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Bij de beschermiag .an de elektrisohe energie.oorzieDi.g tege.

kart.luiti.ge. spele. vermoge.sschakelaara e•• overheer.e.de rol.

Met de groei va. de af.ohakelver.ose•• ~a. de be.odigde vermese..

aohakelaars .erd het vereiste gei•• talleerde vermoge. in de

kart.1uitlaboratoria .teed. greter.

Door iatroductie va. de s1.thetiaohe beproevi.g••ethode. tracht

me. dit vereiste gei.~ta11eerde vermogen te beperke••

In dit afstudee~veralag .ordt ee. overz1.cht gegeve. va. deze

.1athetische beproevingamethode•• (deel A).

Ce.traa1 ataat da.rbij de vra.g i. hoeverre de beproevi.g i. ee.

ay.thetiache .chake1iag representatier ia voor het gedrag van

een vermoge.eechake1aar in.het net van de e1ektriache e••rgievoor

zieni.g.

Van be lang ia o.a. of 1angere re1axatietijden in eeft vermogensachake1aar

(~ 100~ .ec.) het ver100p va. het onderbreki.gaproces mede bepa1ea.

Het vere1ag .geeft de opzet .eer va. eea experiment d_t te. doel

heeft om .a te gaan of dergelijke relaxatietijdea inderdaad de

genoemde ro1 spe1en. (d.e1 B).



DEEL A

ALGEMEEN OVERZICHT



Bij de bescheraing van de elektrische energievQorziening

tegen kortsluitingen spelen vermogensschakelaara 'een oyerheersencle

role

De weteDschappelijke en technische kennis betreffende het

onderbrekiftgsf~nomeenin de verachillende bestaande typen van

de.e schakelaare ia Dog .eer gebrekkig. Zowel bij de ontwikkeliDI

a1s bij de aflevering van Yeraogensechakelaara ie kortsluit

beproeving naaet andere beproevingen dan ook van het grootste

belang.

De kortsluitbeproeving van vermogensschakelaars i. van tw.eeerlei

aard: 1. Ond••breking van een kortsluiting.

2. lnschakelen op een kortaluiting direkt gevolgd door een

'onderbreking daaryan.

lij zullen ona met de beproeving yan de eerste aoort bezighouden.

Beproeying 1n het net van de elektriache energievoorziening

heeft grote bezwaren. Gebruik van een in bedrijf zijn4 ge4eelte

van het net 1a wel .eer onwenselijk, doch ook het gebruik yan

een bu1ten bedrijf Bijod gedeeltekan ~oor een mogelijke

beschadiging de energievoorziening in gevaar brengen. Het

net is in technisch en economiach opziaht bezwaarlijk in te

richten voor langdurige kortaluitingen. Steeds sal het net

beacherad moeten worden door een beproefde sebakelaar, hetgeen

de ontwikk,ling yan schakelaars met grotere afschakelpres~t1.a

in de weg staat. Ver4er hebben vooral fabrikanten en keuringa

inaunties de behoefte aan een lIogelijkhe1d tot beproevinc,

waaraee ze naar hun eigen inzichten vrij kunnea _nipulere••

Het is dan oo~ oiet verwonderlijk, dat .en al vro•• in de

g.schiedenis van de elektrische energietechniek tot de bouw

y.n kortsluitlaboratoria voor de beproeving van yeraogene

echakelaars is oversegaan. In de.. laboratoria worden met
'~)korts1uitgeneratoren JD/of condensatorbatterijen ala e.ergie-

bronnen en met behulp van andere apparatuur zoals kUDstlijnen

kortsluitsituaties in het Det zo aatuurgetrouw MOselijk nagebootst.

De ellergiewordt uiteindelijk .e••tal ••1 aan het net yan de

elektrische ener~ievoorzieDiDgontleend, doch gedure.de .en

(I) Zie no.4 vail literatuurlijet.
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bep~oeYing zorgt .en steede yoor een sterke of algehele ontkoppeling.

We .e~ken,op, dat bij Yoeding uit "n al dan niet uit ..erdere

bronnen sa.engestelde eeDheid het gernstalleerde yer.ogen grof

ge.esd ainstens gelijk moet zijn aan het afschakelYermogen Yan

de te beproeYea soha~elaar, 1••ers .owel de kortsluitst~oo. al.

de wederkerende spanning moet kunnea worden geleYerd.

Met ,de grGei Yan de afscbakeIYer.ogens Yan de yoor de st.eds

groei.nde, ateeds .eer gekoppeld wordende en bij steed. hogere

trans.i••ie.panningen bedreYea elektrische energiehuishoudinl

beno~igde yer.ogeD8schakelaare moesten ook de kortsluitlaboratoria

••egroeien. Oekortsluitlaboratoria werden zeer kostbaa~.

Op allerlei .eer of minder geslaagde wijzen heeft .en geprobeerd

het Yereiate gernatalleerde yer80gen in deze laboratoria te

beperken, .en introduceerde de zogenaa.de indirekte beproeYinga-
, ,

·.·1
.ethoden. '

e,)
.. noe.en:-

1.0e "ntasige beproeYing Yan drief.sige vermogens

sobakelaars per pool.

2.0e elementenbeproeYing, waarbij telkens slechts "n

ot een gedeelte Yan de bluaka.ers van.een schakelaarpool aan

een beproeYing wordl onderworpen.

3.0e beproeYing bij lereduceerde stroo. en bij Yolle

spanning en die bij Yolle stroo. en bij gereduceerde spanning in

coabinatie.

4.0e s1nthetische beproeYing.methoden. \'

Wij zullen one bezighouden .et de !l!~~!~!!~h! .ethod.n.
Oe beproeYing Yan e.n schakelaar in zijn geheel of in ,edeelten

.et behulp Tan "n YoedingseeDheid bij Yolle strooa en bij Yolle

spanning 8Ullen we in het Yervolg aanduiden a18 tradition.le
---------~_..-

beproeY1ng.

Reeda lang wordt het ale onbeYredigend eryaren dat bij de

traditionele wijze Yan beproeYen het geinstalleerde yermogen

grofweg .instens gelijk moet zijn aan het afschakelYer.ogen Tan

de te beproeyen schakelaar.Enigzins geechematiaeerd kunnen we

stellen, dat na het openen van de contacten voor een nuldoorgang

Yan de kortsluitstrooll slechta een Yermogen geleYerd wordt

bepaald door de mo.entane waarden Yan kortsluitstrooll en boog

spanning en direkt na de.e nuldoorgang slechts een Yermogen

bepaald door de 1I0.eatane waarden van wederkerende spanning
,

(.) Voar een ui tgebreider overzicht zi e b. Y. no. 5 van Iitera tuurlijat.



en nageleidiaga.troo•• Herontat.kins ls bijToorbe.ld t. 80n_tat.r.n

door st.rke to.name Tan de stroo••

De s1nthetische b.proeTincs••thoelen k...n nu in .....ti. Ili.rop

Deer, dat ongeTe.r t.n tijde Tan 41. nuldoorgaag Tan d••tro••

door d. te beproeT.n .chakelaar, waarna g••~ h.rontst.klng

aoet optr.d.n, d. schak.laar Tanuit ••n hog••trao.oircuit in

••n hoos_panning.circuit .ordt g.schak.14~ D. b.pro.Ting g..chi.dt

dan in t ••• aane.ng••lot.n etapp••• Er is ook re.ds ••n arnth.tisch_

b.proeTing•••thoele Toors.stelel, waarbij de .ederkerend. spanllins

.ordt geleT.rd door de schakelaar acht.r.enTolgens in tw••

T.rachill.nd. circuit. op t. ne.en. De b.proeTing g••chi.dt dan

in dri••tapp.ae Wij be.chou••n alecht. die ••thoden die

geschieden in t.e. etappes.Verder sulleD .ij _ll••n "ntaaige

bepro.Tingen b.schou••ne Benodigd zijn dan t ••e .~"" energi...

bronnen, die elk van e.n betr.kkelijk gering vermogen kunnen

zijae Imm.rs de hog.strooabron b.ho.ft geen hog. spanning,

d. hoogspanningsbron g.en hoge stroo. te kunn.n 1.Terene

Synthet1sche bepro.ving is dan ook Teel goedkoper dan traditionel.

beproeTing. Een ander Toordeel van s1nthetische beproeving i8,

dat het geTaar Tan d.structie Teel geringer i8 dan bij traditionele

b.proeTinge VerdeI' blijkt, dat met d. synthetische •• thoden op

een bijzonder tlexibele .ijz. bijzonder steile .ed.rk.rende

spanningen kunnen .orden Terkr.gen.

De trad~tionele beproeTing in kortsluitlaboratoria i_ door e.n

uitgebreide nor••rta& tot e.n redelijk. mate Tan ••nduidigheid

en een grote mate Tan alge.ene aanTaarding g.bracht. Voor de

aynthetische beproeving is dit nog niet het geval.

Er zijn in d. loop del' jaren Terschillende scbakeling.n voor

aynthetische bepro.Ting ont.orp.n. We zullen'ona b.perken tot

die 8chak.lingen, waarbij een zo nau.keurig mog.lijk .eltde

Terloop TaD stroom door .n spanning OTer d. te beppoeT.n

sohak.laar in v.rgelijking met de traditionele b.pro.Ting i8

DAg.streetd.

De b.doeling is nu d.ze sohakelingen aan .en kritisohe b••chouwing

b.tretf.nd~hun r.pr.sentativit.it in Tergelijking met d.

tradition.l. b.proeTins in een kortaluitlaboratorium te ond.r

.erp.n .n zo mog.lijk in t.chnisch en .cono.iech opzicht m.t

.lkaar t. Terg.lijk.ne

W. zullen T.rg.lijk•• m.t de traclitionele b.proeTlng ill e.n

8



kortsluitlaboratorium .et b.hulp Tan ~.rt.rator.n en aull.n

hieraan r.t.r.ren .et d. a_nd.i41n, 1•••ml. W.lli••mar i. ..n_.--.-
••rg.lijking met e.n d.rg.lijk. b.proeTing in .et .lg••••n

niet ter.cht, i ..erB •• dienen t. Y.rcelijken met de net_it••tie.

Lang••rYarinC, ~eett .cht.r gel.erd, dat d. door ona ,eko.en

••thod.-in ••1. g.T.llen inderd••d geoorloofd ia. Verder

leidt deze ••thode tot een aind.r iag••1kkeld. beBchr1jv1ng,

dan bij d1r.kte Terg.lijk1ng m.t d•••taituatie het g••al
zo. zijn.

Algea.ne, an.ll. en T.ratr.kkende acoeptatie van de s1nth.ti8che

b.proe.iDg zal na.r onse mening sl.chte b.reikt kunnen .ord.n

door een tunda..nte.l onderzoe. gericht op d. 8ebakel.ar en .en

d••rutt,yoertYlo.i.nd. nora.mrg •••1j stell.n one y.rder op

h.t 8tandpant, dat ju1at h.t Teraehijnen TaD d••1nth.tisch.

bepro.Ti~gs.ethodenODS aou ~.t.n stiaul.ren tot ••n norageTing

in die ain, dat .en b.pro••ing g••••rborgd. in!oreati. moet

opleTer.n .et b.tr.kkiDg tot de Behak.laar .ll.en .n d_t de

sp.cifi.k••1j.....rop d. bapr.eYi_8 ..rdt uitge...rf T.r4~ .i.t

interess.nt is.

9
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A.II.1.Verloop van de stroom in een .eriecircuit bestaande uit· .
een ideale apaanin,abroft met aiauavorai,e spanning, een
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
zeltinductie, een weeretaDd, een ..akschakelaar en .e.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
oDderbrekiD,aachakelaar •
••••••••••• •••••••••••

Bij kortsluitbeproeving van vermogensschakelaars komt

vaak een situatie voor die we kunnen.schomatiseren volgens

fig.A.I;£.1.1 •

,.

1

....... _- ---.. ~
.....---.r-- t
I

l~r.c9
I

•
I.,

c@&~.~~/

De beginsituatie is overeenkomstig de getekende situatie. Op

het tijdstip~·"-wordt de ..akschakelaar gesloten. Op het tijdstip

~ JrtfJ wordt de onderbrekingsschakelaar geopend.~'::'",-.

Gevraagd 4" e"<:1 •

Ie zullen gebruik maken van het superpositiebeginsel voor

schakeliDg~n van lineaire componenten.

Gedurende het al~ite. der maakschakelaar wordt gedurende een

zeer korte tijd behalve de spanning ~~/ de ontl.dings.panning~~

van de ...kschakelaar .an het passieve gedeelte van bet circuit

aangele.d. We bekijkeD alechts het voor ODe interessante geval

dat deze ontlading.spanning veel kleiner i. dan de top.aardo van
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({f!t'./en dat d. tijd w..rill de•• ol1tladill8••p.llnia.g optreedt
oiLz••r kort i8 ln vergelijking ••t d. tlj4coa.t.nteAr. We &ullell

de 8nel a.llgroelend. en ook w.er 8n.l afv.llend••panatng~\~~

schematis.r.n tot ••n korte e.naa11g. ap.nningspiek zoa18 ill
C~fig.A 11.1.2 .et ononderbroken lijn is .ang~geven. Uez. spann1nas-

piek is te ol1tbinden in de in dezelfde figuur ge8treept en

ge.tippeld .aag.geven stapsp&nnillgen.

-~.

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

.:<-..
•··..·•·••, .

•

fig.A.II.1.2

D. door~~ veroorzaakte extra stroom~~ kunllen we nu

. schrijven .ls .
-C',;...,. E/~ ~./'/_~-.£rJ!-~--!l-Et"/_.)//_~- :E(~-<-IJj

De functie Et'j is de unitfuntie.Er volgt dan voor i!..:> tf_ •
.......__ ~/~-£/"-~-'.)_~-~t'~-E_~.2

=- ~. e"-,tr~~-,,~,,_ c-,tr~17

D.ze extra stroom is ond.r ,enoead. aeadities te verwa.rloz.n

t.o.v. de door.~opge~enst~t welke te schrijven is als

-<;. .= ,£Jc- /"~£~/--')- -=-~c~4 ~er- ~r"'/-~-!/ (A.II.1.1)

wa.rin.r...fen 4'-~
VolgellB d.ze uitdrukking st.rt de atroo.Af~ in het circuit.

Op het tijdstip~_~wordt d. ond.rbreki....chak.la.r geopead en

wordt er een extra spanning 1~ de vor•••• de boogspanning v.n

de schakelaar in het circuit geinjecte.~••

~j Onder~~wordt dUB niet verstaan de 8pa8~ing over de maakschakel.ar
doch ~.ze spanning verm1nderd met •• s~••tAg over de maakschakelaar
wan.eer deze 1de.al zou zij. e. zOG slut~ op/~/~.
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.... extra apaaD1.1 ..1 ••BlaS..1.1 In.. tot ••• .x'ra atro.a.

a., ••~l..p yaa 4. b....,.~i..~'" kaD •••1' ••r ••hlU .

~1'••1l ..1Ul..... 11j tradl tlo..1. 1>.,,.0•.,1... 1• .lJ'~ tal

.,••1 klei••,. da• .-$ •• k1UU1.n •• dja i • .,10.4 op h.t .,.,.100, .a.

~~.,.r..&J'lo•••• Bij .,llth.ttaoh. b.pro••1ftl .aht.,. atr."••••

u.r ••• Ill.i.. apaui., "••1' d. • ••rsi.broD in h.t ho,.atroo..

drcllit. w••••a.a da. 4. iD.l••d .an --'~op~~ t. k••••••.
I. _k.a oa op e.a •••.,ou.l...ij...lthalla tot ••• b.....rt..

.'1
"faa d. ..rk.lljkh.l. t. koa.. sebruik ••• d. ..11.... .cha..~1..r1al.
~r.Q-~~... ~r&'->., ~~('V.I--~--.4' 4~4r., ~~.

11 ••1' S.l.as4'd;-,.l-. ot.c'~~. wordt ••nal /.~••D extra

.troo. S.i.j.ot••rd, ••lk. S.C••~. wordt door

-<4~'= ..-: ~//- r-fr'-'~J/
Voor/~/.t.tart .4'·~claD .oleen. d••up.rp081t1•••• d. atro•••

l.se.,•• 400r (1.11.1.1) •• (1.11.1.2);

8ij h.t .era'••ls••d. D"lp"at .a. d. atroo. op~.~••raad.rt ••ht.r
4. 81t..ti••••1'. n•••r ••4.rl.s 41. daD optr••dt &eBI•••••• dat

4••chak.l.ar dir.kt h.rontat••kt , kUIl••••• op.att•• ala DOS

.... ..n axtra 8pauiq.iaj.eti. .an P.l4J. aall1.1dlng ••••nd tot

aos ••n8 ••n .xtra 8troo. .
~/ ~-Fc4!'-6;)/

.4',.4'1 _..r- / / - c ./

Taut h.t tijdatip ,t5 .. ~

Voor~~~ atart 4'~ 4a••01S••• de aup.rp08i ti••a. da: stro...

I.s••e. door (A.11.1.1), (A.1I.1.2) •• (A.II.1.3).

Blj het ••r.t.,ols••d••ulpuat .an d. atroo. op ~..~ ••raD'.l't d.

