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Schakelaars en smeltveiligheden worden beproefd met behulp van testcircuits (met
een voorgeschreven arbeidsfactor) die de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen.
Ret testcircuit is in principe opgebouwd uit een spanningsbron (hetzij een kortsluitge
nerator of een transformator aan bet openbare elektriciteitsnet), een spoel, eventueel
een extra weerstand en de schakelaar of de smeItveiligheid. In de mc voorschriften
wordt niet aangegeven welke componenten gebruikt moeten worden. Kortom de
enige eis die gesteld wordt aan een testcircuit is de grootte van de arbeidsfactor.

De arbeidsfactor wordt momenteel bepaald met behulp van een drietal methoden die
voorgeschreven zijn in verscheidene IEC-normen (bijvoorbeeld mc 282-3: High
voltages fuses, Part 3: Determination of shoTt-circuit power factor for testing cu"ent
limiting fuses and expulsion and similar fuses of IEC 269-1: Low-voltages fuses, Part 1
Genereal requirements). In het voorschrift IEC 282-3 of IEC 269-1 wordt overigens
vermeld dat deze methoden onnauwkeurig zijn vanwege de variatie van de weerstand
en zelfinductie ten gevolge van de stroom en de frequentie. In het afstudeerproject
zijn twee methoden van de bovengenoemde norm geverifieerd.

De eerste methode voor de bepaling van de arbeidsfactor is met behulp van de
circuitparameters (alle weerstand en zelfinductie) door middel van de berekening:
cos<p = cos(arctan(X/R». De tweede methode is met behulp van de gelijkstroomcom
ponent van een asymmetrisch ingeschakelde stroom door middel van de berekening:
id = Idoe-Rt/L en vervolgens cos<p = cos(arctan(<A>L/R».

De eerste methode vereist een zeer nauwkeurige bepaling van de circuitparameters
wat in de praktijk nogal tijdrovend is. Tijdens de verificatie van de tweede methode
met de gelijkstroomcomponent, welke overigens grafisch uit de asymmetrische stroom
wordt bepaald, bleek dat ten gevolge van het grafisch bepalen van de gelijkstroom
component en vervolgens het aflezen van de relevante meetwaarden deze methode
zeer onnauwkeurig kan maken.

Na een grondige literatuurstudie bleken er geen andere/nieuwe methoden in de
literatuur voor te komen voor het bepalen van de arbeidsfactor van een testcircuit.
Uit correspondentie met de IEC-groep 32A en de IEEE standards department werd
de uitkomst van de literatuurstudie bevestigd. Ret was daarom noodzakelijk om een
andere methode te vinden om de arbeidsfactor te bepalen.

Door de digitaal opgeslagen meetdata van de asyrnmetrische stroom met behulp van
"curve-fitting" vo]gens een voorgeschreven functie te benaderen is bet mogelijk om de
arbeidsfactor weI nauwkeurig te berekenen, zelfs uit een nagenoeg syrnmetrische
stroom.

Tevens wordt in het afstudeerwerk de afhankelijkheid van de stroom en frequentie op
de circuitparameters (R en X) beschreven. De weerstand is afhankelijk van zowel
stroom (temperatuurstijging) als frequentie (stroomverdringing) en de zelfinductie
alleen van de frequentie (stroomverdringing).
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Tenslotte is de spanning over en de stroom door een smeltveiligbeid gemeten, zowel
v66r als tijdens de boogfase. De gemeten stroom wordt vergeleken met de berekende
stroom die voIgt uit een eerste orde differentiaalvergelijking. Met bebulp van de "fast
fourier transformation" is eveneens bet frequentiespectrum van de gemeten stroom
v66r en tijdens de boogfase berekend.

Vit dit afstudeerwerk met de gebruikte meetopstelling is gebleken dat er eigenlijk
geen noemenswaardige veranderingen optreden in de circuitparameters R en X.
Zowel bij bet inscbakelen van een asymmetriscbe stroom bij een kortgesloten
inductief circuit als een inductief circuit met smeltveiligbeid komen de berekende
stroom (met constante circuitparameters) en de gemeten stroom goed met elkaar
overeen.

Voordat dit project voortgezet wordt is bet aan te bevelen na te gaan in welke
meetopstelling in bet verleden weI een variatie in de circuitparameters R en X is
opgetreden. Ret zou natuurlijk best mogelijk kunnen zijn dat vanwege de toen
onnauwkeurige meetmetbode voor bet bepalen van de arbeidsfactor, een ogenscbijn
lijke variatie optrad.
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Het onderwerp "het bepalen van de arbeidsfactor van een testcircuit voor het testen van
smeltveiligheden en schakelaars" bij de vakgroep elektrische energiesystemen, sprak mij
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na enige briefwisseling met de International Electrotechnical Commission (IEC) en
de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) bleek dat zij erg geYnte
resseerd waren in dit onderwerp, maakte de opdracht natuurlijk alleen maar interes
santer.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om enkele personen te bedanken zowel
binnen als buiten de vakgroep elektrische energiesystemen, die mij tijdens het
afstuderen erg behulpzaam zijn geweest.

Dank voor de directe begeleiding van mijn afstudeerhoogleraar prof.ir. G.c. Damstra
en mijn dagelijkse afstudeerbegeleiders dr.ir. V.K.I. Kalasek en ir. J.GJ. Sloot.
Tevens wil ik de laatstgenoemde heren ook bedanken voor het doornemen van het
conceptverslag en het geven van opbouwende kritiek.

Eveneens ben ik de heren A. van Staalduinen, ing. J.W.G.L. Vossen en L.AH.
Wilmes van de vakgroep elektrische energiesystemen dank verschuldigd voor de
uitstekende technische ondersteuning en de prettige samenwerking.

Enkele medewerkers van het rekencentrum van de T.U.£. wil ik bedanken voor het
toelichten van verschillende softwarepakketten en speciaal aan ir. CJJ.M. van
Ginneken voor de specialistische hulp ten aanzien van het softwarepakket MATLAB.

Voor het tot beschikking stellen van een impedance/gain-phase analyzer (Hewlett
Packard) voor het meten van de impedantie van het testcircuit als functie van de
frequentie, ben ik dank verschuldigd aan ing. J.AA Wijntjens van de vakgroep
elektromechanica en vermogenselektronica

Tenslotte wil ik ook nog ir. J.H.F. Ritzerfeld van de vakgroep theoretische elektro
techniek bedanken voor het verduidelijken van de theorie en de praktische toepassing
van de "fast fourier transformation".

J.P.M Stevens augustus 1992
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Dit afstudeerproject is tot stand gekomen naar aanleiding van de "fourth international
conference on electric fuses and their applications" welke plaats vond op 23 tot 25
september 1991 te Nottingham. Tijdens deze conferentie zijn er vragen naar voren
gebracht of het bekend was dat, en indien ja hoe de circuitparameters R en X van
een testcircuit varieren v66r en tijdens de boogfase. Op de eerste vraag werd positief
geantwoord, echter de tweede vraag bleef onbeantwoord.

In een aantal normen (IEC, IEEE/ANSI) worden een drietal methoden beschreven
hoe men de arbeidsfactor van een testcircuit (voor bet testen van smeltveiligheden en
schakelaars) kan bepalen. Echter er wordt eveneens in de normen vermeld dat de
methoden onnauwkeurig zijn vanwege de variatie van de weerstand en de zelfinductie
ten gevolge van de stroom en de frequentie. Na een grondige literatuurstudie en
correspondentie met de normen-commissies IEC en IEEE/ANSI blijkt dat er buiten
de methoden in de normen geen andere/nieuwere methoden bestaan.

Ret was dus zaak om eerst de bestaande meetmethoden kritisch te bekijken, deze
eventueel aan te passen of een nieuwe methode voor te stellen. Ret doel van dit
onderzoek is om een meetmethode te creeren die de arbeidsfactor van het testcircuit
en de variatie van de circuitparameters R en X nauwkeurig kan vastleggen.

Ret afstudeerwerk bestond zoals reeds eerder vermeld onder andere uit een litera
tuurstudie, vervolgens uit metingen in het hoogspanningslaboratorium en tenslotte uit
een theoretisch deel om de verkregen meetresultaten te verklaren. De enige beper
king, als tenminste al van een beperking gesproken kan worden, is dat alle meetresul
taten met een meetopstelling bepaald zijn.

Met behulp van deze meetopstelling wordt weI aangetoond dat de variatie in de
circuitparameters voor dit geval niet noemenswaardig is. Ret zou kunnen zijn dat met
deze gekozen meetopstelling de variatie in R en X helemaal niet optreedt, of dat met
de nieuwe voorgestelde meetmethode (digitale/software matige meetmethode) de
arbeidsfactor, de R en de X zeer nauwkeurig te bepalen zijn.
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Samenvatting: Dit hoofdstuk beschrijjt de literatuurstudie en met name de aanpak hoe
de relevante infonnatie verzameld is. Naast het gebruik van de bronnen
zoals: Electrical & Electronics Abstracts, Dissertation Abstracts en Science
Citation Abstracts is er ook schrijtelijk contact geweest met een aantal
elektrotechnische commissies en het keuringsinstituut KEMA.

1.1 Bibliotheekpracticum

De literatuurstudie is parallel uitgevoerd met het bibliotheekpracticum. Dit practicum
is een losstaand onderdeel van het studieprogramma van de faculteit Elektrotechniek.
Het practicum wordt echter meestal gecombineerd met een afstudeeronderwerp om
de zoektechnieken in de praktijk toe te passen. Het verslag van de literatuurstudie is
als bijlage 1.1: Bibliotheekpracticum in deze scriptie opgenomen. In het verslag van
de literatuurstudie worden onder andere de trefwoorden vermeld waarnaar gezocht is.
De geraadpleegde bronnen en een tweetal zoekmethoden (sneeuwbal- en citatieme
thode) zijn er eveneens in beschreven. Tenslotte is er een literatuurlijst opgenomen,
waarin aIle literatuurverwijzingen staan die tijdens het zoeken als relevant aange
merkt konden worden. Voor de beschrijving van de literatuurstudie wordt verwezen
naar bijlage 1.1: Bibliotheekpracticum.

Hieronder zal van de literatuurlijst, die opgenomen is in bijlage 1.1: Biliotheekpracti
cum, van iedere literatuurverwijzing een korte samenvatting worden gegeven. De
nummering van de literatuurverwijzingen is gelijk aan de literatuurlijst van het
bibliotheekpracticum.

[1]: Hierin worden een aantal verbeteringen besproken betreffende het modelleren
van kortsluittests van stroombeperkende smeltveiligheden. Enkele verbeteringen
hebben betrekking op het fysieke model terwijl andere de numerieke methoden
aangaan om deze snel en nauwkeurig te maken. Een noemenswaardige verbete
ring in de huidige modelvorming (van testcircuit met daarin het stroombe
perkend element) is aIleen mogelijk door het test-circuit beter in een model
proberen te vatten. luist aan dit modelleren moet de nodige aandacht worden
besteed.

[2]: Vanuit voorschrift 282-3 [4] (methode II: Determination from d.c. component)
wordt naar dit voorschrift verwezen. Er staat een testprocedure beschreven voor
het testcircuit. Met name betreffende de ijking, de testmethode, alternatieve
testmethoden, interpretatie van oscillogram beelden en de gebruikte parameters.

[3]: Dit voorschrift wordt eveneens als voorschrift [2] gebruikt ter verduidelijking van
het bepalen van de arbeidsfactor van het testcircuit, zoals beschreven in voor
schrift [4] (methode II: Determination from d.c. component).
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[4]: Voorschrift 282-3 vermeld dat er op heden nog geen methode bestaat om de
arbeidsfactor van een testcircuit met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. WeI
worden er een drietal methoden aangereikt om met ''voldoende nauwkeurigheid"
toch de arbeidsfactor te bepalen. Iedere methode is bedoeld voor een bepaalde
waarde van de arbeidsfactor. De drie methoden zijn:

o methode I: Calculation from circuit constants (power factor> 0,3),
o methode IT: Determination from d.c. component (power factor < 0,3),
o methode III: Determination with pilot generator (power factor > 0,5).

