al
gemeen Ct'Pf)t afhankeli jk van T.
Pflanz heeft m.b.v. het fysisch argument dat de deelstromen in
kern en schil gelijkgericht moeten zijn, een ongelijkheid ge-
konstrueerd voor ~Pf)1 en ~'ttf).t

('t'1lfL~ :t9, ~i + 1 >(1:1'(),
-+t
E:1.

Dat (y?f)~ >l't''Pf)t , wordt als volgt aannemelijk gemaakt:
Bij een lage totale stroom vertoont de responsie van E(t) een
grote tijdkonstante. Bekijken we het temperatuurprofiel van de
ontlading in deze situatie, dan blijkt zich kernvorming nauwe
lijks te hebben voorgedaan. Uit het bovenstaande is echter the
oretisch af te leiden, dat bi~ ontbreken van de kern geldt:

CtP/-)l 0::: ~~~
Daarentegen geldt bi~, grote waarden van de stroom, dus bij
sterke kernvorming: l'l:?f)l;:' i~.L
In dit geval is de responsie van E(t) te beschrijven m.b.v. de
tijdkonstante <a-J. , die kleiner is dan ~~ • Dus is l1;1>f)~ < ("C"t'f)L •
In het tussenliggende gebied geldt dan de bovenstaande ongelijk
heid. Dit heeft tot gevolg, dat we bij een bepaalde stroom de
bijbehorende te''i'th niet zo zonder meer ui t de responsie van
E(t) kunnen bepalen. Echter m.b.v een iteratieproces kan wel
een benadering gevonden worden.

5.1 .6. De lineariseringsmethode .y!!!! Phillips. D9)

In de bovenstaande benaderingen van de dynamische energiever
gelijking werden vereenvoudigde uitdrukkingen gebruikt voor het
specifieke geleidingsvermogen v en voor de temperatuurvereffe
ningsJ:oefficient.k in hun afhankelijkheid van de warmteflux
potentiaal S. PhUlips doet dit echter niet. Zijn uitgangspunt
is de energievergelijking in de volgende vorm:

Zoals men ziet, is de straling in deze vergelijking vertegen
woordigd. Ph~lips beschouwt nu kleine stapvormige veranderingen
in de totale str80m door de ontlading. Uitgaande van een toe
stand van evenwicht op t = 0, stelt hij, dat voor kleine waar
den van t geldt:

Dan is:

+ hogere orde termen in t
met I·SI@ 1<::<1

~0/J)
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Een dergelijke uitdrukking geldt zowel voor k(S) alslr(S).
In het geval van stapmodulatie van f(t) kunnen we het veld
weergeven door: (voor kleine t-waarden)

ea)=~ Es + E1,t + orde te) met
Is

~ = J: (Y>o) J

re;. ;::: I (:i-<.o)J

en 5\ =- E (y<o)
Dit alles kunnen we substitueren in de energievergelijking.~~)
Gelijkstelling van ko~fficienten voor gelijke machten van t
geeft dan: _ (L l . Rl

voor to: _, d-1x. d-:o
{ + R~ l Gi?o)~ 8; -~~o)J = I~) ~,(x) met ~ci = ~('r)o)

)(. c!x I aX KLSo

Vergelijking met de stationaire vorm van de energievergelijking
geeft dan: n;r)l 1

~ &) = kC$o) ~o) 8: L~r: -1

Gelijkstelling van hogere machten van t geeft gelijksoortige
uitdrukkingen voor Sl' S3 enz.
Ph~lips gaat nu m.b.v. het bovenstaande tijdkonstanten bepalen
voor de totale geleidbaarheid G, de warmteflux S en het elektri
Bche veld E. Daartoe benadert hij deze grootheden in de buurt
van t = 0 door een rechte en definieert de resp. tijdkonstanten
als voIgt:

de warmteflux

XtttJ ~Xl@{ 1+ -t(9rh); I (41) waarbij Xi :~~~gJIi

enl%)i :~(~Ph\l~~~~e
Het resultaat is voor de tijdkonstante van
de totale geleidbaarheid -~. ==: 8~ ((~t -1( JdU] G{g.) k~) 9( drx

(~flJ~ ) v{Sc)~ck ll.l.s 0 d~ ~c v 0

_, Jl~]l_l) f'~ k(~~) Gt~(,)
(g?h~ l Is {I~ ~\)~)

het elektrische veld {-L _ --=-E_,__
19rh)e - :I:n E\

:I:',

Zoals uit de definitie blijkt, hebben deze konstanten slechts
betrekking op het tijdsinterval onmiddellijk na t = O.
In deze uitdrukkingen zijn de funktiesGl(S) en k(S) niet nader
gespecificeerd.
De tijdkonstante van S blijkt een funktie te zijn van de vorm
'van So (x.) •
Uit de wet van Ohm is te berekenen, dat (~~=-(&~)q.
Ph~lips heeft de bovenstaande uitdrukkingen toegepast op enkele
van de eerder genoemde stationaire modellen, en weI voor het
geval van een plotselinge stroomonderbreking (~ = 0):

- Model van Edels en Fenlon: ~0q =~Ph)<1 := ~~"i(:i) lYIet k~c) i~
(par. 4. 1 • 1 • 1 • ) 1 f> t\ ""-~. k J t

v on~~Qh .
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R,t

_ Besselmodel: ~h)~ == At'" k~c.)
(par. 4. 1. 2. 4) l~h)] =«V?i,L II + 2", ~I~I) S1 l r (llPh)~

~ f:::o "1 L ~s .Is / "b

R4

1e paraboolmodel: l%)~ = -'--k'
(par. 4.1.2.3) ~ ~J

(~~ J (~ \ k~~ (I + 4tt~ )
. ~ '}C==o = ,,' h)~ ki~ll..=o){ f.''3.L::,

Al deze tijdkonstanten gelden, zoals al eerder is opgemerkt,
slechts voor het tijdsinterval onmiddellijk na t = O. Voor
grotere waarden van t kunnen de funkties S:t, S] enz. bepaald
worden, en daaruit weer tijdkonstanten voar deze intervallen.
Dit gaat echter weI ten koste van de overzichtelijkheid en de
eenvoud van de berekeningen! Is dus de stationaire temperatuur
verdeling van de ontlading bekend, dan kunnen bovenstaande
tijdkonstanten bepaald worden.

5.1.7. ~ lineariseringsmethode ~ Uhlenbusch. [11]

De vergelijking,die het uitgangspunt vormt van de beschouwin
gen van Uhlenbusch, is de volgende:

<JEt~\eUl~~ +~}~~ i- ~(~r) -+~r{r~~ (50)
~ :<:. de loni<"CI.-Ht. po-t;eY\-t-ic\o,.1 van h~{- ~QS..

Hierin is dus de straling niet verwaarloosd, terwijl ook de
koncentratie van de ladingsdragers tijdafhankelijk is.
(rekombinatiegraad .~ionisatiegraad.)
Uhlenbusch superponeert nu op de veldsterkte een kleine, har
monisch met de tijd varierende komponent, dwz.

twt leIE -= Ee; + Eo e metE; ~<.! .} c komplex.

Daar de modulatiediepte klein is, zal in eerste benadering
ook de stroom, de temperatuu~ ep de warmteflu~monischmet
de tijd veranderen: ~:: Ig -+- 'ftlE:.L\lJt ,.euhHi~

twt ",.
'r(t)t) == '1' \.d t- 'Yt) e.

t...:t met~, "y en s komplex
~ fui) = S°(!-) + ~(r) e

Voor de materiaalfunkties ~(S) enf~(s) is ftan overeenkomstig:

0-&) = ~&c) -+ ~S]So s(r) e.t,.;t

, D I~ G) dPr l/r:\ lwt
~~) = Ir~ T ElSe s.~J e

Substitutie hiervan in de energievergelijking geeft dan:

.Ls1.Iy- ~ '51t1 + rS2 dO;] _aPr] _tv') ~lIr cL~ +- &J~ = ~ 8~ ucr)
r eltr 1 dx 1 L' s J. ~ SO d~ <J0 d f> \ K1E .

Hierbij is verondersteld, dat de ongestoorde grootheden Es,Is
TO en So een evenwichtstoestand beschrijven.
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Bovenstaande d.v. is verwant met de inhomogene Helmholtz
vergelijking, waarvan een algemenere vorm is:

to-
met,?- komplex.

De pylossingen hiervan hebben een golfkarakter, dwz. variaties
inI planten zich met een eindige snelheid in radiale richting
voort. Uhlenbusch defini.eert nu een wisselstroomwaarde voor het
totale geleidingsvermogen van de ontlading:

, hetgeen frekwentie
afhankelijk is, omdat

.~ =~l:)
ontlading bij zeer lage en
dat

en

r~t)-Is

E&) - E;$

Beschouwen we achtereenvolgens de
zeer hoge frekwenties, dan blijkt

8 =~voor IA) --. 0 of/) va{
voor W~ C;>Q ~~ =~
Dit gedrag stemt dus overeeh met dat van andere dynamische mo
dellen voar extreme waarden van de frekwentie.
We zullen nu heel summier aangeven hoe Uhlenbusch zijn dyna
mische energievergelijking in principe heeft opgelost.
Door een tweetal lineaire transformaties zet hij zijn vergelij
king om in een st.elsel dat de volgende vorm heeft:

tic:ir (~f + K&J ~ + ~o ~&r1 "= - H~)

-L ~ .. 1x. cl,'f I +- K&) '1 ......~ It ~) '1 = H&:J
~ cvx. 1 ex.x { tf)o

waarin ~=1Rwen H,K,L en~o bekend verondersteld mogen worden.
met randvoorwaarden: ~} =: ratiJ = () .en Nj0J =-1Co) = 0

, 'Ox.. 0 'Zff 0

De opgave is ~~) en~l~) te bepalen.
Uhlenbusch stelt, dat de algemene oplossing wordt gegeven door:

1{f) = '1o~) 1- 0( rt],~) +f~ &J
~&) =7'0&) ...~ ~,® +tX~&)

met -tfo) ~() de oplossing van het bovenstaande stelsel met
beginvoorwaarden ~·t Ie = ~j() = () €-11 '~c(9) = -r:(Q) "" 0

en -1'/11 de oplossing van het bijbehorende homogene stelsel
met beginvoorwe..arden ~/~ =:;-Y;)o= V Q..11"1,@) =1,(8)~ 1.

De konstanten ct en f zijn te bepalen"" ui t de randvoorwaarden
voor I'f) en -{ .•
De onbekende funkties 1c/il".1) tYjt, ~j kunnen nu bepaald worden
door een Taylor-ontwikkeiing rond ~=o.
Zoals uit bovenstaande al blijkt, is de methode zeer bewerke
lijk. Daar gebruik gemaakt is van een Taylor-ontwikkeling,
wordt de oplossing voor grotere waarden van % slechter.
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Tevens is het een hele kluif om de funkties H,K,L en
voldoende nauwkeurig te bepalen.
De methode heeft met die van Philips ([19] en :par. ~.1 .6)
gemeen, dat geen analytische funktiesvoor~(S) en~(S)
gebruikt worden.

5.2. Integrale oplossingen ~ de dynamische energievergelijking.

Zoals in het voorafgaande al is gesteld, zijn de onderzoe
kers bij bovengenoemde beschouwingen over de dynamische
energievergelijking uitgegaan van een differentiaalverge
lijking, waarin de te bepalen grootheid een funktie was van
de tijd en van de afstand tot de as van de ontlading.
De eerste beschouwingen over het dynamisch gedrag van een
boogontlading gingen echter uit van een differentiaalver
gelijking, waarin de weerstand per eenheid van lengte de
onbekende grootheid was. We zullen nu twee van dergelijke
(integrale)benaderingen behandelen. Deze dateren al van
enige ti jd terug ("± 1940).
Tenslotte zal nog een zeer aktuele benadering van het
probleem besproken worden.

konstant
omgevingsdruk
dissociatie-

tot. inwendige energie
~er lengte-eenheid.
(kern + schil)

No: energieverlies per
lengte-eenheid.

Mayr veronderstelt, dat het energleverlies tijdonafhan
kelijk is. Dit baseert hij op de hyperboolvorm van de
E-I-karakteristiek van zijn statische model: Es.Is=No
Deze veronderstelling houdt in, dat 9?jR ongevoelig is
voor veranderingen in T(r,t). ~r w
Voor niet al te grote waarden van de totale stroom zal
hieraan weI bij benadering voldaan zijn.
Verder veronderstelt Bayr, dat:

- de temperatuur van de ontlading zodanig is, dat
dissociatie en ionis~tie slechta in geringe mate
voorkomen. (T ~ 6000-K)

- de druk in de ontlading konstant is, dwz. de tempe
ratuurveranderingen geachieden zo traag, dat ver
effeningsstromen te verwaarlozen zijn.

De lage temperatuur in de as van de ontlading heeft tot ge
volg, dat het model van Mayr slechta toepaabaar is voor
relatief kleine atromen.
Onder bovenstaande voorwaarden geldt voor de inwendige
energie per volume-eenheid bij benadering:

~::= perl f- ~) met Cr : s.w. bij p.
Rierbij is dua de verrichte arbeid tegen de
niet verwaarloosd. Echter weI de ionisatie-,
en eXitatie-energie per volume-eenheid.

5.2.1. ~ dynamische model van Mayr. r]
Ret bijbehorende stationaire model is al eerder besproken.
(par. 4. 1• 2 • 1 )
Met dit model voor ogen stelt Mayr, dat voor de dynamische
boogontlading geldt:

dtV := 8~). t{t-) - ../\k waarin Q:eli . . )1')
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Tevens geldt volgens de kinetische gastheorie voor een twee-
atomig gas, dat f 1- ~

Cp "'J 'T'

Deze betrekkingen kunnen we substitueren in de vergelijking
van Saha: V = konst. exp.rVlqi:~

Mayr maakt nu gebruik van de funktie T = T(r), zoals die volgt
uit zijn stationaire model. Hij berekent hiermede de inwendige
energie per lengte-eenheid Q:

<9 = }' ir tt p'(r)frdr

en de boogweerstand per lengte-eenheid R voor N~, p = 1 ata,
Tw = 300oK.
Het blijkt, dat het verband tussen R en Q analytisch benaderd
kan worden door de funktie:

R = konst. exp. i -q>,~o{ met Qo : konston+.
Het bovenstaande is hieronder nogmaals schematisch weergegeven.

exponentieel
verband

s er e overeenkomst in grafisch verloop.
We krijgen dan de volgende dynamische energievergelijking voor
de eenheid van lengte van de ontlading:

'"'0 clR ~ tr- ~ ~ = E L - J.r",it Ji- . 0 (51 )

De lineaire d.v. van het circuit, waarin de ontlading is opgeno
men, kompleteert het stelsel en maakt in principe een oplossing
mogelijk. Een analytische oplossing is echter slechts mogelijk
onder bepaalde vereenvoudigingen. We zullen achtereenvolgens
dtie speciale gevallen behandelen:
1. De stroom door de ontlading wordt bepaald door het circuit,

dwz. iet) = f(t).
Dan is de energievergelijking om te bouwen tot

il'/R) +.f- -'.. = J- .lYf)
cit\.: {;11. f\ C\>o ~

De algemene oplossing is ~

J- = ~-i;fr:J{ [_' +_1 J{ftJ e-tt~ dJ
R Ro eve

(52) met 'T/i=t!fY.K als tijd
konstante van de boog.

met R = R(t=O).o
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Hierin substitueert Mayr nu verschillende analytische funk
ties voor de tijdafhankelijkheid van de stroom: -ik
a. i(t) = 10 = konst •• Resultaat: *==--'- +(~-t)e x

De weerstand Rs heeft hier betrekki~ op de evenwichts
toestand, waarin het systeem komt voar t~~
Bij het model van Edels en Fenlon had Rs betrekking op de
toestand van evenwicht voor t < O.(par. 5.1.1)

b. i(t) = ~sinwt. Resultaat voor t>;>1:.tt:

-' =:J:l'-{t_ 'i'rh(.tW++~) j met ~ = arc cotg(2t0~)
R ~ffo [, +(Lw't'xrJlIz

Deze uitdrukking vertoant gelijkenis met de overeenkom
stige van Edels en Fenlon voor hun eenkanaalsmodel.
(vergl. (44)). De herantstekingspiek en de bluspiek blij
ken hier echter geprononceerder te zijn; dit is dan ook in
overeenstemming met het verschil in de stationaire E-I
karakteristiek tussen beide modellen.

c. i (t) = 11 wt. Resul taat: -if
i =:;; ~tl1t {~tl- ~ tkt +1f+~ - i (:o~ntj e ~

zowel voor t c:::: 0 als voor t> 0 ~

Dit geval is te beschouwen als een speciaal geval van b.
Onder de voorwaarde, dat inschakelverschijnselen uitgedempt
zijn (t >/L~ ), wordt de weerstand R bij de nuldoorgang
van de stroom gegeven door: 0

ka Ell ~CW~J{J
-"

Uit bovenstaande voIgt:

~ ~/Z-ltt-:t ~1t+~I
Zetten we deze funktie grafisch uit, dan blijkt de hoogte
van de optredende blus- en herontstekingspiek te kloppen
met geval b. (zie fig.14). Echter, de benadering is slechts
redelijk voor die t-waarden, waarvoor:

u)"t~ ~ ~ 1J 5"" voor t> 0

en w-t.->/- ~ ~-13S- voor t < 0

Tevena moet echter geld~n WTM « \ . -1

Maar dan moet -1.5"~ "t/1:j1. ~ 1. '>- veer T
M

!'! 100 J-lsek. en W = 314 s

Daar echter de blus- en herontstekingspiek'juist op de
grens van dit gebied liggen, mag aan hun afmeting en lig
ging niet te veel waarde gehecht worden!
We zullen deze lineaire stroomvorm verderop nog tegenkomen
bij de bestudering van het gedrag van een schakelaar in
een bepaald LRC-circuit rond de nUldoorgang van een sinus
vormige wisselstroom.
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Fig. 14.

kront~-t-ekir'I~~Piek

-_J:-b---+Jt--....p.;:l-==--~"""'-:::::::t+----l..._--+"-'---bt---....,.}J{

I
I
I
I
I~

2. De spanning~ de ontlading wordt bepaald door het circuit,
dwz. E(t) = g(t).
De energievergelijking heeft dan de vorm:

4B. - i- R = - 'ff:) Qtfr) (53)eli 'L11 'to D

De algemene oplossing is: ~

R. = e-tfrH lRo - t J,'it) i 't11 eH f
Ook hier heeft Mayr verschillende spanningsvormen gesubsti-
tueerd: t~K
a. E(t) = Eo = konst. Resultaat: R = Rg + (Ro-Rs)e

Indien Ro /' Rs is R ---"C>o voor t ---. Do

en indien Ro <: Rs is R~ 0 voor t ------. Do.

De ontlading is dus instabiel voor kleine veranderingen
van de spanning; dit i.t.t. kleine veranderingen in de
stroom. Het gedrag is in overeenstemming met dat van het
eenkanaalsmodel van Edels en Fenlon. (par. 5.1.1).
Echter, bij Edels en Fenlon is aIleen de grootte van de
spanning beslissend. .

b. ~~ilt~ E1. sinwt ·l_HRet bilijtk~ da);f~Rt~ voor t---lrtOQ, als
E1 <::::: t oJ( f + ().J

.'t W ~li .

In de bovenstaande gevallen wordt de spanning over de ont
lading of de stroom door de ontlading volledig bepaald
door het circuit, waarin de ontlading is opgenomen. Vaak
is echter de terugwerking van de schakelaar op het circuit
niet verwaarloosbaar.
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[Rn}~<: 15$/
1~l <<:P=~l

de vorm:

met
en

dan

We stellen daartoe: E(t) = Es + E~(t)

en i(t) = Is + ~t)

De dynamische energievergelijking krijgt

3. We beschouwen tenslotte trillingen ~ kleine amplitude rond

~ toestand ~ evenwicht.

Om tot een oplossing te kornen, moeten we ook de d.v. van het
circuit waarin de ontlading is opgenornen, kennen. Mayr be
schouwt daartoe een circuit, zoals dat hieronder is weergegeven.
(zie fig. 15)
Ret zal later nog blijken, dat dit circuit een zeer belang
rijke rol speelt bij het bepalen van het gedrag van een scha
kelaar, als deze een kortsluitstroom moet onderbreken in een
netwerk voor de eli~ktri.sche energievoorziening.

Fig. 15.

~
komtan-t

We krijgen dan het volgende stelsel vergelijkingen:

circuit:

ontlading:

Mayr zoekt oplossingen van dit
.. ~ ~T
lM ::: L Itt) e...