8ituti. opai.u•• n•••randeriac di. dan optr.edt 11 clat

4e schak.laar •••1' 41r.kt h.roDtat••kt 18 •••r t. b.echriJ•••

door ••••paD.i.gslnj.cti., nu ••t d. waard.~I4tte lat.a aaa.,aDCea•

•nz.
I. tl,.1.11.1., .a fiS.A.l1.1.4 h.bb•••• b.t ••rloop .aa Ar~

Yeor t ••• I ••allen .cor 4. e.rst. hal•• p.rlod.a .01•••• op ~I/~

.•.rs·s·····

",1,

~ H.t verband tU8sea het verloop van de stroom door •• h.t .erloop
van d. epanniDg o••r •• bo.,oatladi.g 18 ia leit••••1 coapl.x.r.
V.oral road d. aaldoors_ a. de kort81ult.tro•• wijkt d. J
ach...tla.rias ".rk at d•••rk.lijkheld.".r de gevolsd••eth.de zie ••• 4 van d. literatuurlijat.
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A.II.2.V.rloop va. d. stroam i ••••••ri.circuit b••ta••d. uit •••
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
yoorg.l.d•• co.d....tor......lfi.ducti••••••••rsta.d.
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••• maakech.k.l.ar .n ••• o.d.rbr.ki.g.schak.l.ar.
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B1j korteluitbeproevi.g va. v.rlloge.eechak.laar. komt .0118 .en

situatie voor die .e kua••• sohematieer.n volg.ns fig.A.II.2.1.

,...<-- ---~-

1 c

,.
•I
t
I~~
I
I•

D. beginsituati. ie overeenkomstig de getekend. eituatie.De

conden.ator is voorg.ladeJl tot een epan_iRg ~. Op het tijd5tip

~~. ~ordt d. maakechak.laar geelote.. Op het tijdetip ~~<i.ordt

de oad.rbrekingsschak.laar g.op••d. ~':i!" 0 •

Gevraagd~~.

We zull.n .e.r g.bruik maken van het euperpoeitiebegins.l voor

Bchakeli.ge. va. lin.aire compo•••t.n.

Allereeret b.schou.e. •• d. volg.nde diff.r••tiaal-integraal

verg.lijkinS,met b.ginvoor.aarde
-- .J: / ~"' ,., _ ..c~ "- ~.4"~D# ~ ..... "... D ~w_, / ....~.O (A II 2 1 a>". - ~/ _~ ......~" ....

We differ••tiere••ur ~ '" en vi.de. de difter.lltiaalverge11jki.g
..c A"""4"" pi A"""A" .. ... ~ 4' "-= 0
~I ~ .. c=-

au met d. begi.Yoor.aarden

....... ~ c:> ........ ;:;.e;:.:. £ ...... 00#> ~~ e>

Sub.titutie va.



het onderkritisch gedempte geval belangrijk

(A.II.2.1.b)
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., ,,~"
"':.-4,.

levert

.L/6 ... .A'/ ~ ~ -= 0

zodat
-~.:I' /~,-~".

~I'- , .I.t

Voor ons is vooral

~~-~~ ~o

De oplossing ~~

~ -:.:. ;"9.4"- A ~:r~_I:"..z .r-c~"~-/---

met
< // ~.s •

...., .. /.Le' ,"-"..:. ~

o! Jq de voor ons interessante gevallen vaak

.~ .. /Le
moet nu voldoen aan de beginvoorwaarden.

We vinden tenslotte

, P" . ,/ " -""" #!'''4' __ A"'.L. .A!'.--P~~ d"" JIt.IL

Wanneer we de invloed van de ontladingsspanning van de maak.chakelaar

eerst verwaarlozen vinden .e met behulp van bovenstaande door

de sUbstituties~A(en.l':""'in(A.ll o 2.1), dat de stroom ..cJrtl'.J

in het circuit start volgens
rtl' ~ ~..,~E-'£4"

..4'0 r:.J JJ: ..a;;L (A.II.2.2)

In de voor ons interessante gevallen is de tijdconstante ~

steeds groter dan de halve periodetijd. Verder is dan de ontladings

spanniag van de maakschakelaar.-<-(""oV steeds Teal kleiner dan ~

en is de tijd .aarin deze spanning optreedt s~eeds zeer kort in

vergelijking met de halve periodetijd. Onder deze condities is de

invloed van~mte verwaarlozen. Het duidelijkste wordt dit

weer door een schematisering van de ontladia«8spanning als in

voorgaande paragraa!, sie !1g.A.II.1.2. Door de substituties

,,-~.en ~:'4' respectievelijk~ 4(,. en 4f./-~4-.~.,)./':'411I4, in ~A.II.2.1)

vinden .e met behulp van het bovenetaande de deelstromen van

de extra stroom -<-~/.J veroorzaakt doorA:'_"#Jvoor ~~ ~-•

..4"..--.c: :::"Z/'~.,~-~-c/-4III~)c~ ",/-/~-...~/

~ ~./""'-'~~-~-~-.4~J/ E-J4~

-= :=-:/ //-r.l"-.,~('~41I~'/",,-:-,,/-,.4 ~J~ ~""~:,.4t!'
/ ,/ -..4/==- a...•. ~ <tIf7 ~_ e;.-"~ c • e ..I~:;r .
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We proberen nu de i.yl084 yan de boog_panning yan de on4erbreking_~

schakelaar op de stroo. te leren kennen en sohe..tiaeren de

boogsp&nning aa het openen 4er contacten weer yolgeDs

~J~~"~. _ .... ~~..;-.~~~~/.. -4• ..-.... ..-:'~-::-o, ~.-

Al naar gelang ~ ctl'~.of 4'r?'~-e G wordt er yanaf 4 .......~e.D

extra stroom geinjecteerd. welke gegeven wordt door

..4'~ .=" ~ 2· ...,-.:-rtlftal't""/- 4'4Y~ -ft- C/-~..1 (A.II.2.,)

hetgeen gemakkelijk geYonden wordt met behu1p yan het boYenstaaad.

door de 8ub8tituties ~"'~en4~/-1!~ in (A.II.2.1".

Voor i!".::>~~ start A/~ dan Yolgene de superpositie yan de

stromen gegeyen door (A.II.2.2) en (A.II.2.3).

Op het moment ~~~ van de eerstvolgende nuldoorgang van ~~

verandert de situatie. De verand.ring die dan optreedt is,

aangenomen dat direkt herontsteking plaats vindt, op te vatten

a1s een extra spanningsinjectie yan de waarde ;rl~, aan1eiding

gevend tot een extra 8troo.

""-4 -= ~~ ,*,,,:-.-.('?'-~)e- ~c""'-~...I (A.II.2.4)

Voor tI~ F, start ..,,;c.odan volgens de 8uperpositie van de strollen

gegeven door (A.II.2.2) , (A.II.2.3) en (A.II.2.4).

Bij het eerstvolgende nu1punt van deze strooll verandert de

situatie opnieuw. Wanneer direkt herontst.king optreedt is deze

verandering weer te beschrijven door een extra spanningsinjectie,

nu van.S"l4i, te 1aten aanvangen.

enz.

In fig.A.II.2.2 is in een bepaald geval voor de eerste hal••

period.n volgend op ~.,~ het verloop van ...~ weergegev.n.
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A.II.,.Verloop van d. spanning over een parall.lschak.ling Tan
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••n •••rataad .n een .erie.cha••lin, Tan e.n cond....tor
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
en .en •••r.tand oPf••o••a in ••• s.ri.circuit •• t Yerd.r
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• en aelfi.ducti., ••n •••r.taad •••en ideal. spaaaiaaa-
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
bran ••t sinusToreig. span.iag.
• •••••••••••••••••••••••••••••

Bij korteluitbepro.Ting Tan Termogensschakelaars komt na

het afschakelen Taak een situatie voor di. we kunnen schematie.r••

Tolgens fig.A.II.,.1.

-

(A.II.,.1a)

(A.II. '.1b)

fig.A.IL3.'
I

~ c~:z: E;~c~ E "'..-P'/
..c:; ('0")· == ~.

J4 Ce.J.:: ~

aevraagd -eI'("b voor e.> o.

We gaan ~~als itet voigt gesplitst berekenen;

• In een term oTereenkomend met de stationaire to.stand.

•• In een t~rm t.g. v. 'l~t " te veel " a.an stroom door .t:

op ~:oTergel.ken met de stationaire toestand •

••• In .en term t.g. v. het " te Teel " aan spanning OTer eM'"
op ~I. Tergeleken met de stationair~ to.stand.

Indien
~~~ -::--:, (.)
:A;I,

waaruit Tolgen
~ -c-.::: ,

~ -:-.c. /
ell Terder

~IC~~ ~/

geldt Toor de stat-Lonaire toestand
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~/'tP .. ~~~~.1~

ff';- ~·C""9~~/~ .--c., ('~"~.J/'

~h.,l~ ,.•.c:.~/~ ~-o/- •••Ly~#~t:"..,,~'f)~ 7
/,,-~ ..c_~/ (/

/ ~.

(A.II.3.6)

(A.II.3.?)
(A.II.3.8)

(A. I I. 3.1' )
(A.II.3.8 t )

Deze drie betrekkingen zijn in bijlage 1 op voor de hand liggende

wijze m.b.v. de complexe rekenwijze argeleid.

Voor het " te veel II aan stroom door £ vinden we nu

..d ~o .::: A't:> - A"'.......r I'0J

Voor het fI te veel tt aan spanning over CoW' vinden we

A 4.:: ~ - ~.T Co.)

Voor de beschrijving van de transiente verschijnselen gebruiken

we de apanningevergelijkingen

~ #?'"Cr .,.~~/ - ~ ~ -=- I:>

C'A/-~~.J.-t""...-~~ P"-d4 ,.~ /~I~~0
waaruit volgen

~~I -= L ~~{r"~~
C"~ "IA::-../~ ::::',,12 .41 - ~ r :::;~ -- I:>

Eliminatie Tan ~I uit deze betr~kkingen levert

C"/~ ~")L;;-:~~A:.,~:,;~);;~r;~~)~:o(A.II.3.9)
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Op grond van (A.11.,.1) kunnen we ook schrijven
/ .........c'~ -.A . .-' ~ / /'
~ ~~ ~(A-"'"r.l'''''~~./~ ~c=;;:- ~ .. c:>

welke vergelijking door substitutie van

~ -=,,~,.,,:'

dan volgende karakteristieke vergelijking levert

£/·~C-.A'''-4~$~// ~ ~ .. C>

De oplossing daarvan is te sChrijve=n~a~l~s~ ~_

~I JJr -c~,..~..&?..., ~#..,A"'So-~ ..~_./' - .,,~

of indien ..tfi!" JI!-

C A'''~J' ~ ,;;-~./ ...-:::::-~ ~
ala

(A.II.,.10b)

(A.II.,.10c)

(A.II.,.10d)

(A.1I.,.10a)~I. -=- -iW'~/,
met
It'< JIll:" -L ~~~ ~ -L- )

. ..z' (.-II!- ~~/

~ -= ~~"-pe"
<

~.z /~~_

We merken op dat~ slechts met een goede nauwkeurigheid wordt

gege.ven wanneer ~' ~.-c"e_..~ "..,/ ---/-~ ) -../ /.r F' enol".r/ voldoen aan (A.Il.3.9 E ...",......,~ en

F"~...../du8 ook, zodat voor het transiente deel van ~ geldt

-c:;.. .:- C /"P~"'-"/..-' --2!'~~.(/.,._1111'~ (A• II. 3. 11 )

(A.II.,.?') en (A.I1.,.11) leveren dan

~,",'= ~/~o--¥-:-2!I..,--."~~-r-~~,9.,...,....,/.,jre-~-<,,.r"'7
r£ ~ .".",-r"",,9~~/ ...--:zr-c::.."~/}r--I>< /

~...- J'
of
~ -=L7~/9 -~:-Z" ~A;J~~~/r?t-'.7-$~ ~.".,--:-...,
of -'~

~,.z //$f,t9"C/~~-~/-7~"~/
,../-~..2T"'~';$-~/""-'-~~-«'/

(A.I1.,.11) levert

.-e;, ("P..J -= ....:8

en
C~~m) .- ~",.9-fK"-Z!T
~ "4~o

Nu is

.~~~~~t49- ,.,/,~./

zodat met (A.II.,.11) en (A.11.,.12) volgt

~.zL7cw'.L-~~L~~.,~/~~-~~~~~~-"~(A.I1.,.15)
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Welke bijdrage tot ~l....ert h.t " te ...eel " aan strool! door J:. ?

Met behulp ...an fi!.A.II.,.1 ...inden .e

~ ~'./.= ~.<~

en AI :J
Lc~C~...,_.= -,.;e" ~f'~)...d~ .. :c -~~~ /,- ~ A'~

Met behulp van (A.II.3.13) en (A.II.3.14) vinden we dan

..3*-4".

~

.A? - ~ CpC"~ -,A"- /~~~.J""
of met (A.II.3.1) onder inachtneming ...an (A.II.3.10b)

,A!' ... ~~ttK~-~- ,A='s/~~

Door substituti an'de ge...onden uitdrukkingen ...oor ~ en ~

in (A.II.3.15) ge olgd door eliminatie ...an. pC" en ~ lI.b.v.

(A.II.3.10) komen we tot

~~~~~~.$r.y)-~- c,A""~ ~$q;/~~,......e/~""/~

// (".,....~ .. ~.-!.~e--;~; #)-#-:!"!~/_~jI
..y/J;-c"~A;;~~# .4C ....~~7e-N~.~~ ..
/A::~~/~ Lr'/-?F-~$ - ~C""'''4J/~....~-~~

/: e-~ - C ~~.A'__ or- 3,.,.;;..1 *'
of III. b • ... • (A. I I • ,. 1 ) • P~

:;:c%././/G-~~/~ .& - ?-~~..J ~~~-~(A.II.3.16)
. /~ -r~"AS-"~.J·

~

Welke bijdrage tot,~ le...ert het " te ...eel " aan spanning o...er ~ ?

Met·behu~p van fig.A.II.'.1 ...inden we

....y ("O,) ..:: ~

en ~ /
L ~~#~_. -= - ~~~ J~ _ - /-",-~:::II"Jrr---4~

Met behulp ...an (A.II.,.13) en (A.II.,.14) ...inden we dan

-7-=- 4:1

en
~-= _ -L- <~ .JI~.

",.-, ........~ <pO ,....
of met (A.II.,.1)

.,A?611: - ~ .d~..

Door substi tutie an de g....ond.n ui tdrukkingen ...oor .AI? en..Jr

in (A.II.,.15) ge olgd door eliJllinatie ...an ~ en ~ m.b .....

(A.II.,.10) kOlllen we tot



",MI# ~~41"~~~ ~7 _ ....L
Q-t:""~ ..f ~..,/ ..4 -cZC-;ii.../i ~~~4!'" 4 ~
Op grond yan (A.II.,.10) kunn.~ we eehr1jyen
-t'4 _ iti
z;.- "pi ~,
en

~ II:~//~«CA',..~."~~/
Stel nu
~,......-G- ...~
~ .. ~
/.:.~ ~.:Ie:,..
dan
~ pi- ~ ....I~-- ~ ............:tr ,~I

oJtel
A': ..: .:::r
~

Pt:"
~ -:::--....-r.:::"...r~

dan
~ .-'
,A-. ...~ ~ -.a-"

zodat
A': _ ~ .d..;;r- .,,;:r';:a; ~

yoor .::::t:" __ D ~ ...o

yoor .,t11r -=~~--.. ~.-o....... ~

Verder kunnen we schr1jven
~~_~~ -z..a:-
........A' ........ ~ ~ __

W. yinden het maximum ..& yan Ji: yoor .:::r - A:i.

In de yoor ons interessante geyallen geldt
1f><'~..L-

;;;;;;- -- I'
zodat dan
~.-:-L.
~ ".if'

O'Yer het algemeen is ~c--I ' verder wordt het maxim1l11 'Yan

slechts zeer 1ncidenteel bereikt.

Op grond 'Yan (A.II.3.10) kunnen we schrij'Yen

~~/':ew ~-~./'-$.
of met (A.II.3.18)
~.-:~ //--_--~""!!L...-::,:---~-=~·F.

We 'Yinden yoor ~.- J!£
A/- ::. ... -- ~ - ilt- -=--

yoor.;:lltla ~.
, / ~

~ .. o ''--~~..I;e:.

en yoor::tt-- J ~

.A';.~~.z-..- ~-~

23

(A.II.'.18aJ

(A.II.,.18b)

(A.II.,.180)



(A.II.,.19a)

(A.II.,.19b)
(A.11.,.20)
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De invloed van de demping op de frequentie is groter bij alleen

serie- of alleen parallel-demping dan bij ge.engde demping bij

constante~ • Voor: co./ wordt ." met maxi....al 10% t.o.v.~.

Yerlaagd.