De eerste methode bepaalt uit de weerstand en inductiviteit (van het testcircuit)
de arbeidsfactor. De tweede methode bepaalt de arbeidsfactor uit de gelijk
stroomcomponent bij bet inschakelen van de stroom. De derde methode bepaalt
met behulp van een test- en pilotgenerator het faseverschil tussen spanning en
stroom. De arbeidsfactor is de cosinus van het faseverschil.

[5]: In appendix A worden twee methoden besproken voor het bepalen van de
arbeidsfactor van een testcircuit. Deze methoden zijn identiek aan respectieve
lijk methode II en III, zoals beschreven in voorschrift 282-3 [4].

[6]: In dit afstudeerverslag wordt in feite de arbeidsfactor op een zelfde wijze
bepaald als methode II, zoals beschreven in [4]. Echter deze berekening maakt
het mogelijk om uit de eerste halve periode van de stroom de cosq> vrij eenvou
dig af te leiden. De arbeidsfactor wordt uit het verloop van de aangelegde
spanning en de prospectieve stroom berekend. Deze methode komt uit de
literatuurverwijzing numrner [3] (van W. Rauch) van de literatuurlijst van dit
afstudeerverslag [6]. Overigens wordt er ook beschreven om naast de cosq>, de
weerstand R en de reactantie XL te berekenen.

[7]: Dit artikel beschouwt een testcircuit voor het simuleren van een realistische
industriele belasting welke bestaat uit transforrnatoren en motoren. Met het
testcircuit dat bestaat uit een parallelschakeling van een weerstand en een spoel
worden vermogensschakelaars getest. In het artikel wordt een voorstel gedaan
om in serie met de spoel een weerstand op te nemen. De weerstand zorgt
ervoor dat zowel de gelijkstroom component als de experimenttijd wordt
verkleind. Het artikel is voor dit afstudeerwerk niet relevant.

[8]: Voor het bepalen van de arbeidsfactor is uitgegaan van de prospectieve kort
sluitstroom en de secundaire spanning van de voedende transformator, die
optreden in het testcircuit. Er wordt aangenomen dat zowel de spanning als de
stroom sinusvormig zijn. De cos q> is dan rechtstreeks uit het faseverschil tussen
spanning en stroorn te bepalen, maar door variatie in dit faseverschil is gekozen
voor een andere methode. Met behulp van de maximale- en minimale waarde
van het schijnbaar vermogen, is eveneens de cos q> te berekenen.

[9]: In dit voorschrift voor low-voltages fuses, zijn dezelfde methoden beschreven
voor het bepalen van de arbeidsfactor als in voorschrift 282-3 (high-voltages
fuses) [4]. Voor methode I is hier een iets andere figuur gebruikt dan in [4].
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[10]: Voor het berekenen van schakelverschijnselen in echte netconfiguraties zijn
uitgebreide computerprogramma's ter beschikking. Het programma ElectroMag
netic Transient Program (EMTP) is bet bekendste. Het bepalen van de compo
nenten (R, L en C) in het testcircuit gebeurt op enigszins soortgelijke methode
als methode II, zoals beschreven in IEC 282-3 [4]. De kring (R,L en C) wordt in
trilling gebracht en het stroom- of spanningsoscillogram geregistreerd. Daaruit is
de frequentie en de demping te bepalen. Bij bekende L is dan zowel de R als de
C te berekenen. Deze literatuurverwijzing is Diet relevant voor dit afstudeer
werk.

[11]: Er worden twee methoden beschreven om de circuitparameters R en L te bepa
len. Ten eerste met behulp van een testcircuit dat met een gelijkspanning wordt
gevoed. Uit het stroomverloop bij inschakelen kan de R en de L worden be
paald. Ten tweede met behulp van een wisselspanning als voeding. Deze metho
de is identiek aan methode II, zoals beschreven in IEC 282-3 [4]. Overigens
worden in hoofdstuk 3 van het verslag [12] enige vraagtekens geplaatst bij de
gelijkwaardigheid van de twee methoden (gelijk- en wisselspanningsvoeding).

[12]: Dit afstudeerverslag geeft aan dat afhankelijk van de keuze van de zelfinductie
in het testcircuit de arbeidsfactor tijdens het onderbrekingsfenomeen van de
smeltveiligheid kan veranderen. Als oorzaak wordt het wervelstroomverlies in de
geleiders genoemd. Over de variatie van de weerstand wordt niets vermeld. Tot
een eenduidige beproevingsmethode is het in dit afstudeerwerk niet gekomen,
weI tot het noemen van enige opmerkingen betreffende de beproeving van
smeltveiligheden.

[13]: In dit artikel worden de veranderingen in de stroom en de wederkerende
spanning ten gevolge van het onderbreken van een asymmetrische stroom
behandeld. Er worden parameters gegeven voor de mate van verandering: ko
voor de helling van de stroom, k1 en k2 voor het vastleggen van de spannings
vorm. Aangezien er vanuit wordt gegaan dat er maar een frequentie optreedt
(netfrequentie: 50 of 60 Hz) is het artikel niet interessant voor het bepalen van
de arbeidsfactor in een testcircuit. Ten gevolge van het uitschakelen van de
schakelaar of de smeltveiligheid ontstaat namelijk een boog die hogere harmoni
schen in het circuit induceert.

[14]: Het artikel geeft aan dat het juiste begrip van het fysische fenomeen voor het
bepalen van de energiestroom in niet-sinusvormige circuits, de boofdoorzaak is
voor de vooruitgang in zowel de instrumentatie als in de research aan niet-sinus
vormige circuits. Tegenwoordig wordt vaak nog instrumentarium, die eigenlijk
bestemd is voor sinusvormige signalen, in circuits met niet-sinusvormige signalen
gebruikt. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat
voor ieder niet-sinusvormig systeem een model kan worden gemaakt. Daartoe
moeten zowel de spanning alsmede de stroom (deze moeten overigens periodiek
zijn) tussen twee subsystemen bekend zijn qua amplitude, fase en de voorko
mende hogere harmonischen. Tenslotte wordt in het artikel een stel vergelijkin
gen geponeerd waarmee de schijnbare stromen, -spanningen en -vermogens
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onderverdeeld kunnen worden in een actief-, verspreid- (engels: scattered) en
reactief deel. Bijvoorbeeld voor het vermogen geldt dan 52 = p2 + D2 + 02.

5

[15]: Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende soorten vermogens die zowel
in systemen voorkomen met sinusvormige spanningen en -stromen, met een
sinusvormige spanning en een Diet sinusvormige stroom en tenslotte in systemen
met een Diet sinusvormige spanning. Tegenwoordig wordt vaak van het model
voor systemen met sinusvormige signalen uitgegaan van de vermogens: 5 (schijn
baar), P (werkzaam) en Q (blind). Echter voor Diet sinusvormige signalen
voldoet het bovenstaande model Diet meer, omdat het blindvermogen (0)
onderverdeeld kan worden in een aantal subvermogens. Voor deze beschrijving
zijn een tweetal modellen in de omloop, te weten: het model van Budeanu
(AN51/IEEE-lOO-1977) en het model van Fryze (lEe). Deze publikatie is vrij
theoretisch en geeft weer dat ten gevolge van de hogere harmoDischen er Diet
meer zonder meer van een arbeidsfactor gesproken kan worden. In eerste
instantie is het geschrevene (nog) Diet relevant voor dit afstudeerproject.

[16]: Jammer genoeg is dit artikel in het pools geschreven. De kern van de zaak is
eDigszins duidelijk geworden. Kort gezegd behandelt het artikel de bepaling van
de kwaliteitsfactor 0 uit de cos<p van een circuit. Voor dit afstudeerwerk is het
echter juist zaak om nauwkeurig de arbeidsfactor (c.q. cos<p) van het circuit te
bepalen.

[17]: Voor de volledigheid is dit artikel in de literatuurstudie meegenomen. Ret is
evenwel in het Roemeens geschreven en aangezien er geen tolk ter beschikking
stond kon de techDische waarde van het artikel helaas Diet te achterhaald
worden.

[18]: In deze publikatie wordt een systeem beschreven met behulp van het tijddomein
en het frequentiedomein. Ret tijddomein is alleen geldig voor een ideale
sinusvormige spanning en bovendien kunnen de verschillende soorten vermo
gens: 5, P, Os, Or en Og (52 = p2 + 0/ + 0/ + Og2) hiermee Diet verklaard
worden. Wat de vermogens Os, Or en Og precies voorstellen is Diet duidelijk.
Ret frequentiedomein beschrijft de spanning en de stroom met behulp van
fourierreeksen waardoor met behulp van een aantal vergelijkingen de verschil
lende soorten vermogens beschreven kunnen worden. Om van deze theorie
gebruik te maken zal eerst de stroom en de spanning in een fourierreeks
beschreven moeten worden. Er wordt Diet vermeld hoe de arbeidsfactor
gedefiDieerd is.

[19]: Dit artikel geeft aan dat de klassieke meetapparatuur, welke ontworpen is voor
sinusvormige signalen onnauwkeurig is voor het meten van Diet-sinusvormige
signalen. Er wordt een methode beschreven om met behulp van een analoge
computer (MEDA) Diet-sinusvormige signalen nauwkeurig te meten. Ret zal
duidelijk zijn dat dit artikel reeds achterhaald is vanwege de huidige digitale
meetapparatuur.
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[20]: In dit artikel worden eerst de klassieke definities voor spanning, stroom en de
vermogens beschreven. Vervolgens wordt een nieuw model van het schijnbaar
vermogen voorgesteld. De achtergrond van het artikel is het tegengaan van
netvervuiling ten gevolge van het toenemende gebruik van de halfgeleidertech
nieken. Er wordt uitvoerig ingegaan op allerlei theoretische aspecten voor het
verbeteren van de arbeidsfactor. Om een indruk te krijgen van de arbeidsfactor
wordt de spanning en de stroom in een xy-plaatje weergegeven. Vit de vorm van
het plaatje kan men een uitspraak doen over de mate van compensatie die
nodig is om de arbeidsfactor te verbeteren.

[21]: In deze amerikaanse norm worden een drietal methoden beschreven voor het
bepalen van de arbeidsfactor van een inductief testcircuit. Deze methoden zijn:

o methode I: Ratio method (power factor < 0.3),
o methode II: DC decrement method (power factor < 0.3),
o methode III: Phase Relationship method (power factor > 0.3).

De eerste methode gaat uit van de verhouding van de effectieve waarde van de
asymmetrische stroom tot de effectieve waarde van de syrnmetrische stroom.
Met dit verhoudingsgetal kan met behulp van een tabel de arbeidsfactor worden
bepaald. De tweede methode bepaalt de arbeidsfactor uit de gelijkstroomcom
ponent bij inschakelen van de stroom. Deze methode is identiek aan methode II
van de IEC-norm 269-1 [9] en 282-3 [4]. De derde methode bepaald het
faseverschil tussen een spannings- en stroomnulpunt. De arbeidsfactor wordt
berekend uit de cosinus van het faseverschil.

[22]: Het artikel beschrijft een stukje hardware waarmee de arbeidsfactor bepaald
kan worden. Voor deze methode wordt zowel een sinusvormige spanning als
sinusvormige stroom vereist (zonder dc-component). Vit de vergelijking P =
K'Vmax'Imax-cosq> , welke aIleen geldt bij een sinusvormige spanning en sinus
vormige stroom kan na meting van P, Vmax en Imax de cosq> worden bepaald. De
waarde van de gemeten arbeidsfactor is die van het achterliggende circuit, dat
wil zeggen het circuit dat zich achter de spanningsmeting bevind. In de voor
schriften (bijvoorbeeld IEC) van de testcircuits is het echter van belang ook het
voorgaande circuit (transformator, kabels en generator) mee te nemen.