I

~ ~t
UM =L~ e,

Dit geeft een karakteristieke vergelijking van de vorm:

oe;; +61 D(~ + b, oth+ b, =0 waarin: 6r= brj Lle, R" I R, =~ I
Door deze manier van aanpak van de dynamische energieverge
lijking, kunnen we natuurlijk nooit een uitspraak doen of
een ontlading al of niet zal doven. We kunnen echter weI voor
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verschillende deelcircuits van het circuit uit fig. 15 een
uitspraak doen of de ontlading stabiel is of niet. Daartoe is
het voldoende vast te stellen wat voor speciale vorm de (kom
plexe) wortels van de karakteristieke vergelijking hebben:
positief of negatief, reeel deel, zuiver imaginair deel.
De mogelijke evenwichtstoestanden van het systeem worden gegeven
door de snijpunten van de U,I-karakteristiek van de boog met de
circui tvergeli jking U = Uq - RHIs (zie fig. 16)

Fig. 16. U

I
I

I
I circuL+vQ,rgeL~ kAn9

: ~ bOOCjkQmkb-erc<;-t1eK
-1---- _

:r
Of het evenwicht labiel dan weI stabiel is, wordt bepaald door
de grootte van de circuitelementen ~ L en C.
Mayr heeft dit nader onderzocht voor enekele speciale uitvoe
ringen van het bovenomschreven circuit:

a. L = 0; C = O. Stabilitei tsvoorwaarde: Hs < ~ Pot voldoet.
b. C = O. Ook in dit geval blijkt aIleen Pl stabiel.
c. L t?l 00. Beicle punten bli jken labiel te zi jn indien L. Rs>'l11 •

Een grote kapaciteit kan dus nooit stabiliserend
werken.

d. L = O. Ook in dit geval treedt instabiliteit op, indien de
kapaciteit voldoende groot is. De grenswaarde is nu
echterafhankeli jk van de verhouding Rt1./R<;.·

5.2.2. Ret dynamische model van Cassie. [~

In het voorgaande hebben we summier weergegeven hoe Cassie tot
zijn dynam±sche energievergelijkin~ gekomen is, uitgaande van
energieverlies d.m.v. konvektie. De verkregen uitdrukking zal
echter slechts gelden, als de radiale verliezen te verwaarlozen
zijn t.o.v. de konvektieverliezen, dus voor stromen die voldoende
steil naar nul toe gaan. Dan is nl. de diameter van de ontlading
relatief groot. Cassie veronderstelt nu, dat de stroom door de
ontlading bepaald wordt door het circuit, waarin deze zich be
vindt, en tevens dat de stroom in de buurt van de nuldoorgang
in eerste benadring gegeven wordt door:

r&J = 1:1 lAJ t
Dan wordt de dynamische energievergelijking (zie vergl. (4))
door toepassing van de wet van Ohm:

ti~ =«(1- ll'~t/;) (54)

met als oplossing:

R- cx.Eo Vi" - ~o ( 55 )
~ uJr~(1-~-t +~tl-e)'/t - ~ - ~+ + ~x~-f')'I.t
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Rieruit voIgt voor de spanning over de lengte-eenheid van de
ontlading:

De grafiek hiervan toont geen
(zie fig. 17)

'Fig. 17.

-I.

en slechts een geringeherontstekingspiek

(56)

-I.:t

Experimenteel treedt echter we~en piek in de spanning op bij
een ontlading in een gasstroom. De piekhoogte wordt o.a. bepaald
door de effektieve waarde van de te onderbreken stroom. Dit zou
er volgens Cassie op kunnen duiden, dat bij lagere effektieve
stroomwaarden en onmiddellijk na de nUldoorgang van de stroom
de radiale verliezen niet langer verwaarloosd mogen worden.
Ret zal later blijken, dat ook de z.g. "stroomvervorming" on
middellijk v66r de nUldoorgang een grote invloed heeft op de
weerstand van het boogkanaal ten tijde van de nuldoorgang van de
stroom. (zie deel 2) chfclq,t. t)
Om de radiale verliezen in zijn dynamische vergelijking op te
kunnen nemen, grijpt Cassie terug op het konduktie-model van
Mayr, zoals dat eerder behandeld is. ~t: 4.1.:U e.h ~-Ql.L)
Mayr heeft zijn ontlading opgesplitst in een geleidende kern
van nagenoeg konstante temperatuur met daar om heen een niet
geleidende schil. Rij maakt in zijn model gebruik van de vol
gende uitdrukking voor de specifieke geleidbaarheid in de kern:

~=~ 0f {~hcl
Ret radiale verlies d.m.v. geleiding N~ wordt konstant veronder
steld. Cassie stelt, dat ook voor zijn model bovenstaandeuit
drukking voor de specifieke geleidbaarheid geldig is.
Tevens maakt hij plausibel, dat ook in het geval van konvektie
verliezen de radiale verliezen t.g.v. geleiding konstant veronder
steld kunnen worden.
De gemodificeerde energiebalans voor de lengte-eenheid van de
ontlading wordt dan:

Kfr)_d 11lP' 1+- J.rR&) .- eLt lC"C-) +- eX. 'C: + ira

Rierbij is aangenomen, dat de boogkern gekarakterieeerd kan
worden door een gemiddelde inwendige energie ~ , behorende bij
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In dit geval geldt voor de boogweerstand:

een gemiddelde temperatuur. Deze inwendtge energie is nu een
funktie van de tijd. De energie per lengte-eenheid kunnen we
niet vervangen door de overeenkomstige grootheid Q van Mayr.
Dit, omdat Q betrekking heeft op kern 6n schil, terwijl A~

aIleen geldt voor de kern.
Om bovenstaande balans verder te kunnen uitbouwen stelt Cassie,
dat de doorsnede van de ontlading A(t) een exponentiele funktie
van tis. Dit zal aIleen gelden, als zowel het toegevoerde ver
mogen E~R , als het radiale geleidingsverlies No verwaarloos
baar zijn t.o.• v. het verlies t.g.v. konvektieJef als ElK ~.tra

~ -~~
Dan geldt dJ +- 0( A- = 0 m~t als o~lossing A(t) = Aoe

De ener~iebalans wordt nu_ .~ = A~~ +Jfa
Met R = I(f'A en v= V;; explE/~1 ontstaat tenslotte· de volgende
ui tdrukktng: 1 ]

.L dR _! ~oci r _W]I'R eli- - 0( i1 + .<lAo e,.~ I® ~ (57) met Ao :
doorsnede ten
tijde van nul
doorgang van de
stroom.

Door bovenstaande vergelijking wordt - in eerste benadering -
het dynamische gedrag van de eenheid van lengte VRn de ontlading
weergegeven in het tijdsinterval onmiddellijk v66r de nuldoorgang
van de stroom en daarna, zolang de doorsnede van de ontlading
tenminste niet te groot wordt!
Voor het gebied dat onmiddellijk voorafgaat aan de nuldoorgang
maakt Cassie geen gebruik van deze vergelijking. Hij veronderstelt
dat het stroomverloop zodanig is, dat vergl. (54) een redelijke
benadering van de werkelijkheid geeft. Voor het gebied onmiddel
lijk na de nuldoorgang wordt echter weI gebruik gemaakt van
vergl. (57).
Experimenteel blijkt, dat de weerstand op t = 0 eindig is, dwz.
er is sprake van restgeleidbaarheid.
Dit heeft tot gevolg, dat er na t .= 0 een wedloop plaatsvindt
tussen het toegevoerde vermogen E~YR&)en het vermogensverlies.

Uit de energiebalans is af te leiden, dat de temperatuur en dus
het geleidingsvermogen van de ontlading afneemt, indien
.Q.P. elk tijdstip geldt: g.t&J/ c:::..H;

He t toegevoerd e ve rmogen ~i) =Ei R. zal b i j ui te inde11 j ke
doving van de ontlading minstens een maximum doorlopen. De
kritische peri ode in de energiewedloop zal over het algemeen
in de buurt van dit maximum liggen. Het is dan ook belangrijk,
de mvloed van het uitwendige circuit op de ligging en hoogte
van dit maximum ~ te kennen. Hierbij speelt echter de boog
weerstand een role Cassie stelt nu, dat voor het besch9uwde
tijdsinterval de radiale verliezen N veel groter zijn dan de
konduktieverliezen t.g.v. de geringeOdoorsnede van de ontlading.
Maar dan zal in de kritische situatie gelden, dat

S"/R ~.K
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Cassie bepaalt nu voor verschillende 1e_ en 2e-orde circuits
uitdrukkingen voor ~~ als funktie van de elementen in het
circuit. Hij is eChter in dit onderzoekstadium nog niet in
staat een analytische uitdrukking te bepalen voor de invloed
die het circuit heeft op het onderbrekende vermogen van de
schakelaar, gesymboliseerd door de kritische druk. fl1 hd: reserroir.

5.2.3. ~ dynamische model van Swanson, Roidt ~ Browne•.

[22] s [29J .J ~o]
De basis voor het model van Swanson en Roidt vormen vergl. (9)
en (10) uit hfdst. 3. Bij deze vergelijkingen kwamen als mecha
nismen van energie-afgifte zowel konvektie als warmte-overdracht
d.m.v. geleiding en turbulentie in aanmerking. Een maat voor del
invloed van elk van deze beide mechanismen vormt de parameter~ v
Hierin is 1v de afstand van een van de kontakten tot de "vena '
contracta" .(zie fig. 3)
Is 1tlv~ 1, dan vormt konvektie het voornaamste verliesmecha
nisme. Geldt daaentegen dat ~1v>/ 1, dan speelt het verlies
d.m.v. geleiding en turbulente warmteoverdracht een overheersen
de role
Swanson en Roidt hebben een schatting gemaakt van de parameter"f.
Deze is in par. 3.2 als voIgt gedefinieerd:

f =2~~~- ~ ~U -f ~1'i')1{~d~ -I-.JP,"1d~ +[q..+'lrilr,IRt

oJrX(h-ht)~d~

Om tot een bruikbare uitdrukking te komen, ondernemen Swanson
en Roidt de volgende stappen:

1. Verwaarlozing van de eerste term in bovenstaande uit
drukking.

2. Aanwezigheid van een konstante gemiddelde temperatuur
in de ontlading. De temperatuur aan de rand bedraagt
5. 103 oK.

3. Voor de warmtegeleiding geldt_de uitdrukking:
§ _ ~j. waarin S de waarde van S is,

~m .f:;? Rt behorende bi j de gemiddelde
temperatuur in de boogkern.

4. Voor de warmteoverdracht d.m.v. turbulentie geldt:

~+ = ~t (kern) + qt (grenslaag)

4 fa 0.0l;r(l(-1£,1~ -h,j cd o.,,~t ftlf£' -I- Xh)lh, -ht)
met rt : dichtheid in turbulente

~ ~renslaag.

Zie hiertoe fig. (18) en L2~

Fig. 18.
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5. De invloed van c:traling wordt weergegeven door de volgende
ben~dering: j S~.. "'1 e<\'] ~-Vo _

6. Voor de gemiddelde snelheid ~ behorende bij een bepaalde
boogtemperatuur word t lfJrh genomen.
Hierin is ~~ de geluidssnelheid van het betreffende gas
bij die temperatuur.

Swanson en Roidt hebben m.b.v. het bovenstaande een eerste orde
benadering berekend voor SF6 bij een gasdruk van 10 atm. en
over een temperatuurbereik van 15.103 "K tot 35.10:3°K. (zie [22]
en /29J).
In ae resultaten van de berekeningen komt tot uitdrukking, dat
de invloed van turbulentie in de grenslaag op de waarde van~
aanzienlijk kan zijn. Deze invloed neemt af, naarmate de tem
peratuur van de ontlading hoger wordt.
De waarde van~ blijkt sterk afhankelijk te zijn van de massa
diehtheid, wa~mee de turbulente overdraeht plaatsvindt.
Deze dichtheid heeft als ondergrens de massadiehtheid in de
kern en als bovengrens de diehtheid in de koude hoofdstroming.
Deze laatste is vaak tweehonderd maal groter dan de eerste!
Wil men de invloed van de turbulentie op de warmteoverdraeht dan
ook naar waarde sehatten, dan zullen in de toekomst nog vele
nauwkeurige berekeningen en metingen moeten volgen m.b.t.
diehtheids- en temperatuurverdelingen.
Ook de benaderingen, welke gemaakt zijn n.a.v. de warmtegelei
ding en de viskeuse dissipatie,zullen nog verbeterd moeten
worden.
Uit de berekeningen trekken Swanson en Roidt dan de voorziehtige
konklusie, dat de invloed van de konvektie het grootst is bij
ho~e temperaturen (b 3.10~OK) en grote waarden van de kernstraal
R ~2 em.). Dit betekent, dat de ontlading voor grote waarden
van de stroom besehreven kan worden door vergl. (9) uit par.
3.2. Dit komt overeen met het integrale model van Cassie (par.
3.2 en 5.2.2). Neemt de stroom eehter af, dan zal de diameter
van de ontlading kleiner oworden (~1 mm), terwijl tevens de
temperatuur daalt (~10~ K). De invloed van de warmteoverdraeht
d.m.v. geleiding wordt dan groter. Swanson en Roidt veronder
stellen dan ook, dat vanaf een tijdstip t s de boogradius kon
stant blijft en energieafgifte uitsluitend plaatsvindt d.m.v.
geleiding en turbulente overdraeht.
Dit betekent, dat voor kleine waarden van de stroom de ontla
ding besehreven kan worden door vergl. (10) uit hfdst. 3.
Eehter, bij de afleiding van deze differentiaalvergelijking
voor het tijdafhankelijke gedeelte van de warmtei'luxpotentiaal
S(r,z,t) is verondersteld, dat de speeifieke geleidbaarheid
een lineaire funktie van Sis.
Laten we deze veronderstelling vervallen, dan ontstaat uit
vergl. (8) (par. 3.2) onder verwaarlozing van de kolYektieve
term en de straling de volgende vergelijking:

Swanson en Roidt veronderstellen nu, dat ook de speeifieke ge
leidbaarheid uala radiale afhankelijkheid een oe-orde Bessel-
funktie heeft: <;(rjt) = ~;l~1 rlR~ 6-&)
Maar dan is: d~ ~4) .k~~ .!fJ. (58) met 'dr = k

-.::£. +~ = I (, ~) ';)~
cit 1;,. 4U:2-~~ {)16(41r/R)r~) en _ ~~

~-kLl-t-~)A~
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Rier staat een differentiaalvergelijkine voor de tijdafhanke
lijkheid van de warmtefluxpotentiaaIS(z,r,t) ter plaatse van
de "vena contracta" (z = Iv). Daar de radiale afhankelijkheid
van Seen Besselfunktie is, is met S(t) ook de temperatuurver
deling in de ontlading bepaald. Ter bepaling van de oplossing
van vergl. (58) kunnen we ons beperken tot een vaste waarde
voor de straal r, b.v. r = O. ~ A

Is de funktie V =0< S) gegeven, dan is hiermede ook q- =if( S)
bekend. Is ook de stroom i(t) gegeven, dan is alles wat we nog
nodig hebben voor een numerieke oplossing een beginvoorwaarde
voor vergl. (58) ten tijde t = t s , en een waarde voor de straal
R~. Voor deze laatste kunnen we de oplossing van vergl. (9)
ten tijde t = t s nemen. Ook de stationaire oplossing van deze
vergelijking levert een waarde voor R~. ~

Om te komen tot een beginvoorwaarde voor S(t), veronderstellen
Swanson, Roidt en Browne, dat de ontlading ten tijde t = t s in
een stationaire toestand verkeert. ~

Dan voIgt uit vergl. (58) als stationaire waarde voor S(t=ts ):
2. 1\ I\,

'" Is met '\1& ==t~) = V;
~s = li'u:1.~"'t~,:aLt\,r/ft,t'0-tf) Vs en t&=-ts)= .Ls

Volgens Swanson en Roidt is bij het gas SF6 het verloop van
\/=v{s) voor 6.101'k~TS;;:15. 103 OJ( met redelijke nauwkeurigheid

te benaderen door een rechte. Door te veronderstellen, dat ten
tijde t =t s de temperatuur van de £ntlading in dit interval
ligt, kan de beginvoorwaarde voor S als voIgt omgevormd worden:

1:.=U(~ ~i"@';YIrJ.l1ffiJ
Swanson, Roidt en Browne hebben aangetoond, dat met de veronder
stelling GI=~1(S - S~) vergl. (58) omgevormd kan worden tot de
integrale vergelijking van Cassie (par. 5.1.1 en 5.1.3)
Dit is niet verwonderlijk. Is ~=Q\S) lineair, dan ontstaat na
genoeg het model van Edels en Fenlon. En we hebben gezien, dat
dit laatste model voldeed aan de vergelijking van Cassie (par.
5.1.1 en 5.2.3).
Voor 5.1 01 °K~6. 103 OK vertoont v=<J( S) bi j SF6 een exponentieel
verloop. Swanson en Roidt hebben aangetoond, dat vergl. (58)
dan omgevormd kan worden tot de integrale vergelijking van
Mayr (vergl. 52).

In werkelijkheid zal de overgang van vergl. (9) naar vergl. (10)
geleidelijk plaatsvinden. Daardoor zal ten tijde t = t s de ont
lading niet in een stationaire toestand verkeren. Ret hangt van
de steilheid V8~ het stroomverlcop en de tijdkonstante van de
ontlading af, in hoeverre de werkelijke temperatuurverdeling
ten tijde t = ts afwijkt van de stationaire verdeling.
Daar zowel ~als S ten tijde t = t als radiale verdeling een
Besselfunktie hebben, is voor de s~ationaire oplossing impliciet
verondersteld, dat ~een lineaire funktie van Sis. Voor een
dynamische oplossing geldt dit niet!
Op het eerste gezicht is het bovenomschreven model niets anders
dan een samengesteld model, berustend op de modellen van resp.
Cassie~en Mayr (par. 5.2.1 en 5.2.2). Echter, de numerieke re
sultaten kunnen aanzienlijk afwijken van het model van Cassie
of lVlayr, vanwege de invloed van de turbulentie via de faktor ~ !
Dit maakt, dat het model van Swanson en Roidt toch een aparte
plaats inneemt!
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HOOFDSTUK 6.,

DE TIJDKONSTANTEN VAN DE BOOGONTLADING. (deel 1)- --
Verandert men bij een ontlading plotseling de stroom of de span··
ning, dan zal in eerate instantie het geleidingsvermogen niet
veranderen. Het geleidingsvermogen wordt n.l. bepaald door de
temperatuurverdeling in de ontlading. Een plotselinge verandering
in de energietoevoer aan een volume-elementje intern in de ont
lading, zal zich slechts met een eindige snelheid in radiale
richting voortplanten. Een maat voor deze snelheid is de ver
effeningskoefficient k, die temperatuurafhankelijk is. Dit heeft
tot gevolg, dat een geleidelijke aanpassing aan de nieuwe situa
tie plaatsvindt. Een dergelijk proces kan mathematisch beschre
ven worden m.b.v. een of meerdere tijdkonstanten~~ • Dergelijke
tijdkonstanten kan men niet alleen definieren voor de geleidbaar
heid G van het boogkanaal, maar ook voor de warmtefluxfunktie S
en het elektrische veld E.
In de literatuur is veel aandacht besteed aan de tijdkonstante(n),
omdat deze medebepalend is (zijn) voor het gedrag van de ontla
ding in de buurt van de nuldoorgang van de stroom. Daarbij is
(zijn) vooral de tijdkonstante(n) van de geleidbaarheid van be
lang. De tijdkonstante(n), die het gedrag van de geleidbaarheid
karakteriseren, indien plotseling het elektrische veld wordt
weggenomen, noemt men de thermische tijdkonstante(n).
Experimenteel hebben Yoon, Spindle en Browne, gevolgd door vele
anderen, deze thermische tijdkonstanten bepaald door een stap
vormige verandering in de stroom aan te brengen en de verandering
in de boogspanning te detecteren. Zij leidden uit de integrale
vergelijking van Mayr een uitdrukking voor ~~ af, waarin alleen
waarden van spanning en stroom op verschillende tijdstippen voor
kwamen. Substitueert men echter een dergelijke stapvormige ver
andering in de integrale vergelijking van Cassie, dan wordt de
tijdafhankelijkheid van de geleidbaarheid gekarakteriseerd door
een tijdkonstante ~l . Dit komt, omdat Cassie uitgaat van een
vermogensverlies per lengte-eenheid, dat tijdafhankelijk is.
Dit in tegenstelling tot Mayr.
Daar het eenkanaalsmodel van Edels en Fenlon een "Cassie-achtige"
integrale vergelijking heeft, doet dit verschijnsel zich ook
bij dit model V0or. -3
De waarde van ~ blijkt experimenteel te liggen tussen 10 en
10b sec., afhankelijk van de gassoort, de geometrie van de ont
lading en van de vorm van warmteoverdracht naar de omgeving.
(konvektie en/of konduktie).
In de onderstaande tabel zijn de tijdkonstanten van de geleid
baarheid, zoals de verschillende auteurs die gedefinieerd hebben
tijdens hun beschrijving van de boogontlading, weergegeven.

Tabel 1.

- Edels en Fenlon (1965)

- Swanson en Roidt (1972)

- Frind (1 e dyne model) (1960)

- - - warmtefluxfunktie S



verandering in vermogensverlies

verandering in inwendige energie
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_ Frind (2 e dyne model) (1960)

~F), = klt,~'(ko)= ~~ eti<;)

(YF'\ - ~ -- - - - -- warmtefluxfunktie S
~ /IY) - k ~~

- Pflanz (1967)

~) _ 1 _ ~L _'__ verandering in inw. energie

Pf r - ktltt E~ JG"[ E~ - verandering in vermogensverlies

- Ph~lips (1968) ____ { Besselmodel;
geldig onmiddellijk
na t = O.

- Mayr (1943)

- Cassie (1939)

- Ph~lips (1967)

"t- _ ~ _ karakteris:ieke inw. energie

H - ~ - vermogenaverlies

1'c. := I~ =4- - -- -- - A: energieverlies per
(\ volume-eenheid.

2-
"t''i:l _ ~ - --- - - - t1 pseudo-tijdkonstante"

'1\- k:t

Edels en Fenlon hebben in hun €enkanaalsmodel het geleidings
vermogen beschreven door een tijdkonstante, uitgaande van een
plotseling verdwijnen van het veld E op t = O.
Frind doet dit in zijn 1e dynamische model eveneens.
Doordat het radiale probleem in beide gevallen oplosbaar is,
kan de tijdkonstante uitgedrukt worden in de kernstraal Rj en
de boogstraal Rwen de - konstant veronderstelde - temperatuur
vereffeningskoefficient. Daar R~ stroomafhankelijk is, is ook~

afhankelijk van het punt in de E,I-karakteristiek, waarin we
ons bevinden. Bij Edels en Fenlon daarentegen iS~E onafhankelijk
van de stroom. We krijgen precies dezelfde tijdkonstante, als
we een cilinder met straal Rwvanuit een bepaalde begintempera
tuur af laten koelen tot aan zijn omgevingstemperatuur.
OokSwanson en Roidt hebben een dergelijke tijdkonstante afge
leid voor de warmtefluxpotentiaal S. Daar zij in principe q-=V{S)
niet benaderen door een analytische funktie, is deze tijdkonstante
niet direkt om te zetten in een tijdkonstante voor de geleid
baarheid. Bovendien speelt bij Swanson en Roidt de turbulentie
een grote - misschien weI overheersende - role
in zijn 2e dynamische model gaat Frind uit van een tweekanaals
model, dwz. de schil van de ontlading is niet langer stroomloos.
Daar echter het radiaalafhankelijke gedeelte van het probleem
nu niet analytisch oplosbaar is, kan de tijdkonstante niet langer
expliciet uitgedrukt worden in R~.