We ne.en nu aan

%*~~

4¥--~
~~~~

Aan deze yoorwaarden wordt in de .eeste voor ons interessante

geYallen in essentie voldaan.

We yinden nu m.b.v. (A.II.3.2) t (A.II.3.3) t (A.II.3.4) t (A.II.'.5),

(A.II.3.6) t (A.II.3.16) en (A.II.3.17)
~tt"~..
&"•. e.-~c~-",..~..J ....
L-:r--. -//*''''~'~''6; e-~/..7

6 L...G~~/~//ie-.:f-.A"'1~&://~~7r--'-":
~ , "7 /. _../- ../"

'"~-- ~ ~/~ . ---/L ~e-I/ ~ /'M;-C .,. /iit; /',.."e... .,.w~7 r )
. " .. _ ~./ . :J . (A.II.,.2.,a

met
--L-.

~~r~t:"'"....
~ as :r../""'/G.." / ~ )

Co JC. ~ r.;.../
Indien

/f'-- ~ ~ ...-G--Cf~~ ~'

vinden we

~C'//-=
.c.~C~/~./~
/ AJe'_ - ~~ 4;.~~//C ~...:-..../ ~

/'~.... - E:.~~/ ~.,~/

•

(A.II.,.21b)

(A.II.3.21c)
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A.II·~·~!~~~~f.!~~.~!.~f~~~:~.~~!~.!~~.f~:~~~~~~~~~~~~~~,.~~~
een .eerstand en een serieschakeling van .en condenaator
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
en een ••erstand opgeno..n in ••n seriecircuit .et ••rder
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
een ••~f1••~ct1e. • ••••-rata....... c.......,.~ •
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bij kortsluitbeproeving van vermogensschakelaars koat na

het af~chakelen soms een situatie voor die .e kunnen schemat1seren

volgens fig.A.II.4.1.

e
fig.A.II.4.1

'---------.------. .....~

cwi-

4~./.:. 4.
~ c:;J": ....c'•

..-..:r &."..) ~ -=$.

Gevraagd 4?e'; voor ~-> 41>

We gaan ~als het voIgt gesplitst berekenen:

• In een term t. g. v. de spanning over C op ~ ...

--In een term t.g.v. de stroom door ~ op ~~~

-··In een term t.g.v. de spanning over ~~ op ~:.

De hier behandelde schakeling verschilt slechts daarin van de in

A.II., behandelde, dat de spanningsbron ~~e vervangen door de

conden8ator ~ • Door het introduceren van een derd. reactief

element .ordt de analyse van de hier behandelde achakeling

gecompliceerder dan de analyse in A.II.,.

Voor de beschrijving van de optredende verschijnselen gebruiken

we de volgende simultane spanningsvergelijkingen.



(A. II. It.)t
(A.II.4.1t)

(A.II .... 1)

(A.II."d)

(A.ll.4.1')
(A.ll ....2')

(A.II.It.M)
(A.II.,..6b)
(A.II.,..6o)

(A.II.4.?a)
(A.Il.4.?~)

(A.II.4.?c)
(A.II.It.?)
(A.II ....?)
(A.II.4.71)
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~.. -~AJ'/-Lt:f-~ ..~~ yIf~ ~--
c~~~..J4I-~ A/ ,..,..~." "" ~/~A'.r c

waaruit Tolgen

~ ~~ ~ C~"~~""~.A/-"y"~ Jr ~
C~..,.~.J~~~ A'J- - ~~ .:=.-

Na subatitutie Tall

.,.".AY ..::sr..+,. e-
o ,.-~

.A""'.r .or"'+" cr
voigt

~/~~"'~~~/A;;~rA; -~~A-, .. ..:»

C~~~d~A, -'e:t-.A;,-~~A-/..::r D

We zoeken opiossingen

/'~Jr5 e'
De voorw.arde daarToor ~ I
I~/·~c~,.~,.#- - :;.-0/::0

_ ~,.. ~~ wO..-G-.,.?- ~ b
levert de karakteristieke vergelijkin«

c~~.4../L~3'~cr7l~£'l~~~~~c~?~~~
~ ~ ,,~~~ ~ -L-e::--- ~ ~~..... ceo-.....
_~'~' ~o

of

r~~~./L~..~~,(;-~~~ ...&~',.,/<"'''f~~~;~ ~ ..-
Stei . , ..

C ..: "". C-, (A. II. '+.5)

dan Y1nden we

/ ..r~~~ , ~~~ ,,/'..;;: te:::I

met

./-= ~""~V'" ~ ..~
" ..

J "".eo ...
""'".:"- r" ..

~ ~ "- """'~~'==~~C':~_~c'~,,-~---::l~.)
Deze vergeiijking is op fe lossen volgens een methode die

ten onrec~t/'~aar Cardano wordt genoemd.

,,-c,. .. - ~ .. C""''''JJ;I-~

~~"JT -~-r""" -rq~~/7'~/:3/'#-.z.)

~ ~ '~""'''''
...2' ~ ~,-~
~ _ ~_§C~~
~ - J .Ie"
~J: /9t;:r...,.~.p-/;;:'/k~G~.-,:~./~·
C~ Zie no.27 van literatuurlijet



(A.I1._.11.)

(A.11.4.11b)
(A.I1 .... 12)
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(A.II.'+.8)

(A.1I.4.&)

(A.I1.4.8b)

(A.I1.4.6a·)
(A.II 6b·)
(A.1I. 6c·)

(A.11 9)
(A.11 10.)

We nelllen nu aan<E -:~~

.:;:;::~......-"
~
.,.~ .s-

Dan geldt

/f*/~f·
zodat dan
/~/ .-::--: ~

Met (A.1I.4.7c) en (A.II.4.7~YOlgen

,A1-~.: ~/1;-1~"'l":If-;:
/11-"..:7- ~/;'- -~"'7

Voor /A"/~'

(/yI. .:.r./ - ... ""~..-. 6t' ~ .,...6;r - d.,//lll' '". .......e:-- - ¢C- - .,;~ ... _.
JJr. .. •

zodat dan ~

A"'-.-r',r =" ",.::F."ry6.18-~....... ,.,.~t'C-dC'r-~ .....--:. .....
v ,./ ",. .I "" . ., • .I

De opYolgende terlll i8 in absolute .a.rde .teede Kleiner dan de

Yoorg••nde. de Yerklein1ngefactor 1e .t.... Kleiner dan ~~/

We kunnea due echrijyen
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zodat

~ .. AV-Tc;6-..I~ --- ---..J
~ • ,-.;F~C/.,..4i("~/- -- --;)
~~Yolgende term is in absolute waarde steeds kleiner dan de

4J'Yoorgaande, de Yerkleiningstactor is steeds kleiaer dan ~

Onder de genoeede omstandigheden kannen we nu 8chrijyen1/'_6~~
~-.:T "e'

n Yerder
.;I? .: ~~jdC-/"";./~

dfiI' -=-.fj ~~~;("/,.~-~;~~ 2~~-;l-/
, Voor

,.,,~..:> "
YereenYoadigen de ui tdrukkingen yoor~ en ~ zich tot
~ ~ ~ ..t'~C"..... , ,

-=. ==- - -L-~ ./'"~.,,....t'S .....A~_ )
e:- , ~~_, ~ ''-5._/

Het (A.ll.4.10a) yinden we dan

",9-~ A:" ~~

""''''..:1 =-.:rc c$'.y6 .fill ;Ie~./
Door substitutie yan (A.ll.4.14). (A.l1.4.15) en (A.l1.4.6&')

in (A.ll.4.?a) en (A.ll.4.?b) Yinden we

(4.11 1..)

(A.n ")

(A.II 16a)
(A.II 16')
(A.II 16o)

(A.Il 17)
(1.11 18)

1/fIIt'" ...
..s:. ,,-~~ .. -£- )

oe"". ~ ~;..:. ",::-~/

~ a:::' ,?2Ft'N
I

(A.ll.4.16a) eoeten we interpreteren als

~ -=:-~ .c".

Herk de oYereenkomst op met de resultaten in A.ll.' , zie

(A.II.,.21b) en (A.11.,.21c).

We merken nog op, dat de wijze yan benaderen yoor de conatantes

.4 ,eo en.,/' ter berekening yan~ en (/fif1 niet zonder geyaar ia,

iamers termen ot sa.enstellingen daaryan met tegengesteld teken

en ongeyeer dezeltde absolute grootte kunnen grote oDDauwkeurighe14

yeroorzaken.

Onder genoe.de omstandigheden blijkt dit echter niet het geYal te

zijll.

In het41ge..ne geY81 kuane. we nu stellen

~' = ~~-~~r-~~"""~~r-""~7
~ ... ~E---;'~., r-~~;r~~~r-/-7



29

(A.II.4.17')
(A.II.4.1S')

(A.II.4.1?")
(A.II.4.18")

(A.II.4.19a")

(A.II.4.19.")
(A.II.4.1ge")

(A.II 19a)

(A.ll 1'b)
(A.II.4.19.)

(A.II.4.22)

(A.II.4.2,)
(A.II ....2,..)

(A.II.4.24b)
(A.II.4.24,,)

of
...c;.. .. ~,-~.1'r--:-'*Ao'-~.)~""""/7r~-A..I''''··~

1t'J .. ~/-;'~/-;~~""-J!V~-'~7?O-~~"';.7

. Op grond yan (A.II.It.4) gelden

- -;,c~~~ ... ,#;~ .--~ 7 ~

- ~~~"~~~A"~=~~4"",-'J=~
- ~C'~,.~~~t?J1-~~~Jt:-41J$~r-~4J

••aryan (A.II.4.19b) en (A.II.4.19c) le1den tot

_~c~"~r'~~~-~..&ar'-7...cJ-= (A.II.4.19cl)
~ ~.,~~~ J .~~ - -''J=~''-'!J..J~~~-4./ (A.II.4.1ge)

- "'~". ~.... - ::7/7-z"........~~~-&,.) ..~O:'-.::&- ..
Stel nu - ...-:r~~~",,~~"A.,I

~.6;po ~ ~ .. ~r".-+"'~.) ,...IJ -/ ~e""..4-~.J
/; ... ~:8; /;- ~~"'4) /:;.Jt:/~~-~

dan volgen

~ ~.- A;~-~~,-~~~..,,/... ~ ~-,q
~~ -= % .r-~',.. .r--,~~~,A-"/~/.;;"""';'-'"7
- ~ r", ....Jk.J,;;- ~e-~~ ~ - -.;. A; .

-..-:. r"/ '&.i2;.)1',; ..~/'''' ~/J~.. - -r, AI ....~.A"'...

~... ("II''' ~.J/:I~..~ ..~,,-;-;p.~~" #6('..~ ....., -1io

Met

~~--~~-~../
yinden .e
~~~CA/'-.I:'/r-~:.r-ei"~"'i-K~""~"'~-4/-'~A.II.4.20)
(A.II.4.17") leyert

~ .,A- .A"I ..;r~ ~ ~./

(A.II.4.18") le.ert
~ .-./: .. ~"" ~• ..1

(A.II.4.17") na differentiatie Dar /levert

~~.-~"A:, - ~~ ~~~~../
Stel nu .

.;;t'"'...I; ;;t;e'..

~ ~ V" ~.)

~-= ~~~/

.Jj..= ~~~./
~.: ;y~~./

We kunnen nu de Yolgende matrix opstellen



~
~ ~ A

..... ~

~I ~ ~ ~
.J"

./ / e? t:J D t:1 ..s;

.:::;I t::' t:? ,/ / t::::I ..s;

-~ -~ ~ e:- t::' t::1 -s
(A.II.~••')

P<'/ c> " A*-A}.,j' ~ f? 0

c> ~",? -~ t::J .k~f ~.? 0

t? ~ ~ 0
-~ -k-'1I' ~

Van bOyeD Daar oader ko.en de rijea ift dece ..trix nu oyereea

met respectieyelijk (A.II.4.21a) • (A.II.4.21b) • (A.II.4.21c).

(A.II.4.19a"), (A.II.4.19d") en (A.II.4.1ge").

Met behulp yan de matrix yinden .e .et de regel yan Kra.er

..1/ -/:' ~

·-..z>c-1';~'Y~f.%~*VA;

-~-/:I-=

.:;zPCJ0#0~-~"'~~.ttat::;}
~~~...ae;~~

'Met behulp yaft fig.A.II.4.1 yinden .e tel" berekening yan...~ --respectieyelijk~,,~ en#~ achtereenYolgene de yolsenele

stelsels beginYoor.aarden

•
~ro/.- ",
"'~~,..I" ~

~ ~.I.6 --:2•

,

••

~ ~• .) -zo ..

4'1""'/.6 ~;~ (A.ll ....27·.. )

.-c'/'"6/ ~ - Z-~,iib.~-
D. gezoehte spanningea zijn hieraee in prinoipe bekend,

(A.II~4.25), (A.ll.4.25).(A.II.4.22). (A.II.4.23). (A.II.4.24)

(A.II.4.27) {oraulerea de oplossill8en bij bekende ~ , N". ea~.
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We zu11en de geYonden op1o.8ingen YaDwege de gecoap1iceerd

heid niet verder uit.erken. Dit Yoora1 daar •• meer ..u~eurile

••arden yoor -; t r:K1 en.:-J dan b••chikbaar zija .ete. gebpuike.

am tot eeD rede1ijk inzicht en Yerantwoorde vereeDYoudiaingen

te xOllen.

We bekijken nu het geya1 dat

/f".z e> '" ~.:r #/I ./~ _ ~

Dan geldt de apanningeverge1ijking .

~,. - ~~~-L~ _ VSJ-~:?~':::o
of
~~ .JI'A. C-ytI C-...~~ - L ~ .c _
~", '" - -.~ - e::- c:::-... 1/" ,r'/
of lIlet C .. ..-. c::-__

-L J- 4-4'-L',.4~D
~ '" - ~.£ - V'"""../c::-__ ./ -- ~
••aruit

C>"JIII;;.J~ ~
Door Bubetitutie

...e' .-r E /,c'
yinden •• de karakteristieke Yergelijking

C/,,;;/~ ~'~ ~o
met als Oplo8sing

~7~-..r/~....;# ,;1~~
Voor- ~-==-...>',.
~=-~
/~en F-/-~oldo.n aan (A.II.4.28·)t~-'/en

..,..,.'....../ dU8 ook •
.4' __ ;#e:;::,..,~/,...~,...;-.,..,/

Hieruit yinden ·.e
-<co.,) -r~

~/...@) .=~-'
L. ~.,... /,r.l-

Verder blijkt

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

zodat met (A.II.4.30) en (A.II.4.31) volgen
,,9 ... ~o

-... ----'(' - ~.-- ~ .....~
(A.II.4.3Q) gaat daD over in . ~

~ -=.....e'_ ~~/~ ~;:;~~"'~N"

(A.II.4.,,)
(A.II.4.}2)



Met (A.'II. 4.29) en

~-~~/~~
Tinden .e dan tenslotte

~~/-~.... ~
-e"', .4 .-.-:-...,,/~
C~I-~;.J~""~/

Vergelijk met (A.II.,.22)

'2



Bij het oph.fte. van ••• kortsluiti.g o.t.taat ..

het op•••• va. de co.tacte. vaa de b.tr.tt••d. ver.o~e••

8chakelaar ••• ga.o.tladiag, e•• boo~e.tladiag tu•••• d•••

coataot.a.

Het al daB ai.t heront.t.k•• TaB d.ze gaaoatladias .a .ea

auldoorgaag va. de stroom daardoor ha.gt ten aau••t. aamea

met d••aergiebalaa. road die nuldoorgang. D.ze •••rg1.balaas

wordt ••erzijds bep.ald door de aan het sehakelm.dium toe-

I gevoerde ho.v.elheid el.ktri.ch••a.rgi., aaderzijd. door de

hoe••elheid e••rgie die wordt"atge.o.rd door warmtetra.aport,
" .

eenveetie en stralias.

Indien na de b.trettende nuldoorgang nog een zek.r. re.t

geleidbaarheid van het schakelmedium aanwezig is, zal teagevolge

van de wederkerende epanniag een r ••t.tr.... ~aa.

vloeiea • Deze reststroom zal op zijn beurt weer de weder

kerend. spanning beiavlo.dea. Wana••r er me.r energi. aa. het

schakelmedium wordt toegevo.rd dan wordt atgevoerd zal de

echakelaar hero.tst.ken. D.z. th.rmisehe theorie is
----------b.grijpelijk bij de aa.va.k&lijk nog vrij lage spa.niag

waaraan de schakelaar v1ak na genoemd. nuld~orgaag wordt

blootgeat.ld.

Wann••r even na de nuldoorgaag de aeh~kelaar ROg ni.t i.

herontstok.n ea er geen reststroom meer vlo.it blijtt her

oatat.king voorlopig nog mogelijk. Wellis.aa~ is de gel.id

baarheid vaa het schak.lmedium verwaarloosbaar klei* g••orden,

doch de anel oplopeade wederkerende apaaniag k.a aa.leidiag

geven tot ~!!~!~!~!!~~! dooralag. Aaag.zien .u de mog.lijkheid

va. dielektriache dooralag s.m.ahangt met de to.staad van h.t

8chakelm.dium (aamenstelliag, druk,temperatuur) is de eDergi_

balaDs road de nuldoorgang ook hierop van iavloed.

OvereeDkomstig het bovenataande kU.D.a we de tijd na de aul

doorgaag ia h.t algemeen inde1en ia drie de1ea:

1.thermische gedeelte

2.ove~ga.gsged.elte

3.die1.ktri.che gedeelte

33



De verachillende typen van vermogenaachakelaara lopen

wat hun gedrag betreft nogal uiteen.Een per.l.chtachakelaar

hee~t bijvoorbe.ld andere eisen.chappen d~n een S'6-achakelaar.

Ook conatructieve verachlllen apelen echter een role

We .erken tenslotte Dog OPt dat het gedras van een

schakelaar in vele geTallen niet reproduceerbaar is. Dit is

de reden dat blj beproeving van schakelaars experi.enten vaak

vele malen worden herhaald.Bij onderzoek aan vermogena8chakelaara

bedlent men zlch vaak van atatiatiache aethoden.
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A. IV. !!:!~!ll!.~~':.~-~!P!:!!!!!I~ ,
~!~!£~!:!!!!I!~!!!!_2~~!!_!2!~!!!!~2~!!!~~!I~!~!~·

In f1g.A.IV.1 1s een traditionele beproeYingsschakeling met

". of meer ceneratorea als energiebron schematisch weergegeyen.

ne generatoren stellen we voor door een serieschakeling van .en

ideale spanningabron, een zelfiaductie en een weerstand. Zolan,

we de situatie slechts enkele halve perioden nadat de kort.luitin«

tot stand is gebracht beschouwen, magen we spanning en zelf1nduct1e

'bij beaadering weI als constant veronderstellen. Behalve de

inductivi~eit van '.n of meer generatoren is .eestal nog extra

ift~uctiviteit in het circuit opgenomen in de vo~ van "n of moer re.~

t ••tiespoelea en/of "D of ••er tranaformatoren. We ne.en aan dat Bo••l

ro.kt.atiespeele. als traasformatoren zijn voor te atellen 40e•

••n serieschakeling van een zelfinductie en e.n weerataDd. We

merken op dat de parasitaire capaciteiten ven generator.n, seDor

Bpoelen, transformatoren en leidingen soms weI degelijk e.a rol

Bl'elen. Wij zien hier echter van doze complieatie af, .......tt -.all

dat .e de invloe4 van deze capaciteiten kunnen verwaarl••en of

kunnen verdisconteren in de capaciteit C~.

cta')C'~.,~

De b.giD8i~uati. is overeeako.atig de getekende aituatie. Op het

tij.d8tip/...~ wordt de _akachakelaar gesloteft. Op het tijdBtip / ../41



.ordt de te beproeven schakelaar geopend.~~·~~ • Na de eerst

volgende "n of t.ee nuldoorgangen van de kortsluitstroom wor4t

in de regel op natuurlijke ot kunst_tige wijze herontstoken.De
tt)I.E.C. voorschritten verplichten namelijk een volledige aan....

gesloten ontladingeperiode overeenkomend met minstens 180 elektrieohe

graden retererend aan de beproevingstrequentie, zie tig.A.IV.2.

tig.A.IV.2.