[23]: Er wordt een methode beschreven om een schatting te maken van de arbeids
factor wanneer de klassieke cos<p-, spanning-, stroom- en wattmeters niet meer
te gebruiken zijn bij niet-sinusvormige signalen en hogere frequenties. De
methode geeft een zeer ruwe schatting van de arbeidsfactor en is niet voldoende
nauwkeurig om de arbeidsfactor van een testcircuit te bepalen.

[24]: In dit boek wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten vermogens
en de arbeidsfactor. Er worden zowellineaire- als niet-lineaire circuits met
sinusvormige- en niet-sinusvormige signalen beschreven. In eerste instantie is de
theorie nog niet relevant voor de nauwkeurige bepaling van de arbeidsfactor van
een testcircuit.
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[25]: Normaal gesproken wordt door grootgebruikers het driefasensysteem (met een
bepaalde vraag naar blindvermogen) symmetrisch belast met sinusvormige
stromen. De faseverschuiving is daarbij een karakteristieke grootheid en de
arbeidsfactor kan uit de verhouding van het werkzaam- en schijnbaar vermogen
bepaald worden. Echter door de toename van eenfase stroomverbruikers met
pulsachtige stromen (thyristorschakelingen) verliezen zowel de faseverschuiving
als de arbeidsfactor hun waarde. In dit artikel wordt een andere vorm voor de
arbeidsfactor gedefinieerd die met het asymmetrische systeem met niet sinusvor
mige stromen rekening houdt. Voor het berekenen van de arbeidsfactor moet de
mate van asymmetrie van het circuit in een aantal factoren worden uitgedrukt.
Aangezien de mate van de asymmetrie van een net niet eenvoudig in een aantal
factoren is weer te geven, maakt dat deze manier van bepaling van de arbeids
factor nogal complex is.

[26]: Het artikel is vrijwel identiek aan artikel [25] dus het biedt niet meer informa
tie. Het is overigens van dezelfde auteur (in het Tsjechisch geschreven).

[27]: Door het toenemende gebruik van gelijkrichters zullen de stromen in een
elektriciteitsnet meer van hun sinusvormigheid gaan afwijken. Hierdoor zal de
arbeidsfactor niet meer bepaald kunnen worden uit de verhouding van het
werkzaam- en schijnbaar vermogen. In dit artikel wordt op een grafische wijze
de arbeidsfactor bepaald. Het zal duidelijk zijn dat in het huidige computertijd
perk zo'n grafische methode achterhaald is.

[28]: In dit artikel wordt een methode beschreven om de arbeidsfactor van een
testcircuit te bepalen. De methode berust op de bepaling van de arbeidsfactor
uit het faseverschil van de spanningsnuldoorgang en stroomnuldoorgang (dus de
arbeidsfactor van het achterliggende circuit). Deze methode is niet geschikt voor
hoge kortsluitstromen en zeer lage waarden van de arbeidsfactor. Bij hoge
stromen moet de arbeidsfactor snel gemeten worden om de verandering van de
weerstand ten gevolge van de verwarming tegen te gaan. Bij een lage waarde
van de arbeidsfactor moet eerst de dc-component in de stroom verdwenen zijn,
omdat anders de werkelijke nuldoorgangen van de stroom verplaatst zijn.
Tevens is bij lage waarden van de arbeidsfactor de verschuiving van spanning en
stroom zeer kritisch. Een kleine fout in de meting van het faseverschil levert een
groot verschil in de berekende arbeidsfactor (bijvoorbeeld cos(79°) = 19,1 %
terwijl cos(77°) = 22,5 %). In het kader van dit afstudeerproject is het juist de
bedoeling om een kleine arbeidsfactor te meten (arbeidsfactor < 0,3).

[29]: Dit artikel is voorafgegaan aan artikel [22], welke door de zelfde auteurs
geschreven is. Het biedt dan ook niet meer informatie dan reeds weergeven in
het eerder genoemde artikel.

[30]: Deze scriptie geeft een overzicht van de belangrijkste meetmethoden, zoals ze
heden ten dage bekend zijn. Eveneens is er een opsomming van mogelijke
systemen, die nu reeds bekend zijn, maar misschien in de toekomst hun toepas
sing kunnen vinden in hoogspanning-onderstations.
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1.2 Correspondentie normencommissiesf bezoek KEMA

Naast de bronnen die vermeld zijn in bijlage 1.1: Bibliotheekpracticum, is er ook
schriftelijk contact geweest met onder andere: IEC-groep 32A (high-voltage fuses),
IEC-groep 32B (low-voltage fuses) en de IEEE Standard Board. Tevens heeft een
bezoek aan de KEMA ook wat meer duidelijkheid gebracht met betrekking tot het
bepalen van de arbeidsfactor van een testcircuit.

De informatie die verkregen is uit de correspondentie met de normencommissies en
het bezoek aan de KEMA, kan samengevat worden in een drietal notulen. De
notulen zijn: 32(secretariat)119, 32(secretariat)120 en RM 3227fTC 32 (paragraaf
VII; pag. 4). AIle drie de notulen zijn voortgekomen uit de IEC en geven een
duidelijk beeld van de moeilijkheden omtrent het bepalen van de arbeidsfactor van
een testcircuit.

8

De notulen 32(secretariat)119 geven aan dat in verschillende IEC-normen verschillen
de methoden beschreven zijn voor het bepalen van de arbeidsfactor van een testcir
cuit. In de notulen wordt aan de nationale IEC-commissies naar hun visie gevraagd
met betrekking tot het standaardiseren van een methode voor het bepalen van de
arbeidsfactor.

De reacties van de nationale IEC-commissies op de notulen 32(secretariat)1l9 zijn
vermeld in de notulen 32(secretariat)120.

Tenslotte, de discussie met betrekking tot de bepaling van de arbeidsfactor van een
testcircuit wordt afgesloten met de notulen RM 3227fTC 32 (paragraaf VII; pag. 4).
Naar aanleiding van de reacties uit de notulen 32(secretariat)120 is het besluit
genomen om nog geen norm te ontwikkelen voor het bepalen van de arbeidsfactor
van testcircuits, voordat er nieuwe methoden zijn ontwikkeld.

1.3 Conclusie literatuurstudie

Vit het bibliotheekpracticum blijkt dat naast de bestaande methoden voor de
bepaling van de arbeidsfactor van het testcircuit (beschreven in een aantal normen,
bijvoorbeeld: IEC, ANSI en IEEE) geen nieuwe methoden worden ontwikkeld. Het
geen is geschreven met betrekking tot nieuwe methoden voor het bepalen van de
verschillende soorten vermogens (buiten het schijnbare-, werkzame- en blindver
mogen) heeft betrekking op een elektriciteitsnet in plaats van een testcircuit. Een
waarde van de arbeidsfaetoT is overigens niet zonder meer uit de verschillende
soorten vermogens (voortgebracht door het toenemende gebruik van thyristorschake
lingen) af te leiden.

Vit de correspondentie met een aantal normencommissies en het bezoek naar de
KEMA bleek eveneens dat er geen bestaande methode is om de arbeidsfactor van
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een testcircuit Op een nauwkeurige manier te bepalen. Overigens de mate van de
onnauwkeurigheid wordt nergens in een norm vermeld. De lEe heeft het besluit
genomen te wachten met het standaardiseren van een arbeidsfactor-meetmethode tot
er een nieuwe accurate methode ontwikkeld is.

De conclusie die voortvloeit uit de literatuurstudie is dat er heden ten dagen geen
nauwkeurige methode is voor het bepalen van de arbeidsfactor van een testcircuit.
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Samenvatting: Dit hoofdstuk beschrijjt de meetopstelling met de gebruikte componen
ten, de meetapparatuur, de dataverwerJdng en tens/otte de fouten die
zich in de meetwaarden kunnen voordoen.

De meetopstelling bestaat onder andere uit het testeireuit zoals weergegeven in
figuur 2.1.

0----

1OkV/380V

R1

R2

82

Rshunt

L

81: Rollarc

82: 8ynchrone Inschakelaar

Figuur 2.1: Meetopstelling van het testcircuit

.®

Beginnend met S1 de SF6-sehakelaar (contactor) aan de primaire zijde van de
transformator, deze is van het merk Merlin Gerin, type Rollare (no. 19953;
400A/12kV). De Rollare dient als in/uit-sehakelaar voor het testcircuit (1vertraging(in) ::::

120 ms, 1vertraging(uit) :::: 60 ms) . Aan de seeundaire zijde van de transformator is
gebruik gemaakt van S2 een synchrone inschakelaar (1vertraging(in :::: 30 #).s). Overigens
beide sehakelaars worden op afstand bediend met behulp van fiet besturingssysteem
MCS-85 controller.

Voor de primaire spanningsmetingen wordt gebruik gemaakt van een drietal
Tektronix P6015-meetprobes (fase U: EH0381, fase V: EH0262 en fase W: EHO
380), waarin in serie impedantieaanpassingen zitten om van 1 Mn over te gaan naar
50 n. De uitgangsspanning van de impedantieaanpassing ligt tussen de -1 V en +1 V.
Het aehterliggende CAMAC systeem kan namelijk alleen maar meetsignalen aan, die
in dit spanningsbereik liggen.
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De primaire stroommetingen worden verzorgd door drie LEM-module LT1000-SI
stroomtransformatoren met een Hall-element (fase U: EG3069 TM25, fase V:
EG3068 TM24, fase W: EG3065 TM21). De trafo's moeten gevoed worden met een
spanning van ± 15 V. Zoals bij de primaire spanningsmetingen is ook hier het
uitgangssignaal van de trafo's binnen -1 V en +1 V.

Voor de transfonnator is gekozen voor het fabrikaat Willem Smit & Co's met een
vermogen van 600 kVA Het vrij grote vermogen van de transformator was doorslag
gevend omdat in een later stadium van het afstudeerproject in het secundaire circuit
stromen van enkele kiloamperes moeten gaan vloeien. De schakelaar op de transfor
mator voor de instelling van primaire spanning zal tijdens het hele project op de
stand 10 kV blijven staan. Voor meer gegevens van de transformator wordt verwezen
naar bijlage 2.1, waar naast de typeplaatgegevens ook de impedantie, de reactantie en
de weerstand zijn berekend.

De spoel is een toroidale spoel van Holec. Door de spoelen in serie, parallel of een
combinatie van beide te schakelen zijn verschillende waarden van de zelfinduktie te
maken.

De secundaire spanningsmeting geschiedt met behulp van een spanningsdeler, in
figuur 2.1 is deze voorgesteld als twee weerstanden (R1 en Rz), over de weerstand Rz
wordt de spanning gemeten. De gemeten spanning mag wederom varieren tussen -1 V
en +1 V. De weerstand Rz is de ingangsimpedantie van het achterliggende meetsys
teem. De weerstand R1 is een keuze uit een negental weerstanden die in een oranje
doosje (no. 8) zijn gemonteerd. De keuze van R1 moet zodanig zijn dat de meetspan
ning tussen de -1 V en +1 V is. Hier is gekozen voor de weerstand R1 van 47 kn.

Voor de secundaire stroommeting wordt gebruik gemaakt van een Park's-shunt (no.
SS22). Evenzo als bij de spanningsmeting moet de meetspanning over de shunt liggen
tussen de waarden -1 V en +1 V. De weerstandswaarde van de totale resistieve
binnenbuis is 3,22 mn, de weerstand van dat deel van de buis waarover wordt
gemeten is 2,56 mn. Aangezien de spanning differentieel wordt gemeten gaat het via
een verzwakkerschakeling naar het achterliggende meetsysteem. De verzwakkingsfac
tor is afhankelijk van de grootte van de stroom.