Ook Pflanz stuit op deze moeilijkheid. Hij veronderstelt boven
dien, dat de vereffeningskoefficienten voor kern en schil niet
gelijk zijn.
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Daar Pflanz in zijn afleiding uitgaat van een kleine stapvor
mige verandering in de stroom, is bij hem scheiding van varia
belen wellicht geoorloofd. Zijn uitdrukking voort bevat dan
ook de eindwaarde van het veld E(t-.~), terwijl we bij Frind
de waarde E( t (0) aantrefl'en, Is de stapvormige verandering in
de stroom klein genoeg, dan geldt bij benadering: E(t-'~~E(t<O).
Pflanz is er bovendien in geslaagd een ongelijkheid op te stellen
tussen ~~ en de tijdkonstanten van het elektrische veld ~C .
Uit ~ is dan~l wel niet direkt te bepalen, maar met een iteratie
proces kan wel een redelijke benadering vastgesteld worden.
Een logisch vervolg op het bovenstaande is - zo stelt Frind -
de ontlading opsplitsen in n kanalen, ieder met een eigen tijd~

konstante voor het geleidingsvermogen.
Een dergelijk spektrum van tijdkonstanten ontstaat ook, als we
hQt gedrag van de warmtefluxfunktie S beschouwen na het uitscha
kelen van het veld. Door S te ontwikkelen naar het volledige
stelsel Besselfunkties, kunnen we de tijdkonstanten uitdrukken
in de boogstraal.
Veronderstellen we tevens dat

dan vinden we hetzelfde spekrum als bij de opsplitsinG in n
kanalen.
Ph~lips heeft zijn tijdkonstante anders gedefinieerd •

. Hij beschouwt de korte periode, die onmiddellijk volgt op een
kleine stapvormige verandering van de stroom. Door de funktie S
als een lineaire funktie van de tijd te beschouwen, kan Ph~lips
dan tijdkonstanten definieren voor het geleidingsvermogen G
en de warmtefluxfunktie S. Deze zijn niet afhankelijk van de
specifieke vorm van de funkties v(S) en k(S).
Specificeren we de uitdrukking voor het Besselmodel, dan vinden
we dezelfde tijdkonstante voor het geleidingsvermogen als Frind,
zij het met een beperkte geldigheid voor t onmiddellijk na t = 0.
De tijdkonstante voor S blijkt een andere vorm te hebben, dit
orndat de kernstraal Rl stroomafhankelijk is.
Cassie en Mayr hebben - zoals al eerder is opgemerkt - de ontla
ding integraal beschouwd, dwz. als niet-lineair circuitelement.
Bij nadere beschouwing blijkt de definitie van Mayr geleijkvormig
te zijn met die van Frind e.a.:

een energieverleis per lengte-eenheid ~H.A~ veroorzaakt,
in geval geen vermogen wordt toegevoerd, een afname van
de geleidbaar~eid met een faktor e.

Bij Mayr is de tijdkonstante wel dezelfde voor de gehele E,I
karakteristiek.
Daar het eenkanaalsmodel van Edels en Fenlon een integrale
dynamische vergelijking bezit van de vorm, zoals Cassie die
voor zijn konvektiemodel heeft afgeleid, is te verwachten, dat
ook de resp. tijdkonstanten overeenkomst vertonen.
Bepaalt men bij Edels en Fenlon het energieverlies en de in
wendige energie per lengte-eenheid van de ontlading, en deelt
men deze op elkaar, dan verkrijgt men inderdaad ~~ •



53

HOOFDSTUK 7.

BET GEDRAG VAN EEN SCl~KELAAR IN EEN LRC-CIRCUIT ROND DE- ---- -- --
NULDOORGANG VAN ~ STROOM.

7.1. De ideale schakelaar.

Een vermogensschakelaar in een circuit, dat deel uitmaakt
van de energievoorziening, heeft o.a. tot taak een eventuele
kortsluitstroom te onderbreken.
Vanwege het toenemend gebruik van elektriciteit worden de
eisen, die aan een dergelijke schakelaar worden gesteld,
steeds strenger. Een moderne schakelaar zal stromen tot
60 kA moeten kunnen onderbreken en netspanningen van b.v.
380 kV kunnen weerstaan.
In fig. 20 is een zeer vereenvoudigd schema weergegeven van
de circuits, die ter beproeving van vermogensschakelaars
worden gebruikt.

Fig. 20.

S: te beproeven schakelaar
Sf: hulpschakelaar
ug : generatorspanning.

De essentiele fenomenen die zich bij kortsluitingen on
middellijk achter de schakelaar in een drie-fasensysteem
met geaard sterpunt kunnen voordoen, worden hierdoor accep
tabel weergegeven.
De interpretatie van de verschillende elementen moet echter
met de nodige omzichtigheid geschiedenl
Zo is de zelfinduktie L in werkelijkheid opgebouwd uit ver
schillende deeltermen. Een hiervan is de, impedantie van de
generator, welke stroomafhankelijk is. De kapaciteit C is
op haar beurt ook opgebouwd uit deelkapaciteiten, o.a.
strooikapaciteiten van transformatoren, die in het circuit
zijn opgenomen. Deze zijn echter afhankelijk van de span
ningsverdeling langu de wikkelingen en van de frekwentie.
De weerstand Rs tenslotte, wordt niet aIleen bepaald door
het geleidermateriaal, maar oak door de demping in parallel
uitgaande takken.
We zullen veronderstellen, dat R klein is t.o.v. wL en

'lwc /> wL s
Sluiten we in het bovenstaande circuit de schakelaar S~, dan
gaat door de gesloten schakelaar S de kortsluitstroom ik 10
pen. Op het tijdstip t = -to openen we deze schakelaar.
Dan zal tussen de schakelaarkontakten een ontlading gevormd
worden, welke de stroom verder geleidt.
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Bij de eerstvolgende nuldoorgang van de stroom i k zal deze dan
onderbroken worden. Vanwege de zelfinduktie L is i~ 900 in fase
verschoven t.o.v. u •
Op t = 0 zal ook kapaciteit C ongeladen zijn. Daarna echter zal
de spanning u(t) over de schakelaar S oscillatorisch in de
"drijvende" spanning overgaan. Deze spanning zal nagenoeg de
spanning Ug(t) zijn, omdat geldt: I/wc /)'wL.
In fig. 21 is dit proces schematisch weergegeven.
In het voorgaande hebben we de schakelaar sterk geidealiseerd:

1. De schakelaar vertegenwoordigt voor t < 0 een zuivere
kortsluiting, dwz. de impedantie van de schakelaar is ge
lijk aan nul.

2. De schakelaar vertegenwoordigt voor t> 0 een open circuit,
dwz. de impedantie is oneindig groot.

In hoeverre de werkelijke schakelaar afwijkt van dit ideaalbeeld
zullen we in de volgende paragraaf nader bestuderen.

Fig. 21.

-

t=o

Het circuit uit fig. 20 wordt soms gebruikt om de belastingen
te bepalen, welke een schakelaar ondervindt bij een zg. korte
afstandsfout (kilometerfout). Hierbij bevindt zich tussen de
schakelaar en aarde nog een hoogsp~nningsli~nvan geringe lengte
(max. 2, 5 a. 3 km.). ( z i e fig. 22, L7] en [3 OJ )

Fig • 22 • ~__1'------_----ll-l

l~ il~

Onderbreekt de schakelaar S de stroom, dan zal de spanning aan
het kontakt van S aan de lijnzijde oscillatorisch naar nul gaan.
De spanning van het kontakt aan de generatorzijde zal oscilla
torisch in de voedingsspanning overgaan.
De optradende frekwenties zijn aan de lijnzijde echter veel hoger
vanwege de kleine zelfinduktie van de lijn. Dit heeft tot gevolg,
dat de spanning van het schakelaarkontakt aan generatorzijde
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onmiddellijk na het onderbreken van de stroom konstant ge
dacht kan worden t.o.v. de spanning aan het lijnkontakt.
Ret tijdafhankelijke verloop van deze spanning wordt in
eerste benadering weergegeven door het circuit uit fig. 20.
Voor de zelfinduktie van dit circuit moet dan de overeen
komstige waarde van de lijn genomen worden (1 = ~~), ter
wijl voor de kapaciteit geldt: C =~Cl.l

(;t
Voor de konstant gedachte voedingsspanning is de volgende
vergelijking af te leiden:

waarin(60)

Ub : spanning over
de ontlading.

Rierbij is als eis gesteld, dat de amplitude van de fout
stroom i: in het circuit voor de korte-afstandsfout (fig. 22)
gelijk is aan'de amplitude van de kortsluitstroom ik in
het equivalente circuit (fig. 20).
De benadering wordt slechter naarmate de lengte van de lijn 1
groter wordt. Deze kan dan n.l. niet langer gezien worden
als een enkelvoudige L,C-kring.

7.2. De niet-ideale schakelaar,

Uit fig. 21 is op te maken, dat het onderbrekingsproces in
een schakelaar globaal onderverdeeld kan worden in twee
gebieden:

- Ret gebied, waarin zich tussen de kontakten een ontlading
bevindt.
Dit gebied strekt zich uit vanaf het moment waarop de
kontakten zich openen tot aan de eerstvolgende nuldoor
gang van de kortsluitstroom i~(t). Deze stroom vormt
de voornaamste belasting van ae schakelaar in dit ge
bied.

- Bet gebied van de terugkerende spanning.
Dit begint onmiddellijk na de nuldoorgang van de stroom
en strekt zich globaal uit tot aan de eerstvolgende nul
doorgang van de spanning u (t).

We zullen nu aan de hand van dgze globale indeling het onder
brekingsproces nader gaan analyseren.

7.2.1. Bet gebied Y§Q de stroombelasting. (gebied I)
Ret gas dat zich tussen de geopende kontakten van een scha
kelaar bevindt, heeft een eindige elektrische geleidbaar
heid en vertegenwoordigt een zekere warmtekapaciteit.
Dit heeft tot gevolg, dat er voortdurend energie in de ont
lading gedissipeerd wordt, zoals dat bij een "zuivere"
weerstand plaatsvindt.
We moeten echter voorzichtig zijn met het begrip weerstand.
Ret is namelijk niet zonder meer duidelijk, dat de wet van
Ohm geldig is voor het geheel of gedeeltelijk geioniseerd
gas, dat zich tussen de kontakten bevindt. We hebben echter
bij de behandeling van de boogmodellen gekonstateerd, dat
de wet van Ohm toepasbaar is op het plasma, vanwege het
heersend thermisch evenwicht en de hoge botsingsfrekwentie.

Tevens is daar Gebleken, dat de geleidbaarheid van het gas
in de eerste plaats bepaald wordt door de temperatuur, van-
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wege de thermische ionisatie. In dit verband kan het boogkanaal
dan ook gekarakteriseerd worden door een zuivere Ohmse weerstand.
De temperatuur wordt op haar beurt weer bepaald door de netto
vermogenstoevoer aan de ontlading. Zo is ook in het gebied van
de stroombelasting de energiebalans sterk medebepalend voor de
momentane toestand van de ontlading. Hiermee ligt echter de pre
ciese vorm, welke de energiebal~ns moet hebben om het gedrag
van een schakelaar in dit gebied voldoende nauwkeurig te beschrij
ven, nog niet vast.
De eindige warmtekapaciteit van het ontladingsgas veroorzaakt een
relaxatie voor veranderingen in het gedissipeerde vermogen.
De omvang van deze relaxatie wordt bepaald door het type scha
kela~r. Vindt het energieverlies plaats door thermische geleiding
dan is de looptijd van de warmtegolven vanuit het centrum van de
ontlading naar de wand bepalend. Wordt daarentegen de ontlading
gekoeld door een gasstroom, dan is de tijd bepalend p die nodig
is om het hete ontladingsgas te vervangen door koud gas. Deze
traagheid geeft de ontlading een zekere geheugenwerking: de toe
stand van de ontlading op een bepaald moment wordt mede bepaald
door de energiedissipatie en het energieverlies in de vooraf
gaande ogenblikken. Zo wordt ook de toestand op het tijdstip van
de nuldoorgang van de stroom door de ontlading medebepaald door
het specifieke stroomverloop in het voorafgaande tijdsinterval.
En daar de toestand van het gas tussen de schakelaarkontakten op
het moment van de stroomnuldoorgang yam invloed is op het onder
brekingsproces, is het van belang het precieze verloop van de
stroom door de ontlading in de onmiddellijke omgeving van de nul
doorgan~ te kennen.
Heroin ~~ stelt, dat de werkelijke stroom door de ontlading ib(t)
is opgebouwd uit twee komponenten:

1. De kortsluitstroom i k •
Deze neemt men in he~ circuit van fig. 20 waar, als de gene
rator is ingeschakeld en de ontlading wordt vervangen door
een zuivere kortsluiting.

2. De vervormingsstroom ide
Deze komponent loopt door het circuit als de generator wordt
vervangen door een kortsluiting en tussen de schakelaar
kontakten een spanning ter grootte van de boogspanning u(t)
wordt aangelegd.
De deformatiestroom i d kan worden gesplitst in twee kom
ponenten (zie fig. 23):

td~ de komponent door de zelfinduktie L.
tiL de komponent door de kapaciteit C.

J

Fig. 23.

~
,

~~t

f~
Rs Lk&



(61 )

57

De werkelijke stroom ib(t) door de ontlading wordt dan gelijk
aan:

En het is deze stroom ih(t) die op haar beurt weer de spanning
over de ontlading bepaaLt.
Heroin heeft expliciete uitdrukkingen voor beide vervormings
stromen gekonstrueerd.
Wij zullen deze nu kort bespreken.

7.2.1.1. De bepaling van i d L, .
Daar de zelfinduktie L relatief groot is, zal de komponent i d L
vrij ongevoelig zijn voor plotselinge veranderingen in de '
spanning u(t). Daar deze echter gedurende een aanzienlijk tijds
interval aanwezig zijn kan (max. 10msec.) en tevens gestaag
aangroeit, is de vervorming van i k in de buurt van de nuldoor
gang relatief groote
Heroin stelt nu, dat de schakelaarkontakten openen op het moment,
dat ik(t) de nuldoorgang passeert, terwijl tevens de boogspan
ning u(t) onafhankelijk is van ik(t). (u(t) = Ub)
Dan is de r~ultorend: st~oom ~b(zie tevens fig. 24):

l,k =~ 'SIn w-c

lcl)t= ~b +

Fig. 24.

---

I
De resulterende stroom ib heeft t.o.v. ik

1. een lagere topwaarde.
2. een vervroe~de nuldoorgang.

Uit vergl. (61) kan vrij gemakkelijk berekend worden, dat
voor de mate van verVrOegi~ geldt (zie fig. 23):

i = - b/'. .k ..
A Y 1[6+ Ui l.U

Daar vaak U~/lfb» 1. ,is het effekt slechts waarneembaar
bij lage waarden van de voedingsspanning.

3. een steilere helling ten tijde t = O.
Ook uit vergl. (61) is te berekenen, dat de t~name van de
helling ten ti j de t = 0 1fujL bedraagt t. o. v. ~/t ~

De omvang van deze vervormingen blijk~~afhankelijk te zijn van de
4u~\.
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topwaarde van de verhouding 4VUb
Tevens blijkt uit fig. 24, dat het moment van kontaktscheiding
een rol apeelt.

7.2.1.2. De bepaling van id,C.

De komponent i~C zal slechts dan aanwezig zijn, ala de boog
spanning u(t) verandert. Nadert de stroom ih(t) tot de nuldoor
gang, dan wordt op een gegeven moment de vermogenstoevoer aan
de ontlading kleiner dan het vermogensverlies. De weerstand van
de ontlading zal dan gaan toenemen, waardoor ook de spanning u(t)
zal toenemen.
Dit proces zal zeer geleidelijk plaatsvinden, daar ~et beheerst
wordt door de thermische traagheid van de ontlading. Echter, op
het moment dat de stroom door de boog nul wordt, moet ook u(t)
nul zijn. Zo ontstaat een spanningsverloop u(t), zoals dat in
fig. 25 is geschetat. Het precieze verloop is echter sterk afhan
kelijk van de betreffende schakelaar van de te onderbreken stroom.

Fig. 25.

00 A-

H~roiJW1Plitst dit spanningsverloop in twee gebieden:
I : In dit gebied neemt de boogspanning geleidelijk toe.

a Bet gevolg is~ dat de kondensator C wordt opgeladen.
Deze laadstroom speelt echter in verreweg de meeste gevallen
een ondergeschikte rol voor wat betreft vervorming van de
kortaluitstroom, omdat:

1. de kortsluitstroom in dit tijdsinterval nog rela
tief groot is.

2.~dten C klein zijn.
I b : In dit gebied vindt een gedeeltelijke ontlading van de kon

densator~C plaats.
Deze ontl~adstroom is niet verwaarloosbaar, omdat:

1. U~tvele malen groter is dan in gebied I , terwijl
C hetzelfde is. a

2. de absolute waarde van de kortsluitstroom nu veel
kleiner is.

Heroin heeft zowel gebied ~ als 16 opgesplitst in intervallen,
en in elk interval het spanningsverloop benaderd door een rechte.
Door op elk van deze intervallen de uitdrukking

o • du I i --tIL)
Lc. ::: C d t- II - Q..
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toe te passen, omtstaat een stroomverloop, zoals dat in fig. 25
globaal is weergegeven.
We zijn nu in staat de vervorming van de kortsluitstroom ik(t)
t.g.v. de boogspanning u(t) kwalitatief weer te geven.
V~naf het moment, dat de kontakten zich openen, zal de vervor
mingsstroom idL gaan lopen. Zoals al eerder is opgemerkt, is
deze vrij ongevoeleig voor veranderingen in de boogspanning.
De stroom iJ4 zal dan ook nagenoeg konstant zijn tot op enkele
microseconden v66r de nUldoorgang van u(t).
De resulterende stroom door de ontlading is dan

lb (tj = Lk&) - tlvr;

Op ongeveer 40 a 50 sec. v66r de nUldoorg~ng van u(t) begint
zich de kondensator C te ontladen d.m.v. een sterk toenemende
ontlaadstroom. Dan wordt de resulterende stroom:

ibLB ::: il&J - ~d)"G - Llt)C

Fig. 26.

Zoals uit fig. 26 blijkt, is de vorm van de resulterende stroom
i6(t) sterk afhankelijk van het moment, waarop C zich begint te
ontladen. De ~~roomvorm, zoals die in fig. 26 is weergegeven, is
door Heroin L20] bij drukluchtschakelaars waargenomen.

7.2.2. Ret gebied ~ de spanningsbelasting. (gebied II)

o

Zoals we in het voorafgaande gezien hebben, gaat na het onder
breken van de stroom, de spanning u(t) tussen de schakelaar
kontakten oscillatorisch over in de generatorspanning ~(t).
In fig. 27 is deze terugkerende spanning voor het cirCUlt uit
fig. 20 geschetst.

Fig. 27.
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De optred~nde frekwenties varieren van 0,5 - 10 kHz.
De faktor !u-wordt de amplitudefaktor genoemd en varieert van
1,2 tot 1,8~
De vorm van deze terugkerende spanning lijkt nauwelijks te ver
anderen, als men de serieweerstand Rs vervangt door een parallel
weerstand Rp over de kondensator C.
Echter, er is een belangrijk verschil tussen het verloop van
beide spanningen. Bij een parallelweerstand Rp raakt u(t) ten
tijde t = 0 de tijdas. Het zal in de rest van dit hoofdstuk
duidelijk worden, dat dit verschil beslissend kan zijn voor het
al of niet opt reden van een z.g. "herontsteking" van de ontlading.
Hoe vormt deze terugkerende spanning nu een belasting voor de
schakelaar?
Er kunnen zich op het moment, dat de spanning over de ontlading
nul wordt - en dus ook de ~erkelilk~ stroom door de ontlading
nul is - twee gevallen voordoen.
Het kan zijn, dat:

1. De weerstand R(t=O) van het boogkanaal oneindig groot is,
dwz. de ontlading heeft zijn geleidbaarheid al v66r de
stroomnuldoorgang verloren.

2. De weerstand R(t=O) van het kanaal nog eindig is.
Ad 1. In dit geval bevindt zich op t = 0 een niet-geleidend gas

tussen de kontakten, dat echter nog een aanzienlijke
temperatuur kan hebben (3 a 4000 0 K). Vanwege de geringe
dichtheid, welke met deze temperatuur gepaard gaat, zal
de gemiddelde vrije weglengte voor een altijd nog wel
aanwezige ladingcdrager groot zijn t.o.v. de waarde bij
kamertemperatuur. Dit heeft tot gevolg, dat de doorslag
spanning van het kanaal klein is. Koelt het ontladingsgas
af tot kamertemperatuur, dan zal ten gevolge van de toe
nemende dichtheid ook de doorslagspanning aangroeien tot
de waarde_9ij kamertemperatuur.
Slepian n~ stelt, dat er na de nuldoorgang een wedloop
begint tussen deze di~lektrische herstelspanning en de
terugkerende spanning, beide uit te drukken in grafiek
vorm. Snijden deze twee krommen elkaar ergens, dan vindt
er volgens Slepian en di~lektrische doorslag plaats.
Het gevolg is, dat er zich weer een ontlading tussen de
kontakten vormt: dielektrische herontsteking.
Het voornaamste bezwaar tegen deze theorie is, dat het
precieze verloop van de terugkerende spanning u(t) na de
nuldoorgang mede wordt bepaald door de processen, welke
zich v66r de nuldoorgang van u(t) afspelen.
Zowel de ligging en de hoogte van het eerste maximum van
u(t) als zijn helling in de oorsprong zijn in principe
afhankelijk van deze processen.