De generatorschakelaar is opgenomen ter beveiliging, deze 8chakelaa~

zal moe ten onderbreken in het geval dat de te beproeven 8cbakelaar

taalt.

Het capacitieve net.erk parallel aan de te beproeven schakelaar,

bestaande uit C ... , ~ en ~ , zullen .e in het vervolg aan

duiden als parallelntt.erk. Men neemt voor dit net.erk Boms een

inge.ikkelder eon!iguratie,. 80mB ook een eenvoudiger dan hier aange

geven. Steeds echter he.lt het netwerk in combinatie met een door

een aanzienlijke stroom doorvloeide te beproeven Bchakelaar eea

relaxatietijd die klein is ten opzichte van de halve periodeduur.

De boogspanning over de te beproeven schakelaar heeft over aet

algemeen een verloop, zoals in fig.A.IV., schemati8ch i8 weergegev.a'.

De boogspannin~~is in deE!~!~~!_~~~!~_!!I~!!!~~~!!_~22'!2!~!!!I!

!!~!~~!~!~§ te beschou.en ale een 8uperpoaitie van een slechta

I

(~ I.E.C. specification !8r high-voltage alternatiBg current cireuit
breakers. Sectien 5: type teste. JURe 1968, clause 5.7.4.

,Ir••



(A.IV.1a)

(A.IV.1b)

(A.IV.1c)
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langzaam .erand.rende spanni.g~~e. een steeds in absolute waarde

kleinere snel road de nullij. !luctuereaae spa••i.g ~~ •

, I
_~~.--_I I, ,

I I
I I

I I I
- ••.. . .". . I ,

I t... . .. ._ .. ..

In de periode zonder signirica.te boogspanningsverandering loopt

b~jaa de gehele kortsluitstroom door de te beproeve. schakelaar e•

• auwelijks enige stroom door het parallel•• twerk.

Voor het verloop va. de kortsluitstroom ku•••• we verwijze...ar A.II.1.

De epa••i.g ...",/...- zal in vergelijki.g met de spa.ni.g --"'.I'.r .auwelijks

eaige invloed hebben op het verloop van de kortslultstroom, aamelijk:

1. /~./Jr/~/"-J'.r/

2.D. rluctuaties verlopen s.el in vergelijki.g met de tijdco.sta.te ~

3.Er bestaa. geea sterke verschille. ia het karakter van de positieve

en de negatieve !luctuaties.

Aangezien verder bij traditionele b.praeving~~~~, bijvoorbeeld

/~~/~~is de kortsluitstroom te schrijven als

-9'@.. ~./ /..;;.....~~_iDI1J_ e:;,p"'/'--'~ _d)c-"S"/<"'"/-~J
~/;:'/,~I ".".., ,~.

~./ ..~ ,

~-' /' "'-'- ~.e"//. ......-,,- ~/
zi e (A. I 1.1.1>

Ro~d de nulpunten van de kortsluitstroom is het gedrag va. de te beproe.e.

schakelaar zeer dynamisch en zal er een Bterke wissel.erki.g be.taa.

tUBsea de schakelaar e. de a.dere circuiteleme.t••• Deze periode begiat

reeds voordat de boogspanaing signi!ica.t begiat te vera.dere., het

parallel.et.erk zal ee. dergelijke vera.deri.g namelijk vertrage•• De

periodeei.digt paB nadat is heroatstoke. af nadat de geleidbaarheld

va. het schakelmedium zo i. argenomea, dat de i.vloed van de schakel.ar

op deze elemente. verwaarlooBbaar is geworde.. In het eerste geval ga.t

de kortsluitstroom .eer lope., in het tweede geval a.tstaat ee••eder

kere.de spa••iag over de schakelaar bepaald door het circuit zonder

sch~kelaar e. de begiDvoorwaarden. Zie A.II.3. We spreke. van ee.



inherente .ederkerende epanninga Aan.ankelijk heeft deze ~.n coapOBent

van' t~.nsi.nt karakter. ne periode ••arin .en sterke .issel.erking

be8taat tus8en de te beproeven schakelaar en de andere circuit

elementen wordt .el aangeduid ala !~~!~!~!!!E!~!2~!. In deze periode
treedt ook een .ederk.rende spanning OPt dez~ is echter niet inberent

aan het circuit zonder de t. beproe.en schakelaar t de achakelaar

speelt e.enzeer een role

Dein·het bovenataande besproken traditionele beproe.in,...tho4.

sluit .aak goed aan bij de netsit..tie.

In plaats .an generatorea gebruikt men ook .el .en GODden.ator

batterij a18 energiebron. Men past dan een reeonantiekriac toe om

een kortsluit8troom .an harmonische aard te verkrijgen. Z1e f1S.A.IV.~.

fig.A.IV.4

We 'ver.ijzen verder naar A.II.2 en A.II.4.

In .ergelijking met de beproeving met behulp van generatoren .ali

on8 direkt het .olgende Ope

1.De scbakeling kan slechta worden gebruikt voor de beproe.1ng bij

.een kortsluitstroom zonder gelijk8troomlid.

2.De inherente .ederkerende spanning heert een Minder realistisch

verloop met betrekking tot de situatie in het net. de.e spanning

heert namelijk geen component van de netfrequentie, doch in plaats

daar.an een langzaam ar.allende apanniD~.

3.0e aaa.ezigheid .an de .eeretand ~ leidt tot demping ••• de

kort.luitatroom.

4.De boogspanning over de testschakelaar leidt tot demping ya. 4e

ko·rtslui tstrooll.



ad. 1.Er zijn ook resonantleaehake1ingen bekend, waarbij we1 .en-----
ge1ijkatrooa1id in de atroomkan worden Terkreg.n.

ad. 2.Dit wordt meeat.1 niet bezwaarlijk geaeht omdat de OTereen------
komst tussen de beid. bepro~Tingasehake1ingenzoa1s bOTen

besehouwd, wat betreft de inherente wederkerende spanning,

zeer goed is in het kritiache tijdsinterva1 T1ak na de

betrerfende nu1doorgang Tan de korts1uitstroom.

ad. '.Ook in de korta1uitetroom die met behu1p Tan een synehrone----- . .

gen~rator wordt opgewekt is enige demping aanwezig dir.kt

na het ontstaan Tan de slutting.

ad. 4.Dit is bij traditione1e beproeving geen bezwaar, aangezien----- .

de boogspanning daarbij steeds Tee1 k1einer is dan de spanning

waarop de eondensator ~ wordt voorge1aden.
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'A.V. ~!!~~~!J!!!I_!!!_~!_E~~!~!!!!_!!!_!~!!!_!I!~~!~!!~~!_!!~!!!!!§!!

1 !2!!.!!~!~~~!~!!I!~!!~!_g!~!~_!!~~!!!!!!!!~!!~!I~!!!!.

Zo.l. i. d. i.1.idi.g r ••ds v.rm.1d bep.rk.. •• 0.. to~ di•

• cuk.1i.g•••a.rbij e.. zo .au.keurig moge1ijk ze1fde v.r1oep •••

de stroom door •• de ep•••i.g ov.r d. t. b.pro.v•••chak.1••r i.

verge1ijkiag m.t de tr.dit1•••1. b.proevi.g 1. aag••tr••fd. Dit

zlj. met ••me die sch.k.1i.gen •••rbij d••ch.idi.g v•• d. ~!I!~!I!!!

!!!!!~!!!§ .ordt b.r.ikt m.t e•• hu1p.ch.k.1••r. ~!_~!!!!!!!!!~~!!!!!

•• • ••rbij d. verbi.di.g met d. ~~!§!E~~!!!I!!!!!!~!!!Itot eta.d

.ordt gebr.cht met ee. §!~!~~~~!_~!!!!!_!!~!~!I.A1 •••r gel.as d. f
hoogspan.iagsiarichti.g p.r.11.1 g.schak.1d .ordt met de t., b.pro••••

ach.ke1••r of met de b1okk••rsch.ke1••r, aprek•••• v•• i!~!!!!!~!1!!!!!

of ~!~!!!!J!~!!!, d••rbij r.f.rere.d ••• de t. b.pro.v•••ch.k.l....

I. fig.A.V.1 zij. de schake1i.gen vo1g••• deze twee m.thod.s v•• iaj..tie

schemati.ch w.ergegeve•• A1 n••r g.l.ag d. i.j.ctie voar of •• d.

nu1doorg••g va. de kort.1uitstroom .a.rna d. te bepro.ve••ch.kel••r

moet o.derbrek•• b.gi.t, spreke••e vaR !~~!!!!!J!£~!! of v••

~E!!!!!§!!!J!~!!!. Bij stroomi.jecti. wordt .r voor de kott.1uitstro••

door de te b.pro.ve. sch.ke1••r .a de b1okk••r.ch.k.1••~ d. betreff••de

nu1doorg••g ber.ikt ee. stroom g.i.jeet.erd, zod••ig dat de stroom

door de.b1okkeerschake1••r ••rder door .u1 g••t d.R d. 8troos d••r 4e

t. b.proev•• 8ch.ke1••r. E•• i.d.1i.g v•• d. deor 0 .. t. b••choU•••

• 1.th.tisch. 8ch.k.1i.g•• ov.r••ak.mstig h.t ••d.r.t•••d. i ••~

g.bru1k.1ijk.

1·E~~!!!!!!!!!!!!!J!~~!!

2.!!~!!!!!!!!!!J!~~!!

'·E!~!!!!!!E!!!!!§!!!J!~!!!

4o!!~!!!f!!!!!I!!!J!~!!!
P.r.11eli.jec·ti. h••rt tea opzicht. v••••ri.i.j.cti. h.t

vo.rd••1 d.t zo••l hog.stroomiRrichti.g .1e ho.~.p•••i.g.i.richti.g

zo.der b.z•••r gerard ku•••••ord••• Bij ••ri.i.j.cti. i •••rdias VaR

d.z. b.id. i.richti.g••••11i••••r oek meg.1ijk, doch d•• m••t ••• 4.

t. b.pro.vea .ch.k.1••r .t••d. g.h••1 g.i••1.erd te. opzicht. va•

••~d. op.t.11•• , hetg••• m•• 1i.v.r .i.t do.t i. v.rb••d m.t h.t

met•• v•• stroom door •• sp...i.g ov.r d. t. b.pro.v•••cuke1.ar.

Bij ••ri.iaj.cti••ordt d. hoog.p•••i.g.i.richtiag d•• ook .teede

g.h.o1 g.i.o1••rd t •• opzicht. Y••••rd. opg••t.1d.Seri.i.j.cti. i •

••igzi•• i. het voord••1 op p.r.11.1i.j.cti•••t b.tr.ft d. dim•••io••ria«
v•• d. hoogsp•••i.g.1arichti.g. 1mmer. i. h.t gev.1v•••eriei.jeotl.
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zal ook de ho!.etroominrichti., ••• bijdras. 1.T.r•• tot 4e

w.d.rk.r••de epa••i.! •• i. h.t ,.Tal Ta. parall.11.j.cti••i.t.

Spa••i.!.i.j.cti. h••ft tea opzlcht. Ta. etroomi.j.cti. h.t Toord.el

dat de hoos.pa••i.s.i.richti.S Teor klei••r ••tr.m•• g.d1••••1••••r4

ka. ..rd•••

St••de i. de ga.s Tan zak•• ale h.t volSt, zi. fiS.A.V.1a •• fi,.A oV.1b.

Aa.vaak.lijk zij. I •• II .og .i.t aaAs••lot•••p III •• zij. 4.

echak.laare B .R T .og geal.t... Op z.k.r mo•••t wordt I m.t b.hulp

va•••• maak.chak.laar op 111 aa.g••l.t.n •• d. k.rtaluit.tre••

!aat T1••i ••• Oaaraa word•• B e. T g••p••d. Na d•••rety.ls••d. of

ookw.l m••r .uld.orga.s•• va. de kortaluit.tr••m moot al daR .i.t .p

ku•• t ..tiS. wijz. word•• h.ro.tetok•• 1. verba•• m.t de r ••de i. A.IV

g•••••de I.E.C••orm••• Ku••tmatig. h.ro.tet.ki.g 1. hi.r Taak

••odsak.lljk aa.gezi•• d. hog.etr•••i.richti.g .i.t i. ataat i ••••

hoge ••derk.r••de epa••i.g t. l.v.re••

We zull•• de b••chrijvi.! v.or d. v.r.chill••d. typ•• va••y.th.tiach•

• chak.liag•• v.rd.r . apart verT.lg•• , ziG A.V." A.V.2, A.V.3, A.V.4.

Tea opzicht. van h.t id.ale g.Tal zij••r bij b.pro.Tlaa m.t

b.hulp van ••• sy.th.tiache schakeli.g afwijki.g•• t. co••tat.r•••

1. h••Terr. zij. d.ze a!wijki.ge. va••r ••tige aard?

B.la.grijk i. t. l.tt•••p d. Tolg••de pu.t•• :

1.0e t.tal••••rgl.o.twikk.ll.g i. d. te beproev•••chak.laar yo.r d•

• uldoorsa.s Ta. de kortsluitetro•• waaraa dOTi.g mo.t optr.d•••

2.De total••n.r!ieo.twikk.li.g i. de t. b.proeT•••chak.laar ia het

tijdvak tu•••• d••uldoorga.g va. d. korteluitetr••• waar.. dOTias

moet optr.de••n de .uldoorga.g daarTo.r.

3.0. h.lli.g van d. ko~t.luit.tr••m Tlak v.or de .uld.orga.s waaraa

deTi., moet T.lg•••

4.Ro.d de RuldoorgaRS van de kort.luit.tro•••aar•• dOT1.g mo.t T.lge.,

b•• taat er .en sterk. wi•••lwerki.g tu•••• d. t. b.pr••T•••chak.laar

•• d. a.d.re circuit.l.m••t ••• Ho. ie h.t v.rlo.p va. dit

i.teracti.pr.c.e?

5.00 tra••i ••t. comp••••t va. de i.h.reate w.d.rk.re.d. epa..1.,.

6.0••tati••air. comp••e.t va. de i.here.t. w.d.rkere.d. epa••i.,.



A.V.,. ParallelstroomiDjectie
••••••••••••••••••••••

stroom door de blokkeerschakelaar

injectieatroom

stroom door de te beproeven

8chakelaar

---_ .. -

\
\,,

\
\
\
\,
.(.' ,

\,

Zie fig.A.V.'a. Vlak voordat de kortsluitstroom de

nuldoorgang .aarna de te beproeven schakelaar moet doyen bereikt.

wordt met behulp van een op de stroom getriggerde bolle. Yoakbrw«

II rip III aangesloten. Op de kortsluitstroom door de genoemde

schakelaar wordt nu een injectiestroom gesuperponeerd, zodanig dat

de nuldoorgang van de stroom door deze schakelaar .ordt vertraagd.

Nadat de blokkeerschakelaar gedoofd is zal door de te beproeven

schakelaar aIleen nog de injectiestroom vloeien. Wanneer de injectie

stroom nu door nul gaat zal de te beproeven schakelaar in eerste

instantie doyen en zal de wederkerende spanning zich daarover gaan

inslingeren.Naarmate d. boogspanning over de te beproeven sohakelaar

kleiner is en naarmate deze spanning Minder afhankelijk is van de

doorgaande stroom, zal de ontkoppeling van het hogestroomcireuit

en het hoogspanningseircuit des te sterker zijn en kunnen de stromen

in beide circuits meer ale onafhankelijk worden beschou.d. In

fig.A.V.'.' is voor ••n bepaald geval het verloop van de verschillend.

atr~men weergegeven, indien de boogspanning van de t. beproeven

schakelaar te ver.aarlozen is. De totale stroom door de te beproeven

schakelaar heeft t.ee knikpunten. We merken verder op dat de

blokkeerschakelaar pas enig. tijd na de nuldoorgang van de stroom

~aardoor .ordt blootgesteld aan een hoge wederkerende spanning •

..,~-

1



A.V.2. S.ri.str•••i.j.cti••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zi. tiS.A.V.1b. Vlak To.rdat d. k.rtaluit.tr••• d•

• uld.orga.s .aar.a d. t. b.prO.T.. .chak.laar ...t d.T.. b.r.ikt•

••rdt m.t behulp Ta. e•• op d. str••• ~.trigserd. boll•• T.akbruS

II .p III a••g••l.t••• Op d. k.rtaluit.tr••• d.or d. bl.kk••r.ehak.laar

.ordt .u ••• i.j.cti.st~o.m s ••up.rp••••rd, z.da.ig dat d••uld••rc....
Ta. de .tr••• d.or d.z••ehak.laar ••rdt T.ra••l •• Naarmat. d.

bo.~spa••i.g .T.r d. bl.kk••rsehak.laar laser 1••••1.der'arhaak.11jk

i. ya. d. d••rgaa.d••tr••• , zull•• d.ze k.rt.luitatr••••• iaj.otl.