Zoals reeds eerder vermeld worden de schakelaars (Rollarc en Synchrone inschake
laar) op afstand en automatisch bediend. De bediening wordt verzorgd door de MCS
85 controller, ontwikkeld door de Intel Corporation. In deze controller met een 8085
CPU kan in een gedeelte van het RAM-geheugen de data voor een aantal schakel
handelingen worden vastgelegd. Het programma voor de uitvoer van de schakelhan
delingen is in een EPROM gebakken. Het zou te ver voeren om de controller hier
verder te verklaren. De data zoals die is opgenomen in het RAM-geheugen van de
controller is opgenomen in bijlage 2.2.
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2.1 Dataverwerking
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De afgegeven signalen van de spannings- en stroommeting moeten liggen tussen -1 V
en +1 V. Hogere spanningsniveau's laat het achterliggende meetsysteem CAMAC niet
toe. Het CAMAC-systeem zet de aangeboden analoge spanningen die via een
coaxkabel worden doorgegeven, om in een 8 bits digitaal signaal (256 niveau's).
Vanwege de vrij korte meettijd (ingesteld op :t200 ms) zal het digitale signaal eerst
in het geheugen van het CAMAC-systeem worden opgeslagen. Vervolgens zorgt het
systeem er automatisch voor dat de data op een floppy-disc (51/4 inch) wordt vastge
legd.

Bij bet CAMAC-systeem is ook een menugestuurd softwareprogramma bijgevoegd om
de opgeslagen meetdata van de floppy op het beeldscherm weer te geven. Eveneens
zijn enkele eenvoudige functies (b.v. integreren) aanwezig om de data te manipuleren.
Voor dit project is het CAMAC-systeem aIleen gebruikt om de meetdata op een
floppy op te slaan en om deze op een beeldscherm zowel grafisch als numeriek te
bekijken. Het bekijken van de data heeft als doel om vluchtig een indruk van de
meetgegevens te krijgen en eventuele fouten in de meting snel op te sporen. Voor
meer geavanceerde manipulaties van de meetdata is gebruik gemaakt van software
(Matlab) die in het rekencentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (T.U.E.)
te verkrijgen is.

Voordat de metingen gestart kunnen worden zal het CAMAC-meetsysteem eerst een
ijking moeten ondergaan. Onderstaande ijking is gebeurd voor het meten van het
inschakelverschijnsel van de asymmetrische stroom die optreedt in het testcircuit (zie
figuur 2.1). Voor de metingen is uitgegaan van een bepaalde meettijd die vastgelegd
is in het schakelprogramma dat zich in het RAM-geheugen van de MCS-85 controller
bevindt.

Voor het meten van de drie primaire spanningen en -stromen en de secundaire
spanning en -stroom zijn acht kanalen nodig, zodat het totale geheugen (32 kByte)
van de CAMAC over deze acht kanalen verdeeld moet worden. Per kanaal kan er
dan worden beschikt over 4 kByte. De bemonsteringstijd van het CAMAC systeem is
afhankelijk van de totale meettijd en het aantal bytes per kanaal. Het quotient van
beide bepaald de bemonsteringstijd, deze is 50 J.l.S (= 200 ms / 4 kByte).

Het Camac-syteem werkt met een posttriggering, dat is een stopsignaal voor het
vullen van het geheugen. Zolang er geen triggerpuls wordt afgegeven zal het geheu
gen steeds overschreven worden met meetdata. Voor deze metingen is de posttrigger
op 3 kByte ingesteld, dat wil zeggen dat na de triggerpuls het geheugen nog met
3 kByte wordt gevuld.

De ijking van de meetsignalen gaat als voIgt in zijn werk. Voor de ornzetting van de
analoge- naar de digitale representatie van de meetsignalen zijn 256 niveau's ter
beschikking. Er wordt bipolair gemeten, dat wil zeggen dat zowel positieve- als
negatieve waarden gemeten kunnen worden. Het nulniveau zal dan in het midden van
het totaal aantal niveau's gelegd worden (dus niveau 127). Door geen signaal op de
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kanalen aan te bieden kan gecontroleerd worden of er een offset in het systeem zit.
Aangezien er na meting geen DC-component blijkt voor te komen wordt de nullijn op
niveau 127 vastgelegd.

De primaire spanningsijking is uitgevoerd met een "pumpcurrent" bron (EHO
VA241) als referentiespanning. De referentiespanning die een gelijkspanning was van
3,75 kV werd gemeten met een multimeter van het type Unigor 35 (nr: EH308
UM31). De top-waarde van de primaire spanningen zijn digitaal gemeten en bleken
voor de fase U, fase V en fase W respektievelijk 46, 46 en 50 niveau's te zijn. De
schaalfactoren worden berekend uit het quotient van de referentiespanning en het
aantal niveau's. Deze zijn respektievelijk 81,52, 81,52 en 75,00 V/niveau.

De sinusvormige teststroom voor de primaire stroomijking is met behulp van een
variac (nr: EH0437 TR55) en een overzettransformator (± 1:100) gegenereerd. De
teststroom is gemeten met behulp van de combinatie van een Faget stroomtransfor
mator (1:30) die de stroom verzwakt voordat deze met behulp van een multimeter
van H&B (nr: EH40 AMOl) wordt gemeten. De teststroom van 180 A (effectief)
werd tegelijk door alle drie de stroomtransformatoren gestuurd. Het aantal digitale
niveau's voor de top-top-waarde van de stroom zijn voor de fase U, fase V en fase W
respektievelijk 197, 196 en 193. Hiermee zijn de schaalfactoren te bereken uit het
quotient van de analoge top-top-waarde (2'j2-180 A) en de digitale top-top-waarde.
De schaalfactoren zijn respektievelijk 2,584, 2,598 en 2,638 A/niveau_

Voor de secundaire spanningsijking is een sinusvormige testspanning met een
frequentie van 50 Hz en een effectieve spanningswaarde van 220 V over de span
ningsdeler gezet. De spanning wordt gemeten met een multimeter van het fabrikaat
H&B Elima Elavis 5 (nr: EG3049 UM ). De top-top-waarde wordt digitaal gemeten
en komt overeen met 154 niveau's (= 204 - 50). Analoog is de top-top-waarde
2'j2'220 V, zodat de schaalfactor 4,0406 V (= 2-j2'220 V /154) per niveau is.

Voor de secundaire stroomijking kan geen sinusvormige teststroom worden gecreeerd
die ongeveer gelijk is aan de stroom die werkelijk gaat vloeien. De stroom die
werkelijk gaat vloeien is ongeveer 6 kA effectief. Zou men met een te kleine stroom
ijken (bijvoorbeeld de eerste tien niveau's) dan geeft de onvermijdelijke fout van
± 1 niveau een te grote onnauwkeurigheid. Er moet daarom gekozen worden voor een
andere manier van ijking.

De shunt geeft ten gevolge van een stroom d66r de shunt een spanning naar een
verzwakkerschakeling door. De relatie tussen de stroom door de shunt en de spanning
over de shunt is de weerstand van de resistieve buis. Bijvoorbeeld voor een stroom
van 6 kA door de shunt en Rshunt = 2,56 mO geeft een spanning over de shunt van
15,36 V. De weerstand van de shunt is overigens gemeten met behulp van de
Keithley 580 micro-ohmmeter. Door nu aan het verzwakkerkastje een spanning aan te
bieden, is het net alsof er in werkelijk een stroom vloeit. De spanning is gemeten met
de multimeter H&B Elima Elavi 5 (nr: EG3049 UM64). Voor een viertal standen van
de verzwakkerschakeling zijn de schaalfactoren berekend. De schakelaar AIT staat
op stand 10 en de schakelaar Vpp op stand 2, 3, 5 en 7,5 waardoor de schaalfactoren
respektievelijk 28,3, 40,9, 70,9 en 105,0 A/niveau zijn. Ter verduidelijking, de waarde
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van AIT maal de waarde van Vpp bepaald de maximaal toelaatbare top-top-spanning
als ingangsspanning voor de verzwakkerschakeling. Als de top-top-spanning, afkomstig
van de shunt hieraan voldoet, dan ligt de uitgangsspanning tussen -1 V en +1 V.

2.2 Foutenanalyse

Vanwege de manier van ijking is de nauwkeurigheid van de spanningsprobes,
spanningsdeler, stroomtransformatoren en stroomshunt niet relevant. Er wordt weI
aangenomen dat de onnauwkeurigheid van de meetapparatuur tijdens de metingen
constant blijft (lineair gedrag vertoont). Er wordt namelijk een analoge referentie
waarde (die aangeboden wordt aan het meetapparaat) vergeleken met de gemeten
digitale waarde. De enige onnauwkeurigheid die in de metingen voorkomen is de fout
ten gevolge van het meten van de referentiewaarde, hetzij spanning of stroom.

De nauwkeurigheid van de primaire spanningsmeting wordt bepaald door nauwkeu
righeid van de ijkmeter (onnauwkeurigheid = 2,5 %, volle schaal is 5000 V) en een
afwijking van ± 1 niveau (absoluut tussen 75 V en 81,52 V) van het CAMAC-systeem.

Voor de primaire stroommeting is er een onauwkeurigheid ten gevolge van de Faget
stroomtransformator (1:30) (onnauwkeurigheid = 1 %) en de H&B multimeter
(onnauwkeurigheid = 0,5 %, volle schaal is 6 A). De onvermijdelijke fout van ± 1
niveau in het digitale signaal van de fase U, V en W zijn respectievelijk 6,584 A,
2,598 A en 2,638 A.

De nauwkeurigheid vam de secundaire spanningsmeting wordt bepaald door de
nauwkeurigheid van de ijkmeter (onnauwkeurigheid = 1,5 %, volle schaal is 300 V)
en een afwijking van ± 1 niveau (= 4,0406 V) van het CAMAC-systeem.

De nauwkeurigheid van de secundaire stroommeting is onder andere ten gevolge van
door de nauwkeurigheid van de weerstandsmeting van de shunt, welke gebeurd is met
behulp van de Keithley 580 ohmmeter (onnauwkeurigheid: 0,04 %). Ook heeft de
spanningsmeting van het testsignaal invloed op de nauwkeurigheid. Dit is geschied
met de multimeter H&B Elima Elavi 5 (nr: EG3049 UM64) (onnauwkeurigheid =
1,5 %, volle schaal is 150 V). Tenslotte is de absolute fout van ± 1 niveau afhankelijk
van de stand van de schakelaars AIT en Vpp van het verzwakkerkastje. De stand van
AIT staat vast op 10 en die van Vpp kan varieren van 2, 3, 5 en 7,5. De corresponde
rende fouten van ± 1 niveau zijn dan respectievelijk 28,3 A, 40,9 A, 70,9 A en 105 A
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Calculation from circuit constants (power factor > 0.3),
Determination from d.c. component (power factor < 0.3),
Determination with pilot generator (power factor > 0.5).

3. Meetmethoden voor de bepaling van de arbeidsfactor
van een testcircuit

Samenvatting: In dit hoofdstuk zullen twee van de drie methoden om de arbeidsfactor
van een testcircuit te bepalen worden uitgevoerd die in een aantal lEC
normen (bijvoorbeeld: lEC 269-1: Low-voltages fuses of lEC 282-3:
High-voltages fuses) worden behandeld. Tevens wordt aangetoond dat de
manier van meten (analoge- of digitale meting) en de manier van
dataverwerking (grajisch of software-matig) invloed heeft op de nauw
keurigheid voor het bepalen van de arbeidsfactor. Tenslotte wordt
aangegeven welke circuitparameters tijdens het inschakelen van een
asymmetrische stroom veranderen.

3.1 Meetmethoden voIgens de IEC-normen

In de IEC-norm 269-1 [1] (Low-voltages fuses, Part 1: General requirements) staan
een drietal methoden genoemd voor het bepalen van de arbeidsfaktor van een
testcircuit. In IEC-norm 282-3 [2] (High-voltages fuses, Part 3: Determination of
short-cicuit power factor for testing current-limiting fuses and expulsion and similar
fuses) staan dezelfde methoden vermeld als in de IEC-norm 269-1 met dat verschil
dat er bij iedere methode een advies ten aanzien van de te meten grootte van de
arbeidsfaktor staat vermeld. Aangezien wij ons hier richten op laagspanning testcir
cuits met kleine waarden van de arbeidsfaktor, zullen alleen de eerste twee methoden
geverifieerd worden. Trouwens het is practisch gezien ook niet mogelijk om de derde
methode uit te voeren aangezien er geen kortsluitgenerator ter beschikking staat.