Ad 2. In dit geval bevindt zich op t = 0 tussen de schakelaar
kontakten een gas, dat een eindige elektrische weerstand
vertegenwoordigt. Komt nu de terugkerende spanning van het
circuit over de schakelaarkontakten te staan, dan zal er
energie in het boogkanaal gedissipeerd worden. Deze dissi
patie zal de afkoeling van het ontladingsgas beinvloeden.
We kunnen het boogkanaal nu niet langer karakteriseren door
een tijdafhankelijke doorslagspanning. Van een dielektri
sche herontsteking kan dan ook geen sprake zijn.
Om toch no~ de wedlooptheorie te kunnen handhaven, heeft
Slepian 03 ook bij aanwezigheid van een restgeleidbaar
heid, een ijdafhankelijke herstelspanning gedefinieerd.
Deze thermische herstelspanning zou die spanning zijn,
die de weerstand R(t) van het boogkanaal momentaan konstant
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vermogensverlies.

thermische herstel
spanning

N( t) :

metlkIM) ~ .1Vti)

Uihtr)::: VRfr)j(~
of

houdt.
R(t) is konstant op een bepaald moment, als het toegevoerde
vermogen gelijk is a~n het vermogensverlies op dat moment.
Dwz:

Deze spanning zou ook nu vergeleken kunnen worden met de terug
kerende spanning u(t). Wordt op een gegeven moment u > u~h ' dan
zal vanaf dat moment R(t) afnemen, omdat dan het toegevoerde
vermogen groter is dan het vermogensverlies.
Dan zal bij een nagenoe~ konstante N(t) de herstelspanning u{h (t)
afnemen, Hierdoor zal Rlt) nog verder afnemen, enz •• enz ••••
Uiteindelijk vindt dan een herontsteking van de ontlading plaats.
Deze herontsteking begint op het moment dat uih = u.
Vanwege de rol, die de energiebalans van de ontlading hierbij
epeelt, wordt zij thermische herontsteking genoemd.
De bezwaren tegen- deze theorie zijn:

a. De temperatuur van de ontlading wordt bepaald door de netto
energietoevoer en is due afhankelijk van de teru~kerende

spanning u(t). Dan is ook R(t) afhankelijk van ult). Evenzo
is het vermo~ensverlies N(t) afhankelijk van de temperatuur
en dus van ult). Ret is echter vrij zinloos twee afhanke
lijke spanningen met elkaar te vergelijken.

b. Doordat het boogkanaal een eindige weerstand vertegenwoor
digt, zal de werkelijke spanning over de schakelaarkontakten
niet precies overeenkomen met de terugkerende spanning, zo
als die inherent is aan het circuit zonder deze weerstand.
(zie fig. 27).
Hochrainer [~ heeft deze demping van de terugkerende span
ning u(t) t.g.v. de restgeleidbaarheid nader onderzocht
voor het circuit uit fig. 20, echter met verwaarlozing
van de serieweerstand Rs •
Hierbij heeft hij naar onze stellige overtuiding enkele
rekenfouten gemaakt. Voor een verdere toelichting hierop
wordt verwezen naar par. 7.2.4.
Zijn eindkonklusie, dat de demping door de restweerstand
verwaRrlooebaar zou zijn, lijkt daardoor niet langer ge
rechtvaardigd. Echter, in par. 7.2.4 zal duidelijk gemaakt
worden, dat bij een succesvolle onderbreking deze demping
inderdaad vaak ve~1aarloosbaar is.

c. Volgens Slepian begint de thermische herontsteking op het
moment,dat de terugkerende spanning gelijk wordt aan de
thermische herontstekingsspanning. Vanaf dat punt zal de
weeretand van de ontlading monotoon afnemen tot nul.
Echter, experimenten met luchtdrukschakelaars hebben uit
gewezen, dat het verloop van net) weI degelijk een minimum
kan vertonen bij eep niet-dalende terugkerendespanning u(t)
(Rieder en Pratl) [1~

Het lijkt ons nuttig de specifieke eigenschappen van de beide
bovenomschreven vormen van herontsteking overzichtelijk weer te
geven (zie Heroin (?0Ji)
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di~lektrische herontsteking

Fig. 28b.

Proces wordt gekenmerkt door
abrupte overgang:
- spanning u(ti volgt tot aan

punt van herontsteking de
terugkerende spanning, valt
dan abrupt af en gaat oscil
lerend in de boogspanning over.

- stroom ib(t) is tot aan punt
van herontsteking nul en gaat
dan met oscillaties over in
kortsluitstroom.

Volgens Browne [5J bedraagt het
tijdsinterval, waarin di~lektri

sche herontsteking kan optreden
vaak enkele millisekonden.
Bij z.g. korte-afstandsfouten
is dit interval veel korter,
vanwege de hogere frekwenties.

Proces wordt gekenmerkt
door geleideli~ke overgang:
- spanning u(tj gaat steeds

meer afwijken van terug
kerende spanning en gaat
zonder oscillaties over
in boogspanning.

- stroom ib(t) gaat zonder
oscillatles via reststroom
over in kortsluitstroom
ik(t). _

Grtitz en Hochrainer L~~
hebben echter berekend, dat
abrupte thermische heront
stekingen voor het circuit
uit fig. 20 wel degelijk
mogelijk zijn.
Ret tijdsinterval, waarin
thermische herontsteking kan
optreden, kan volgens Browne

5 J maximaal 200fIDec. duren.
Vaak omvat het niet meer dan
enkBle micro-seconden.
Heroin [2g stel t, dat de
optredende reststromen onge
veer 1A beqragen, terwijl
Urbanek [23J echter rest
stromen van 15A meet bij
een persluchtschakelaar.

7.2.3. De wisselwerking tussen circuit en schakelaar in het

gebied ~ de stroombelasting ~ in het gebied ~ de
spanningsbelasting.

Als een schakelaar de stroom in een circuit tracht te onderbreken,
dan wordt deze schakelaar door het circuit belast.
Slepian heeft al in 1932 getracht deze belasting te karakteri
seren door zijn theorie van de dielektrische spanningswedloop.
(zie par. 7.2.2.) Echter, in vele gevallen bleek ook na de nul
doorgang van de boogstroom nog een eindige geleidbaarheid van
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het boogkanaal te bestaan.
Zoals in het voorafgaande besproken is (par. 7.2.2), trachtte
Slepian dit euvel te ondervangen door een thermische herstel
spanning te definieren. De bezwaren hiertegen zijn in het voor
afgaande al ter sprake gekomen.
In 1939 trachtte Cassie [~ de invloed van een circuit op de
werking van een schakelaar te beschrijven door het begrip
"severity" in te voeren, hetgeen misschien vertaald kan worden
met "hardheid" van een circuit. De "severity" van het circuit
zou dan gekarakteriseerd kunnen worden door zijn impedantie,
gezien vanuit de klemmen van de schakelaar. Cassie [4J modifi
ceerde de uitdrukking voor de impedantie zodanig, dat de ther
mische tijdkonstanteLc van de bewuste schakelaar erin vervat
was. Hierdoor komt echter tot uitdrukking, dat de invloed van
het circuit afhankelijk is van de bewuste schakelaar. Er is dus
sprake van een wederzijdse beinvloeding tussen circuit en scha
kelaar. De momentane weerstand van het boogkanaal resulteert
uit de energiebalans van dit kanaal. Deze weerstand is op zijn
beurt medebepalend voor de momentane waarde van de spanning over
de schakelaarkontakten.
Niet aIleen in het gebied na de nuldoorgang van de stroom - het
gebied van de spanningsbelasting -, maar ook in het gebied van
de stroombelasting is er sprake van een wisselwerkihg tussen
circuit en schakelaar. Zoals we gezien hebben, wordt de kort
aluitstroom door de eindige boogspanning vervormd. (zie par.7.2.1)
De mate waarin deze vervorming plaats vindt, is echter weer af
hankelijk van het bewuste circuit. Dit blijkt overduidelijk uit
de uitdrukking die Heroin voor de gedeformeerde stroom door de
ontlading heeft opgesteld. (vergl. (61), par. 7.2.1.1)
Ook bij deze wisselwerking speelt de energiebalans van de ont
lading een belangrijke role Zij vormt ook nu het koppelende
element tussen de spanning over de ontlading en de werkeli~ke

stroom door de ontlading. Uit het feit, dat de impedantie van
de ontlading in een schakelaar voor onze beschouwingen kan wor
den opgevat als een zuivere, zij het tijd~fhankelijkeweerstand,
voIgt, dat de spanning tussen de kontakten nul moet zijn op het
moment dat ook de boogstroom ib(t) nul is.

7.2.4. Het overlappen ~ de stroom- ~ spanningsbelasting.
Tot nu toe is verondersteld, dat de grens tussen het gebied van
de stroombelasting en het gebied van de spanningsbelasting scherp
is en daar ligt, waar de kortsluitstroom de nullijn snijdt.
Deze grens kan t.g.v. de stroomvervorming een ver~chuiving onder-
gaan. .
Echter, Browne [~ heeft al in 1959 opgemerkt, dat de grens tus
sen beide gebieden niet scherp kan zijn. V66r de nuldoorgang
van de stroom hebben we namelijk te maken met een boogontlading,
welke een bepaalde stroom voert. In het voorafgaande is gekon
stateerd, dat een dergelijke boogontlading in een toestand van
stabiel evenwicht verkeert. Wil de ontlading tiberhaupt gedoofd
worden, dan zal dit stabiele gedrag moeten verdwijnen en plaats
moaten maken voor een instabiel gedrag.
Tevens is bij de behandeling van de boogmodellen gekonstateerd,
dat een boogontlading, welke een bepaalde spanning krijgt opge
drukt, instabiel is voor kleine veranderingen in deze spanning.
De overgang, welke in het schakelproces plaatsvindt, van de
lage boogspanning naar de hoge circuitspanning u(t), is dan ook
essentieel voor de stroomonderbreking. g

Deze overgang begint echter al v66r de nuldoorgang van de boog-
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stroom i6(t). Nadert ib(t) namelijk tot de nuldoorgang, dan
neemt de weerstand van het boogkanaal toe. Heeft deze weerstand
R(t) op het tijdstip t = -tk een bepaalde waarde R(-tk) = Rk
bereikt, dan wordt het circuit oscillatorisch.
Op dat moment hebben we een circuit, zoals dat in fig. 29 is
geschetst.

Fig. 29.

Deze kritische waarde van R kan volgens Heroin [2W heel gemak
kelijk bepaald worden uit de differentiaalvergelijking voor de
spanning u(t) over de ontlading.
Uitgaande van het circuit uit fig. 29 is namelijk de volgende
homogene differentiaalvergelijking voor u(t) op te stell en ten
tijde t = -tk:

l~J + L~ CR~Rk dU] +. Rk U(-+k) :=: 0
d-t t=-tk LClR"t-Rk) dJt",,-ik ~L(R<;d~k) (62)

Uit het gegeven, dat het circuit op het tijdstip t = -tk juist
oscillatorisch wordt, volgt, dat de diskriminant van vergl. (62)
juist nul moet zijn.
Uit deze voorwaarde volgt voor de kritische waarde voor de
weerstand van het boogkanaal:

LRk = .RsC ·+2 ytf
Echter, de weerstand R(t) van het boogkanaal zal onder invloed
van de wisselwerking circuit-schakelaar verder toenemen en kan
zelfs ten tijde t = 0 oneindig groot geworden zijn.
Daartegenover staat, dat R(t) ook vaak na de nUldoorgang nog
een eindige waarde heeft. Volgens par. 7.2.2 ZOl1 deze eindige
weerstand een demping van de spanning u(t) na de nuldoorgang
veroorzaken. We zullen nu trachten te bepalen of deze demping
inderdaad van betekenis is. I

Hiertoe stellen we,dnt het boogkanaal op het tijdstip t, waar
voor geldt -tk.( t' < 0, een weerstand R) Rk heeft, welke geduren
de de gehele overgang naar de toestand van instabiliteit kon
stant is. (zie fig. 30)
Dit is natuurlijk niet erg reeel. Het zal echter blijken, dat
voor onze doeleinden deze veronderstelling wel bruikbaar is.
Vervangen we in het circuit uit fig. 29 de kritische waarde Rk
door de konstante weerstandswaarde R, dan wordt de differentiaal
vergelijking voor de terugkerende spanning:
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Deze heeft als karakteristieke vergelijking:

11
We

lJJ~ = ------

Wi)'"+ 4frfs
differentiaalvergelijking is

x' + L-\- CR~ R A+
ltC, (R~+ R)

De wortels hiervan zijn:

A -=:_ L+L RsR +
1)4 .tLC-lRc;+ R)

We definieren nu: w - II
V
----'0-1 ~C

~

Ps=~i
I

rp'=~ Re
met

en

De oplossing van de bewuste

eigen frekwentie van LC-kring

de dempingskonstante van het
circuit uit fig. 29

de dempingskonstante in het
geval R )Io>()<:)

de dempingskonstante in het
geval Re --.. a

_ vJo" ( ee 1- 0~)
~ - VJo' + ~ ~f fS

nu:

A -rt
uft) == U~ + e ~ CD~wt +..DJi()u.lf) met C,D als konstanten (64)

am tot een eenduidige oplossing te komen, moeten we nu randvoor
waarden voor u(t) bepalen.
We nemen nu de tijdas zodanig, dat de spanning u(t) over de
ontlading en de boogstroom ib(t) elkaar in t = a snijden.
Dan is de eerste randvoorwaarde:

u(t=O) = a
Als tweede randvoorwaarde kan de spanning dienen , die op het
tijdstip t' over de ontlading staat.
am tot een uitdrukking hiervoor te komen, nemen we onze toe
vlucht tot het exp-eriment.
Volgens Heroin ~~ (bIz. 42) namelijk, vertonen de spanning over
de ontlading en de stroom door de ontlading bij kortsluitexperi
menten aan het netwerk uit fig. 20 vaak een verloop, zoals dat
in fig. 30 is geschetst.
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Fig. 30.

(65)

Heroin (bIz. 42) geeft als numerieke waarden voor A en B:

A = 0;[. 1"0
6 y/.d~

B = IJ f. 1/' AI '¥!Ci.

Dan voIgt hieruit voor de boogweerstand R(t):

Heeft nu deze weerstand een konstante waarde R, dan voIgt hier
uit een waarde voor het tijdstip t 8

•

Deze waarde van t l Ievert op zijn beurt weer een waarde voor de
spanning u( t' ).
We hebben nu de benodigde randvoorwaarden te pakken.
De oplossing van de d.v. wordt dan met deze beide randvoorwaar-
den:' ~W) ~t' ,

/.let) - rt ft- We - e co~ VJ-t
~ = 1 +e t-~-t' I ~rh w-t - eelS!. wi
u~ e $)in lOt

Geven we de weerstand R en de komponenten L,C en Rs van het
circui t, dan zi jn t l

, ~ en w te bepalen.
In fig. 31 is u(t)/ug uitgezet als funktie van t voor twee
waarden van Rs •
Bovenstaande procedure kan niet langer toegepast worden, als de
weerstand R tot oneindig nadert. In dit geval nadert ~ tot nul,
waardoor de beide randvoorwaarden samenvallen. We kunnen dan
echter een oplossing konstrueren uit vergl. (64) m.b.v. de
randvoorwaarden:

u(t=O) = 0

cluJ -~~
d;-t ·b=o - t "\

Dan ontstaat de~uit de literatuur bekende uitdrukking voor u(t):

Et) -1\i ~~ ]{- = t + e.. -----=r 'S{ 1'\ LV-t- - cos wi (66)u, iii) y

Ook deze oplossing is in fig. 31 weergegeven voor de beide waar-
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den van Rs •

Uit het verloop van de krommen in fig. 31 blijkt, dat de dem
ping van de terugkerende spanning t.g.v. de eindige weerstand R
zeer gering is bi y aanwezigheid van een serieweerstand (Rs=100 )
De helling van U~ln ten tijde t = 0 blijkt echter vrij sterk
afhankelijk van de ~aarde van R. Dit kan beslissend zijn voor
het al of niet optreden van een herontstekin6. Is de serie
weerstand daarentegen verwaarloosbaar (Rs = 0), dan blijkt de
demping aanzienlijk te zijn. Echter, we zijn bij onze berekening
uitgegaan van betrekkeli~k lage waarde voor de weerstand van
het boogkanaal (R~ 150&)
In het beschouwde circuit zal bij een dergelijke waarde voor R
onmiddellijk een herontsteking optreden. Dit kan geverifieerd
worden door de optredende reststromen te schatten.
Vergroten we de weerstand R tot 1 kJL, dan blijkt inderdaad
ook zonder seri~weerstand (Rs=O) de demping zeer gering te zijn.
Ook Hochrainer LsJ is tot deze konklusie gekomen. Hij heeft
echter bij de berekening van de geleidbaarheid van het boogkanaal
ten tijde t = 0 een rekenfout gemaakt (konstante K heeft het
verkeerde teken in exponent), waardoor ook zijn demping veel te
gering is uitgevallen. Doordat zowel de weerstand als de demping
verkeerd berekend zijn, is toch de jUiste eindkonklusie getrokken.

Nogmaals wordt erop gewezen, dat in werkelijkheid de weerstand
gedurende het proces voortdurend van waarde verandert. Vindt een
onderbreking van de stroom plaats dan zal R(t) tenslotte onein
dig groot worden. De spanning u(t) verloopt dan ook niet precies
volgens een van de krommen uit grafiek A, maar gaat geleidelijk
van de ene kromme in de andere over.

7.2.5. De parameters Y§Q ~ schakelaar. [2~ ,
In het voorgaande is duidelijk gemaakt, dat het gedrag van een
schakelaar bij het onderbreken van een stroom bepaald wordt
door een veelheid van parameters.
De voornaamste zijn hieronder weergegeven:

- De effektieve waarde en de fr~kwentie van de te onderbreken
stroom.
De effektieve waarde van de voedingsspanning van het circuit.
De rangschikking en de grootte van de circuitkomponenten.
Hierbij moeten geleiderweerstand, parasitaire kapaciteiten en
strooizelfindukties niet over het hoofd gezien worden.
Het tijdstip, waarop het circuit oscillatorisch wordt.
Dit wordt bepaald door de momentane geleidbaarheid van het
boogkanaal en de rangschikking en grootte van de circuitele
menten.
De momentane geleidbaarheid van het boogkanaal.
Deze wordt bepaald door de netto-energietoevoer aan de ont
lading. Hierbij spelen de fysische eigenschappen van het toe
gepaste gas in de schakelaar en de geometrie van de boogkamer
een belangrijke role
De therrnische traagheid van de ontlading.
De tijd, gedurende welke de ontlading tussen de kontakten
aanwezig is.
De statische spannings-stroomkarakteristiek van de ontlading.
Hierbij dient opgernerkt te worden, dat men pas van de spannings
stroomkarakteristiek kan spreken, als de randvoorwaarden waar-
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aan deze hanr precieze vorm te danken heeft tijdens het onder
brekingsproces niet te veel veranderen (b.v. druk in de ontla
ding) •

7.2.6. Het statisti.sch gedrag Yill! een schakelaar. [2 OJ
Als men met een schakelaar in een bepaald circuit een aantal
experimenten doet, bij dezelfde stroom- en spanningsbelasting,
dan blijkt, dat er een aantal succesvolle onderbrekingen plaats
vinden, maar dat er ook een eindig aantal herontstekingen zijn.
Vergroten we het aantal experimenten, dan zal het aantal misluk
kingen naderen tot een vast percentage. Dit percentage neemt
toe bij toename van de stroom- en/of spanningsbelasting.
Zo heeft dus bij een bepaalde uitwendige belasting elke volgende
meting een eindige kans, dat er een herontsteking optreedt.
Daar het aantal metingen bij een bepaalde uitwendige belasting
eindig is, is deze kans nooit exakt vast te stellen. Er is sprake
van een onzekerheidsinterval. In fig. 32 is dit verduidelijkt.

Fig. 32.
i

ka.nq, op
her n+~tekLtlg

Men kan dus van te voren nooit met absolute zekerheid vaststellen
of er bij een bepaalde uitwendige belasting een herontsteking
zal optreden.
Blijkbaar treden er inwendig in de schakelaar statistisch ver
deelde variaties op in de parameters, welke bepalend zijn voor
zijn gedrag.
Inwendige parameters, welke dergeli~ke variaties zouden kunnen
veroorzaken, zijn volgens Heroin ~~ :
- de snelheid, waarmme de kontakten uit elkaar gaan.
- inhomogene verhitting van de elektroden.
- exploderende gasbellen in het elektrodenmateriaal.
- turbulentie in de gasstroming.

Enkele gevolgen hiervan zijn: - variaties in de koeling.
- variaties in de totale stroom.
- variaties in de stationaire

spannings-stroomkarakteristiek.
- het herstelproces van het elektrodenmateriaal en van het plasma.

Dit effekt is ten nauwste verbonden met variaties in de koe
ling.

Hochrainer [2~ stelt, dat al deze processen leiden tot een sta
tistische variatie van de tijdkonstante ~ van een schakelaar.
Bij elke uitwendige belasting van ee~ schakelaar behoort volgens
hem een grenswaarde van de tijdkonstante (~~).