.tr••••lkaar .i.d.r b.i.Tlo.d... Bij h.t d.y•• Ta. de bl.kk••r

.ehak.laar k•••• h.g.atr••ai.riehti.g o. h••s.pa••1.s.i.rieh'i~ i •

••ri. g••ehak.l••T.r d. t. b.pr••T•••chak.laar t. .taa.. D. i.Tl•••

T•• d. hoge.tr••mi.riehti.s i. da.-r.lati.r g.ri.g i. T.rgelijki.,

met het .tt.ct Tall de h••S.p•••i.gaiarichti.g. De h.s••tr•••i.richti.,

h.eft, z.al••• i. h.t T.rTols T.or de d••r ••• t. be.eh.u•••

schak.li.g•• zull•• zi•• , tea .pzieht. Ta. de h••sapa••i.gai.ricbt1.,
~IJ

.ls het .are .ea kl.i•• e.m.k••ft ••• kl.i•• i ••••dig. imped••ti.,

hetS••• i. Terbaad m.t de fu.eti •• Ta. b.id. i.richti.g•• begrijp.11jk .

is. Naarmate d. b••~sp••fti.~ .Ter de ~l.kk••r.chakelaar Toor h.t

dOTeR vaa deze .ehak.l.a~ kl.i••r i., zal d. iJlylo.d daarya. op d.

door d. h••g.pa••i.g.i.r1ehtia~ g.l.yerd. str••m ••k g.r1.g.r z1j••

Naarmat. d. bo.g.pa••i.g .Ter d. t •••d.rz••k•••chak.laar .a h.t

doy•• T•• de bl.kk••rachak.laar kl.i••r i., zal de i.Tl••d .a••e••

epa••ing op de daR d••r de t. bepr••••• 8chakelaar yl•• i ••d. atr...

geriager .ij.. Wa••e.r d. bl.kk••r.chak.laar d••ft zal bij b...d.r1ac

h.t Telg••d. g.b.ur... Ia d•••rat. plaat. sal d. stro.m .pg•••kt d••r

de h.g•• tr•••iariehti.s .p h.ud•• t. Tl••i... I. de t •••de plaat. sal

de i.jecti••tr••••phoud•• d••r de bl.kk.er.chakelaar •• aa.Ta.g••

de.r d. te b.pro.ye••chak.laar t. TIe.ie•• D. c••ti.uit.it Ta. d.

str.me. d••r I •• II i8 bij d.ze eT.rga.~ g••••zi•• g.f.re.er'.

Aa.s.zi•• II e.k •• d. .uld••rga.s Ta. d. str••• d••r d. blokk••r

.ehak.Iaar ••g ••• aanzi••lijk. str••• y••rt tr••dt .r Toerlepig ••g

.au••lijks •••••derk.r••d. ap•••i.g ever de•• a.hakelaar Ope

Wa••••r d. stre.m do.r d. t. beproaTe••chak.Iaar .u d••r .ul g.at

z.l d.z. 8chak.Iaar i ••eret. 1.eta.tie d.T.... sal zich daar.y.r

a••••d.rkere.de epa••i.g saa. i ••li•••r ••• Ook d. b1ekk••rechakelaar

••rdt daR b1••tg••t.1d aa•••• h.g•••d.rk.r••d. apa••i.c.

~/ n••n.rgi.bro•••• ku•••• bestaan uit yo.rg.1ad•• c••de.eat.re••
I. dat g.Tal 1. het .a«.bruj~~lijk ya••••••••k. o. ee. i.~e.d1s.

iap.da.ti. t. eprek•••Toch is e•• To.rs.lad•• c••d••••t.r 'alt•••411
equi.a1••t •• t •••••g.lad•• c••d•••ater~,aeri. m.t ••• 10••1.
S.lijk.p•••1.sabr•••Verd.r zij. d. 'P6ft_...~a- ~-- - - L
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1. f1~.A.V.2.1 1. v••r e•• b.paald g.val het verl••p va. d. str••••

•••r~eg.v••• aa.g.nom•• dat d. b••gspa..1.~•• over blokk••rschak.laar

.n t. b.pro.ve. achak.laar z1j. t. verwaarl.z•• e. d. h.~.str....

i.richti.g t •••pzicht. va. d. h••g.~••1.~a1.r1cht1.g .1, h.'''~•

••• z••r la~•••m.k••• i ••••dig. imp.da.ti. h••ft.

De total. str••m d••r d. t. b.pr••v•• schak.laar h••ft "~A k.ikpu.t.

~',;..........
f

I
I,

I
I
I

.:" .
.... ~ \

.... 11'\
• I'

-._._._ korteluitetr.em bij afw.zighe1d

van injecti•

...... .... iajectiestr.om

-------atro.m door bl.kk••rachak.laar

------.atr••m deor t. b.pr.ev••

IIchakela.r



A.V.3. ParallelsDanningainjeetie •
• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

A.V.4. Serle_paaainl_injeetie •
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •

Voor parallelspanaingsinjectie zie fig.A.V.1a.

Voor seriespanningsinjectie zie fig.A.V.1b.

Nadat de kortsluitstroom de nuldoorgang .aarna de te

beproeven schakelaar moet doven heert bereikt, slingeren zich

.ederkerende spanningen over de te beproeven schakelaar en de

blokke.rschakelaar in. D. impedanties ~ en ~ en de nageleid

baarheden van te beproeven schakelaar en blokkeerschakelaar _pelen

een grote rol bij dit verschijnsel. Aangezien de .ederkerende

spanningen geleverd worden door de hogestroominrichting zullen deze

wederkerende spanningen geen hoge waarden kunnen bereiken. Vlak

na genoemde nuldoorgang wordt echter met behulp van een op de

wederkerende spanning over de te beproeven schakelaar getriggerde

bolle vonkenbrug II op III aangesloten. Hierdoor wordt een grote

w.derkerende spanning over de te beproeven schakelaar bereikt.

De" door ORS te beschou.en hogestroominrichtingen gedragen zich

ten opzichte van de bijbehorende hoogspanningsinrichtingen steedft

als hebbendeeen kleine e.m.k. en .en kleine in.endig. 1.pe4aftt1e.

Ook de blokkeerschakelaar zal dan aan een grote wederkereade

spanning worden blootgesteld, iamers de spanning over I kan daR

niet hoog oplopen. De impedanties ~ en & en de nageleid.baar

h.den van te beproeven schakelaar en blokkeerschakelaar sp.len

weer een role

•



A.VI. !~~~~!!~~!!!_~!!~~2~!!~I_~!:~!!!!~~!_~!_E~!~~!E!!!!_~2I!!!J~!!~

!!~_!I!~~!~!!2~!_~!E~!!!!I·

, (.)
• .Thoren heert de volgende beschouwing gehouden.

In rig.A.VI.1 is een traditionele beproevingsschakeling sterk

vereenvoudigd schematisch weergegeven. In rig.A.VI.2 is de meeat

voor de hand ligge.de synthetische beproevingsschakeling die

de' genoemde traditionele beproevingsechakeling .oet eimuleren

weergegeven. In beide schakelingen is eenc.lfde te beproeven

echakelaar opgenomen. In de eynthetische echakeling wordt deze

achakelaar precies ten tijde van de nuldoorgang van de korteluit

stroom .aarna deze echakelaar moet onderbreken vanuit het hogestrooa

cicuit I in het hobgepanningscircuit II geechakeld. De wijze

wa.rop dit zou moeten gebeuren laten we valledig in het midde., we

nemen aan dat dit op ideale wijze geschiedt. We vragen ons nu af

of equivalentie van de traditionele en van de eynthetische bepr.e.iac

i. pri.cipe ••geli~lc: ts.'I.het *7.th.t1.cJle .geval .ete. we .a. het

zelfde verl.ep ..a••tre•• deer e. epa••iA« e"nl' de te bepr•••e.

schak.laar als ..eerwaarde stelle••

I

rig.A.VI.2

I
L_

(~ Zie no.9 van Iiteratuurlijst.
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\,

Steeds geldt de 8paDniDg••ergeIijk~ng

./ $§.;t .". ~/ .". .L C ~'..e:.;t' - ~
~ "4 .;;>;~

en de stroomvergelijking

~/~~-#...C#~ .~~ - r~.,.4'
(A.Vl.1) ontetaat uit (A.VI.2) door 'en k.er differentieren

naar ~ •
"We zullen (A.VI.') banteren .oor genoellde nuldoorgang en (A.VI.2)

na deze nuldoorgang. Wat betrett de begin.oorw.arden nemen ..~.aD

dat deze met betrekkiag tot genoe.de equi.alentie zo gunetig,

mogelijk vervuld zijn.
" ""-

Voor een ideale echakelaar, d .... z. een schakelaar zonder boogapana1al

en zonder nageleidil1g, ook weI.e -breaker geno.md, vereen.oudig~.!\

(A.VI.1) en (A.VI.2) zich tot

L ~~-~ (A.VI.1')

e~ /-A-I',//y#' C ~~..~~~ )_ /--.- ;;;;;:r .-/- (A.V1.2'

In het geval dat we te maken hebben met een ideale 8chakelaar

is nodi~ en voldoende voor equivalentie:
~'..;:
d'..,-.a ~.

~...,. C~ .. tIff.C.

of

~ ......
·LA ~<.-.. """.
C..,.JJ:"~.4~

De spAalling van de hogestroombron is willekeurig klein, temaken.

Verder is'ook de door de hoogspanningsbron te leveren stroom

,willekeurig klein te maken, ~,-... en .:;;.- f1fI •

Voor het beproeven van een ideale schakela~r is dUB in principe

slechts een willekeurig kleine hoeve.lheid geinstaIIeerd vermogen

benodigd.

In het ge"al da t we te maken hebbsn met sen wiIIekeurige echakelaarl""

is ~odig en voldoende voor equivalentie.

~...... 41•

.L_ z"
c:-..... c.



Wanneer we hieraan moeten voldoen heert de eynthetieehe echakeling

slechte nadelen ten opzichte van de traditionele sebak_ling, we

moeten dan de traditionele schakeling twee keer bouwen en bOTendien

zorgen Toor een omschakelinrichting.

Bovenstaande beschouwing is echter zelfs voor het behandelde

epeeifieke en sterk geidealieeerde geval slechta van za.r beperkte

draagkracht. De beschouwing is namelijk ni~t k.antitati.f.

De belangrijkste eonelusie die men kan trekken is wel dat de relevantle

van aynthetieche beproeTing in het hier beschouwde geTal t ......~·

naarmate de te b.proeven eohakelaar meer ideaal is • Dit is echter

niet v.el nieu.s. Uit het min of meer ideaal veronderstellen van de

schakelaar is de eynthetische beproeving immers geboren.
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I ' .\
I. fi~.A.VII.1 is do ••oet boke.do 8~~t~otieche bepro.yinsa.

Bchakeliftg Tolgens het princip. der paraller~t~••miaj.ctie achematisch
\\,

weergegevea. ,",

:~;:.::::.~~~ mrgelad•• tot ••• ~.iog A:.
Na ,het Toergaande zal het schema ~e.D T.rdere~r.1ichtiasbehoey•••

Veer het vorleep Tan de deor de generator opgo ~te korte1uitatr•••

Terwijz•• we naar A.II.1. De boegapa••in~en va, de te beproeTen

schake1aar en de blekkeerechakelaar hebben een\y~rTermeRde iavleed op

de kertsluitetroom. \1
Voor het verloop van de injectiestroorn Verwijzo~ ~o naar A.II.2.

Voer de eerate halvo periode van doze str.om, w~frAa de te beproeven

echakelaar moet doven, :ill~ we met (A.I!.2.1) \ _ .A'.,#~;)

~'':'':: ~~~-~:,~.~~ ...-.~~~\ -"~ (A.VII.1)
..-:.- ~-

__ ./. _~~ ../~~]i! ,(A.VII.2)
~- C'"//-7~'4·~ "
Indie. nu \

~~ -e::c::-/ '" \/.z:,/- ,
Tolgt ,,\r"\

~ .81:= 7;"c \ (A.VII.2')

en is au verder \\

~-...c'~/ l'
dan geldt oek \
~. ,... ~~~-/.:; \~ (A VII 1')

4 ... .4o-'.. .L~ \ < ••

Van dempiBg is onder genoemde voorwaarden due nog ni~t5 te beapeuren.

Deheliing van de stroom aan het einde yan de halve p~rfOde i8

~. ~ - ~ \ (A.VII.)

Merk op da t ~. niet afhangt van c.
De condensator ~ zal aan het einde van de halve peri~4e weer

ongeT~r op zijn oorepronkelijke spanning ~ terU~kO~~·.' immers

de de.ping heelt nog geen invloed van belang.

Om de to beproeven schakelaar zo goed mogelijk in deze~fr. situatie

te brengen als in het idea.logeval Idel!'lt men C.,..,. ~ ,~~ ale

in het ideale geval &n kiest men ~ en ~~re5pectieTel~j~ge1ijk

aall ~ oa~ in da t geval. Verder '1eemt men ,,<

~ ~ ~ (A.VII.4)

waarin 1fde e.m.k. voorstelt die de generator in het i4e.10

geval heoft op het moment dat de te beproeven 5chakelaar eo_t onderbroke••
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(A. VII.?)

(A. VII. 9)

(A. VII .10.)

(A. VII .'10')

(A. VII .11.,)

(A. VII • 11b)

(A.VII,a.)

(A.VII.all)

T
Is nu d. helling .aarm.. d. i~~a~ti.atroom na g.noamda baly.

periode naar nul nadert wel .. ijk aan de helling waarmee de

ideale kortsluitetroom dit zou 0t·n,

De ideale kortelui tetroom kunn ... e voorstellen door

~.. 6/ £~~/-;d./-,~~:;#~-';rt4'-~
met /4~iYl \

::£(
~ ..;- .-••,L.~ I

zie A. IV.' \
We nemen nu aan dat we de demping rn het gelijkstroomlid in het

door OftS beechouwde tijdsinterval regen verwaarlozen.

~.or~~~~~/~- ~~-:PJ (A.VII.San
We bepalen d~nulpunten

~/~...~/-. ~"".k . .I7r"

7 ./.r~/- ",.,fo. I:w-

~./--.,I? ~ -7 /;.. ~." ~..z,...

~ / ..t= -~/- ,.I~""A- ..I?r""' , (A. VII .6b)

Voo~ 4e genoemde helling van de kortiluitstroom in het ideale

geval kunnen we nu 5chrijven ~

ij-= ~C;/ L~~~c~:;J/
~ "'<~:J/~' ,

Met (A.VI .6a) vinden we ~
&r/...<~ ....-, ~~r:~~ tV

Met/(A.~~b~~n we

.,C/ 61./ - ~7 ~C~7 ~ / ' ~
,col -4" /'~"'C:~I .

Hoe groot 16 de e.m.k. van de generato ideale geval op

het moment dat de te beproeven sChakelr ~ moet onderbreken?

~~ ~/~~/ \\.
Met (A.VII.6.) vinden we \

&~ ~/~7/- r
M.t (A.VII.6b) yind.n •• \

/~ ..-~/~~4-;q'/ L
(A.VII.9a) 1. (A"VII.") levert(r

fi/·..= 5../~~~/- 1)\::
(A.VII.9b) 1. (A.VII.4) levert \ 1\

h, - - 8./-..c-j' /- ..~ 1\\
~ ~ .

VI
i1J
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(A.VII.11a) in (A.VII.4) levert

~;,.,. _ ~~~~ (A.VII.12a)

(A.VII.11b) in (A.VII.4) levert

A·... ~&4'~C~~-~ (A.VII.1C!b)

Op grond van (A.VII.8a) en (A.VII.12a) respectievelijk

(A.VII.8b) en (A.VIL12b) Gilder iJlaehtneming van~...~ .•J\", .L./
merkeD .e op dat slechta is voldaan is aan

~'--/.,?'.
en

.,("~ .. /4
voor
~ -=::-:/

A.;~~'

Ie dat geval is ook de de~ping in het gelijkstroomlid over een

halve periode gering.

In het bovenstaande hebben we de situatie in de synthetische schakeling

zo goed mogelijk in overeenstemming gebracht met de situatie in het

ideale geval voor het tijdsinterval vlak na de nuldoorgang van de

kortsluitstroom door de te beproeven Bchakelaar waarna onderbreking

moet optreden. De situatie in de synthetische schakeling vlak voor

deze nuldoorgang is bij grote demping dan enigzins verschillend van de

situatie in het ideale geval. We kunnen natuurlijk de overeenkomst

vlak voor de nuldoorgang verbeteren doch dit gaat dan ten koste van

de overeenkomst na de nuldoorgang.

Door de waarde van ~ te kiezen kunnen we de hoekfrequentie van de

injectiestroom ~·vastleggen. De amplitudo van de injectiestroom

ligt dan ook vast, immers de .h~lling waarmee de injectiestroom door

nul gaat lag reeds vast in het bovenstaande.

Wanneer de boogspanning over de te beproeven schakelaar significant

,begint te veranderen moet reeds een zeer goede overeenkomst met het

ideal. geval bestaan, waarbij we er dan nog van uit gaan dat genoemde

schakelaar geen "lang geheugen" heeft. Opdat via de blokkeerschakelaar

geen invloed wordt uitgeoefend door de hogestroominrichting en opdat

deze schakelaar geen gevaar loopt herontstoken te worden is het van

beleng dat de blokkeerschakelaar duidelijk eerder dooft dan de te

beproeven schakelaar. Met welke frequentie men het beate kan injecteren

en op welk moment men de injectie het beste kan doen aanyangen is nog

geenszin. bekead ~

Zie fig.VII.2a, fig.VII.2b en fig.VII.2c.
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------fig.A.VII.2a

generatorfrequentie: 50 Hz

injectiefrequentie: 300 Hz

kortsluitstroom opgewekt door de generator bij afwezlgheid van

injectie

...... , .. injecti••troom

_______ total. stroom door de t. b.pro•••n acbak.l••r

-._.-.- let.al. kor~slui.tstl"OO.
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fig.A.VII.2b

generatorfrequenti.: 50 Hz

t.j.oti.fr....nti.: }DO Hz

kortaluitstroom opgewekt door Je generator bij af.ezigheid van

inj.ctie

..•...... injectiestroom

---- totale stroom door de te b.proeven schakelaar

_·-.-·-ldeale kortsluitstrooa

\11
\11
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fig.A.VII.2c

generatorfrequ.ntie: 50 Hz

1Dj.cti.f,equent1e: 300 Hz

_----- kortsluitstroom opg•••kt door de generator bij af••z1gheid TaB

injecti•

......... injectieetroom

------ total. stroom door d. te beproeYen achakelaar
. _.-._ ideal. kortaluitatJ"O••
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De figuren zijn ver~envoudigd, we hebben hierin namelijk de invloed

van de boogspanningen van te beproeven 5chakelaar en blokkeerschakelaar

op de kortsluitstroom opgewekt door de generator verwaarloosd.