Voor de duidelijkheid is de IEC-norm 269-1 in bijlage 3.1 opgenomen en zullen de
drie methoden hier met naam en de geadviseerde grootte van de arbeidsfaktor
worden genoemd:

o methode I:
o methode II:
o methode III:

3.1.1 Berekening uit de circuitparameters

Het totale testcircuit moet gezien worden als een aaneenschakeling van onder andere
het openbare elektriciteitsnet, de transformator (10 kV/380 V) en het achterliggende
circuit dat aan de secundaire zijde van de transformator is geschakeld. Het openbare
elektriciteitsnet tot aan de 600 kVA transformator van het testcircuit (in het HS-Lab
TUE) is weergegeven in figuur 3.1. De impedanties van het openbare elektriciteitsnet
zijn allen getransponeerd naar het 10 kV spanningsniveau.
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Z - 0,01834 + o,oon9j C

Figuur 3.1: Schema van het openbare elektriciteitsnet

Voor het berekenen van de circuitparameters worden aIle impedanties getranspo
neerd naar het 380 V spanningsniveau.

Znet 10 kV = 0,08744 + 0,52427j n.

- Znet 380 V = (380 / 1O·l(P)2 • Znet 10 kV = 0,13 + 0,76j mn

De transformator en het secundaire circuit zijn in figuur 2.1 weergegeven. De
impedantie van de transformator is in bijlage 2.1 gegeven. Deze impedantie is reeds
getransponeerd op het 380 V spanningsniveau.

Ztrafo 380 V = 2,40 + 7,90j mn

De impedantie van het secundaire circuit is afhankelijk van de spoel. Deze spoel kan
in een aantal configuraties gebruikt worden. De configuraties die in de navolgende
metingen zijn gebruikt, zijn of een deelspoel aIleen of zes spoelen parallel gescha
keld. De waarden van de impedanties van het secundaire circuit zijn in paragraaf 3.2
bepaald. Deze zijn eveneens op het 380 V niveau bepaald. Voor een deelspoel en zes
deelspoelen parallel geschakeld is de impedantie van het secundaire circuit respectie
velijk .(waarden van de eerste meting):

Zsec 380 v (1 spoel) = 21,71 + 112,51j mn

Zsec 380 V (6 spoelen) = 7,80 + 30,29j mn
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De impedantie van het totale testcircuit (openbaar elektriciteitsnet, 600 kVA
transformator en het secundaire circuit) is nu te berekenen. Zie tabel 3.1 voor een
overzicht van de impedanties van het totale testcircuit op het 380 V spanningsniveau.

Tabel 3.1: Overzicht impedanties van het
totale testcircuit (380 V spgniveau)

Znet 380 V = 0,13 + 0,76j mn

Ztrafo 380 V = 2,40 + 7,90j mn

Z~ 380 v (1 spoel) = 21,71 + 112,51j mn

Z~ 380 v (6 spoelen) = 7,80 + 30,29j mn

I

Voor een deelspoel en zes deelspoelen parallel geschakeld zijn de totale impedanties
respectievelijk:

Ztot 380 V (1 spoel) = 24,24 + 121,17j mn

ZIOI 380 V (6 spoelen) = 10,33 + 38,95j mn

De arbeidsfactor van het totale testcircuit is nu vrij eenvoudig te berekenen uit de
vergelijking:

coscp = arctan(X/R)

- COScpl spoel = cos(arctan (121,17 / 22,24» = 0,20

- COS'P6 spoel = cos(arctan (38,95 / 10,33» = 0,26

Er dient opgemerkt te worden dat een variatie in de weerstandswaarde een ongeveer
gelijk grote invloed heeft op de waarde van de arbeidsfactor. Een weerstandswaarde
die bijvoorbeeld 10 % kleiner is, geeft respectievelijk: COS'P1 spoel = 0,18 en
COS'P6 spoelen = 0,23.

3.1.2 Berekening nit de d.c. component

In de ingeschakelde stroom van bet secundaire circuit bevindt zich een gelijkstroom
component volgens de volgende vergelijking (zie ook bijlage 3.1: Low-voltages fuses,
Part 1: General requirement (lEe 269-1»:
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Ida is de waarde van de gelijkstroomeomponent op het moment dat de stroom
ingesehakeld wordt. id is de waarde van de gelijkstroomeomponent op het tijdstip t.
De referentie van de tijd is het moment dat de stroom wordt ingesehakeld. Met
behulp van de waarden van Ida, id en t kan de verhouding R tot L en vervolgens de
cos<p berekend worden:

- cosq> = cos(arctan(<a>L/R)) met <a> = 211'J
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Figuur 3.2: Gemeten spanningen en stromen van het bestand
SlPOIl 1.ase (1 deelspoel)

Deze methode is uitgevoerd voor een vijftal versehillende insehakelhoeken 11'. De 11' is
het hoekversehil tussen de positieve spanningsnuldoorgang (d.w.z. als de spanning van
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negatieve- naar positieve waarden gaat) en het moment van het inschakelen van de
stroom. Voor iedere '" is de stroom driemaal ingeschakeld, in totaal zijn er dus
vijftien "schoten" verricht. Een voorbeeld van de gemeten spanningen en -stromen is
weergegeven in figuur 3.2. Voor deze meetmethode is alleen de secundaire stroom
relevant. De code "SIPOI1 l.ASC" van het databestand in figuur 3.2 heeft de
volgende betekenis: "SI" =-1 deelspoel in serle, "PO" = geen deelspoel parallel, "11" =
de inschakelhoek '" = 2 . 1r • 50 . t met t = 1 InS, " 1" = het eerste schot en "ASC"
geeft aan dat de data in ASCII-formaat is. -

De meetdata is geleverd met behulp van het CAMAC-meetsysteem in de vorm van
een binaire file. Deze data is vervolgens omgezet in een ASCII-file met behulp van
het programma CAMASC (geschreven in de vakgroep elektrlsche energiesystemen).
Tenslotte kan met behulp van het numerieke programma MATLAB de data van de
ASCII-file weergegeven worden in een grafiek. Het script (= stukje programma) voor
het weergeven van de meetdata is gegeven in bijlage 2.3: draw.m.

Voor de bepaling van de waarden van Ida, id en t is het plaatje van de secundaire
spanning en -stroom (onderste plaatje van figuur 3.2) uitvergroot tot ongeveer 32 cm
bij 24 cm (breedte bij hoogte).

Vervolgens zijn door alle positieve- respectievelijk negatieve toppen een e-machtvor
mige kromme getrokken met behulp van een "french curve"-mal. Het gemiddelde van
deze e-machtvormige krommen is de gelijkstroomcomponent van waaruit de parame
ters Ida, id en t bepaald worden en tenslotte de COSql. De waarden van de arbeidsfactor
(= COSql) voor de vijftien schoten, met in het secundaire circuit (zie figuur 2.1) een
deelspoel als belasting, zijn weergeven in figuur 3.3. Het bijbehorende matlab-script
voor het berekenen van de arbeidsfactoren is opgenomen als bijlage 3.3: dc_graf.m.

GRAFISCHE METHODE: Afleesfout o.s mm II SlPOIl_1 t/rJJ SlP015_3 [29 april 1992)
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Figuur 3.3: Arbeidsfactor van het totale testcircuit van de be
standen SIP0I1_1 tim S1P0I5_3 (1 deelspoel)
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Het is duidelijk in figuur 3.3 te zien dat ten gevolge van een toenemende inschakel
hoek 1&' er een lichte stijging zit in de arbeidsfactor. in paragraaf 3.2 zal de oorzaak
van deze stijging verklaard worden. Tevens treedt bij een toenemende 1&' ook een
toename in de spreiding van de arbeidsfactor op. De spreiding is als voIgt te verkla
ren:

1. Tekenfout: Ten gevolge van het tekenen van de e-machtvorrnige krommen door
de positieve- respectievelijk negatieve toppen, wordt een zekere mate van
onnauwkeurigheid gei"ntroduceerd.

2. AfIeesfout: Na dat de uitdempende gelijkstroomcomponent zo nauwkeurig
mogelijk bepaald is, geeft het aflezen van de waarden van Ido, id en took nog
een bepaalde onnauwkeurigheid.

Wat betreft de afleesfout, deze is in de figuur 3.3 weergegeven in de vorm van de
vertikale paaltjes. Het blijkt dat bij een afleesfout van 0,5 mm reeds een behoorlijke
spreiding gei"ntroduceerd wordt, bij de hogere waarden van de inschakelhoek 1&' (daar
waar de stroom steeds symmetrischer wordt). In figuur 3.4 is de relatieve afleesfout
voor de databestanden SIPOI1 1 tim SIP0I5 3 gegeven. Overigens blijkt bij een
afleesfout van bijna 1 mm de relatieve afleesfout bij een inschakelhoek van ongeveer
80 graden op te lopen tot over de 100 % !

GRAFlSCHE METHODE: Afleesfout van 0.5 mID II SlPOll_1 tim S1P015_3 [29 april 1992]
6O..----..........--.,........---.---.,........----.---.,........----r-----,
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-> psi [graden)

Figuur 3.4: Relatieve afleesfout van de bestanden SlPOIl 1 tim
S1P0I5 3 (1 deelspoel) -

Het zal duidelijk zijn dat deze methode ten gevolge van de teken- en afleesfout nogal
onnauwkeurig kan zijn bij grotere waarden van de inschakelhoek. Wat betreft de
afleesfout is het mogelijk deze te verkleinen indien men de grafiek van de secundaire
stroom vergroot en dan de waarden afleest. De mate van de teken-onnauwkeurigheid
zou nog verder bekeken moeten worden om hierover een zinvolle uitspraak te doen.
Aangenomen dat de tekenfout kleiner is dan de afleesfout, dan is deze methode
redelijk nauwkeurig voor inschakelhoeken beneden de 40 graden (zie figuur 3.4).
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Deze methode is behalve voor 1 deelspoel (bestanden: SlPOIl_1 tim SlP0I5_3) in
het secundaire circuit, eveneens uitgevoerd voor 6 parallelle deelspoelen (bestanden:
SOP6Il_1 tim SOP6I5_3) voor een vijftal verschillende inschakelhoeken 1IJ. De
resultaten zijn weergeven in figuur 3.5 (de arbeidsfactor) en figuur 3.6 (de relatieve
fout).

GRAFlSCHE METHODE: Afleesfout 0.5 mm II SOP61U tim SOP615_3 [29 april 1992]
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Figuur 3.5: Arbeidsfactor van het totale testcircuit van de be
standen SOP6Il_1 tim SOP615_3 (6 deelspoelen)
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Figuur 3.6: Relatieve afleesfout van de bestanden SOP6Il 1 tim
SOP615 3 (6 deelspoelen) -

Buiten het feit dat de waarde van de arbeidsfactor natuurlijk verschillend is voor 1
deelspoel (figuur 3.3 en 3.4) of bij 6 parallelle deelspoelen (figuur 3.5 en 3.6) in het
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secundaire circuit, zijn de resultaten vergelijkbaar. Voor beide situaties stijgt de
waarde van de arbeidsfactor naarmate de inschakelhoek llJ toeneemt. Tevens geldt dat
de spreiding in de arbeidsfactor eveneens toeneemt met toenemende inschakelhoek.

3.2 Digitale/software-matige meetmetbode

Een geavanceerde methode voor het bepalen van de arbeidsfaktor van het totale
testcircuit is met behulp van het zogenaamde "curve fitting" dat met behulp van een
softwarepakket wordt uitgevoerd. Het komt er in feite op neer dat er door de
meetdata een kromme wordt getrokken (met een vooraf gedefinieerd funktievoor
schrift) die de meetdata zoveel mogelijk benaderd.