Is bij een experiment de momentane waarde van l' grater dan t'~, '
dan zal er een herontsteking plaatsvinden. Is daarentegen ~<~, '
dan zal de ontlading gedoofd worden.
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Men kan dus aan een schakelaar geen eenduidige tijdkonstante
toekennen. Er is slechts sprake van een gemi~delde waarde; ,
waar omheen de momentane waarde van'~ varieert.
Voor kleine belastingen zal l' beduidend lager zi jn dan"t'~

en zal dus de kans op herontsteken klein zijn.
Voor grotere uitwendige belastingen is daarentegen juist het
omgekeerde het geval. Ook indien i)/'~ is er nog een eindige
kans op een succesvolle onderbreking. 1zie fig. 33)

Fig. 33.

uitwendige belasting.
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HOOFDSTUK 8.

EEN MEER ALGEMENE BENADERING y!! DE ONTLADING IN EEN SCHAKELAAR

EN DE KONKLUSIES WELKE DAARUIT ZIJN TE TREKKEN.

Uit het voorafgaande is duidelijk geworden, dat het gedrag van
een schakelaar bij het onderbreken van een wisselstroom niet
los gezien kan worden van het circuit.
Er is duidelijk sprake van een wederzijdse beinvloeding.
In elk model dat tot doel heeft het gedrag van een schakelaar
rond de nuldoorgang van de stroam met een zekere mate van nauw~

keurigheid te benaderen, zal dan ook deze wisselwerking opgesloten
moeten zitten.
Daarbij is het echter niet bij voorbaat uitgesloten, dat ook een
model dat een eenzijdige beinvloeding beschrijft, in bepaalde
gevallen een goede benadering kan ople~eren. Reeds bij de behan-

.. deling van de stationaire en dynamische boogmodellen is tot uit
drukking gekomen, dat de toestand van een boogontlading op elk
moment bij benadering beschreven kan worden door de energiebalans
van die ontlading op dat moment.
Dit is ook het uitgangspunt geweest van vele onderzoekers (o.a.
Browne, Rieder en Pratl, Hochrainer, GrUtz, Kopplin, Schmidt)
bij hun pogingen een model op te stellen voor het gedrag van een
boogontlading rond de nuldoorgang van de stroom. Zij deden hierbij
- al dan niet expliciet- de volgende veronderstellingen:
1. Aan het boogkanaal kan een momentane geleidbaargheid per

lengte~eenheid G(t) worden toegekend.
2. Deze geleidbaarheid wordt bepaald door de momentane tempera

tuur van de antlading. Hierbij kan men zich T voorstellen
als een Boort gemiddelde temperatuur van de ontlading.
De invloed van o.a. druk, wand, elektroden en elektronen
vangst wordt hierbij verwaarloosd, of de betreffende para
meters worden konstant gehouden.

3. Ook de totale inwendige energie per lengte-eenheid Q(t) en
het vermogensverlies per lengte-eenheid N(t) zijn voorname
lijk temperatuurafhankelijk. Hierbij is sprake van een be
paalde ontlading met een bepaald soort gasl

4. Bij een bepaalde konstante stroom I hoort een evenwichts
waarde Gs • Deze stelt zich na verloop van tijd in.

5. G, Gs , Q en N zijn eenduidige, kontinue en differenteerbare
funkties van de temperatuur T.

6. De energiebalans voor een lengte-eenheid van de ontlading
heeft de volgende vorm:

met pet) = E(t).i(t): toegevoerde
vermogen per lengte-eenheid.

Hieraan liggen verschillende van de veronderstellingen ten
grondslQg, welke eerder genoemd zijn bij de afleiding van
de energievergelijking uit de plasmavergelijkingen, zoals:

- lokaal thermodynamisch evenwicht.
- kwasi-neutraliteit van lading.
- cilindersymmetrie in de ontlading.

Uit de veronderstellingen 3,4 en 5 voIgt, dat de geleidbaarheid
beschouwd kan worden als een een-eenduidige, kontinue en diffe~

rentieerbare funktie van de totale inwendige energie:
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of

Substitueren we dit in de energiebalans, dan ontstaat de
volgende vergelijking:

_L~ == +. clE {pfr) -JITJ)I (67)q Jf q dQ
Browne, en later ook Rieder en Pratl, hebben voor G = F(Q) de
uitdrukkingen gesubstitueerd, welke resp. Cassie en Mayr d.m.v.
sterk vereenvoudigde aannamen hiervoor gekonstrueerd hebben.
Dit leidt dan tot een samengesteld model van het gedrag van de
boogontlading rond de nuldoorgang van de boogstroom.
Het experiment moet dan verder uitwijzen, wat het geldigheids
gebied is van dit model. Dit zal in hfdst. 9 nog ter sprake
komen.

8.1. De differentiaalvergelijkin~ ~ de geleidbaarheid ygn
Hochrainer. [25J

Hochrainer echter, heeft zich tot doel gesteld, met zo
weinig mogelijk veronderstellingen zoveel mogelijk uit
spraken te doen over het gedrag van ontlading in een
schakelaar.
Hiertoe gaat hij uit van de bovenomschreven integrale
vorm van de energiebalans van de ontlading:

~ =: p~) - fffr)J+ ~.

Hij veronderstelt, dat op t = 0 de ontlading in een toe
stand van evenwicht verkeert.
Nu ondergaat de stroom een kleine stapvormige verandering:
I wordt I + it.
_Dit'h~eft totgevolg, dat ook de andere karakteristieke
grootheden een verandering ondergaan:

de temperatuur: Ts word t Ts + ))
de geleidbaarheid: Gs word t Gs + i
de inwendige energie: ~ word t Qs + ~.
het vermogen: Ps wordt p.. + p
het verlies: Ns word t :t% + n

Substitueren we dit in de energiebalans, dan is

of ~ = p-n
omdat bij evenwicht ~ = N~

Hochrainer ontwikkel t nu de grootheden Gs ' Q.., en lis naar de
temperatuur ~. Door tweede en hogere orden afgeleiden naar
Tste verwaarlozen, ontstaan de volgende lineaire uitdruk
lcingen:
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~+~ C;>+- ~.)J lJ t~ d~.y

'IJ~ ~;1
-

S d'f; d~

q '6 q C¥f d~~+ = <;+d'S
·))

.. 0= d's'V

n:= 4lf'D
J[ )[ dJ{ n=-4M".V d/~

s. 1- n = 50 +. cn~'V " d~

Een uitdrukking voor ~ kan rechtstreeks uit de definitie van het
vermogen gehaald worden;. )1

~ + P = ~-ti'
I 9~+ ~

Verwaarlozen we ook hier de termen, welke klein zijn in de
tweede orde, dan is:

f =~ {~/ - ~ ~i
De verandering van de geleidbaarheid wordt dan weergegeven door
de volgende d.v.:

of

en

We kunnen een dergelijke vergelijking natuurlijk evenzeer af
leiden als de ~]anning over de ontlading stapvormig;verandert.
Het resultaat is dan voor de lengte-eenheid van de ontlading:

(68b)

waarin e de verandering van het elektrische veld is.
De tijdkonstante is in dit geval:

1:' = [cl.I( -11. Jihj-1
Ld~<; ~<; d~

DefinH~ren we nu G = Gs + 'l en

G~ = Gs + <tOo;) ,dan is

'ii ~ ~ iq= -1&)! (69)

Zoals al is opgemerkt, geldt deze vergelijking slechts voor
kleine stapvormige veranderingen van de stroom en voor verwaar-
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loosbare tweede afgeleiden naar Ts van Gs, Qg en N3 "

Zij zal eveneens een goede benadering geven voor een willekeuri~

verandering van de stroom ~, als deze verandering opgevat kan 
worden als een opeenvolging van zodanig kleine stapvormige ver
anderingen, dat de ontlading telkens de kans krijgt de toestand
van evenwictt te herstellen.
Hierbij zullen dan de evenwichtswaarden van Ps, ~, ~, en Nsvoort
durend veranderen, waardoor ~ en G~ funkties van de tijd worden!
Voldoen nu de in het voor$sande besproken integrale modellen
van Cassie [4] en 1,1ayr [2J aan deze vergelijking?
Mayr blijkt zonder meer in bovenstaande vorm te kunnen worden
omgezet.
Cassie, echter, lijkt op het eerste gezicht niet te voldoen.
Beperken we ons bij Cassie tot kleine stapjes in de stroom, dan
voldoet ook zijn model.
Dit komt, omdat bij grotere stapvormige stroomveranderingen
de verliesterm bij Cassie niet langer konstant is, in tegen
stelling tot Mayr.
Hierbij moet dan natuurlijk als onafhankelijk variabele de
momentane doorsnede van de ontlading A i.p.v. de temperatuur T
genomen worden. Dit omdat Cassie een ontlading heeft veronder
steld van konstante temperatuur, maar Van vaDabele doorsnede.
Passen we vergl. (69) toe voor een kontinue variatie van de
stroom, dan zal Cassie dus niet meer aan deze vergelijking vol
doen. De vergelijking van Cassie blijkt als voIgt te kunnen wor-

de omgevormd: cl~ : ~ Ie _ct~)!

d-t 1:'c. ( bC>"> 1 1

Volgens Hochrainer en GrUtz [24J is de algemene oplossing van
vergelijking (69):

~l0 = exp(J~:~~r~ ex~1 ~4))d+ +~fro~ (70)

Bij nader onderzoek blijkt deze vergelijking G(t) niet expli
ciet weer te geven. De evenwichtswaarde G~ is namelijk stroom
afhankelijk. Vanwege de wisselwerking tussen circuit en schake
laar is echter ook de momentane waarde G stroomafhankelijk.
De bovenstaande auteurs hebben echter een digitale oplossing
van de vergelijking gekonstrueerd door zodanig kleine stapjes
in de tijd te nemen, dat ~ en G~ binnen zoln stapje konstant
verondersteld mogen worden. Op de resultaten hiervan komen we
verderop nog terug. _
Volgens Hochrainer [~ zijn uit vergl. (69) in dit stadium al
enkele gedragspatronen af te leiden voor de boogontlading on
middellijk na de nuldoorgang van de stroom.
Bovendien ziet hij kans uitspraken te doen over het verloop van
de stationaire spannings-stroomkarakteristiek, over de stroom
flfhankelijkheid van de "tijdkonstante" en over de stabiliteit
van de ontlading voor kleine veranderingen in het vermogensverl
iel.s N.
Wij zullen deze onderwerpen nu achtereenvolgens behandelen.



74

8.2. Mogelijke gedr8~spatronen yan de ontlading ~ de nuldoorgang.
[8J

Dikwijls zal ten tijde van de nuldoorgang van de stroom
nog een restgeleidbaarheid aanw~zig zijn.
D~~r G~ nul is ala i = 0, zal ~ aanvankelijk negatief
z1Jn.
Zo gauw er weer een stroom gaat lopen t.g.v. de terugkerende
spanning, is G~ niet langer nul. Daardoor zal G minder snel
gaan afnemen.
Er kunnen zich dan verschillende gedragingen voordoen:

1. G en G~ naderen elkaar steeds meer. Tenslotte wordt
danJqUf= 0. In het geval van een harmonische wissel
stroom is dit alleen~ mogelijk, als het vermogens
verlies ook een harmonische funktie van de tijd is.

Fig. 34a.

---f<-----------------p -t

2. Aanvankelijk neemt G~ toe. Neemt de terugkerende span
ning relatief langzaam toe, dan zal het vermogensver
lies groter zijn dan de vermogenstoevoer.
Dit heeft tot gevolg, dat de temperatuur van de ont
lading daalt en G= weer gaat afnemen. Tenslotte ver
dwijnt de geleidbaarheid totaal.

Fig. 34b.

+-------=::::::::::==---~+

3. Neemt de terugkerende spanning daarentegendr-yoldoende
snel toe, dan wordt op een gegeven moment l~t= 0.
Vanaf dat moment zal G blijven toenemen en zal de boog
thermisch herontsteken.

Fig. 34c.

-+-=:===---_--1'.-_---------.+

4. Neemt de terugkernede spanning vervolgens af, dan zullen
G en G~ook afnemen. Is de afname voldoende groot, dan
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kan zich de situatie voordoen, dat G~ = G of ~ = o.
Het hangt nu van het verdere verloop van de terugkerende
spanning af, of er tenslotte een doving of weer een heront
steking plaatsvindt. Theoretisch is zelfs een situatie
mogelijk, zoals die hieronder is geschetst.

-f---------------.{

Een volledige onderbreking komt pas tot stand, als de
momentane geleidbaarheid G nul wordt. Omdat~~tnegatief
is, zal bij een konstante waarde van~ G~ al In een vroeger
stadium de waarde nul bereiken. Vanaf dat moment nadert G
dan volgens een exponentiele funktie tot nul.
Wil G dUB voor een eindig tijdstip nul worden, dan zal de
Ittijdkonstante" oneindig klein moeten worden.
Opmerkelijk is volgens Hochrainer @] , dat pas een volledige
onderbreking tot stand komt, als G en G~ elkaar voldoende
dicht zijn genaderd. Dit zou beteken, dat de "tijdkonstante"
sterk moet afnemen, alvorens de geleidbaarheid definitief
nul wordt. Dit verdwijnen van de tijdkonstante is echter
weI in strijd met de gangbare fysische interpretatie van
het fenomeen relaxatie.

8.3. De stationaire spannings-stroomkarakteristiek. [25]
De vorm van deze karakteristiek wordt volgens Hochrainer~~
bepaald door de stroomafhankelijkheid van het differentiaal
quotient ~ &_ ~ 6:... IT..

dIs - d'l; dI~
Hochrainer drukt dit quotient uit in de stationaire geleid
baarheid Gs en het vermogen Pso
Er geldt n.l.:

..... <- Pc; ---------6~ i E <i S~ =_1 it?; _.Ps dSl~
14", = q: ~ d ~ Ss c{Ps q~ ~

en

Delen we deze twee vergelijkingen op elkaar, dan is ten
slotte g
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Voor een stationaire situatie zal het toegevoerde vermogen
per lengte-eenheid gelijk zijn aan het verlies per lengte
eenheid. Dit laatste neemt bij toenemende ontladingstempe
ratuur monotoon toe. Echter, ook het geleidingsvermogen
per lengte-eenheid zal monotoon toenemen.
Voor niet al te grote waarden van de stroom zal vaak Nsen
dus ook ~ lang$'am?r toenemen met stijgende temperatuur dan
Gs • Dan zal d~:! <.. o.

d.L~
De boog heeft dan een negatieve spannings-stroomkarakteris-
tiek. Echter, voor grote stroomwaarden (300 a 400 A voor
ontlading in lucht met p = 3 ata) kan Gs naar een verzadi
gingswaarde toegaan.
In dit geval is ~£~~ 0 en heeft de ontlading een positieve
karakteristiek. ~

8.4. De

We

stroomafhankelijkheid ygn de tijdkonstanten ~ QQ ~f. ~~
I

hadden de volgende ui tdrukking voor 't' en 1;' gevonden:

l' - 1 ( 2) I 1 (72b)- dffs Ps <.~ 7 a 1:' = dJ{.. _ Ps ~
d~5 + G." d. C\O; d~s <1;; ~>

De verandering van de geleidbaarheid wordt dus bij een
kleine stapvormige verandering van de stroom door een andere
tijdkonstante beheerst dan bij een verandering in de span
ning. Dit komt, omdat de verandering in het toegevoerde
vermogen in beide gevallen verschillend is.
Voor de eerste term in de noemer kunnen we schrijven:

~~ __ ?s
1~ d ~<; - - CV~

De betekenis van Qsis in fig. 35 verduidelijkt.

Fig. 35.

Aanvankelijk zal bij toenemende stroom ~~toenemen.
Vertoont ~~als funktie van Qseen verzadieingskarakter,
dan zal~'PslQsminder. sI!el gaan toenemen en kan zelfs afnem.en.
Volgens Hochrainer 'f?5] neemt bi j toenemende stroom d~/dQaf•
Zijn motivatie is echter near onze mening te onvolledigSom
waardevol te zijn.
Voor een cilindersymmetrische boogontlading, welke wordt
begrensd door een vaste wand van konstante temperatuur, is
het vermogensverlies per lengte-eenheid Nsin redelijke
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benadering recht evenredig met de waarde van de warmteflux
funktie ter plaatse van de boogas (So).
Veronderstellen we, dat de inwendige energie per volume
eenheid~een lineaire funktie van S is, dan blijkt ook Qs
recht evenredig te zijn met So. Dus is Qsin eerste benade
ring een lineaire funktie van ~. Daar [ =e(S) een sterk
verzadigingskarakter vertoont, zal ook ~als funktie van ~

voor toenemende stroomwaarden een afbuiging naar de horizon
taal vertonen. Maar dan zal d~ aanvankelijk konstant zijn

dQ~
en daarna in meer of mindere mate gaan toenemen.
Dit staat lijnrecht tegenover de konklusie van Hochrainer~~.
Hoe is nu het verloop van ~ als funktie van de stroom?
Kombineert men. de stroomafhankelijkheid van de beide termen
in de noemer van ~ , dan zou een stroomafhankelijkheid
kunnen ontstaan, zoals in fig. 36 is geschetst.

Fig. 36. "t:

--+---------------~. j:

Opmerkelijk is, dat ook Frind [gJ een -dergelijke stroom
afhankelijkheid van ~ konkludeert. (zie par. 10.1)
OokY~ kwalitatief een dergelijk verloop kunnen vertonen.
~'kan echter ook negatief zijn en pas bij aanzienlijke
stromen positief worden. Een negatieve waarde voor de tijd
konstante is echter moeilijk fysisch te interpreteren!

8.5. De stabiliteit Y§Q de boogontladin~ voor storingen in het

vermogensverlies. [25J

Hochrainer [2~ gaat hierbij uit van een ontlading die zich
in een toestand van evenwicht bevindt. Verandert nu op een
gegeven moment door een externe oorza~k de vermogensafgifte
aan de omgeving met een bedrag Do, dan zal dit een verande
ring van de temperatuur in de ontlading tot gevolg hebben.
Deze temper~tuursveranderingveroorzaakt op zijn beurt een
verandering van

de inwendige energie per lengte-eenheid ~,

de geleidbaarheid per lengte-eenheid ~,

het toegevoerde vermogen per lengte-eenheid ~

en het vermogensverlies per lengte-eenheid ~.

Door deze terugwerking zal de totale verandering van Ns
worden:

h .: n 'r cl.ff;. •'Y
c; d. 1'';\
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Hochrainer onderscheidt nu twee extreme gevallen:
1. De stroom door de ontlading blijft konstant: i' = O.

Uit vergl. (6Sa) volgt dan een uitdrukking voor de
verandering van de geleidbaarheid:

~ = -11"0 ~> ( 1 - ~~)

Daar voor t -1l>'M ~ eindig is, is de ontlading in di t
geval stabiel.

2. De spanning over de lengte-eenheid van de ontlading
is konstant: e = O.
Uit vergl. (6Sb) volgt dan:

~' =' -'t" no ~ll -e:i(1;')
Het hangt dan van het teken~' af, of de ontlading
weer in een nieuwe stabiele toestand overgaat.
Uit de overwegingen bij de behandeling van de tijd
konstante volgt, dat bij kleine stromen instabiliteit
optreedt, te~vijl misschien bij grotere stromen een
stabiel gedrag mogelijk is.

Deze konklusie staat lijnrechte tegenover die van Hochrai
ner [25J • Volgens hem zou er een stabiel gedrag kunnen
optreden bij kleine stromen. Dit is echter onwaarschijn
lijk, daar een stabiel gedrag voor spanningsveranderingen
pas optreedt, als de helling van de stationaire spannings
stroomkarakteristiek positief is. En we hebben gezien, dat
dit pas het geval is bij grote stromen.
Hochrainer heeft zich bij de behandeling van de stabiliteit
van de boogontlading beperkt tot de bovenstaande extreme
gevallen. We kunnen ons echter afvragen wat er gebeurt,
als zowel spanning als stroom veranderen.
We kunnen in dit geval geen lineaire differentiaalverge
lijking met konstante ko~fficienten voor ~ opstellen.
Wel is een d.v. te konstrueren, die zowel e(t~ als i(t)
als onbekende bevat. Om tot een oplossing te komen, moet
deze vergelijking dan gekombineerd worden met de circuit
vergeliJking.
Mayr [~ heeft het probleem van de stabiliteit van de boog
ontlading op deze manier aangepakt. Hierbij is echter ver
ondersteld, dat het vermogensverlies konstant blijft.
Mayr is hierbij niet in staat aan te geven, wat de eind
toestand van de ontlading zal zijn. Wel kan aangeduid worden
of een bepaalde toestand stabiel is voor kleine veranderin
gen in de spanning en in de stroom.
Specificeren we de vergelijking van Nayr voor de beide ex
treme gevallen, dan ontstaan de betreffende vergelijkingen
van Hochrainer.

8.6. De restgeleidbaarheid volgens Hochrainer. [SJ

Hochrainer heeft uit eerder genoemde vergelijking voor de
momentane geleidbaarheid een uitdrukking afgeleid voor de
geleidbaarheid op het moment van nuldoorgang. Hiertoe moet
hij echter enkele aannamen doen~ waarvan vooral de laatste
beperkte geldigheid heeft:
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eindig en niet

+ 1~) ~i-ll;'

Nadert G lineair tot t en is tIt' >.> l' , dan voIgt hierui t:

q(i) = -1:'*Jt

1. De stationaire geleidbaarheid Gs is nul, als de stroom !
nul is. • g
Deze eis houdt in, dat q.,. =~) = Ilt) een l(Qnt~nue, ~ifferen
tieerbare funktie vl:\n de stroom i moet zi jn net /F(o')=O.
Dan voIgt ui t Bg(L)= t, = 9 (J,) ,dat Es (0) elke waarde kan
aannemen. F~)
Zowel Cassie [4J als I\1ayr [2J voldoen dUB!