Na de nuldoorgang waarna de te beproeven schakelaar moet onderbreken

hebben we de situatie aanvankelijk zo goed mogelijk in overeenst.mmi.c

geb~acht met het ideale geval. Indien het een bepreeving zander

gelijkatroomlid in de kortsluitstroom betreft is de generator e.m.k.

rond de betreffende nuldoorgang op een uiterste waarde en Yerandert

dan slechta langzaam. In het geval dat wel een gelijkstroomlid in de

kortsluitatroem aanwezig is ligt de situatie ongunatiger, de generator

e.m.k. verandert dan veel sneller. Ret is duidelijk dat een goede

overeenkomst tUBsen de hier beschouwde synthetieche schakeling en de

ideale Bchakeling alleen mogelijk ie, indien gedurende minstene

enkele pseUdoperioden van de tra.eiente component van de wederkerend•
....

spanning,de spanning over C ,na de betreffende nuldoorgang, blijft

overeenkomen met 'de generiii tor e. m.k. • Di t is slechts mog.lijk indie.

C~Cw

In dit verband is oak het volgende belangrijk.

Opdat de overeenkomet tUBS en het Bynthetische en het ideal~ gev.l

gewaarborgd is rond de hier beschouwde nuldoorgang van de kort.lu1t~

st~o.m, is het noodzakelijk dat we niet all.en lett.n Gp de

verschijnselen die inherent zijn met het netwerk zonder de te b.pro.v••

sehakelaar, doch moeten we oak de inYloed ya. de schakelaar .p,d1t

netwerk in rekening brengea. Om tot eRig in~icht te kom.n Y.rrichten w.
het volgende gedachtenexperiment. Eerst beproeYen w. de t. b.pro.v••

schakelaar in het ideale geval en meten we de stro.m door d.ze .chakelaar

gedurende de interaetiep.riode. Daarna construeren we ••n ideal.

atroombron die de gemet•• stroom ala functie van de tijd op commando

afg.eft. Wanneer we nu deze stroombron in plaats van de te b.pr••••n

schakelaar achtereenvolgens apnemen in de schakelinge. die m.t het

syatheti.ch••n het ideal. geval eYereenkomen, da. moet de atro.mbre.

in beide schakelingen aanleiding geyen tot dezelfde spa••ingsresp•••i.
. ~l

o"er de 8chakelaaraansluitingen.w. ku•••• d. S...t •• atr.....tb1ll4e.

1•••• ficti••••tr.em ze.l. z.u Tl••i •• b1j b.pr••T1a! y.a ••• li,ti•••

• oh.k.l.ar ..ot ••••1. ef Il.er j.':".al deCh b.k••d t;.dra! ( b.y. e••

seh.k.laar m.t ••• c.nstante b••g.pa••iat;,di. w•••••r d••tr••• daarde.r

••a nuld••rgang .ad.rt plotl!l.11.~ zij. g.1.idbaarh.1d ••r11••t) •••••

(.) We kunnen o.k de spanning meten, een spanniagsbr•• construer.R
en de stroomresponsie bepalen.
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.tr••• t •• g.Y.1g. Y•• het .f.ijk••d. g.dr., Y•• d. ..rk.1ijk .ebralkt•

• ch.k.1••r ••• d.z. ficti.y••cbak.l••r, ••1k. etr••m •• zu1l••

•••duid•••1. y.r.chi1.tr•••• B•• t ••t .r bij b.pr••Yias Y•• d. fietieY•

• ch.k.l••r equiY.1••ti. tu•••• h.t .y.th.ti.ch••• h.t i4••1. g•••l, d••

is- het y.rder y.1d••nd. t ••i ••• d.t e•••tr•••br•••Y.r••ak....d ••t

de Y.rachi1.tr••• , •••1.idi.g g••ft t.t d.z.lfde .p...i.g.r••p••ai•

• yer d. sch.k.1••r ••n.1uiti.gea ia r.ap.cti.Y.1ijk d. .y.th.ti.ch. ••

de id••l ••ch.k.1i.g. Iadi•• d. y.r8chi1.tr••••u Y•• h••gfr.qu••t

k.r.kt.r i •• zu1l•••• 1.d.rd••d d.z.1fd••pa••i.g.r••p•••i ••i.d••• D•

• yer••ak.m.t za1 d•• t. b.t.r zij....rmat. C gr.t.r i ••

D.or bij ••••y.th.ti.ch. b.pr••Yi.g .1. hi.r b••ch.u.d .tr••• d.er ."

ep•••i.g over d. te b.proeyen .chakel.ar t. meteR ku••e. •• .yer••ak...tig

het b.ye.at•••d. 1. pri.cip•••g••••r d. b.proeYi.g r.nd d. b••ch.u.d.

auld••rg••g equiY.l••t is met het id••l. g.Y.1. z••der dat het

•••dzakelijk i. het ach.k.l••rg.dr.g .at b.treft d. the.ri. i. d.t.il.

t. k•••••• Goede meett.ch.i.kea in o.mbinati. met computerY.r••rki.s

z.uqen 1. dat verb••d in'r••dgev.ll•••••1 u1t.luit.e1 b.tr.fr••4. d.
Nequivalentie ku•••• geve•• We m.rke•••g op d.t het v••utt .c......oh

gezichtspunt miad.r •••tr.kkelijk ia ~ gr.at te Bern... Een gr.ter•

•••rde v••r C g.at gepa.rd m.t e•• l.ger. i.jecti.h.ekfr.qu••ti. ~.•

Bij bepr.eviBg met gelijketr••mlid i. d. kerteluitstr••• he.rt de

be.chou.d. sy.thetieche .chakeli.g ••g m••r b.z••r.n d•• de r ••d. g••••IKl••

W••••er in het ideal. geva1 de t. bepr••ven schak.1.ar bij beproeY1DI

zoad.r gelijketr••m1id .iet a••1 d••r.p h.r••tet••kt r. h.t .....r.chlj••

lijk d.t d••rn••1e••s her••tateki.g z.l .ptrede•• Imm.rs h.t s••aar
Y.n ther.i.ch. d••rs1.g b.st••t d.n .i.t m.er ••••••t b.tr.rt , ...

diel.ktri8ch. d.or.1.g, d•••derk.re.d. sp•••ing •••mt g.eD grot.r•

•••rd••••n dan t. yor••• Bij b.pro.Yiag m.t gelijkstro.mlid k.n ia

het id••l. geY.l de .ederkerende sp.n.ing l.nger. tijd •• de be.ch.u.d.

nuldoorg.ng .el t.t gr.t.r••••rd.n .pl.p•• daD d.ary.or, im..r. d.

stati.n.ire c.mp.nent v.n de ••derk.r.nd. epa••i.g heeft ten tijd. T.n

deze nuld••rg.ng g.en uit.rat•••ard•• We merken y.rder op dat het bij

beproeving m.t gelijketr•• m1id ook niet mege1ijk is .m z.nder ye.1 Y.r

Y.rming in d. k.rtsluitatr••m te intr.duc.r.a de inj.cti. t. do••

•••Y.nge. tuseea t ••e nu1puntea die .1ka.r enel .pY.lgen.

In p1••te van g.ner.toren k.n men in de hog.str••miarichtiag ••k

cOBdeD••t.re. t ••pasa•••le e••rgi.br••• V••r het Y.rl••p Y•• de

k.rt.luitatr••••• de i.y1••d d.ar.p van de b••g.pa.ai.g•• va. t.

b.proeyen 8ch.k.1.ar e. b1.kke.r.ch.k.l••r i. dit g.Y.1, zi. A.II.2.

(I) Het opat.1len Y.B e•• tt achake1••rY.rg.1ijking" is ••n d.r_t.
c.mpl.x. za.k dat h.t ••1 ••D8 •••dzak.1ijk z.u ku•••• b1ijk••••
v••r1.pig ••n •• thed••1. bev•• b••chre••• t. g.bruik... Bet &aU.-



59

I. fig.A.VIII., is ee••oor d. hand ligge.de syath.tisehe

achak.li••••lg••a h.t pri.oip. d.r seri.etr•••i.j.cti. • ••rg.g•••••

~ t7!J..::: ~ t::::4I'~ "
D. c••deaaat.r ~ ••rdt •••rg.lad•• t.t e•• epaaai., ~.

~, .-<tIIt'.- kiez.1l .e g.lijk aaa ~iD het id.ale g••al, A'; ...~ ki.z.a ••

g.lijk aa.~ ia h.t id.al. g••al e. ~, ~ en~ ki.z.n •• alB ia

h.t id.a~e g••al.

R.t Bch.ma zal aa het ••orgaa.de g••• verdere to.lichti.1 b.h••••••

~. ~-= >~(--'--'!"
-- , ~4 ..~_./e-

zedat .
" ~,.-lI_~_ a= .=Tl&. c"L, .. .L_./

., c .""
dan I

_ -Jt:- ... AI4. t:'~~"'~-./~r- 1':I'4~';C"L. ~.L.'..It: - ..,c. ~~,~,.)
~~ r ~, ~

.aar.a lI.t ,("'~"""-J.r001gt

- ~~ yI~ C~_ .. ~-,;==- - :(;':.-?~/ (A.VIII.,)

n. situatie is in het geval van eeriestroominjectie inge.ikkeld.r da.

in het g.Tal Tan paralleletro.minj.ctie, t.ch zija .r grote o.er••ak... t •••

In het ge.al dat de boogspanningen over de te beproe.en 8chakelaare

en de blokkeerschakelaars te v.rwaarlozen zija .a verder d. e.lI.k. Ta.

de hogestro.llbr•• in de echak.ling •••r seri.spa••i.gaiaj.cti....r .ul

.adert, zij. be ide achakeling•• na het do.ea .an de bl.kk••rschak.l.ar

z.lte ••ll.dig .qui.al••t~)Hoewel bovenge.eemde aannamen de ••rk.lijkh.i4

••1 enigzi.s g•••ld aa.do•• is de situatie in beid. Bchak.li.,•• aa
het d••e••a. de blokk.erschakelaar toch zeer anaLe.g. Na de b.ha.deli.,

Ya. de parallelstr••lli.j.ctie ku•••n .e dan ••k ••lstaa. m.t .akelo

aa••ulleade .pmerki.ge. betrerr••de de seriestroemi.j.eti. i ••erg.lijklar

lI.t de parall.lstr••minjectie. We beech.u.e. alechts het ge.al v••

beproeviag z••der g.lijkstroo.lid.

Door het tijdstip waarop .e de injectie latea aanvange. e. de epa..iag~.

in de juiet. c.mbinatie te kieze., ku•••••••lak v.ordat de t. beprooT••

achak.laar 1I•• t ••derbreken een situati. krijge.,.at b.tr.tt d....ior

.aarop de stroam daardoor naar nul gaat en .at betrert d. spa••ia, o.er

de c.nd.ns.ter ~ , z.als in het ge.al van parallelstro.mil1j.ctio.

Wellie.aar is de epa.aingabron .m aan••zig, doch de i ••loed daarva.

op de str••m i8 in vergelijking met de str.em ••r.erza.kt doer d.

energiein 1. '~4 , ~4' .a C g.riag, i.llere:

(I) T.nminBte .an••ar in beide schak.liag•• d.zelfde injeetierr.q•••tt.
is gek.z•••
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1.D•••••k. van de g.nerater is in het hi.r b••chouwd. g.Yal veel

kleiner dan. in h.t id.ale geval, bijYeeJ'beeld ••n factor 5 kl.1Iler.

2.D. impedaati. vall h.t s.ri.circuit ie deor d. aa.wezigh.id van de

cendeneator C bij 50 Hz veel gret.r dan de impedaati. in het id••l.

geval, bij .en injectiefr.qu.nti. vaa 300 Hz.ach••lt dit Gng.Y••r

een factor 35, zi. (A.VIII.1).

Op het,mement dat d. te beproeven schakelaar do.ft staat er nu eon

8panning evor C in oYere.nst.mming met de situatie bij parall.l

.treemi.j.cti., t.rwijl bovendien do spann1ngsbron .~aan.ezig is.

Het is dan ook niet mogelijk ••nYell.dig. overe.nkemst m.t hot ideale

g.v,.l te b.reik.n • IlIm.ra weI kunn•• we stroom met d. ju1st. h.lli..

naar nulla ten gaaJl, 'doeh wa t b.tr.ft d. w.derk.rend. spanning ••t.taat

dan e•• o.juiste situati••

Het reeds in A.V genoemd. voerdeel van s.rieBtreomi.j.cti. op parall.l

stroominjectie, dat ook de hogestroominrichting .en bijdrage tot do

wederk.rend. epanning l.vert wordt pas van belang wanne.r de g.n.rator

e.m.k. in het synthetische geval duidelijk verg.lijkbaar w.rdt met de

gen.rator •• m.k. in het ideal. geval. Maar dan treedt jui8t d. bove.

goschotate moei11jk~e1d ep.

Zoals verder r.eds in A.V is opgem.~kt heeft synthetisch. bepro.Yi.g

volg.ns h.t princip. vaa seri.stroominjeetie oek ia.latietochniach.

b.zwar.n.

Sl.chts in h.t geval, dat d. te bepro.ven Behak.laarB e•• "lang goheqgea"
\

zeuden b.zitten w.rdt de methode van s.riestroeminjectie inter.s8ant.

Zi. fig.A.VIII.2.

De figuur ie vereenvoudigd, w. hobbea namelijk de invlo.d van d.

boogapanning.n van t. b.proovon Bchak.laar .R blokk.erBchak.laar ep

de kertaluitstroom opg.wekt door de ge••rater verwaarloeBd.

Verg.lijk met fig.A.VII.2c.

Met seriestreominjectie kunnen w. e.n kl.inere vervorming in de

kortsluitstroom,t.n opzichte van de ideale kortsluitetroom,bereiken

dan met parallelstroominjectie.
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rig.A.VIII.2

generatorrrequent1e: 50 Hz

1ajectierrequentie: }DO Hz

------ kortsluitstroom opg••ekt door de generator bij

af.ezigheid Tan injectie

.••.•••. injectiestrooa

---- totAle stroom door de te _epro.Ten acbakelaal'

-.- .-.- ideal. kortalg1tatrooa



63

In fig.A.IX.1a is een Toor de hand liggende synthetiache

beproeTingsschakeling volgens het principe van parallelepanninga

injectie weergegeven. in fig.A.IX.1b ia een Toor de hand liggende

synthetische beproeTingaschakeliag Tolgens het priacipe TaD aerie

spanni~gsinjectie .eergegeven. Na het voorg""e geTen we bij de

schema's slechts de Tolgende korte toelicht1ac. De initiele

w.derkerende spanning OTer de te beproeven echakelaar wordt door

de hoge~troominrichtinggeleTerd. Ret parallelaetwerk behorende

bij de blokkeerschakelaar geeft men een lage impedantie ten opzichte

van de impedantie van het parallelnetwerk behorende bij de te

beproeTen schakelaar, zodat na de nuldoorgang Tan de kortaluitatroom

waarna de te beproeven schakelaar moet onderbreken nauwel1jks een

wederkerende spanning over de blokkeerschakelaar komt te staan.

De generator e.m.k. is hier veel kleiner da. die in het ideale

geTal. hetzelfde geldt Toor de zelfinductie in het hogestroomcircuit.

Het parallelnet.erk behorend bij de te beproeTen schakelaar neemt

,men als in het ideale geval. Op zeker moment wordt de bell.....oak-·

brug ontstoken om de wederkerende spanning over de t~ beprooTen

schakelaar verder met behulp van de h-.gspanniagsinrichting voert te

zetten. Aan de nauwkeurigheid van het tijdstip waarop de injectie

moet aanTangen worden bij spanningsinjectie strengere eisen gesteld
(ildan bij stroominjectie.

Was bij de atroominjectiemethoden de inTloed van de boogspanning••

Tan te beproeven schakelaar en blokkeerschakelaar op de kortaluit

stroom opgewekt door de hog.stroominriehting Minder bezwaarlijk.

immers de injectieatroom ging .el met de juiate helling door Dul.

in het geval van de spanningsinjectiemethoden is grote opletteadheid

geboden. Door generatorfrequentie en generator e.m.k. als Tariabelen

te erkennen kunnen we echter de helling,waar.ee de kortsluitstroo.

de nulaoorgang,waarna de te beproeven schakelaar' ~oet onderbreke••

nadert,een voldoende juiste waarde geven.

Wet betreft de inherente wederkerende spanning die men bij toepasaiag

Tan schakelaars die bij een onderbreking plotseling hun geleidbaar

heid v.rliezen Terkrijgt,kan men, zeker wanneer men het netwerk nog

enigzins complieeert.een zeer goede overeenkomst bereike. met h.t

ideale geval.