Het doel van de curve fitting is om de parameters (amplitude I, fasehoek cp en de
inschakelhoek llJ en de frequentie f) van de ingeschakelde stroom te bepalen. De
vorm van de stroom is weergeven in vergelijking 3.1.

i(t) = ]·[sin«&>t+llJ-CP) - exp(-t/T)·sin(llJ-cp)] (3.1)

De spanning is als voIgt gedefinieerd: u(t) = U . sin(<&lt + llJ). De fasehoek cp en de
tijdconstante T zijn afhankelijk van elkaar. De relatie tussen cp en Tis: cp =
arctan( <&l T) met T = L/R. De induktiviteit L is in figuur 2.1 terug te vinden. De
weerstand R is de inwendige weerstand van de spoel, de shunt, de synchrone schake
laar en de aansluitkabels tesamen.

Het bepalen van de parameters I, cp en llJ gaat als voIgt in zijn werk. Ten eerste moet
de meetdata in binaire code, zoals die door het CAMAC-systeem wordt opgeslagen
worden omgezet naar ASCII-code, met behulp van het programma CAMASC (ge
schreven in de vakgroep elektrische energiesystemen). Met dit programma kan het
aantal datapunten gereduceerd worden door middel van een reductiefactor. Door de
reductie zullen een aantal opeenvolgende datapunten uitgemiddeld worden tot een
nieuw datapunt. Overigens het reduceren van de meetdata is niet in alle gevallen
nodig. De gebruikte software om de data te manipuleren legt een bovengrens op voor
het maximaal aantal in te lezen datapunten.

De inschakelhoek llJ (fasehoek tussen de positieve secundaire spanningsnuldoorgang
en het moment van het inschakelen van de secundaire stroom) is niet uit de geredu
ceerde ASCII-file bepaald maar uit de orginele binaire file. De bemonsteringstijd van
de binaire file is 50 IJ.S, terwijl door een reductiefactor van zes de bemomsteringstijd
van de ASCII-file vergroot is tot 300 IJ.S. Het zal duidelijk zijn dat door het toepassen
van een reductiefactor de inschakelhoek onnauwkeuriger bepaald kan worden.

De hoekfrequentie <..> blijkt nagenoeg geen verandering te vertonen tijdens het
uitvoeren van de metingen, waardoor deze als een constante beschouwd kan worden.
De waarde van de frequentie is 50 Hz, dus <..> = 2 . 7r • 50.



3. Meetmetboden voor bet bepalen van de arbeidsfactor van een testcircuit 23

Voordat er een keuze is gemaakt uit de aangeboden software van bet rekencentrum
van de T.U.£. zijn eerst de voordelen en vooral ook de nadelen van de betreffende
softwarepakketten naast elkaar gezet. In bijlage 3.4 wordt puntsgewijs de software
behandeld die voor de curve fitting geschikt is. Ondanks dat aIle vermelde program
matuur geschikt is voor curve fitting en de presentatie van de data is de keuze
gevallen op het numerieke pakket PC-Matlab (versie 3.5j, January 28 1991). Eerder
opgedane positieve ervaring met dit pakket heeft de doorslag gegeven.

Het is de bedoeling dat de functie fmins (een MATLAB functie) een kromme geeft
die zo dicht mogelijk in de buurt van de aangeboden meetdata ligt (niet perse door
ieder punt) volgens een vooraf aangegeven functie (zogenaamde curve fitting).
Aangezien de inschakelhoek 11' reeds bepaald is uit de binaire file, de frequentie als
een constante beschouwd kan worden en de tijdconstante f uit te drukken is in de
fasehoek q>, zijn aIleen de amplitude I en de faseboek q> onbekend.

Voor het berekenen van de arbeidsfactor van het totale testcircuit zijn een tweetal
functies en een script nodig. Het script pf tot (zie bijlage 3.5) dient ervoor om de
meetdata van de stroom in te lezen en de-functie fmins aan te roepen, tenslotte wordt
de berekende I en q> op het scherm getoond. Bij het aanroepen van de functie fmins
moeten voor de stroom en de fasehoek initiele waarden worden meegegeven. De
functie fmins minimaliseert het verschil tussen de meetdata en een vooraf gedefi
nieerd functievoorschrift. Het functievoorschrift dat de meetdata zo goed mogelijk
benaderd is gegeven in de functie pf totl (zie bijlage 3.6). De functie is de vergelij
king van een ingeschakelde en vervolgens uitdempende stroom die weergegeven is in
vergelijking 3.1. Het criterium voor het nauwkeurig uitvoeren van de curve fitting is
door de som van de kwadratische verschillen tussen de meetdata en het functievoor
schrift punt voor punt te minimaliseren.

Met een deelspoel in het secundaire circuit (zie figuur 2.1) is voor een vijftal
verschillende inschakelhoeken de arbeidsfactor van het totale testcircuit berekend. De
curve fitting is uitgevoerd voor de eerste twee perioden van het asymmetrische deel
van de secundaire stroom (datapunten 178 tim 345). De hardware bestond uit een
Olivetti Personal Computer M24 (XT-versie) met coprocessor. De rekentijd voor de
curve fitting van een meting is ongeveer 2 a3 minuten.

De numerieke waarden van de berekende arbeidsfactoren bij verschillende inschakel
hoeken zijn weergegeven in bijlage 3.7: cur graf.m. De waarden zijn met behulp van
dat script grafisch weergegeven in figuur 3.7. In figuur 3.7 is duidelijk te zien dat er
nagenoeg geen spreiding optreedt in de berekende waarden van de arbeidsfactor
(vergelijk met figuur 3.4 en 3.5). WeI is er een lichte stijging in de arbeidsfactor waar
te nemen bij een toenemende waarde van de inschakelboek 11'. Deze toename zal
later in dit hoofdstuk worden verklaard.

Tevens is deze meetmethode voor de bepaling van de arbeidsfactor nogmaals
uitgevoerd bij een secundaire belasting met zes paraIleIle deelspoelen. De effectieve
secundaire stroom is daardoor met een factor drie vergroot (van 2 leA tot 6 leA). De
waarden van de arbeidsfactor is ten gevolge van een andere secundaire belasting
natuurlijk gewijzigd, maar de geringe spreiding en de lichte stijging in de arbeidsfac-
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tor is vergelijkbaar met de resultaten van een deelspoel als belasting. Zie figuur 3.8
voor de arbeidsfactoren van de meetfiles SOP6I1_1 tim SOP615_3.

CURVE.FITTING: parameters ampl en phi (#178 . #345) SlPOIl_1 tim SlPOIS_3 [4 mei 1992J
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Figuur 3.7: Arbeidsfactor van het totale testcircuit van de be
standen S1P0I1_1 tim S1P0I5_3 (1 deelspoel)

CURVE-FITTING: parameters ampl en phi (#178· #J45) SOP6I1_1 tim SOP6I5_3 [4 mei 1992]
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Figuur 3.8: Arbeidsfactor van het totale testcircuit van de be
standen SOP6I1_1 tim SOP615_3 (6 deelspoelen)

De mate van nauwkeurigheid van de curve fitting kan op twee manieren tot uitdruk
king worden gebracht.

Een methode is de optische controle waarmee zowel de gemeten datapunten als het
functievoorschrift van de stroom (zie vergelijking 3.1) met de berekende parameters,
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in een plaatje worden weergegeven. Als de beide krommen over elkaar vallen is
aangetoond dat de curve fitting met voldoende nauwkeurigheid is uitgevoerd. In
figuur 3.9 is voor een meting (bestand SOP6I1 1) deze methode uitgevoerd (zie ook
bijlage 3.8: controle.m). Het blijkt dat de curve fitting zo goed is uitgevoerd dat de
krommen van de meetwaarden en het functievoorschrift niet meer van elkaar te
onderscheiden zijn. Echter over de exacte nauwkeurigheid kan geen uitspraak worden
gedaan. Dit is weI mogelijk met de tweede controle mogelijkheid.
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Figuur 3.9: Optische controle van de curve fitting
van het bestand SOP6I1 1 (6 spoelen)
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De tweede controle mogelijkheid is de analytische controle die gebruikt maakt van de
numerieke waarde van de som van de kwadratische verschillen tussen de meetdata en
het functievoorschrift. De som wordt berekend in de functie pf tot1 (zie bijlage 3.6).
De onnauwkeurigheid die in de gemeten data zit is tweeledig, namelijk een fout ten
gevolge van de ijking van het CAMAC-meetsysteem en de digitale fout van ± 1
niveau (zie ook paragraaf 2.2 foutenanalyse).

Als we in eerste instantie aIleen uitgaan van de fout ten gevolge van de variatie van
± 1 niveau in de meetdata, dan kan het volgende over de nauwkeurigheid van de
curve fitting gezegd worden. Voor ieder datapunt geldt:

d· = d· + r·I I I

(d j = de benadering van datapunt i, d j = het werkelijk datapunt i en r j = de ruis in
datapunt i). Overigens met de ruis wordt de variatie van ± 1 niveau bedoeld. Voor
de metingen SlPOIl 1 tim SlP0I5 3 is de ruis ± 71, terwijl voor de metingen
SOP6Il_1 tim SOP6I5_3 de ruis ± 105 is (zie paragraaf 2.2 foutenanalyse).

Indien aan de volgende ongelijkheid wordt voldaan, dan is de fout in de curve fitting
binnen de marges van de onvermijdelijke ruis van de digitale meetdata:

(q = de som van de kwadratische verschillen, D = het aantal datapunten (van 178 tot
345 = 167». In het meest ongunstigste geval zal ieder datapunt een niveau ruis
(hetzij 71 of 105) in zich hebben. Vermenigvuldigt men het kwadraat van de ruis met
het aantal datapunten dat aan de curvefitting is aangeboden, dan heeft men een
waarde voor de som van de kwadratische verschillen (D . r j

2
). Als de waarde van de

som van de kwadratische verschillen, (q) welke voIgt uit de functie pttotl (bijla-
ge 3.6) kleiner is dan D . rj

2
, dan valt de nauwkeurigheid binnen de ruis van de

gemeten datapunten. In tabel 3.2 zijn als voorbeeld de som van de kleinste kwadraten
vermeld, zoals ze berekend zijn met de functie pttotl.

Tabel 3.2: Som van de kleinste kwadraten

stand q D . r.2
I

SOP6Il 1 9,0626 . lOS 1,8411 . 106

SOP6I2 1 8,8511 . lOS "

SOP6I3 1 3,6322 . Hfi "

SOP6I4 1 1,4118 . 106 "

SOP6I5 1 1,5531 . 106 "
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Ook met de analytische methode blijkt dat de curve fitting zeer nauwkeurig uitge
voerd is. De waarde van de som van de kleinste kwadraten geeft de mate van de
nauwkeurigheid aan.

3.3 Vergelijking van de meetmethoden

De te vergelijken methoden voor het bepalen van de arbeidsfactor van het totale
testcircuit zijn:

1. Berekening uit de circuitparameters (paragraaf 3.1.1),
2. Berekening uit de d.c. component (paragraaf 3.1.2),
3. Digitale/software-matige meetmethode (paragraaf 3.2).
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In tabel 3.3 zUn de minimale- en maximale waarden van de arbeidsfactoren van het
totale testcircuit gegeven. De arbeidsfactoren (methode 2 en 3) zijn bepaald met een
inschakelhoek Wwelke varieert van 10 graden tot 50 graden (de eerste negen
meetpunten, zie ook de figuren 3.3, 3.5, 3.7 en 3.8).

I Tabel 3.3: arbeidsfactor (min en max) I
I methode I 1 deelspoel I 6 deelspoelen I

1 0,20 0,26

2 0,10 - 0,18 0,20 - 0,24

3 0,16 - 0,19 0,23 - 0,26

De eerste methode vereist een zeer nauwkeurige administratie van de impedantie van
het openbare net en de transformator in het laboratorium. Indien deze administratie
niet aanwezig is, is deze methode nogal tijdrovend. Overigens blijkt dat de arbeids
factor zowel voor een deelspoel als voor zes parallelle deelspoelen als secundaire
belasting hoger is dan volgens de methoden 2 en 3. De hogere waarde van de
arbeidsfactor kan ten gevolge zijn van een verkeerde weerstandswaarde (foutieve
administratie) van het totale testcircuit. Voor een weerstandswaarde die 10 % lager
is, zijn de arbeidsfactoren voor 1 deelspoel en 6 deelspoelen respectievelijk 0,18 en
0,23 (zie ook paragraaf 3.1.1).