2. De stationaire geleidbaarheid Gs nadert lineair tot nul,
als de stroom i nadert tot nul.

. d~ -I-I _ L_ dE",! cU
Dl t betekent, dat IT - l2:,~) ~)rr d.i
gelijk aan nul, konstant en negatief moet zijn voor kleine
waarden van i, inklusief i = O. We kunnen nu twee gevallen
onderscheiden:
- dl{d+ nadert nul voor i ---It- o.

Dan moet de term tussen haken met hetzelfde tempo divergeren,
wil d~'!./dt eindig bli jven voor i = O.
Dit is beslist niet het geval als

- zowel~als d8<;/cll. eindig zlJn voor i = 0'.
- Es relatief langzaam naar oneindig gaat voor

i = O. '
Er zijn echter geen Bcherpe kriteria te formuleren, waar
voor weI divergentie optreedt.

- c!tld+is eindig voor kleine waarden van i en i = O.
Wil dq.;/dt eindig en niet gelijk aan nul zijn, dan mag de

term tussen haken niet nul zijn.
Dit houdt in, dat Es niet lineair naar nul mag naderen.
Bovendien mag de term tussen haken voor i = 0 niet oneindig
of nul zijn. Criteria hiervoor zijn onmogelijk te geven.

3. De tijdkonstante ~ is in de buurt van de nUldoorgang ook daad
werkelijk konstant. Daar juist dan de karakteristieke groot
heden ~, q, ~, en Qsgrote veranderingen kunnen ondergaan, zal
vaak aan deze voorwaarde niet voldaan zijn.

Met bovenstaande aannamen is vergelijking (69) dan oplosbaar.
Kiezen we de tijdas zodanig, dat op het tijdstip t de stroom
nul is, dan is de oplossing van de d.v.: .

-to _ f- x.

q&) = t }q~(1:J e ~ dJx:

Fig. 37.

o "t' --l-c
Aan de voorwaarde i~//i blijkt in de praktijk voldaan te zijn,
al s t ~ 10t sec.
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ROOFDSTUK 9.

MODEL1EN UIT DE LITERATUUR, BETREFFENDE RET GEDRAG VAN EEN

SCRAKELAAR ROND DE RULDOORGANG VAN DE STROOM.

besproken worden.
- Browne U948-1959)

[3J J BJ
- Rieder en Pratl

03] (1965)
samengestelde model van Ushio en Ito [~ (1961)
model met gemodificeerde E,I-karakteristiek van KopplJn.

- Kopplin en Schmidt (1959) ~J
- Kopplin ( 1967) [j 6]

model met tijdafhankelijke boogstraal va~Edels en Fenlon
[12J (1963)

numerieke model van Grlitz en Rochrainer (1971) ~~
numerieke model van Swanson, Roidt en Browne (1972)

( [2~J , [29J , [3g
t :"":: • i - •

2. Het
3. Ret

4. Het

5. Het
6. Het

L '"
_"1 ;,

Vaak zal het kanaal tUBsen de kontakten van een schakelaar op
het moment dat de straam de nuldoorgang passeert een eindige
weerstand vertegenwoordigen. Daar deze weerstand dikwijls een
aanzienlijke waarde heeft, zal ook de reststroom, welke olli~iddel

lijk na de nuldoorgang t.g.v. de terugkerende spanning door het
kanaal vloeit, vaak slechts gering zijn. (100 mA)
In een dergelijke situatie zal er onmiddellijk na de nuldoorgang
geen sprake zijn van een boogontlading. Ret gedrag van een
schakelaar onmiddellijk na de nuldoorgang zou in zoln situatie
dan ook nooit met een ~9.Qgmodel omschreven kunnen worden.
Echter, bij de behandeling van de boogmodellen, is dUidelijk tot
uitdrukking gekomen, dat de energiebalans bij de diverse modellen
een centrale plaats inneemt.
Bovendien is uit hfdst. 7 en 8 gebleken, dat de energiebalans
in belangrijke mate het gedrag van een schakelaar rond de nul
doorgang van de stroom bepaalt. In dit licht gezien, is het dan
ook niet verwonderlijk, dat een boogmodel toch het gedrag van
een schakelaar in belangrijke mate kan verklaren.
Is de restweerstand daarentegen zeer klein en/of de terugkerende
spanning zeer groot, dan kan een baogmodel toch een redelijke
benadering geven.
In het verleden zijn door vele onderzoekers modellen opgesteld
over het gedrag van een schakelaar in de anmiddellijke omgeving
van de nuldoorgang van een periodieke stroom.
Browne [3J heeft al in 1948 boogmodellen van resp. Cassie [4J
en Mayr L~ aaneengesmeed tot een samengesteld model. Ret ex
periment beslist dan of het model in een konkrete situatie
bruikbaar is.
Ook Rieder en Pratl D~ hebben in 1965 de integrale modellen
van Cassie en Mayr nader op hun bruikbaarheid onderzocht.
Daarna zijn er nog vele modellen opgesteld over het gedrag van
een schakelaar rond de nUldoorgang van de stroom, welke niet
als basis het integrale boogmodel van Cassie of Mayr hadden.
In het bijgaande staatje zijn de voornaamste genoeBd, vergezeld
van een literatuur referentie.
Zij zullen in dit hoofdstuk in deze volgorde
1. Ret integrale model van Cassie en/of Mayr
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9.1. Het integrale model van Cassie en/of f·1ayr. [2J, [3J ' [4J ' [5J '

[6]. ~ 31 •
Browne veronderstelt, dat de ontlading v66r de nuldoorgang
van de sinusvormige stroom een zodanig lage weerstand vertegen
woordigt, dat de stroom volledig wordt bepaald door het cir
cuit. Op het tijdstip dat de stroom nul wordt, zou dan een
plotselinge ommekeer plaatsvinden naar een hogere weerstands
waarde. Daarna bepaalt het circuit niet langer de stroom door
de ontlading, maar de spanning die erover staat.
We hebben in het voorafgaande gezien, in hoeverre dit een ge
idealiseerde situatie is.
Browne gaat bij de opbouw van zijn samengestelde model uit
van de vergelijking voor de geleidbaarheid van het boogkanaal
in zijn meest algemene vorm:

J- q == _l Jf} t&J--A![-B! (67) met: Q == -b = F lCVfrJ ~
~ dJ q dq 1 0 ~

Hierin substitueert hij vervolgens voor de funkties F = F{Q(t~ ,
pet) en N(t) de uitdrukkingen welke resp. Cassie en Mayr Bier
voor opgesteld hebben.
Het resultaat is hieronder schematisch weergegeven.
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Browne [3J onderzoekt nu voor het gebied v66r de stroomnul
doorgang en voor het gebied na deze nUldoorgang, welk model
het beste voldoet.

a. He1 ge£i~d_vQ6E de_s1rQo~nul£oQr£aEg~

Door het stroomverloop in de buurt van de nuldoorgang line
air te veronderstellen i(t) = ~wt, ontstaan de volgende
oplossingen van resp. vergl. (73b) en vergl (73d):

(73d) :

Hierbij is verondersteld, dat het moment van inschakelen
zo ver v66r de stroomnuldoorgang plaatsvond, dat het in
Bchakelverschijnsel verwaarloosbaar klein is.
Browne noemt deze oplossing de "dynamic steady state"
oplossing. In fig. 38 is het verloop van R schematiach
\'leergegeven.

!.Eig. 38.

- -
-b

Uit oacillogrammen van het stroom- en spanningsverloop rond
de nuldoorgang bij persluchtschakelaars, voorzien van een
"nozzle", voIgt volgens Browne, dat voor grote stromen Cassie
de werkelijkheid het dichtst benadert in het gebied v66r de
stroomnuldoorgang.
Hij konkludeert dit bijvoorbeeld uit de waarde van R op
t = O. Deze waarde blijkt voor grote stromen dichter bij Rac
te liggen, dan bij Rsm • Tevens wordt de tijdkonstante ~~

bepaald op 5~.sec.( hetgeen een acceptabele waarde is voor
persluchtschakelaars.
De bezwaren van onze kant hiertegen zijn echter:

- De bewijsvoering is nogal summier.
- Bij kleinere stroomwaarden zal·het radiale verlies niet

langer verwaarloosbaar zijn, waardoor het model van Mayr
dichter benaderd zal worden.
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b.get geQi~d_onmid£ellijkna_d~ ~t~oomnuldQorg~ng._

Browne maakt hier gebruik van het begrip thermische hers tel
spanning, zoals Slepian dat heeft gedefinieerd voor een nog
geleidend boogkanaal. (Zie hiervoor par. 7.2.2). De bezwaren
tegen deze methode zijn al in deze paragraaf naar voren ge
bracht.
Is R(t) de weerstand per eenheid van lengte, dan is volgens
Slepian de herstelspanning per eenheid van lengte:

E:-tj, ~ VR&)JIW
Ret model van Cassie levert dan op:

Rierdoor is,volgens Browne, Cassie in het gebied na de nul
doorgang niet bruikbaar. Elke herontsteekspanning met een
eindige helling zou dan namelijk een herontsteking opleveren,
hetgeen in strijd is met het experiment. 1/ J

Mayr daarentegen heeft tot resul taat: ~-th =y% R(i:)
Is nu R(t) bekend, dan kan Eth vergeleken worden met de terug
kerende spanning en kan een uitspraak gedaan worden over het
al of niet optreden van een thermische herontsteking •

. Browne bepaalt voor R(t) een reeks van uitdrukkingen door in
ver~l. (73c) een aantal vormen voor de terugkerende spanning
E(t) te sUbstitueren.
Rierbij wordt de weerstand op t = O,(Ro),gegeven door het
model van Cassie: Ro = Rsc '
Maar dan is : ~oVt

1'c. = :r; w R~

Daar de ontlading in dit stadium gekarakteriseerd kan worden
door een ti jdkonstante, kan voor l1! de waarde van'CC genomen
worden.
Uit de definitie van de thermische herstelspanning Eth voIgt
bovendien:

r1~)[V :'f)[ _ S
c,o;:;: Co f\.e ur 0 - Ro

Ret model van Cassie levert dus de beginvoorwaarde voor de
oploBsing van het model van Mayr in het gebied na de nuldoor
gang. Is het verloop van R(t) bekend, dan kan hieruit m.b.v.
de wet van Ohm de tijdafhankelijkheid van de reststroom i(t)
bepaald worden. In fig. 39a is het verloop van i(t) geschetst
voor een lineair aangroeiende terugkerende spanning:

B(t) = Ej,Yt = a~)7t waarbij Ek de kritieke waarde van
E1 is voor herontsteking.

In fig. 39b is hetzelfde gedaan voor een konstante terug
kerende spanning:
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<.t::ofO

Fig.

Q:::::IO

Fig. 39a.

~lPl:H

Metingen aan smeltveiligheden, gevuld met boorzuur en fiber in
het laboratorium van Westinghouse voorspellen volgens Browne 13]
het verloop van i(t) met bevredigende nauwkeurigheid. Ook hier
doet de bewijsvoering enigszins summier aan.
Kopplin en Schmidt [~ hebben uit het verloop van de reststroom
i(t) bij een lineair toenemende terugkerende spanning nog enkele
praktische relaties afgeleid voor de kritieke steilheid en Ro
en No.
Uit hetgeen in hfdst. 7 over het gedrag van een boogontlading
rond de nUldoorgang van de stroom is gezegd, komt duidelijk tot
uiting, dat het samengestelde model van Browne een sterke ver
eenvoudiging van de fysische realiteit is. Niettemin is onder
bepaalde omstandigheden een goede overeenkomst met het experi
ment te verwachten. Hierbij zal echter op zijn minst voldaan
moeten zijn aan de volgende voorwaarden:
- Geen stroomvervorming v66r de nuldoorgang, lage brandspanning

en geen grote kapaciteit parallel aan de ontlading.
- Voldoende grote restgeleidbaarheid ten tijde van de nuldoor

gang van de stroom, grote thermische traagheid en grote top
waarde van de stroom.

- Geringe beinvloeding van terugkerende spanning door de eindige
geleidbaarheid van het boogkanaal na de nuldoorgang van de
stroom: grechikt circui t.

Rieder en Pratl D~ hebben het probleem anders benaderd.
Zij nemen weI dezelfde vergelijking voor de geleidbaarheid als
uitgangspunt. Daarin worden ook nu de relevante uitdrukkingen
uit de integrale modellen van Cassie en Mayr gesubstitueerd.
De ui teindelijke vorm van de betrefj_'ende vergelijkingen is nu
echter anders dan bij Browne:

1 ~lX

Cassie: 1l ~i~R)::: -rE:lt)-o( • - dI..R"J.. r;;''i9 - 11 met E: ==-
c U

di 'CC. E': en 't'c == 'lex

Mayr: R~ aR) =~o {~&). ~~) -JC}- .-dl,..R=J..1P -11 met p~ E@.Ltt)
d:t 'Lit ~ en LX ;: CVe III

0
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Rieder e~nPratl hebben uit experiment en aan luchtdrukschakelaars
pet) end~~~t berekend en grafisch tegen elkaar uitgezet.

In fig. 40a is het resultaat van drie van dergelijke experimen
ten weergegeven.

Fig. 40a.

v66r i = O.

P(kN}

CJ~

-c!,f,..Ji- na i = O.

d-t_
i

0-~c)
. gZ

" flk~0

6'0 1crJ

Fig. 40b.
_dtR-c:Li

',J( X
p , p"-,

v66r i = O. na i = O.

Het gaat hierbij om te onderbreken vermogens, welke in de
buurt van de maximale onderbrekingskapaciteit van de betreffende
vermogensschakelaars liggen. Het is uit deze metingen niet
zonder meer dUidelijk, of het gaat om verschillende metingen
aan dezelfde schakelaar, of dezelfde meting aan verschillende
schakelaars. Gedraagt een schakelaar zich exakt volgens het
model van Mayr, dan zou de kromme een verloop moeten hebben,
zoals dat in fig. 4Gb is geschetst. Daar ~n en No specifiek zijn
voor de schakelaar, zou in dit geval elke meting aan deze scha
kelaar dezelfde rechte opleveren. Dit komt, omdat een bepaald
punt van de rechte kan korresponderen met verschillende tijd
stippen bij verschillende metingen.
Volgens Rieder en Pratl 0~ voldoet geen enkel experiment in
de buurt van de nUldoorgang aan het model van Cassie. Echter,
een gedrag volgens het model van Mayr, zoals dat in fig. 40b
is geschetst, wordt ook slechts af en toe waargenomen.
Vaak wordt v66r en na de nuldoorgang een verschillende waarde
voor No waargenomen, terwijl negatieve tijdkonstanten voorkomen
na de nuldoorgang. In dit gebied worden dikwijls krommen gesig
naleerd, welke sterk afwijken van het lineaire verloop. (z.g.
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"pig-tail curves").
Uit bovenstaande is dan ook te konkluderen, dat de pro
cessen, welke zich rond de nuldoorgang van de stroam af
spelen in een boogontlading, slechts onder zeer pepaalde
omstandigheden beschreven kunnen worden:

6f door het konvektie-model van Cassie
6f door het konduktie.model van Mayr
6f door het samengestelde model van Browne.

WeI is te verwachten, dat het model van Cassie met radiale
verliesterm een betere benadering zal geven. De mathema
tische moeilijkheidsgraad van het probleem neemt dan echter
schrikbarend toe!

9.2. Het ~ngestelde model ~ Ushio ~ Ito. rU
Evenals Browne hebben Ushio en Ito een samengesteld model
voor de boogontlading in een schakelaar ontworpen.
We zullen echter zien, dat hun deelmodellen nietexakt de
integrale modellen van resp. Cassie en Mayr zijn.
Ushio en Ito delen hun ontlading op in twee gebieden, n.l.:

- Kern.neze heeft een hoge temperatuur (T ~ 1O~ OK), welke
zowel onafhankelijk is van de plaats als van de tijd.
De doorsnede is tijdafhankelijk. Dit heeft tot gevolg,
dat bij grote waarden van de stroom het dynamische
gedrag van de ontlading door deze kern bepaald wordt.
De energiebalans voar de kern is:

Deze vergelijking vertoont veel overeenkomst met de
energiebalans van Cassie (vergl. 6). Ushio en Ito
hebben echter de adiabatische expansie niet Ver\laar
looed. Uit deze energiebalans kan op dezelfde manier
zoals Cassie dat gedaan heeft, een vergelijking op
gesteld worden voor de weerstand per lengte-eenheid
van de kern:

met

en

1"'u = IX +)';1fh

E; = llfih+Jfe .,
() U

Hierin is Ne het verlies per volume-eenheid t.·g. v.
expansie.
Het enige verschil met het resultaat van Cassie voor
grote waarden van de stroom is dus de aanwezigheid
van de expansie-term.
Ook Ushio en Ito hebben uitdrukkingen afgeleid voor

et en Ne , uitgaande van een ongestoorde "koude stro
ming". Dit is natuurlijk'slechts in benadering jUist.

(par. 3.2) .

- Schil.
Deze bevindt zich om de kern en heeft een gemiddelde
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temperatuur van 8.1030K.
Deze temperatuur is nu weI een funktie van de tijd. Neemt de
stroom en dus ook de astemperatuur van de ontlading af, dan
zal de kern inkrimpen en bij een bepaalde stroomwaarde zelfs
geheel verdwijnen. Vanaf dat moment bepaalt de schil het ge
drag van de ontlading.
Ushio en Ito veronderstellen nu, dat de doorsnede van de ont
lading konstant blijft en dat het energie~erlies t.g.v. kon
traktie verwaarloosbaar is. Hun motivatie doet echter summier
aan. Vergl.(74) is dan om te vormen tot de volgende vergelijking
voor de boogweerst~nd per lengte-eenheid:

(76)

Bij konstante doorsnede staat hier de integrale boogvergelijking
van Mayr. Ret mechanisme dat het energieverlies veroorzaakt is
nu niet de warmtegeleiding, maar de afkoeling t.g.v. adiabatische
expansie. Het is echter de vraag, of andere verliestermen
(warmtegeleiding, kontraktieverlies) verwaarloosbaar zijn
t.e.v. het expansieverlies. Volgens Swanson en Roidt is dit
zeer zeker het geval! (zie par. 5.2.3)
am toch de samentrekking van de ontlading in rekening te bren
gen, veronderstellen Ushio en Ito ale nog, dat de doorsnede
tijdafhankelijk is en weI exponentieel:

-~L-t-ts)
A&)=A{t.,,)e.. met A(tg ): doorsnede op het moment, (77)

dat de kern verdwijnt (t~~)

Deze uitdrukking is exakt juist, als er geen vermogen aan de
ontlading wordt toegevoerd, de temperatuur konstant is en
tevens het expansieverlies verwaarloosbaar is. Dit is echter
lijnrecht in tegenspraak met de gedane veronderstellingen.
Het samengestelde model van Ushio en Ito blijkt sterke overeen
komst te vertonen met het samengestelde model van Browne.
Echter, bij Browne vindt de overgang van Cassie naar Mayr
plaats ten tijde van de nUldoorgang van de stroom. Bij Ushio
en Ito vindt deze overgang al eerder plaats, n.l. op het moment
dat de kern van de ontlading verdwijnt.
Ushio en Ito hebben hun vergelijking voor de weerstand per
lengte-eenheid (vergl.(76)) gekombineerd met de vergelijking
voor het circuit uit fig. 20 voor het doen van berekeningen
aan "korte-afstandsfouten" (par. 7.1.)

(78)

Hierbij is verondersteld, dat de doorsnede van de ontlading
voldoet aan vergl (77).
Veronderstellen we ten tijde t = t s een toestand van evenwicht,
dan zijn de beginvoorwaarden: du

-,v,-,o,--o,",--"r",------d=-=-e--=s-""p-=a=n=n=i=n=g: u (ts ) = -Us en _It1 =0.

) = _Jfe. .M+.,y30 -k---,v,--,=o=o:..=.r-----,=,-d=e----=-st-"-,r,,,--,o,,--,o=m,,--,: Is = i (ts Tr~ ~ (m. b. v. vergl. (75) )
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Hieruit voIgt als beginvoorwaarde voor de totale boogweer
stand Ra :

1) i+) _ l-fs:t.
~s - ~A(t~

Door de elementen uit het circuit van fig. 20 op de juiste
manier te varieren, hebben Ushio en Ito de maximale fout
stroom berekend voor verschillende schakelaars als funktie
van de lijnlengte 1.
De moeilijkheid hierbij was het bepalen van betrouwbare
waarden voor ts,~u ,A(ts), Us, ~ en Ne.
Vergelijken we de resultaten van de berekeningen met de
metingen van Rieder en Pratl [t 3J ,dan blijkt het globale
verloop inderdaad overeenstemming te vertonen.
Echter, het trekken van scherpere konklusies wordt bemoei
lijkt door een gebrek aan gegevens.