(I> stroominjectie: tet op 0.1 m.aec. nauwke.rig .
• pa••1ng81.jec.t:1~: tot .p 1.1".sec. nauwkeurig.
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Ho. i8 .cht.r d. situati. WaaD••r .r tijd.n8 h.t oad.rbr.kiag8

prOC.8 ••a duid.lijk. wi•••lw.rking b•• taat tUB8•• schak.laars ••

d. ov.rig. n.tw.rk.l.m••t.a. Op grond van d. dirr.r.ntiaal

v.rg.lijking.n van d. b.pro.viagB8chak.ling.n kunn•• w. aanton.a,

dat .r voor ••n will.k.urig. t. b.pro.ve••chak.laar in d.

int.racti.p.riod. in h.t alg.m••n g••n voll.dig••quival.nti. m.t

h.t ideal. g.val b.staat. Wij zull.n dit laatet. aanton.n m.t b.hulp
I

van ••n g.dacht.n.xp.rim.nt zoals ook g.bruikt in h.t g.val va.

parall.18troo.inj.cti•• Wa••••r ·d. hoogspa.aiageinrichti.g .og ai.t i •

.aang.elot.n v.rechill.n eyath.tisch. 8chak.ling .n id.al. schak.liag

op zijn gunatiget daarin dat d. daaarin opg.aom.n z.lfinducti.s ni.t

aan .lkaar g.lijk zijn. Indien w. nu op d. plaate van d. t. b.pro.v••

8chak.laar d. in h.t id.al. g.val op d. t. b.pro.v.n .chak.laar

g.ijkt. stroombroa aaabr.ng.n in resp.cti.v.lijk het 8yntheti8ch.

en het id.al. geval, dan zal in h.t algem.en ••n verschillend.

8panning8reapon8i. t.n g.volg. van het aanl.gg.n van g.no.md.

stroombron ov.r de achak.1aaraans1uitingen ontstaan. W. m.rk.n daarbij

op da t in het id.al. g.val d. s.ri.schake1ing van L/.n.~ in

vergelijking met het para11.1netwerk over de t. b.pro.v.n sehakelaar

••1 deg.1ijk van inv10.d is. Voor de fr.qu.nti.~~~. bijvoorb••ld

zijn d. imp.danti.s van ~.n ~~ in absolute .aard. g.lijk aan .1kaar.
,

t.rwij1 m.t ongev•• r d.ze frequ.nti. h.t overgangsv.r8chijns.1 in

het b.pro.vingscircuit tijd.n8 .n na h.t oad.rbr.k.n van d. te

b.pro.ven schak.1aar p1aat8 viadt. D••v.ntu••l aanw.zig. r.st8troo. sal

s.ms aaDzi.l'llijke ce~p.a.Jlte. met engeveer, d.N frequ.nti. b.zi tt•••

We dien.n dan ook m.t grote r.serve teg.nover d. spanningsinj.cti.

method.n t. staan. Het is b.paa1d opmerkelijk dat verg.1ijk.nd

.xp.rim.nt••l ond.rzo.k ••• go.d. ov.r.enkom8t tUBs.n d. b.pro.ving

in eynth.tisch. schak.ling.n volgen5 de spanningBinj.ctie•• thod••

• n d. b.pro.ving in het id.al. g.val h••ft opg.l.veru!~~~.chts ••n

go.d inzicht in het onderbr.kiagsfenomeen in de te bepro.v.n

BchakelaarB of bijzond.r nauwkeurige m•• ttechnieken voor 8panning

over .n stroom door de t. b.proeven achakelaar kunn.n ODS op ••n

v.rantwoord. wijze uita1uitae1 S.v•••Dder .elke Y••r ..a~d.a d.

apaa.iagainjecti.meth.de. a18 equiva1eat m.t d. ideal••eth." ku....

w.rdea·b••chouwd.

{~ Zie no.11 van 1iteratuur1ijst.
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A.X. ~~=!!_~~!!~!!!!~!_!~!!~~!!~!~.

1m het YGorgaande zijn de 4 belangrijkste eyntheti8ch.

beproeYingsschakelingen behandeld. We moeten no! gpmerke. dat w. d.ze

schakeliageR w.l wat YereenYoudigd hebben Yoorgeateld.

Allereorst zijn er do paraeitaire capaciteite. e. zelftaductio•• a•••
ku.aea eYenals bij de traditionele beproeYift! een uitermate bela.crijk.

reI spelen.

Verder werdt de circuitsituatie .oma bewuat anders gekoze., da•••ale

in het Toorgaande beschreyea. We dienen dan na te !aa. wat de

con.e~uentiee zijn yan de afwijkin!en ten opzichte Ya. de bohaRd.lde

circuit.ituatie.

Ie hebben bijYoorbeeld gezieR, dat bij parallelinjectie aaRC~~T.l4a••

moet zijn. Indi•• we moeten beproeven met ee. laagfrequoate tra••1••te

component ia d~ wederkerend. spaRning is hier soms aoeilijk aan te Told••,

Men probeert dan .el tot een oples8in! te komen, door ~~ klet.er •• ~~

creter te maken dan in het ideale geval. We bekijken Yoor.het g...k het

geval dat geen demping ta de beproevingsschakeling aanwezi! is. Eea

gedachtenexperiment zoals op bIz. 66 be.chreTen doet 0 •• weer iazi••,

dat equivalentie vaa de hier behandelde synthetische schakeli.! •• t de

ideale schakeling bepaald aiet yoor de haad ligt.
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Zoals i. h.~ .lg••••n ov.rzicht .1 •••r yor.n is g.br.cht

ontat••t bij d. y.rach1ll.ad. syath.tiach. b.pro.YiJlgsm.thod.n t ••

opzicht. van d. id••l. b.pro.yingsmethode ••n v.rYorming 1. d. t.

onderbr.k.n kortsluitstroom. W.llis•••r kunn.n •• er in d....st.

g.Y.ll.n ••1 yoor zorg•• d.t d. kortsluitatroom de nuldoorganl •••rn.

ond.rbr.king me.t Yolg.n met de id••l. helling n.dert, voor d.z.

nuldoorg.ng blijft .nige vervorm~ng onvermijd.1ijk. Bij de stroom

injectie m.thode. is er z.lfs yrij kart yoor genoe.d. nu1doorg.ng

een a.nzi.n1ijk. v.rYorming ••••ezig. Indi•• de te beproev.n schak.l.ar

eell ,. laDg geheugen tt zou bezitt.n, zou de vervorming in som.ig.

geY.11en bez••ar1ijk kunD.n zijn. V.nuit d.ze .cht.rgrond is het

w.nse1ij~ am n. t. g.an of de verechi1l••d. types Y•• vermog.nsschakel••ra
.en 1.ng geheuge. b.zitt.n en i.di•• dit het gev.1 ie, •• t h.t

karakter d••rv•• d•• ie. Hierm.e zijn •• gekom.n tot e.n fund••e.tele

Yr••g die los van de synthetieche bepro.vingemethoden ook Y.nuit

meer ~lgemeen physisch standpunt interes••nt is.

Op' de Yo1g.nde wijze is getr.cht tot een experim.nte1e verkeaning

te komen. In een tr.ditione1e b.proevingssch.k.1ing is een voorzi••ing

aangebr.cht w••rmee een zek.re tijd en met .en zeker. inteneit.it

.en pu1svormig. vervorming in de korts1uitstroom k.n .ord.n Y.rkreg•••

Zie fig.B.I.1.

fig.B.I.1

-----
-

onveryormd. korte1ultatroo.

vervorm.nd. stroom

yeryormde kortaluitstroom

Er is'voor g.zorgd d.t n.d.t d. veryorming in de korts1uitetroom

is •••g.br.cht de tr.dition.1e b.proevingsschake1ing niet m••r door

d. inrichting •••rm•• d. v.rYorming .ordt Yerkrege••ordt b.inv10.d.

w. Kunnen nu ••n experiment waarbij genoemde vervorming wordt ••ngebracht

v.rg.1ijk.n m.t ••n experimeat •••rbij dit ni.t g.b.urt .n zo e.n
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iazicht te verkrijgen in het II laage geheug•• It vall de te ••derz.eke.

aehakelaar. N1et all•••••rdt aagegaa. et de te ••derzoeke. achakelaar

al dan .iet onderbreekt, doch .ek .erde. atroem d.er e. spaan1ag ••er

deze schakelaar r.nd het tijdstip dat deze moet ••derbreke. aau.keuris

ger.gistre~rd.

Om praktieche rede.e. is vo.r de te .nde~z••ke. achakelaar"e.a

p.reluch~schak.laarg.k.ze•• Er is aa. persluchtachakelaars ••••k

aan sterk gerdealise.rd. ~.delle. daarva. , met b.trekkiag t.t de

relaxatietijdea die in z.'n achakelaar ee. r.l spele.,re.ds ve.l ••der

z••k verricht. We geVea .ea k.rte samenvatt1ng.

Er zijn vel. p.ginge. gedaan om .p the.retiache .ijze tet e••

" sehakelaarvergelijking It te k.mea, die bet experim.atele achakelaar

gedrag ka. beschrijvea. H.n 1a slechts tot een zeer globaal 1az1cht
(It ••

!ek.me•• W••o.men het baa.breke.de werk va. Slepia. 'dielektriaeh.

her••teteki.g) en van Mayr(~(th.rmiache her.atst.king). Relaxatietijde.

van 1-50 u.s.c. blijkea een grote r.l te spelea. Hoe het ••derbrek1age

precee preeie. verl••pt is n.g niet beke.d. Megelijk sp.len de

wanden roAd het schakelmedium met inbegrip van de 8chakelcoatacten e ••

role Bij persluchtechakelaarB is de wijze van beblazing va. de l1cht~

b••g ,tussen de contacten waarschijnlijk zeer bela.grijk. T••gev.lge

van d. relaxatietijden die in ee. lichtboog ee. rol epele. w.rdt deze

elektriach gez1e. geke.merkt door een mia .r meer inductier gedral.

Via dit II inductie;ye g.drag If heeft men getracht e•• inzieht te krijge.

in de rel.xatietijden die een r.l epele•• O.k de .p deze wijze bepaalde

relaxatietijden blekea te variere.va. 1-50 u.eec. Er zijn .u .chter

••k aanwijziage. dat in ee. perslueht8chakelaar oek ••• II laag geh.us••"

aa.wezig kan zijn:
(~)

1. Biermans vermeldt reeds in 1949 .en tab.l wa.ruit duidelijk de

invloed van het c.ntac~materiaal op het afschakelvermogen van

drukgasschakelaars blijkt. De verdampingstemperatuur vaa het

contactmateriaal blijkt een bela.grijke gr•• theid te zij•• Oek d.

c••tacte. spelen due ee. rol in het .nderbreki.gapreee8, het lijkt

niet- onmogelijk dat dan ••k langer. relaxatietijden ee. rol ap.l•••

2. Over de invl.ed van de c••tacten i8 recenter gepubliceerd de.r
~) .

Edels, Whittaker, Evans en Shaw. lij 8tellen dat heront8tekiag kaa

plaate vinden onder invl.ed van thermieche omisei. van .l.kr•••••

~) Zie no.15 en no.16 van literatuurlijst
(~Zie no.17 van literatuurlijst
(~Zie no.18 van literatuurlijst
~JZie no.14 van literatuurlijst
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(\) (l)
2.Experime.tea vaa Vaa der Wiol e. Bieldere o.der leidi.s va. Va. den

Houvel ~u~ser.ren eo. verechillo.d ~edraS va. oe. pereluohtachakelaar

bij beproevi.~ bij reapectievelijk 50 Hz e. 500 Hz, ter.ijl ~ezorsd i.

veer ideDtieke ometa.dishedo. road de auldoorga.s va. de kort.luit

stroom .aar.. o.derbreki.g moet vol~e•• Dit sussereertoo. tI l.ag

geheugea ft. Volledig identieke .metandigheden koade. aiot ••rdoa

verkregen, do geeo.atateerde ver8chill~. zija eehter .oor opmerkelljk.
~)

I. e•• Britee public.tie sug~ereert .o.,dat bij syathetieche boproo.iaa

volge.e het principe va. parallelstroo.iajectie de [roquo.tie van de.
injectiestro.m eR h.t momont .aarop deze stroom aaavaagt in bopaald.

gevallo. vall invlood kUJl.o. zija op het verloop van het onderbrekiaga.

procoe. Mea stolvoor om het moment van iajectie tot ep 100~••ec.

nauwkeuri~ vast to legg•• , terwijl dit op groad van eell tI kort g.hou~.atl

.iet .oodzak'lijk is.

(~ Zie no.20 van literatuurlijst.
(6J .tie Do.21 va. literatuurlijat.
(oJ) Zie fto.6 van literatuurlijet.
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B.11. De exp.riment.eropete11i.g •..........................
In fig.B.11.1 is d••xperiment.eropst.11i.g Bcheaatiach

we.rg.geY••• De tabe1 bij fig.B.ll.1 g.eft nad.r. to.1ichti.g.

De hoofdschak.1iRg is w••rg.g.y•• m.t dikke o.o.d.rbrok•• lijae••

d. Yoedi.g uit het net yan d. openbar••1ektrisch. energieYoorzie.i.g

en yerder 1aad-, echeidinge- en ont1aad-inrichtinge•••t du•••

ono.derbroke. 1ijnen, de me.tYoorzieningen m.t dunne g.stipp.lde

1ij.en en de bevei1igiagsapparatuur met du••e gestre.pte 1ij••••

De apparatuur ter b.sturi.g ya. de opste11iag staat i. het g.heel

.iet aa.geg.yen.

B.11.1. Priacipe ya. werki.g •....................
We beschouw.n de hoofdschake1ing in fig.B.11.1. ~,

L", , A/ , /Y en t::J yormen een "tradi tio••• 1~ beproeYi.gecircuit.

De wederkerende spaa.iag die na het onderbreke. yan de te o.d.rzoek••

echake1aar oyer deze schake1aar komt te staan ka. nog worde. beia.loed

door het" aanbrengen van eea para11e1netwerk. Door de .a•••zigh.id Ya.

parasitaire capaciteite. en we1 vooraame1ijk d. oader1tag_ ctpacit.it••

tussea d. windiagea Ya. d. epoe1en ie de frequeati. ya. d•••d.rker••de

epaaning ook daardoor reeds beperkt.

Een pu1evormige veryormiag in d. korte1uitstroom wordt au a18 h.t

Yo1gt Y.rkregen. "Eerst wordt e.n doors1ag i. de boll. a ".ubras 2l.ar
tot stand g.bracbt. Er wordt dan e•• tweede reaonanti.kri.g geyorad

door Cz'.e:'~ , AI •...2J'...-;-.n L/ • Teag.Yo1ge ya. d. op ~ t.ag.

brachte lading ontstaat er e.a yervorm••de stroom door d. te oa4.r
zoeken Bchake1aar. Naarmate de boogap••aiRg over d. te oad.rzo.k••

schake1aar k1einer is en naarmate deze spa••iag mi.d.r afhaak.lijk i8
van d. doorgaande stroom is de ontkoppeliag yan de seaoe.d. r ••o...t1.·

kri.g•• bet.r of met a.dere woorden b.iny1oed•• de tw.e r.sonantie

strom.n e1kaar miader. Ong.Y.er ten tijde dat de veryorme.de strooa

y..r het eeret •••r ~.r .ul gaat, ••r4t ... "ers1ag iA 4. bell.......

brug~~tot ata.d gebracht. ~ ont1aad zich dan in ~ yia d. ongeY••r

kr1tische we.rstaad ~ yan h.t circuit <; t ~' Ci, welk circuit

behept is m.t .ea z.k.r. parasitair. z.lfi.ductie. D. ont1adiag

g••chi.dt i •••a tijd y••l kort.r da. d. duur yam .en ha1y. p.riod.
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C...l'~~~

C.3

~

9'
~
~

condensatoren- .n spoelen-batterij

"n pool van een drierasen luchtdruk vermogeasschakel.ar.

$ebruikt als ..akschakelaar

"a pool ya••en drierasea luchtdruk vermogeaaschak.la.r,

gebruikt a18 .aderbrekiag8schakelaar

conden8atore.- en spoelea-batterij

coadeasatore.batterij

demp.eerstand

stootspanaingscoadensator

demp.eerstand

bolle n Yonkbrug

gestuurde boll~ vORkbru~

gestuurde boll.. Y.nkbru~

hoofdschakelaar 3x380v

drierasen variac

drierasen transformator

. drierasige dubbelzijdige gelijkrichtiag.

top.aarde gelijkgerichte spanning 15 kV

iearase variac

eenfase transformator

"nfasige enkelzijdige gelijkrichting •.
top.aarde gelijkgerichte spaRRing 40 kV

scheider

stroombegrenzi.gs.eersta.d

aardschakelaar

scheider

stroombegreazings••erstaad

aardschakelaar

scheider

stroombegre.zings.e.rstaad .

aardechakelaar

8cheider

stroombegreazi.gs••erstand

aardschakelaar

"a pool van de drierasen"luchtdruk Yermogeas8chakelaar:

.aarva. ook 0 ee. pool is,

gebruikt ala oaderbrekiagaschakelaar
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.,.oltll.t.r

m.ti.g va. d. primair. ap.nai.g .,.•• de tr•••form.tor

meti.g v.n d. l ••datroom

meetahu.t

oversp••ai.g.b• .,.eili«ing

50~ ••etk.bel••••luiti.g voor m.tiag .,.•• d..
me.t.hunt met ••• «.lijkatroo••••rat••d .,.••

en ••n .fanijfr.qu••tie Y•• o.g• .,.••r 3.5 MHz

.rBl~it •••r.t••d y.a 50~

oYerapaaai.gsb• .,.eiligi.«

oyerap•••ia«ab• .,..iligi.g

50 Jl. m•• tk.ab.l••lls1'ui tiag voor m.ti.g v•• d. spa••ial o.,.er ()

400 MJt

2~ pi

10000 pf

.faluit.eersta.d van 50Jl
ov.rap&nai.geb• .,.eiligi.g

oYerep•••ingab• .,.eiligi.g
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van d. vervormende stroom. De ·spanai.g .aarop ~J wordt voors.laden

.ordt zo gekozea:dat d. spaaaiag.a ov.r ~ •• ~ ong.y••r g.lijk

.ord.a aaD de boogspan.iag over d. t. oaderzo.k.. schak.laar " •

Doordat~ au verder nog b.blazen .ordt door d. luchtuitlaat

van een verder o.g.bruikt. pool vaa d. dri.faa.a luchtdruk Y.r.......

echakelaar .aarvan t:? .n C' d. and.r. pol.a zij., dooft d. boll. a

v ••kbrug vrij.el oa.idd.lijk .D .ordt de veryor.ing van de

korteluit.trooll door e:? verder g.staakt. Zi. tig.B.I.1.