Het nadeel van de administratie van de impedanties wordt door de tweede methode
ondervangen, omdat deze allee~ de ingeschakelde stroom nodig heeft voor het
bepalen van de arbeidsfactor. Echter deze methode heeft weer als nadeel dat ten
gevolge van de tekenfout en de afleesfout een relatief grote spreiding in de arbeids
factor aanwezig (kan) zijn.

De derde methode doet de twee nadelen van de voorgaande methoden teniet. Er is
geen administratie van het voorgaande elektriciteitsnet nodig en de spreiding in de
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arbeidsfactor is acceptabel klein (zie bovenstaande tabel met de minimale en
maximale waarden van de arbeidsfactor).
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Met behuip van de t-verdeling (student-verdeling) [3] is het mogelijk om een schat
tingsinterval voor het popuiatiegemiddeide IJ. te berekenen. De berekening van de
95 % betrouwbaarheidsintervallen van IJ. is voor methode 2 en 3 in bijiage 3.9:
"Matlab-script: stat.m" weergegeven (hierin staan ook de waamemingen vermeId). De
ongelijkheid die moet worden berekend is:

"gem - t . (s/-In) < IJ. < Xgem + t . (s/-In)

De parameters in de bovenstaande ongelijkheid zijn achtereenvolgens: xgem = de
gemiddeide waarde, t = voIgt uit de tabel van de t-verdeling voor een aantal
vrijheidsgraden en een overschrijdingskans, s = de standaardeviatie, n = het aantal
waarnemingen en IJ. = het popuiatiegemiddeide. De betrouwbaarheidsintervallen zijn
in tabel 3.4 gegeven. Tussen haakjes is ook de standaarddeviatie s van de twee
methoden vermeid.

Tabel 3.4: 95 % betrouwbaarheidsintervallen v.h. gemiddeide IJ. (arbeidsfactor)

methode 2 methode 3

1 deeispoel 6 deeispoelen 1 deeispoel 6 deeispoelen

0,14 < IJ. < 0,17 0,21 < IJ. < 0,23 0,17 < IJ. < 0,19 0,24 < IJ. < 0,25
(s = 0,0235) (s = 0,0124) (s = 0,0124) (s = 0,0101)

De betrouwbaarheidsintervallen van methode 2 geven een Iagere geschatte waarde
van de arbeidsfactor dan die van methode 3. De oorzaak hiervan is de grotere
spreiding in de gemeten arbeidsfactoren van methode 2 ten opzichte van methode 3
(zie bovenstaande tabel van de 95 % betrouwbaarheidsintervallen).

Aangezien de digitale/software-matige meetmethode (methode 3) de meest betrouw
bare waarden voor de arbeidsfactor van het totale testcircuit geeft, verdient deze
methode de voorkeur ten opzichte van methode 1 en 2. De resultaten van methode 3
zullen in de navolgende paragraaf verder worden verwerkt.

3.4 Model van bet totale testcircuit

Met behuip van de digitale/software matige meetmethode is de arbeidsfactor van het
totale testcircuit bepaaid. Een stap verder is om het totale testcircuit in een vervan
gingingsschema te gieten. Het vervangingsschema bestaat uit een spanningsbron en
een drietal serieschakelingen van weerstanden en spoelen. De serieschakelingen
representeren: het openbare 10 kV elektriciteitsnet, de 10 kV/380 V transformator in
het Iaboratorium en het secundaire circuit (bestaat uit: spoel, shunt, synchrone
schakelaar en kabels). Als controle mogelijkheid kunnen de berekende impedanties
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vergeleken worden met de impedanties zoals ze in paragraaf 3.1.1 Berekening uit de
circuitparameters, zijn bepaald.

Voor bet berekenen van de totale weerstand en -inductiviteit moet de arbeidsfactor
en de impedantie van bet totale testcircuit berekend worden. De arbeidsfactor van
bet totale circuit is reeds in paragraaf 3.2 bepaald en de totale impedantie voIgt uit
de amplitude van de secundaire spanning indien er nog geen stroom vloeit (open
klemspanning) (Vtot ) en de amplitude van bet symmetriscb deel van de secundaire
stroom (ltot). De impedantie en vervolgens de weerstand en de inductiviteit worden
als voIgt berekend:

Ztot = V tot I I tot,

R.ot = Ztot x cosQ>tot'

Xtot = Ztot x sin(arccos(cosQ>tot».
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60 f- c c ; -i

De waarden van de Ztot, Rtot en ~ot zijn berekend met bebulp van bet script imp.m
en de functie impl.m, welke respectievelijk zijn opgenomen in bijlage 3.10 en 3.1l.
De resultaten met een deelspoel als secundaire belasting zijn in figuur 3.10 weergege
ven. Tevens zijn in figuur 3.11 de waarden van Ztot, Rtot en ~ot voor zes parallelle
deelspoelen als belasting gegeven.

Totale DelWl:rk (10kV net, trafo eD see. circuit ) II slpOIl_1 tim s1p015_3 [7 mei 1992]:0 140 ...-_--.-__.......-_---. --....-----.---....------,
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Figuur 3.10: De Z, R en X van bet totale testcircuit van de be
standen SlPOIl_1 tIm SlP0I5_3 (1 deelspoel)

Zowel in figuur 3.10 als 3.11 is er een stijging in de weerstandswaarde te zien. Deze
toename is toe te scbrijven aan de temperatuurstijging van de weerstanden die zicb in
bet totale circuit bevinden. De metingen met een deelspoel in bet secundaire circuit
(figuur 3.10) vertoont een lineaire toename van de weerstandswaarde, omdat de bele
serie metingen acbter elkaar (zonder pauze) is uitgevoerd. Bij de metingen met zes
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. . .
.........................................................a ...................•....._ , ~ ..

paraIleIle deelspoelen springt de weerstandswaarde na de negende meting naar een
lagere waarde. Deze afname is ten gevolge van een pauze van ongeveer een balf uur
tussen de negende en tiende meting, waardoor de weerstanden in bet circuit konden
afkoelen. De inductiviteit kan tijdens de metingen als constant verondersteld worden
voor zowel de metingen met een deelspoel als zes paraIleIle deelspoelen.

Op een soortgelijke wijze kuooen ook de impedantie (Zsec)' de weerstand (Rsec) en de
inductiviteit (~) van bet secundaire circuit berekend worden. Allereerst dient de
arbeidsfactor van bet secundaire circuit (cos'Psec) te worden bepaald. De arbeidsfactor
kan op drie manieren bepaald worden:

1. uit bet faseverscbil van de spannings- en stroomnuldoorgang,
2. uit de vermogensvergelijking,
3. uit de functievoorscbriften van spanning en stroom die met bebulp van de curve

fitting bepaald kuooen worden.

TotaJe netwerk (101tY net, trBfo en lee. circuit ) II s0p6I1_1 tim sOp6lS_3 (7 mei 1992]:0 4S ,....-_..........__..--_..........__......._.....,....__..,........_--.-_----,

e
~ 40; :...: ..: : ; : : :. ..: :...:..;..:.: .

><
c
u

t 30 f- ~ , _......................................................... ...,

e.c
~ 2S

~ 20

.+
e IS
.c:! 10 .

N

1 SO~-~2~--47----6';----8:---~1:':"0----:l:'=2--1~4---:16

-> nummer metiDg

Figuur 3.11: De Z, R en X van bet totale testcircuit voor de
bestanden SOP6I1_1 tim SOP6I5_3 (6 deelspoelen)

De eerste manier is aIleen voldoende nauwkeurig indien de nuldoorgangen met
voldoende nauwkeurigbeid bepaald kuooen worden. De grootte van de bemonste
ringstijd is bepalend voor de afwijking van bet nulpunt in de tijdas. De scbaalfactor
(= aantal eenheden per digitaal niveau) is bepalend voor de afwijking in de
spannningas c.q stroomas. Overigens mogen de signalen geen offset hebben omdat
anders de nulpunten verschoven worden.

Als voorbeeld zal aIleen de invloed van de grootte van de bemonsteringstijd aan
scbouwelijk gemaakt worden. Er is gemeten met een bemonsteringstijd van 50 J1.S
(binaire datafile), dus de fout in zowel bet spannings- als stroomnulpunt kan 50 J1.S
bedragen. In bet ongunstigste geval zal de fout in bet tijdsverscbil tussen spanning en
stroom 100 J1.S bedragen. Voor de secundaire belasting van een deelspoel is het
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tijdsverschil (lot) tussen spanning en stroom 4,35 ms. De cosCPsee wordt ais voIgt
berekend:

cos'Psec = cos(2 . 7r ·50 . lot) = 0,2028
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Zoais gezegd is in het ongunstigste geval het tijdsverschil lot twee tijdsamples kleiner
of groter, dus respectievelijk 4,25 rns of 4,45 rns. De bijbehorende waarden van de
arbeidsfactor zijn respectievelijk cos'Psee = 0,2334 of cosCPsee = 0,1719. Ten opzichte
van de eerst berekende arbeidsfactor zijn de relatieve fouten respectievelijk: 15,1 %
en 15,2 %. Kortom de sampletijd van 50 IJS is te groot voor het nauwkeurig bepalen
van de arbeidsfactor. Overigens de afwijking in de spannings- en stroomas is nog niet
eens meegenomen.

De arbeidsfactor kan ook bepaald worden uit de vermogensvergelijking (methode 2).
Aangenomen dat de vergelijkingen van de stroom en de spanning er ais voIgt uit zien:

Uit de berekening van het gemiddelde schijnbare vermogen over een periode (of een
veelvoud daarvan) kan de arbeidsfactor eenvoudig bepaald worden.

De arbeidsfactor van het secundaire circuit is voor een vijftiental metingen op deze
wijze berekend (zie bijlage 3.12: script ptsec en bijlage 3.13: functie ptsec1). De
metingen zijn wederom verricht met een deeispoel (bestanden SIPOIl_l tim
SIP0I5_3) en zes deeispoelen parallel (bestanden SOP6I1_1 tim SOP6I5_3) ais
secundaire belasting. De resultaten zijn weergeven in respectievelijk figuur 3.12 en
figuur 3.13.

In beide figuren is een lichte stijging in de arbeidsfactor waar te nemen naarmate het
aantal metingen toeneemt. De spreiding in de waarde van de arbeidsfactor van de
verschillende metingen is niet noemenswaardig groot.

De derde methode voor het berekenen van de arbeidsfactor uit het functievoorschrift
(dat met behulp van curve fitting bepaald kan worden) is niet uitgevoerd. Het is aan
te bevelen om in een eventueel vervoIgproject dit alsnog te doen.

Nu de cos'Psec bekend is moet aIleen de Zsec nog bepaald worden om vervolgens de
~ en ~c te berekenen. De secundaire impedantie wordt bepaald uit de amplitude
van de secundaire spanning (Usee) en de amplitude van bet symmetrisch deel van de
secundaire stroom (~).
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Sec. circuit (spoel, shunt, syn. ICbakeIaar eD bbeIJ) II SIPOIl_l tim SIPOIS_3 [7 mei 1992]
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Figuur 3.12: Arbeidsfactor van het secundaire circuit van de
bestanden SIPOIl_l tim S1P0I5_3 (1 deelspoel)

Sec. circ:uit (spoel, shunt, syn. scbakelaar en kabeIJ) II SOP6Il_l tim SOP6IS_3 [7 lOCi 1992]
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Figuur 3.13: Arbeidsfactor van het secundaire circuit van de
bestanden SOP6I1_1 tim SOP6I5_3 (6 deelspoelen)

De waarden van de Zsec'~ en~ zijn op een gelijksoortige manier bepaald als
Ztot' R.ot en x.ot en eveneens met behulp van het script imp.m en de functie imp1.m,
welke respectievelijk zijn opgenomen in bijlage 3.10 en 3.11. De resultaten van de
secundaire impedantie, -weerstand en -inductiviteit zijn voor een deelspoel als
belasting in figuur 3.14 weergegeven. Voor zes parallelle deelspoelen zijn de resulta
ten in figuur 3.15 gegeven.
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Sec. circuit (spoel, shunt, syn. sehakelaar eD abets) II slpOIl_l tim slpOlS_3 [7 mei 1992)
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Figuur 3.14: De Z, R en X van bet secundaire circuit van de
bestanden SlPOIl_1 tim SlP0I5_3 (1 deelspoel)
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Sec. circuit (spoel, sh1.Ult, syn. sehakelaar eD kabels) II sOp6Il_l tim sOp6I5_3 [7 mei 1992)
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Piguur 3.15: De Z, R en X van bet secundaire circuit van de
bestanden SOP6Il_1 tim SOP615_3 (6 deelspoelen)

In de figuren 3.14 en 3.15 kan de inductiviteit bij de verscbillende metingen als
constant worden bescbouwd. Echter de weerstand van bet secundaire circuit neemt
met bet aantal metingen toe (ten gevolge van temperatuur verboging van de weer
stand), zowel voor de situatie met een deelspoel als met zes parallelle deelspoelen
als secundaire belasting.