9.3. Het model met gemodificeerd~E-I-karakteristiek ~ KopPlin.

D6.1
Kopplin heeft getracht het afwijkende gedrag van vermogens
schakelaars t.o.v. het model van Cassie en ook van Mayr te
verklaren.
Hiertoe gaat hij uit van de vergelijking voor de geleid
baarheid van het boogkanaal bij een kleine stapvormige
stroomverandering, zoals die in het vorige hoofdstuk is
afgeleid:

waarin Goo de geleidbaarheid per lengte-eenheid is in de
nieuwe toestand van evenwicht, welke zich tenslotte instelt.
Zoals toen reeds is opgemerkt, is deze vergelijking ook
geldig voor willekeurige, niet al te snelle stroomverande
ringen. Hierbij zal ook G~ voortdurend veranderen.
We Bubstitueren in vergl. (69) de volgende uitdrukkingen:

Gftl C~) n 0- rftJ waarin Es==Es(i) de statio-
1l!:J:::; B:&) e 1'0<> = E; © nai::e ~pannings-stroornkarak-

s terlstlek weergeeft.
Dan is:

(79)

Hierin substitueert Kopplin een tot nu toe niet gebruikte
vorm van de stationaire E-I-karakteristiek:

E: = K ± Ito
~ L

Dit is dus een sommatie van de stationaire karakteristieken
van Cassie en Mayr.
Dan wordt vergl. (79):

K. .4.- L~ ) ~ _I( e. t - :1) (80 )
i d.tLE: - <L LJ: :t Eto' ~
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Om deze vergelijking op te kunnen lossen voor een gegeven
terugkerende spanning, veronderstelt Kopplin, dat No = O.
De stationaire E-I-karakteristiek komt dan overeen met die van
Cassie. Het vermogensverlies per lengte-eenheid is dan:
N(t) = Eoi(t).
En dit is_ bij het model van Cassie niet zoo
Kopplin D~ heeft voor een experiment dat een onmiddellijke
th~rmische herontsteking weergeeft,nJd ~_d£~R uitgezet tegen
~/F:o • 1 at di

Fig. 41. -J-.lR
eli

V66r de nuldoorgang

Kopplin: -~

na de nuldoorgang

Dit bepaalde experiment blijkt beter te voldoen aan de ver
gelijking van Kopplin, dan aan die van Cassie of Mayr. Ook
Cassie levert echter vooral v66r de nuldoorgang een zeer
redelijke benadering.
Om aan te tonen, dat ook andere experimenten in andere scha
kelaars aan zijn vergelijking zouden kunnen voldoen, lost
Kopplin vergl. (80) op bij gegeven terugkerende spanning E(t)
en voor No = 0, door de volgende substituties ~oe te passen:

~ = Et/8c j Z = RcIBtL ;

Dan is

met y = y(x) gegeven.

Fig. 42.

LOBsen we dit op en zetten we daarna het linkerlid van de ver
gelijking uit tegen y.z., dan blijken inderdaad voor de y(x)
uit fig. 42 "pig-tail" kurven te ontstaan.
Nemen we een andere funktie y = y(x), dan ontstaat bij een
gelijke waarde van ~ en Eo (dezelfde schakelaar)~dezelfdeRo
(dezelfde voorgeschiedenis) natuurlijk d~zelfde kurve.
Een andere schakelaar en/of een andere beginvoorwaarde veroor
zaakt daarentegen weI een andere kurve.

i

---f-------------.G.t.
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Dan blijft het volgens ons nog de vraag, hoe goed voor een
bepaalde si tuatiE! de overeenkomst met het experiment is. Het
zoumisschien interessant zijn dezelfde procedure toe te
passen op de vergelijking van Cassie. Misschien levert die
vergelijking ook wel "pig-tail" kurven!

9.4. Ret model met ti.jdafhankeli,ike boogstraal van Edels en

Fenlon. B~
Bij het samengestelde model van Browne [3J vertoont de
reststroom i(t) een monotoon verloop biJ een konstante
terugkerende spanning. Zij neemt of monotoon toe, of mono
toon af, afhankelijk van de waarde van de terugkerende
spanning.
Edels en Fenlon hebben een theorie opgesteld, waarmee bij
een konstante terugkerende spanning, een verloop van i(t),
dat een maximum vertoont, verklaard kan wQrden.
Experimenteel hebben Edels en Ettinger [12J een dergeli jke
tijdafhankelijkheid van i(t) al waargenomen. Het is echter
de vraag, of bij de betreffende experimenten de terugkeren
de spanning inderdaad konstant is geweest.
Bij hun theoretische beschouwingen gaan Edels en Fenlon in
eerste instantie uit van hun dynamische eenkanaalsmodel,
zoals dat in hfdst. 5, par. 5.1.1 behandeld is.
Zij veronderstellen echter niet langer, dat de ontlading
de gehele buis opvult. Hierdoor ontstaat een tweekanaals
model, zoals Philips dat behandeld heeft. De uitgangs
vergeli jking van Edels en Fenlon 021 is dan ook identiek
aan de basisvergelijking van het tweekanaalsmodel van
Philips (zie par. 5.1.3):

ti~+) + -Lrv ~ t,t) +- E:\t) A J ~ ~t) - ~ { :=: 1-~~-t) (45)
<J r t r 0J r . t 1 11k 'Jt

VOt>r +;>0 en 0 ~ r ~ Rlt)
-= .J.-~ (r;t)

k rut

Voor +>0 QJn Rift) ~ r :s R""

(46)

Voor de verklaring van de gebruikte symbolen wordt ver
wezen naar de betreffende paragraaf van het hoofdstuk
"Oplossingen van de dynamische energievergelijking". In
deze paragraaf is tevens gesteld, dat een analytische
oplossing van dit stelsel vergelijkingen niet zonder meer
mogelijk is, vanwege de tijdafhankelijkheid van de kern
straal Ri • Edels en Fenlon hebben het stelsel dan ook
numeriek opgelost en voor het speciale geval van een stap
vormige stroomonderbreking (z.g. "free recovery"):
E(t) = 0 voor t ~ O.
De plaatsafhankelijkheid van S(r,t) is in fig. 43 weer
gegeven met de tijd ale parameter.
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Fig. 43. ~(r,t)

-+---------'------='c,...-;--'---'-------"''-=-----------.JIl r

De kernstraal Ri zal monotoon afnernen en ten tijde t =~ ~ 3~
de boogas bereiken. Vanaf dat moment kan er geen thermische
herontsteking meer optreden en zal een eventuele herontsteking
van dielektrische aard zijn. Om het fenomeen van de thermische
herontsteking te bestuderen, leggen Edels en Fenlon ~~ op het
tijdstip t = t 1 een stapvormige spanning E~ aan.
Dit beinyloedt het hers tel van het boogkanaal en dus ook het
verloop van RL(t). Edn voorbeeld hiervan is in fig. 44 weerge
geven.

44.

Hieruit is af te lezen, dat het centrum van de ontlading aanvan
kelijk op een hogere temperatuur wordt gebracht, terwijl de bui
tenste regionen verder afknelen.
Volgens Edels en Fenlon voIgt een dergelijk niet-uniform gedrag
telkens uit de berekeningen,onafhankelijk van het feit of ten
slotte doving of herontsteking optreedt.
Stel, dat we op t = tL juist de thermische herstelspanning Eth
aanleggen. Voor deze spann~~ geldt:

E;'~ = Jv'@ =- Rt&l <'drl~J
~) ~r\T(rJt) dr

o
Door toename van~(r,t) kan de geleidbaarheid G aanvankelijk
konstant blijven, ondanks een afname van R~(t).
Daarna zal echter ook~(r,t) gaan afnemen en daarrnee ook G(t).
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Hetzelfde kan zich voordoen, als de aangelegde spanning een
beetje groter is dan Eth • Dit is in tege~spraak met het kriteri
um voor het optreden van thermische herontsteking van Slepian.
(par. 7.2.2). Maken we de aangelegde spanning nog groter, dan
zal ook R~(t) gaan toenemen. Is dit het geval, dan treedt ther
mische herontsteking Ope De spanning, welke de kernstraal R~(t)
juist konstant houdt, noemen Bdels en Fenlon de herontstekings
spanning Er • Wordt de aangelegde spanning groter dan Er , dan zou
altijd herontsteking optreden. Volgens ons kan zich echter
theoretisch de situatie voordoen, dat R~(t) enigszins groter
wordt, terwijl tegelijkertijd~(r,t) toch zoveel afneemt, dat G
in ieder geval niet groter wordt. Volgens Slepian zou er dan
geen herontsteking optreden, volgens Edels en Fenlon echter weI.
Door het tijdstip t 1 te varieren, hebben Edels en Fenlon [1~
zowel Er als Eth als funkties van t numeriek berekend.
Er ontstaat dan een grafiek van de vorm, zoals in fig. 45 is
geschetst.

/
•

/'----E!t. ~
/"

Fig. 45.

-+----------+------.+

Hieraan is te zien, dat Eth en Er aanvankelijk samenvallen,
terwijl bij kleinere waarden van R1 , Eth kleiner is dan Ef •
Dit is een gevolg van het veel vlakkere verloop van ~(r,t)
bij lagere gemiddelde ontladingstemperaturen.
Leggen we op het tijdstip tl een stapvormige spanning E~ aan,
zodanig dat Eth < E < Er , dan bli jkt Gala funktie van t
een maximum te doorlopen. Dit komt dus overeen met een maximum
in de reststroom i(t).
Dit alles geldt natuurlijk slechts voor boogontladingen, welke
in redelijke benadering voldoen aan vergl. (45) en (46)!
Edels en Fenlon wijzen er bovendien op, dat het bovenstaande
slechts een mogelijke verklaring is voor het specifieke ver
loop van de reststroom. Als we op het tijdstip t i de spanning
Er(t i ) aanleggen, dan zal voor relatief hoge ontladingstempe
raturen zowel Gals Rl in eerste instantie konstant blijven.
Maar dan geldt voor Er op elk tijdstip t~ de volgende statio
naire relatie:

RAJ. E;'r(!;) = V~
Is in een bepaald geval RL(t) bekend, dan kan hieruit de her
ontsteekspanning Er(t) bepaald worden.
Edels en Fenlon benaderen het verloop van R~(t) bij een plot
selinge stroomonderbreking ("free recovery") als voIgt:
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(nauwkeurigheid ± 5%)

Om tot een uitdrukking voor ~ te komen, veronderstellen zij,
dat op het moment van Gtroomonderbreking (t = 0) de ontlading
de gehele buis opvult, dwz.: Ri = Rw.
Zolang blijft gelden, dat R~~ ~Jzal de astemperatuur van de
ontlading nagenoeg exponentieel met een tijdkonstante ~E afne
men. Dan geldt ook voar de warmtefluxfunktie So:

So ( t) = So (0) exp {-+l~~

Daar voor t =& So(t) de waarde Si bereikt moet hebben, voIgt
hieruit:

t1==LEk~
c:{,i ~1

Daar zowel ~E ala I~~bepaald kunnen worden uit de beginvoor
waarden op t = 0, ligt daarmee oOk de herontsteekspanning E~(t)
vast. Er wordt echter op gewezen, dat het beschreven proc~de

slechta geldig is, indien R;L fa RJ"
Veronderstellen we een lineair toenemende terugkerende spanning,
welke het herstelproces van het boogkanaal niet beinvloedt, dan
kan de kritieke waarde van de helling, waarbij nog juist geen
thermische herontsteking optreedt, uitgedrukt worden in de
beginvoorwaarden.

9.5. Het numerieke model ~ Grutz ~ Hochrainer. [2~

Bij dit model gaan GrUtzen Hochrainer uit van de integrale
vergelijking voor de momentane geleidbaarheid van het boogkanaal,
zoals die in par. 8.1. is gepresenteerd:

~fr) =ex~J~)~~eK1J~J)H + ~~,~ (70)

Hierbij is Goovervangen door Gs om aan te dUiden, dat het om
een evenwichtswaarde gaat bij een bepaalde tijdafhankelijke
stroom i.
Evenals H~roin [10J splitsen zij de momentane boogstroom i(t)
op in twee komponenten:

ik(t): de momentane kortsluitstroom, welke door het
circuit loopt bij kortgesloten boogontlading.

en id(t): de momentane deformatiestroom, welke door het
circuit loopt bij kortgesloten generatorspanning.

De momentane stroom is dan:

1(t) = ik(t) - id(t).
De auteurs nemen aan, dat de geleidbaarheid G en de tijdkon
stante ~ bekend zijn als funktie van de stroom i.
Zijn op een tijdstip to de stroom i o en de spanning1[o gegeven,
dan zi jn 1"'0 J Gl?O en Go bekend.
Uit vergl. ~69) voIgt dan:

L1~c &7 ~+(\~ - \)
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Dan geldt voor het tijdstip t 1 = to +llt: G:1. fa Go +[lGo•
Met i~ en idi is ook i~ bekend.
HieruJ. t volgen dan waarden voor 1f1 , G'$1 en'1:';1.
Deze grootheden vormen op hun beurt weer de beginvoorwaarden
voor de volgende stap. Door dit proces vele malen te herhalen,
kan bij een gegeven circuit het verloop van de spanningu(t)
over de ontlading en de stroom i(t) door de ontlading als
funktie van de tijd berekend worden.
De stapgrootte ~t moet zo klein gekozen worden, dat ~ gedurende
deze stap konstant verondersteld kan worden;

fj i hi 'C'. JO~

GrUtz en Hochrainer [2~ hebben G(i) bepaald door te veronder
stellen, dat de stationaire spannings-stroomkarakteristiek van
de betreffende schakelaar als voIgt verloopt:

Us(i) = Ali + B met B = 440 V en A = 101 kVA.
De tijdkonstante'C(i) is bij hun berekeningen aanvankelijk
konstant verondersteld. G(i) en~(i) zijn ook direkt te bepalen
uit een oscillogram, dat het verloop van spanning en stroom
rond de nuldoorgang weergeeft. Voor t\olee punten van di t oscil
logram, welke corresponderen met dezelfde waarde van i, geldt
namelijk:

Een vereiste hiervoor is natuurlijk een voldoende nauwkeurige
meting. Temeer, omdat volgens Kopplin de vorm van de statio
naire karakteristiek weI degelijk invloed heeft op het gedrag
van de schakelaar. In fig. 46 is het resultaat van een derge
lijke meting weergegeven.

Fig. 46 .

..
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GrUtz en Hochrainer [2~ hebben met de bovenomschreven
algorithme het verloop van de spanning Vet) en de stroom
i(t), bij verschillende waarden van~, berekend voor
verschillende circuitvormen, waaronder het LRC-circuit
uit fig. 20.
De resultaten blijken de invloed van de circuitkomponenten
en de frekwentie van de terugkerende spanning op bevredi
gende wijze weer te geven.
Bij herontsteking blijkt soms een sterke pulsvormige
stroom op te treden, terwijl daarbij ook de spanning
plotseling in elkaar zakt. Theoretisch is het dUB moge
lijk, dat ook een thermische herontsteking een abrupte
overgang vertoont. De resultaten worden gekenmerkt door
een grote gevoeligheid voor de waarde van~ •
Een vermindering van de waarde van 1:: met 2% veroorzaakt
in een bepaald geval al een overgang van een thermische
herontsteking naar een onderbreking zonder meetbare ~st

stroom. Hierdoor wordt Hochrainer dan ook verleid tot een
enigszins voorbarige uitspraak over de invloed van de
restgeleidbaarheid op de terugkerende spanning.
Volgens hem zou er geen merkbare demping optreden, ter
wijl dit niet zonder meer uit de resultaten van zijn
berekeningen voIgt. Het verdient dan ook aanbeveling
de stroomafhankelijkheid van ~ adequaat in de berekenin
gen te verwerken.

9.6. Het numerieke model ygn Swanson, Roidt en Browne.

[22] , [29J , (30)
De grondslag van dit model vormt het dynamische model van
Swanson, \(oidt en Browne, zoals dat in par. 5.2.3 is be
sproken. De bRsisvergelijking van dit model is een diffe
rentiaalvergelijking voor de tijdafhankelijkheid van de
warmtefluxpotentiaal S tel' plaatse van de "vena contracta"
(vergl. (58)). Hierbij vormt de warmteov~rdracht d.rn.v.
turbulentie. het voornaamst~e verliesmechqnisme ( [22J en [29J )
Swanson, ROldt en Browne ~~ hebben vergl. (58) gekombi
neeI'd met de vergelijking voor het circuit uit fig. 20:

tc *'+ 1.i~ +U&) =1J1
Zij gebruiken dit circuit als equivalent circuit voor
korte afstandsfouten. Echter, in hfdet. 7 is gesteld, dat
de mate van vervorming van de stroom v60r de nuldoorgang
een belangrijke 1'01 kan spelen bij het bepalen van de
belasting, welke een bepaalde schakelaar in een bepaald
circuit ondervindt. Deze stroomvervorming blijkt bij nader
inzien in het circuit uit fig. 20 niet hetzelfde te zijn
als in het werkelijke circuit voor korte afstandsfouten.
(Fig. 21).
Kombinatie van vergl. (58) met de circuitvergelijking,
(vergl. (78)) is echter niet voldoende voor een eenduidige

oplossing van het probleem. We hebben n.l. twee xergelij
kingen met drie onbekenden, n.l. i(t), u(t) en Set).
Als derde vergelijking kunnen we eenvoudigweg de uitdruk
king voor de momentane geleidbaarheid van het boogkanaal
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per eenheid van lengte gebruiken:

O(t): t(i;J ~ ~",I?,.krclr =aR,t '~GJ ~)
n~ ~) 0 Al

(81 )

Door dit drietal vergelijkingen numeriek op te lossen, hou
den,Swanson, Roidt en Browne in hun model klaarblijkelijk
rekening met de vervorming van de stroom v66r haar nuldoor
gang. Als beginvoorwaaroen v?or het stelsel zullen wa~rden A

bepaald moeten worden voar: l(tS ) = Is, u(t~) = Usen B(t~)= Sse
Riertoe gaan Swanson, Roidt en Browne als voIgt te werk.
Uit de staionaire oplossing .van vergl. (9) voIgt (zie par. 4.2
en vergl. (36)), dat RL ~ I~~ . Substitueren we dit in vergl.
(59), dan is

~ == K~~I1. met I(~ : konstant.
De stroom I~ drukken zij uit in de amplitude van de kortsluit
stroom ik (eigenlijk foutstroom) van het circuit uit fig. 20:

::r:c;=tkw.10Ls met t<:; = -10(;'3

Voor de tijdkonstante ~s wordt door Swanson en Roidt veronder-
steld: 't'''.:,=lCtk metK.1: konstant.
Dit is echter niet erg konsekwent t.o.v. het bovenstaande.
Daar "t; V) R.t zou eigenli jk gelden: 1'", G0 I<;
Ret zou dan ook realistischer zijn om voor de kernstraal R~

de oplossin~ van de dynamische vergelijking voor l\(z,r,t)~,
(vergl. ~ 9) ten ti j de t = t g te nemen. IYlaar dan is: R1 (IJ ~K:t

en 1:'-:, en L.k 1\

Substitueren we ~it in de,~itdrukking voor$~, dan geldt:

~~ = J(~ '~k~~ me -h l(~ ~ ko·(\~-t"Q,nt
Swanson en Roidt hebben daarentegen ale resultaat:

1\ v" 1\

~~:= l'I,3 Lk
A

Aldus zijn Is en S~ uitgedrukt in de amplitude van de fout-
stroom. De waarde van Es kan heel gemakkelijk bepaald worden
uit vergl. (81) ten tijde t = t s :

::L5 = *i?I~ ~~01) <Mts)
1;". 1

Volgens par. 5.2.3 is het verloop van u=tf(S) ten tijde t = tc>
..... A '" ..>nagenoeg een rechte : ~::: rT~ 53

Substitueren we dit in bovenstaande uitdrukking, dan is daarmee
ook Es uitgedrukt in de foutstroom.
De waarde van de konstanten K~, K~, K3 wordt in sterke m2te
bepaald door de waarde van de turbulente,diffusiefaktor ~ •
Swanson, Roidt en Browne hebben drie verschillende waarden
voor de konstanten Kt bepaald, waarbij de invloed van de tur
bulentie als parameter gold. Vervolgens hebben zij m.b.v. hun
modelvergelijkingen de maximaal te onderbreken foutstroom
berekend als funktie van de lijnlengte 1.
De resultaten blijken een aanzienlijke gevoeligheid te ver
tonen voor de waarden van de konstanten K1 , K~ en ~J.

Ook hier geldt dUG wat in par. 5.2.3 over de invloed van de
turbulentie is gesteld.



Fig. 49.

97

HOOFDSTUK 10 •

.ill? TIJDKONSTANTE(N) VAN 1m BOOGONTLADING (vervolg).

10.1. De stroom- en tijdafhankelijkheid ~ de tijdkonstante.

[9] i [26]

We hebben bij de behandeling van de boogmodellen gezien,
dat Frind [9] e.a. de tijdafhankelijkheid van het totale
geleidingsvermogen van een boogontlading bij een stap
vormige onderbreking van de stroom, gekarakteriseerd heb
ben door de volgende tijdkonstante.

pt
't

F
:~k met Rj.: straal van de geleidende kern.
~ k : temperatuurveref;eningsko~f-

ficient.
Al : 1e nUlpunt van Oe_ orde

Besselfunktie.
Bij de behandeling van de stationaire tweekanaalsmodellen
is komen vast te staan, dat R i stroomafhankelijk is.
Maecker heeft al in 1959 deze stroomafhankelijkheid voor
molekulaire gassen schematisch weergegeven.

R;

.B

A·
___________---+-c._"------------...l.!r;yJr.

Zoals uit fig. 49 volgt, zijn hierbij drie verschillende
gebieden te onderscheiden. In het gebied AB is in de
gehele ontlading de temperatuur nog beneden de dissociatie
temperatuur van het betreffende gas. R~ zal qan monotoon
met de temperatuur en dus ook met de stroom I toenemen.
Hierbij zou men voor de ternperatuur van de ontlading de
temperatuur op de as kunnen nemen, of zo men wil, een
gemiddelde temperatuur. Wordt de dissociatietemperatuur
bereikt, dan zal kernvorming gaan optreden t.g.v. de
sterke toenarne van de warmtegeleidingsko~fficientbij die
temperatuur.Dit heeft tot gevolg, dat R~ gaat afnemen.
Neernt daarna de stroom en due ook de temperatuur nog
verder toe, dan zal de kernvorming weer verdwijnen en
zal R1 weer gaan toenemen. Tenslotte zal de ontlading
de gehele buie gaan opvullen en zal gelden, dat R~ = Rw.
Bij atomair gas daarentegen treedt de kernvorming in het
geheel niet Ope In dit geval zal Ri dan ook monotoon
toenemen bij stijgende temperatuur. Frind heeft deze J

stroomafhankelijkheid van de tijdkonstante voor verschil
lende molekulaire en atomaire gassen berekend, uitgaande
van vergl. (82).
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De ontlading is hierbij opgesloten in ep.n buis met een dia
meter van + 2 em., bij een druk van 1 atm., terwijl de stroom
sterkte~werd gevarieerd van 1-5 A.
Door 'iVRI fotografisch te bepalen en k af te schatten, ligt 't"F
vast. Hierbij is het efiekt van de kernvorming niet in rekening
gebracht bij de bepaling van de temperatuurvereffeningskoeffi
cient k. Deze is bovendien konstant verondersteld voor de gehele
ontlading;en onafhankelijk van de stroom. In dit stroombereik
blijkt ~R~ recht evenredig te zijn met de stroomsterkte I.
De gemeten waarden van t'F blijken behoorlijk af te wijken van
de waarden, welke Erowne e.a. hiervoor gevonden hebben. Gezien
de toege~aste vereenvoudigingen is dit ook niet verwonderlijk.
Browne [9J e. a. hebben de ti jdkonstante van een dergeli jke
ontlading bovendien gemeten over een veel groter temperatuur
gebied. De resultaten hiervan zijn in fig. 48 weergegeven.