D. condensator.. ~/ .n ~ .ord•• st••ds yoorg.lad•• tot 15kV.

Zoals 7••d8 ••rder gezegd,is,.aarmate de boogepanaiag over de te

oaderzoek.n achakelaar kl.ia.r ea lIind.r atbank.lijk is Yaa de

doorgaaade strooll,d. oatkopp.liag van de t ••e b.t.ff••d. r.so..ati.

kring.a b.t.r. Voor 0 .. do.l i. h.t b.laagrijk dat,aa de Y.rYoraia,e

per~ode tea g.Yolge van de vervormiag,g.ea inYlo.d •••r aa•••zig i.

aaders dan op de t. oaderzo.k.a schak.l.ar. Experiment.l. co.trel.

hierop is mogelijk door te l.tt.a op h.t Yerloop van de kortaluit

stroom na het stopp.n van de vervorming hi.ria en te verg.lijk•• m.t

het geval dat g.en vervorming wordt aangebracht.

Aangezien de ••derkerend. spaa.ing over d. t ••aderzo.ke••chakel.ar

bijaa 2x15=30kV kan b.drag.a e. aaagezi.n h.roatat.kiag vaft~tijd••s

het ond.rbrekiag.proc•• o.g••••st is, zal de doorelagspa.niag voor

de boIler: venkbrug ~ lIliast.a. 30kV moetea. b.dragen• .-:;zr...... mo.t

.cht.r .orden ontstok.a op ••a moment dat .r oag.v••r 15kV oy.r de••

bolleR Ybkbrug staat. Het blijkt dan ai.t IIlOg.lijk ell ......::5v op •••

e.nvoudige .ijze lIlet b.hulp van een bulpontladiag op een nau.keurig

bepaald tijdstip te triggeren. Daarom i •••a .xtra Yoorzi.aiag b.eta••d.

uit t:!-,. ~.a ~ aaagebracht .aarmee de doorelag van~op

het juiste'mom.nt .ordt iagel.id. ~~.ordt Yoorgeladen tot •••

spa.lling va. 4OkV. Df:' b.lle. ve~brug ...7..r staat iag.st.ld op •••

doorslagspan.iag vaa ruill 25kV•. Met b.hulp va. eea nulpoatladiag i.

het au mog.lijk~pr.cie.op het juiste mom.nt te trigg.r••• Merk op

dat ~~ e.a hog. impedaatieYormt yoor ••n etootYormig. epaanint.

zal onlliddelijk na door.lag .aa ~ ook doorel.an • D. boll••

veakbrug ~ staat ingest.ld op ••n dooralagepaaaiag Ya. rui. 15kV.

Op het mem.nt dat-2r~mo.t .orden ontstoken staat .r bijna 15kV oyer

d.ze belle. venkbrug e. ie het e.nvoudig d••• lIet behulp yaa .e.

hulpontlading op het juist. moment te trigg.rea.

De o••ervormde kortslui tstroom is te yarier•• door C" • ~/ ell
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.oodgedwoDgen ook ~ te varieren. ~ heeft slechts een geringe

iDyloed op de kortslui tstrooll. De vervorlle.de strooll i.s te varieren

door ~6 • ~I en daarmee ook~ te varieren. Ook ~ is slechts

van geringe iavloed.

B.II.2. De te onderzoekea schakelaar •............................
De metingen worde. verricht aan 'en pool vaa de

drierase. luchtdruk Yeraogeasschakelaar van het fabrikaat B.B.C.
type DB 10 k 400!~De schakeiaar wordt op een andere wijze gebruikt

dan ia het normale geYal. De vonkenbrug parallel aan de hoo!dcoatacte.

is steeds buiten bedrijf tepgevolge van de verwijdering vaa de

normaliter aanwezige laagohmige dempweerstaad.

B.II.3. Hegistratie van de stroom door de te oaderzoeken schakelear •...........................................................
Met behulp van een coaxiale 50Jl rneetkabel wordt de

spaa.ing over de meetshunt vanar de aanslu1t1ng )I toegevoerd a••

de schakeliag zoals weergegevea in fig.B.II.3.1

D. serieschake11ngen diode-batterij zijn opgenomeD ter begre.zibg

yan het signaal dat wordt toegeYoerd aaD de oecillo8COOp. ~c

(~ Zie 00.25 van literatuurlijst.

"., ...



78

i8 d. ingangsw.erstand Tan d. oBcilloscoop en C is de ingangs

capacit.it daarTan,Terme.rderd met d. capacit.it OTer d. coatact.n

van het r.lai. ~ en enige bedradiagacapacit.it. R.t sigaaal aan de

iagaag TaR de oecilloecoop wordt b.gr.ned to~ o.g.Te.r 3.5V. De

d1ffer.ntiaalToorT.rst.rk.r (W-uait te~tro.ix) Tan d. 08cilloacooJ

b.gre.ad h.t sig..al dan v.rder. Geaoe.de diff.re.tiaalTerat.rk.r

h••ft bijzond.r go.de begr.azi.gs.ige.achapp•• Toor .i.t al t.

grote s1g..le., d. he~st.ltijd na o••returiag b.draagt dan sl.chta

enkele t1entall.....osecoad.a. W. merken aog op dat ••• diff.r••tiaal

T.rst.rk.r zulk. goede b.gr.nz1.gse1ge.achapp.n kaa bez1ttea aa.g.si••
. (II ,

men daaria v.rzadigiags.ff.ct•• kan T.rm1jdea.Het is oDg.w.nst oa d.

batterij•• i. seri. met de diod•• te laten verTall••• W.l wordt dan .og

st.rker begr.nsd, doch de herstelt1jd van ••a diode nadat deze i.

de geleide.de to••taad is g••••st 1s slechts gedefia1.erd 'ij schak.li..

1n de sp.rrichtiag.

Ret met d1kke lijnen aaagegev.n ged.elte 1a f1g.B.II.3.1 heeft ••n

constante ingaogsweerstand Toor in theorie alle frequenti.s (coastaat

resistance network)~Het netwerk veroorzaakt een reduct1e van d.

spaan1ng tot de helft. De afsnijfrequent1. wordt gegev.a door de

betrekking ? =..r::&c ~Od.t in het beschouwde geval ~ = 4,5 MHz.

De w.erstand ~C" epeel t nauwelijks een role ~ tezamen met het

constaat resistance network zorgt Topr e.n vrijw.l id.al. afsluitiag

vaa de meetkab.l. Waa.e.r ook de and.r. kant Tan d. meetkabel wor4t

afgesloten m.t 50 ~ zoals in fig.B.II.' is weergegeven, krijgen we

gerekend vanaf de m•• t.hunt tot aan de oscilloscoop e.n d.liag Tan

de spaDaiag met ••,n factor 4.

Om de oscillPscoop ter registratie Tan d. stroom op h.t juiste ~.eBt

te trigl.re. is het w.nselijk dit te do•• op de stroom ••It. Zi.

f1g.B.II.3.2.

f1g.B.11.3.2.

6)
(al

Z1• ••• 23 .,aa literatuurlijet.
Z't. bi~la~e 3. . . .
Zi. a••2~ Taa lit.ratuurlijat.
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Het 1igt voor de h.nd om op he11ing en niYe.u van de epa••ing .aa

de ing.ng ".n de osci110ecoo.p me-t de d••ri. Yoor dat do.1 ••n••zige

iarichtingen te triggeren. We h.bbe••cht.r te ..ken met t ••e

mo.i1ijkhed•• :

1.De f1••ken van d. b.gr.aede spanaiag ••n d. iagang y.n de oeci11oecoop

zijn zeer st.i~ en dus v.n hoogfr.quent kar.kterj de trigg.riaricht1aa

in de aa~i110ecoap yoar triggering op he11ing en nive.u is yaar hoge

rr.quenti.s .cht.r sterk rrequ.nti.-.fh.nke1ijk.

2.Er zijn hoogrr.qu.nt. tr.asiinten •••••zig in d. korte1uitatroom

W.R•••r d.z. stroam begi.t t.Y10.i••o Dit ma.kt trigg.ring op h.t

jUist. ~ome.t in eerst. inst.ntie o••og.lijk.

Wat betr.rt d•••rst. mo.i1ijkheid h.t Yo1g.nde. W. mak•• g.bruik "••

e.a r.f.renti.sp.nniag v.n d.z.1fd. fr.qu.nti••n .mp1ituda .1s d.

toe t. p.ss•• korte1uitstroom.Deze r.r.r.ntiespanning is .cht.r v.n

••n .vo11.dig p.riodi.k kar.kter. Bij h.t ••a1.ggen v.n dez. sp...las
.ordt ~ m.t het oog'op overb.1.sting y.n d.ze •••rst.ad met behulp

CIJv.n ••n k1.in sch.ke1••rtj. uit de in rig.B.l1.,.1 •••rg.g.ve.

sch.k.1ing v.r.ijderd.

De t ••ed. mo.i1ijkh.id wordt opg.10st m.t b.hu1p van het aak 1.

rig.B.II.3.1 ••ngegev.n bist.bie1e.~.ik-r.edre1aie~ • A••v.ak.1ijk

is het re1.ie g.e1ot.a.Het re1aie kan .ord.n gee10ten door .Y•• e••

ep•••i.g Y.D de sp.nDi.gsbroa ~ a.n d. d••ryoor best.md. bekr.cht1gince.

spoe1 ••n te 1.gg.n. W•••••r de korts1uitetraam au b.giat te "loei••

• orden de hoogfrequ.ntosci11.ties sterk verzw.kt tea gevo1ge y.n d.

iav10.d v.n de weerg.g.v.n condensator v.n 1jUF. 19 is een .1e

begrenz.r gebruikte verst.rk.r. ( in c.su d. zo gevoe1ig moge1ijk.

ingeste1de ei_dyerst.rk.r v.n e.n tektronix O-unit g.Yo1gd doar d.
I

v.reterker in een tektronix voediageeenheid). r- is .en .1a l&&g-

door1••tfi1ter g.ech.ke1de oper.tio••1e verst.rker ( i. c.su e••

oper.tion.1e veraterker. uit de reeds genoemde tektronix O-unit), zi.

fig.B.11.'.3.

C~ Sta.t niet aaageg.y•• in fig.B.11.,.1.
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W.t betreft d. b.dielli.« yall c.l V yall h.t lab,rat.rium,

de c.l .aari. d••xp.rlme.t.er.pat.lli.« st.at .p«e.t.ld. yorwlj•••••

..ar h.t co.c.pt Bedi.~i.«aY.orsehrift•• yoor het Laborat.riua.d)

Zie fi«~B.II.1.1.

D. besturin« yan aardschakelaars •• sch.iders «eachi.dt op y••r d. ha••

li«g••de .i~z. en volgens de Y.orechrift••• De aardschak.laare ••r4••

st.ed. g.za•••lijk bediead. Ook d. sch.idill«••chak.laar. ~ ,~~•• .T~

••rdell .te.de gezamenlijk b.dieBd. De scheider -J.i ka. a!z••d.r11jk

.orden bedie.d. Laatst«elloemd. 8cheider wordt bij e•••xperim••t .t.ed•

• erder «eepend da. de daarv••r g••••md•••

De variac ~ ataat ala eea e.kele variac i. rig.B.II.1.1 aa.«.s.y•••

In werkelijkheid is de toesta.d gedetaille.rder. Vanaf de hoofdachak.l.ar

~ wordt ••a yariac gevo.d. Deze variac h.eft .ea begr••z••de fu.ett.

e. ataat vaat i.«.steld. Vanaf de aecuRdaire zijd. w.rdt e •• t ••ode

variac «evoed, die op zijll beurt de tran.rormator ~ v.ed. Uit ••«puat

van veiligheid is tusaen beide variacs een tijdrelaia geachakeld. Dit

tijdr.laia blijft na eeR commaado sl.cht•••kele sec••de. i ••

Zie -fi«.B.II.5.1.

Zodra aIle scheiders zijn geopeRd, .ordt m.b.v. de hulpc.ntact•• van dez-.

8cheiders het vertragi.gsapparaat gestart en .ord•• de schak.l••raAr.n

If? bedioad.

We kunnen de schak.laara weer ill de oorspronkelijke staad br••g.n m.b.v

....z:>...." •• ..z>p •
Zie fi~.B.II.5.2.

" .Het vertragiagaapparaat wordt gestart lII.b.v. e•• va. de verder ••gebru1kte

maakeo.tacten van de sChakelaar H" waara. op de juiste tijdetipp..-
e•• doorsla« in respectiev.lijk...2'J~•• ..a,.. .ordt 1aIOl.14.

B.II.6·!!!~!E!!!!_~!~!~!~~~~~~!~~·

!!~~~~~~!-!~~!!~!!~I!~!~!!~'

Zie rig.B.II.1.1.

De condeneatore••n apoelen batterij C/I 41~ ia die .elke is

be.chr.ve. i. het onder no.22 in de literatuurlijst v~rmeld. voralag.

De batt.rij ataat vast opgeat.ld in eel V yan het laborat.rium.

De bedoeliBg is vervorming8strom•• van uiteenlop••de gr.otte o. fr_que.t1.

toe te paa••••

(0 Zie .0.26 van literatuurlijat.
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Onafhaakelijk vaa de ~ro.tte vaa de teegepaete kerteluitetro••••rdt

het rel.ie ~ oageve.r 5 m.sec. nad.t de korteluitstreem is be~•••••

te vleeie. geopend. In ri~.B.l1.3.1 is op verschille.de pl•• teen h.t

bijbehorende verloop van de 8pannift~ in e.n ruwe schets met etippel

lijnon .eer~egeven. Ook .anBe.r de te enderzoeken schakelaar na ee.

halve periode van de kortsluitstr.em herontsteekt blijft het r.laie

.ek na deze herontsteking geopend ten gevolge van de a ••••zigh.id va.

de diode vo.r de ingang van ;I"? •

Op de aansluiting ~ wordt nog eon tweede oscilloscoop aang.sleten em

een everzichtsopname van het stro.mverleop te verkrijgen.

De triggering levert hier geeft problemen.

De meetkabel is aan de zijde van de oscillosco.p ni.t argoal.ten met

50~ , dit zeu namelijk de signaalgr••tte aan de ingangen van b.ide

oscillescopen in ongunstige zin beinvloeden.

B.11.4. Registratie van de spa••ing.over de te onderzoeken Bchakelaar •.............................................................
De aansluiting ~ wordt m.b.v. een meetkabel vaft 50Jl

met de oscilloscoop (tweekanaals) verbonden, waarmee ook de str••m

(detailopname) wordt geregistreerd."/

(~ Zie vorder no.19 van literatuurlijet.
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De epete11in« werd eerst ingericht Teer ee. verT.rmiag.etreem

gedurende eageTeer 100JU••ec.

De coade••ateren e. IIpee1en batterij ~ / ~., / ~ bestaat uit eea

aaatal para11e1geschake1de b1ekk••• zea1a ia fil.B.11.6.1.

_ I <2OQQ.
-'_.#.

Per b10k kaa een .troom met een tepwaarde TaR e.geTeer 250 A w.rde.

Terkregen. Er zijn 6 b1ekke. beschikbaar.

De condeneaterenbatterij ~ beataat uit Tier parallel geschake1de

c.adensaterea TaR 27,8~F en de dempweerstaRd ~bestaat uit 6

para11e1geschake1de weeretanden Tan 8Jt.
De condensater ~~ bestaat uit 7 in eerie geechake1de condeneaterea

Tan 50000 pF en de dempweeratand ~ werdt geTermd deer een .tuk

weerstandadraad Tan eageTeer 100oe.

B.II.7. Moei1ijkheden met de beeturing Ta. de experimeateerepste11iag •................................ ..............................
AanTanke1ijk waren er grete moei1ijkheden met d. pregra•••ria

\

TaR de epate11iag. De e1ektreRiache apparatuur werd sterk gest.erd ..

deere1ag Tan de be11ea Te.kbrug~. D.er rigereue at te schermen, d••r

het Termijden Taa aardiagsfouten en tens1ett. doer andere instrumeatea

te kiezea~ ke.den de moei1ijkheden tens1ette tech epge1e.t werdea.
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B.III.e••eluates.----------

De vele instrumentele m.eilijkheden tijdens d. beu. van de

experime.teeropetelling hebbea er toe geleid, dat g.e. t1jd beechikbaar

.as veer de uitveering van de beeegde experime.tea.

Het verdient aaabeveling e•• studie te make. van ~a. elektr*Di.c~

apparatuur te stellen eise. in ee. heegapa••iRge~h.8.8tr.m•• lab.rat.ri~

e. daarna .a te g.a., hee deze .pparatuur ka••erde. verweze.lijkt.

De geveeligheid van de apparatuur veer steri.gea, die.t daarbij ep de

v~ergre.d te staa••

Het begreaze. van het streem-eigaaal bij het make. vaa det.il~

epnamen rend ee. streem-.uld.erga.g m.b.v. eea dirrerentiaalvereterker

heert de veerkeur beven begrenzing m.b.v. died.s.

Dit aiet aIleen in verband met de hereteltijd van de begreazer na

begrenzing. ~et behulp van een dirrerentiaalversterker kan aen veel

eterkere bagrenzing .erden verkregea danm.b.v. diedes.
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