Fig. 48.
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Kwalitatief blijkt dit verloop inderdaad met Maeeker overeen
te komen. De relatieve ligging van het minimum blijkt te klop
pen met het specifieke verloop van de warmtegeleidingskoeffi
cient k als funktie van de temperatuur.
Zowel Frind als Browne met zijn kollega's hebben bij hun metin
gen verondersteld, dat de boogontlading door een enkele tijd
konstante beschreven kan worden. Frind zelf heeft echter al in
1960 aangeduid, dat dit vaak niet voldoende is.
Ook Hertz [26] is tot deze konklusie gekomen bij zijn metingen
van de tijdkonstanten van verschillende gassen in een kaskaden
boog. Na een plotselinge onderbreking van de stroom (100 A),
bleek n.l. de geleidbaarheid van het boogkanaal de in fig. 49
geschetste tijdafharucelijkheid te vertonen.

Q 101. _~~ _
Fig. 49. 1 "-~
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Slechts het verloop van het atomaire gas argon bleek
met een tijdkonstante beschreven te kunnen worden, ter
wijl de molekuJ.aire gassen minstens twee verschillende
tijdkonstanten blijken te bezitten. Volgens Hertz ~~
kan het verloop van G niet verklaard worden uit het ver
waarlozen van de vrije konvektie in radiale richting.
Tevens voldoet ook het n?kanaalsmodel van Frind r~ niet.
Met dit model kan namelijk slechts een geleidbaarheids
funktie G beschreven worden, waarvan de helling steeds
kleiner wordt. Een versneld afvallen van G, zoals dat bij
SF6 plaatsvindt, kan hiermede nooit verklaard worden.
Hertz merkte echter op, dat de tijdkonstante onmiddellijk
na het onderbreken van de stroam, nagenoeg omgekeerd even
redig is met de hoogte van de dissociatiepiek in de tem
peratuurafhankeli ,jke warmtegeleidingskoefficient, rt •
Volgens hem veroorzaakt deze dissociatiepiek dan ook de
sterke afname van het geleidingsvermogen, onQiddellijk
na het onderbreken van de stroom. Door de sterke vergro
ting van ~ ter plaatae van de dissQ~iatietemperatuur,

ontstaat daar een vermindering vano1hr.
Deze "knik" in het radiale temperatuurverloop ligt bij
grote stromen dicht bij de wand. Maar dan zal een gedeelte
van de dissociatieprodukten rechtstreeks naar de wand
diffunderen i.p.v. te rekombineren en hun dissociatie
energie aan het gas af te geven. Het gebiedje tussen de
"knik" in het temperatuurverloop en de wand zal a.h.w.
worden kortgesloten. De buis heeft dus een effektieve
doorsnede, welke kleiner is dan de werkelijke.
Hertz heeft dit effekt in rekening gebracht bij de bepa
ling van G(t) m.b.v. een komputerprogramma (algol), uit
gaande van de wet van behoud van energie, impuls en lading
en de toestandsvergelijking van het gas.
De resultaten vertonen een frappante Qve~ee~omst met het
gemeten verloop van G(t).

10.2. De tijdafhankelijkheid ~ de differentiele logarithrnische

geleidbaarheid. [8J, ~3J ·
We hebben in het bovenstaande gezien, dat een boogontla
ding meestal niet door een enkele tijdkonstante, in de
strengste zin van het woord, beschreven kan worden.
Men kan namelijk pas spreken van een werkelijke tijd
konstante, als de tijdafhalli{elijkheid van de geleidbaar
heid door een e-macht wordt bepaald. Men zou het begrip
tijdkonstante kunnen uitbreiden en elke konstante, die de
tijd dimensieloos maakt, een tijdkonstante kunnen noernen.
Maar dan nog kan men pas spreken van een tijdkonstante
van de geleidbaarheid, als men een zodanig klein tijds
interval beschouwt, dat er ook inderdaad sprake is van
een konstante. Urbanek [2~ is dan ook radikaal van het
begrip tijdkonstante afgestapt. Hij beschouwt de rela
tieve helling van de geleidbaarheid G van de boogontla
ding:

Hifr):= __I clG := -~
tr 1M dt
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Is de geleidbaarheid tijdafhankelijk, dan zal ook F een funktie
van t zijn. Slechts als G(t) een e-macht is, zal F werkelijk
konstant zijn.
We gaan de funktie l nu verder uitwerken.
Veronderstellen we, dat de wet van Ohm in het plasma van een
boogontlading geldig is, en hebben we te maken met een cylinde~

symmetrische ontlading, dan is de uitdrukking voor de stroom
dichtheid in axiale richting:

j(r,z,t) = ~ (r,z,t).E(z,t) met r: radiale coordinaat
z: axiale coordinaat.

Hierbij is dus een plaatsafhankelijkheid in axiale richting
verondersteld. De oorsprong van het coordinatenstelsel kan
men zich bij een van de elektrodes denken.
Integratie over een doorsnede van de ontlading geeft:

Rt~)*J R~)+) 0-(1 )
®= Jo:rc,i). [j(r;~ +) .iii:rdt'= f!,~ i). V0>,t)J .-0::~ l .UJ;rdr (83)

Laten we nu eens veronderstellen, dat de specifieke geleid
baarheid ~ ter plaatse z en ten tijde t over de gehele door
snede, gelijk is aan de waarde ter plaatse van de boogas:

!J'(r,z,t) =<T(o,z,t)
Dan wordt vergl. (83): -

(84) met A(z,t): doorsnede v.d. boog.

1
r~(:.)d~

()

E(z,t) = E(o,tl~(z)

In het algemeen is Glechter niet konstant over de doorsnede.
Om het profiel van ~ in rekening te brengen, voegt Urbanek
aan vergl. (84) een vormfaktor /fv (z,t) toe.
Veronderstellen we, dat de variaoelen z en t onafhankelijk
zijn, dan kan het elektrische veld als voIgt geschreven worden:

E (z, t) = Ej. (z )E~ (t)

Normeren van E1 (z) op de waarde ter plaatse z = 0 geeft dan:

me t i(l~) :: gl~)
~tC0

De totale spanning over de ontlading met een lengte 1, wor&t
dan:

Voor de funktie ~ ontstaat dan de uitdrukking:

p= _akw,ct) _d '~1~(OI-t)_ J t A(o,-t) +~1 dl (85 )

~ ~ dt cit 1J if{~d~ <it-

~ y~~
De totale RRDC is dus opgebouwd uit vier deeltermen.
Voor elk speciaal geval moet dan nagegaan worden, wat de in
vloed is van elk van de vier termen afzonderlijk.
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Daar de ligging van de oorsprong van het koordinatenstelsel
willekeurig is, zal ~ een funktie zijn van de axiale koordi
naat. Verwaarlozen we de axiale afhankelijkheid van de verschil
lende grootheden, dan wordt de HRDC voor de lengte-eenheid van
de ontlading:

d~A(t)
di

Urbanek [2~ heeft FA en F:t. ui t vergl. (85) ui t metingen aan
een persluchtschakelaar (p = 20 atm.) bepaald voor de laatste
20ptsec. v66r de nuldoorgang van de stroom. Bij deze metingen
werd de schakelaar niet maximaal belast en deden zich geen
herontstekingen voor, ondank8 een terugkerende spanning met
een steile helling: 3,5 kV/sec.
WeI werden reststromen van maximaal 16 A waargenomen.
Hij komt tot de konklusie, dat FI verwaarloosbaar is en dat
voor FA nagenoeg geld t:

met to: het moment van nUldoorgang van de
stroom.

Dit zou betekenen, dat FA oneindig groot wordt op het moment
van stroomnuldoorgang. Echter, uit metingen van het spannings
en strooIDverloop in het bewuste interval blijkt, dat de bena
dering Flf = EA slechts opgaat tot op 1 ~sec. v66r de nuldoor
gang. Dan gaan namelijk de twee overige termen F~ en FJY een
rol spelen. Volgens Urbanek voIgt bovendien uit de fotografische
methode, welke hij gebruikt heeft ter bepaling van de ontla
dingsdoorsnede, dat FA slechts met zekerheid bepaald kan worden
tot op 15~sec. v66r de nuldoorgang van de stroom.
Dit is in fig. 50 nogmaals aangegeven. Het gestreepte gebied
geeft de invloed weer van druk, kontaktafstand en "nozzle"
doorsnede op de experimentele waarde van Fu·• Als minimum waarde
voor }~ zou 1~sec. genomen kunnen worden.

Fig. 50.

8 &10& ~~

-.to o o (f~)
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Deze afname van ~ klopt vrij aardig met de konklusie van
Hochrainer [8J , dat de tijdkonstante zou moeten verdwijnen,
alvorens doving van d.e ontlading kan optreden. Deze konklusie
van Hochrainer had echter betrekking op het gebied na de nul
doorgang. Ret zou daarom interessant zijn, ook voor dit gebied
F~ te bepalen en na te gaan, welke deeltermen van invloed
zijn.
Urbanek heeft zijn meetresultaten toegepast op het model van
Cassie en van Mayr.
Hij komt hierbij tot de konklusie, dat Cassie voor de laatste
10/~sec. de betreffende schakelaar goed beschrijft, terwijl
Mayr in het ~ehele interval v66r de nuldoorgang niet voldoet.
(zie fig. 51).
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HOOFDSTUK 11.

KOM}lENTAAR EN KONKLUSIES.

Beschouwan we zowel de modellen uit hfdst. 4 en 5, ala uit
hfdst. 9, dan blijkt duidelijk, dat de energiebalans voor de
ontlading in de vorm zoals die in hfdst. 2 is afgeleid, bij
elk van deze modellen een centrale plaats inneemt.
Dit houdt onder andere in, dat men veronderstelt, dat een ont
lading zoals die zich bij het onderbreken van een stroam tus
sen de kontakten van een vermogensschakelaar vormt, in lokaal
thermodynamisch evenwicht verkeert.
Voegen we aan deze energiebalans een aantal veronderstellingen
toe over de invloed van de afzonderlijke termen in een konkrete
situatie (b.v. verwwarlozing van stralingsverlies) en veronder
stellingen over de temperatuursafhankelijkheid van specifieke
geleidbaarheid, warmtegeleiding, inwendige energie en straling,
dan ontstaan een aantal verschillende vormen voor de energie
vergelijking in een ontlading.
Al deze differentiaalvergelijkingen zijn dus d.m.v. vereen
voudigingen en veronderstellingen afgeleid uit dezelfde, meer
algemene vorm voor de energiebalans in een boogontlading.
(vergl.(4)) Elke differentiaalvergelijking voor de energie
balans vormt aldus de basis voor een vereenvoudigd model yan
de boogontlading: een boogmodel.
Ruwweg gezien heeft dit proces twee duidelijk verschillende
differentiaalvergelijkingen opgeleverd voor de energiebalana,
n.,l.

een vergelijking, waarin warmtegeleiding de voornaamste vorm
,van e~~rgieafgifte aan de omgeving is (konduktie-vergl., :
,par., "). 1 )
en een vergelijking, waarin de verliezen t.g.v. koeling
d.m.v. een gasstroom zijn vertegenwoordigd. (konvektie-vergl.
par. 3.2)

De eerste benaderingsmethode levert een pariele differentiaal
vergelijking op voor de momentane temperatuurverdeling T(r,t)
in de ontlading - direkt of indirekt via de warmtefluxpotenti
aal S(r,t) - of voor de specifieke geleidbaarheid ~(r,t).
Toevoeging van de benodigde thermische of elektrische rand
voorwaarden maakt in principe een oplossing mogelijk. Echter,
in de praktijk blijkt een analytische oplossing vaak niet ge
konstrueerd te kunnen worden en moet men zijn toevlucht nemen
tot numerieke methoden.
Bij een betrekkelijk eenvoudig model, zoals het tweekanaals
model van Pflanz (par. 5.1.5) ondervindt men al grote moei
lijkheden bij het konstrueren van een volledige analytische op
lossing.
De modellen, welke uit de konduktievergelijking voortvloeien
(par. 4.1 en 5.1), zijn merendeels gekonstrueerd ten einde
meer inzicht te verkrijgen in de opbouw van de boogontlading
en de processen, welke zich daarin afspelen. Een uitzondering
hierop is het model van Mayr (par. 4.1.2.1).
De experimenten, welke gedaan zijn ter verifikatie van deze
modellen, hebben dan ook plaatsgevonden onder scherp gedefini
eerde en vereenvoudigde randvoorwaarden.(b.v. kaskadenboog)
In het algemeen blijkt voor deze modellen de volgende regel te
gelden: hoe beter de overeenkomst met het experiment, hoe gro
ter de mathematische gekompliceerdheid.
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Een benadering van de boogontlading, welke - althans op het
eerste gezicht - veel nauwer aansluit bij de fysische reali
teit van de vermogensschakelaar, is die, welke als basis de
konvektie-vergelijking heeft.
Deze vergelijking is al in 1939 - zij bet sterk vereenvoudigd' 
opgelost door Cassie (par. 4.2 en 5.2.2). Dit heeft geleid tot
zijn klasiek geworden konvektie-model. De basisvergelijking
van dit model is een differentiaalvergelijking voor de totale
weerstand van de ontlading per eenheid van lengte. De ontlading
wordt hierbij beschouwd als een circuitelement, dat gekarakte
riseerd kan worden door een tijdafhankelijke, "obmse" weerstand.
Ook Mayr heeft later (1947) (par. 5.2.3) een dergelijk inte
graal model gekonstrueerd, uitgaande echter van de konduktie
vergelijking.
Door een dergelijke differentiaalvergelijking voor R(t) te
kombineren met de circuitvergelijking, ontstaat een stelsel
van twee vergelijkingen met twee onbekenden n.l. u(t) en i(t).
In de literatuur is veel aandacht besteed aan de modellen van
resp. Cassie en Mayr. Vele onderzoekers hebben getracht het
gedrag van een schakelaar rond de nuldoorgang van een wissel
stroom met deze modellen te verklaren. (par. 9.1 en 9.2).
Zij komen tot de konklusie, dat in het ene geval het model van
Cassie, in het andere geval daarentegen het model van Mayr
de situatie redelijk beschrijft. Vaale blijkt - vooral na de
nuldoorgang van de stroom - geen van beide modellen te voldoen.
(par. 9. 1 )

Een meer omvattend, zeer recent model is van Swanson en Roidt
(par. 3.2, 5.2.3 en 9.6). Ook zij integreren hun uitdrukking
voor de energiebalans over de doorsnede van de ontlading.
Door de omvang van de verschillende verliestermen in deze ba
lans af te schatten voor SF6-gas bij 10 ata, komen zij tot de
konklusie, dat ter plaatse van de grootste vernauwing in de
Qoogkarner ("vena contracta") warmteoverdracht t. g. v. turbulen
tie een bel~ngrijk - zo niet allesoverheersend - verliesmecha
nisme is. De invloed van de turbulentie zou zich dan vooral
doen gelden bi j een kleine doorsnede van de ontlading (R fj7 1mm) ,
dus in de onmiddellijke omgeving van de nuldoorgang van de
stroom. (ts = 5 a 6~sec, par. 5.2.3).
Uit het feit, dat de ontlading in de buurt van de nUldoorgang
vaak een cilindervorm heeft (ir. F.J.Andriessen heeft dit ex
perimenteel waargenomen), zou men misschien kunnen konkluderen,
dat de verliezen in radiale richting de konvektieve verlinzen
overheersen. Volgens vergl. (9) verdwijnt bij overheersende
radiale verliezen n.l. de afhankelijkheid van R~ van de axiale
koordinaat z.
Doordat bij 8F6 de "dissociatiepiek" in de warmtegeleiding al
bij ~ 2000 0 K 11gt, terwijl de elektrische geleidbaarheid pas
begint bij ~ 3500 o K, wordt t.g.v. de radiale verliezen een
smalle kern met zeer hoge te~peratuur gevormd, die nagenoeg
aIle stroom voert. Dit benadert dus in sterke mate het geidea
liseerde beeld van Cassie.
Voor de temperatuurafhankelijkheid van de dynamische viskosi
tei t "'1 van een giS geldt in eerste benadering: '1 (/) T'I~
Deze gfhankelijkheid wordt echter verstoord door dissociatie
en ionisatie van het gas.Deze processen hebben tot gevolg, dat
het temperatuurverloop van~ een maximum vertoont. Zie hiertoe
"The mathematical theory of non-uniform gases" van Chapman en
Cowling.
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Kombineren we dit effekt met de smalle hete boogkern bij SF6,
dan blijkt ~ in deze kern zeer lage waarden te kunnen hebben.
In de grenslaag daarentegen zou'~ weI eens veel groter kunnen
zijn. Turbulentie in de kern en de grenslaag zou dan inderdaad
mogelijk zijn.
Swanson, Roidt en Browne hebben onder de veronderstelling, dat
turbulentie het voornaamste verliesmeehanisme is, een differen
tiaalvergelijking opgesteld voor de temperatuurverdeling in de
ontlading. In deze vergelijking is de funktiev=v{S) in haar
werkelijke vorm vertegenwoordigd. Zij blijkt bovendien eenvou
dig omgevormd te kunne n worden tot de bekende lllodellen van
resp. Ph~lips en Mayr, door GI als een lineaire, resp. exponen
tiele funktie van S te besehouwen.
Swanson, Roidt en Browne hebben hun vergelijking gekombineerd
met de cireuitvergelijking, waardoor in principe een oplossing
mogelijk wordt. De beginvoorwaarden voor deze vergelijkingen
blijken uitgedrukt te kunnen worden in de amplitude van de
foutstroom.
De auteurs zien daardoor kans de maximale stroom te berekenen,
welke een schakelaar in een gegeven circuit kan onderbreken.
Zij bebben hiertoe echter veronderstellingen moeten doen over
de grootte van de temperatuur in de as van de ontlading bij
een bepaalde stroom.
Niettemin is hun aanpak toeh een stap in de riehting van het
ideaal van elke ontwerper van vermogenssehakelaars n.l. een
uitdrukking voor het onderbrekend vermogen van een sehakelaar
als funktie van de parameters van de sehakelaar (b.v. druk,
afmetingen, aantal, onderbrekingsplaatsen).
Echter, er zal in de toekomst nog veel experimenteel en theo
retisch werk verricht moeten worden om de werkelijke praktisehe
waarde van het model te kunnen bepalen. Net name dient de
omvangT :.' van de turbulentie, zowel in de kern als in de grens
laag, nauwkeuriger bepaald te worden.

Een meer "zuiver mathematisehe '1 benadering van het probleem
van de stroomonderbreking in een vermogensschakelaar is het
numerieke model van GrUtz en Hoehrainer (par. 9.5).
Ook zij gaan uit van een difierentiaalvergelijking voor de
geleidbaarheid van het boogkanaal per eenheid van lengte.
Deze vergelijking zou in eerste benadering de verandering van
de geleidbaarheid beschrijven t.g.v. een kleine stapvormige
verandering in de stroom. (vergl. (69)).
Hebben we te maken met een willekeurige variatie'van de stroom,
dan zal de stapgrootte aangepast moeten worden aan de mate van
thermische traagheid van de ontladi~g. Een aanzienlijke stap
grootte is daarentegen nadelig voor de nauwkeurigheid van
berekeningen.
GrUtz en Hoehrainer hebben hun basisvergelijking numeriek op
gelost door ze te kombineren met de eireuitvergelijking.
Om tot een eenduidige oplossing te komen, veronderstellen zij,
dat de tijdkonstante en de stationaire spannings-stroomkarak
teristiek van de betreffende ontlading bekend zijn.
Deze zouden te bepalen zijn uit metingen vooraf.
Dit staat eehter lijnreeht tegenover het streven van de ont
werper van de vermogenssehakelaar.
De optimale stapgrootte zal op zijn minst voor elke nieuwe
schakelaar opnieuw vastgesteld moe ten worden. Hiertoe moet
echter de mate van thermisehe traagheid al bekend zijn!
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Zijn van een schakelaar de mate van thermische traagheid en
de spannings-stroomkarakteristiek bekend, dan kan met het
model vrij nauwkeurig het gedrag van deze schakelaar onder
andere uitwendige belastingen bepaald worden.

Zowel bij het model van Swanson, Roidt en Browne, als bij het
model van GrUtz en Hochrainer wordt geen rekening gehouden met
het statistiscbe gedrag van een schakelaar.
Dit effekt speelt niettemin een belangrijke rol in de praktijk
en bij experimenten aan een vermogensschakelaar. (par. 7.2.6)
Met de vervorming van de stroom in de buurt van de nUldoorgang
houden zij daarentegen weI rekening. (par. 7.2)

Beschouwen we ook de overige modellen uit hfdst. 5 en 9, dan
blijken de beide, welke hierboven van kommentaar zijn voorzien,
de enige te zijn met praktische waarde voor de ontwerper.
Zie hiertoe ook het overzicht van de behandelde modellen op
bIz. 107.
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