Nu zowel de Rlol , XIOI' Rsec en ~c bekend zijn, voIgt uit bet verschil van de weer
standswaarden en inductiviteitswaarden de weerstand en inductiviteit van bet
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voedende net (het openbare elektriciteitsnet (10 kV) en de 10 kV/380 V tr~nsfor

mator in het laboratorium). De Zsec is vervolgens te berekenen uit: Zsec = V(Rsec
2 +

"-se/). De resultaten voor een deelspoel als secundaire belasting zijn gegeven in
figuur 3.16. Voor zes paraIleIle deelspoelen staan de resultaten in figuur 3.17 (met
behulp van bijlagen 3.10 en 3.11).

De inductiviteit van het voedende net is nagenoeg constant. De ogenschijnlijke grote
spreiding met name in figuur 3.16 is ten gevolge van een andere schaal van de y-as
ten opzichte van de voorgaande figuren. In de weerstand van het voedende net is
wederom een stijging waar te nemen ten gevolge van de temperatuurstijging van die
weerstand. De negatieve waarden in de weerstand van figuur 3.16 zijn ten gevolge van
een minder nauwkeurige bepaling van de arbeidsfactor van het secundaire circuit
(met behulp van de vermogensvergelijking). Voor de eerste meting uit figuur 3.16
geldt COSqltot = 0,17, COSqlsec = 0,19, Ztot = 123,81 mn en Zsec = 114,59 mo. Rieruit
kan de Rtot en Rsec berekend worden, deze zijn respectievelijk 20,74 mn en 21,77 mn
dus het verschil geeft een negatieve secundaire weerstand (Rsec = -1,03 mn). Echter
indien zou gelden dat COSqlsec = 0,18 (6 % verschil) dan is Rsec gelijk aan 20,63 mn,
waardoor de weerstand van het voedende net positief wordt, namelijk Rnet = 0,11 mn.
Ret zou waarschijnlijk beter zijn geweest om de arbeidsfactor van het secundaire
circuit met behulp van curve fitting te bepalen (methode drie). De waarde is dan
waarschijnlijk nauwkeuriger te bepalen.

Ter controle kan de impedantie van het voedende net (10 kV en trafo) vergeleken
worden met de impedantie die bepaald is uit de circuitparameters (paragraaf 3.1.1).
De impedantie van het voedende net is weergegeven in figuur 3.16 en 3.17. Uit beide
figuren is de impedantie af te schatten:

Mbv digitale/software-matige meetmethode: Znet + trafo"38OV = 1,5 + 8,5j mn

De impedantie welke berekend is met behulp van de circuitparameters is de somma
tie van de impedantie van het openbare elektriciteitsnet en de 600 kVA transforma
tor.

Mbv berekemng uit de circuitparameters: Znet + trafo 380 V = 2,53 + 8,86j mn

Ret blijkt dat beide berekemngen van de impedanties vrij goed met elkaar overeen
komen.

Tenslotte als algemene opmerking iets over de spanningsbron van het testcircuit. De
spanningsbron bestaat bij de voorgaande metingen uit een 10 kV/380 V transforma
tor aan bet openbare 10 kV elektriciteitsnet in plaats van een kortsluitgenerator die
in de keuringslaboratoria te vinden zijn. De verwachting ten aanzien van de circuitpa
rameters was dat met aIleen de weerstand maar ook de inductiviteit van het testcir
cuit zou veranderen bij een variatie van de inschakelhoek "'. Echter bij nagenoeg
maximaal asymmetrische- tot nagenoeg symmetrische inschakelstromen blijkt de
inductiviteit met te varieeren. Ook bij verschillende grootte van de stromen (2 kA en
6 kA effectief bij symmetrisch deel) is geen variatie in de inductiviteit waar te nemen.
Ret kan zijn dat de stroom te klein is geweest om de inductiviteit te beYnvloeden.
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Het is ook best mogelijk dat met een kortsluitgenerator als spanningsbron weI een
verandering in de arbeidsfactor waar te nemen is. De reden daarvan zou een variatie
in de rotorsnelheid kunnen zijn op het moment dat de stroom ingeschakeld wordt.
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Voedende net (10 tV nel en lrBfo) II slpOll_11/m slpOI5_3 [7 mei 1992)
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Figuur 3.16: De Z, R en X van het voedende net van de be
standen SlPOIl_1 tim SlPOIS_3 (1 deelspoel)

:0 Voedende net (10 kV net en lrBfo) II s0p6I1_1 tim sOp6I5_3 [7 mei 1992]
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Figuur 3.17: De Z, R en X van het voedende net van de be-
standen SOP6I1 1 tim SOP6IS 3 (6 deelspoelen)-
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4. Variatie van de circuitparameters

Samenvatting: Dit hoofdstuk behandelt de invloed van de stroom en de frequentie op
de circuitparameters weerstand R en reactantie X De stroom blijkt
aUeen invloed te hebben op de weerstandswaarde (ten gevolge van de
temperatuurstijging). De frequentie heeft echter ten gevolge van de
stroomverdringing zowel invloed op de R als de X
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In de lEe-norm High-voltage fuses, Part 3: Determination of short-circuit power
factor for testing current-limiting fuses and expulsion and similar fuses (publication
282-3) [2], wordt vermeld dat de weerstand en de reactantie van een testcircuit
afhankelijk is van zowel de stroom als de frequentie. De variatie in de weerstand en
de reactantie is nagegaan voor het testcircuit zoals weergegeven in figuur 2.1.

4.1 Stroomatbankelijkheid

De stroomafhankelijkheid van de weerstand R en de reactantie X is in feite in
paragraaf 3.4 reeds behandeld. Voor de volledigheid zal het hier nogmaals in het kort
beschreven worden. Er is uitgegaan van een effectieve stationaire stroomwaarde van
2 kA en 6 kA in het secundaire circuit. De instelling van de stroomwaarden is
geschied met behulp van de secundaire belasting van het testcircuit (zie figuur 2.1),
welke respectievelijk bestaat uit een deelspoel en zes parallel geschakelde deelspoe
len. Tevens zijn voor beide gevallen de metingen uitgevoerd met verschillende di/dt
door de inschakelhoek '" (faseverschil tussen de positieve spanningsnuldoorgang en
het inschakelen van de stroom) te varieren van ongeveer 10 graden (bijna asymmetri
sche inschakeling) tot 80 graden (bijna symmetrische inschakeling).

In de figuren 4.1 en 4.2 (welke overigens identiek zijn aan de figuren 3.10 en 3.11) is
de impedantie van het totale netwerk (10 kV net, transformator en secundair circuit)
gegeven. In figuur 4.1 is uitgegaan van een secundaire belasting van een deelspoel
(leff = 2 kA) en in figuur 4.2 van zes parallel geschakelde deelspoelen (leff = 6 kA).
In totaal zijn er vijftien metingen verricht bij een vijftal verschillende inschakelhoeken
en dus ook vijf verschillende di/dt 'so De inschakelhoeken zijn voor de eerste drie
metingen 15 graden, de volgende groepen van drie achtereenvolgens 30 graden,
45 graden, 60 graden en 80 graden.

Het blijkt uit de figuren 4.1 en 4.2 dat de weerstand met het aantal metingen
toeneemt zodat men in eerste instantie zou kunnen concluderen dat de weerstands
waarde afhankelijk is van de di/dt (de inschakelhoek ",). Echter als men beide
figuren vergelijkt blijkt dat de weerstand in beide figuren lineair toeneemt maar dat
bijvoorbeeld in figuur 4.2 een neerwaartse sprong zit tussen de negende en tiende
meting. De verklaring is vrij eenvoudig, namelijk de toenemende weerstandswaarde is
met ten gevolge van een varierende di/dt maar van de temperatuurstoename van de
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weerstand. De metingen van figuur 4.1 zijn aIle achter elkaar (zonder pauze)
uitgevoerd, zodat de weerstandstoename lineair verloopt. De sprong in figuur 4.2 is
tengevolge van een pauze van ongeveer een half uur tussen de negende en tiende
meting, zodat de weerstand kon afkoelen. Voor de bevestiging van deze conclusie zou
het natuurlijk beter zijn geweest als de metingen ook andersom verricht waren, dat
wil zeggen beginnend met t ~ 900 (symmetrische inschakeling) naar t ~ 0° (asymme
trische inschakeling). De weerstand zou dan bij toenemende waarde van de inschakel
hoek t moeten afnemen. Wat betreft de reaetantie blijkt uit de figuren 4.1 en 4.2 dat
deze constant blijft.r----=-----------------------..,

100 ~ ..__ , - .

Totale netWeri: (lOkV net. trafo en sec. circuit) II slpOIl_l tim slpOI5_3 [7 mei 1992]
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Figuur 4.1: De Z, R en X van het totale testcircuit van de be
standen SlP0I1_1 tim SlP0I5_3 (1 deelspoel)
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Figuur 4.2: De Z, R en X van het totale testcircuit van de be
standen SOP6I1_1 tim SOP6I5_3 (6 deelspoelen)
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Samenvattend kan voor de meetopstelling zoals deze gegeven is in figuur 2.1 gecon
cludeerd worden dat zowel de weerstand als de reactantie niet direct afhankelijk zijn
van de inschakelhoek 1IJ (of de stroom). De weerstand is weI afhankelijk van de
temperatuur en dus indirect ook van de grootte van de stroom.

4.2 Frequentieafbankelijkheid

De arbeidsfactor van een testcircuit wordt volgens de IEC-norm bepaald met behulp
van een frequentie van 50 Hz (zie paragraaf 3.1). De instelling van de arbeidsfactor
geschiedt met een combinatie van een of meerdere reactantie(s) en een of meerdere
weerstand(en). In de IEC-normen (269-1 [1] of 282-3 [2]) wordt echter niet vermeld
hoe de weerstanden en de reactanties onderling met elkaar verbonden dienen te
worden. In paragraaf 4.2.1 zal met behulp van een serle- en parallelschakeling
nagegaan worden of beide schakelingen behalve bij 50 Hz ook bij hogere frequenties
nog eenzelfde gedrag vertonen met betrekking tot de impedantie.

Tijdens het doorsmelten van een smeltveiligheid zullen er hogere harmonischen in de
stroom voorkomen. Ten gevolge van de hogere frequenties zal de stroomverdringing
(skin- en proximity effect) zich steeds meer laten gelden. De stroomverdringing wordt
in paragraaf 4.2.2 behandeld.

4.2.1 Serieschakeling versus parallelschakeling

Met behulp van een weerstand en een spoel in het testcircuit kan een bepaalde
waarde van de arbeidsfactor worden ingesteld. De manier waarop de componenten
met elkaar verbonden zijn (serie of parallel) is bepalend voor het gedrag van het
circuit. Het is zondermeer mogelijk om een parallelschakeling, welke bijvoorbeeld
bestaat uit een weerstand en een zelfinductie, om te zetten in een serieschakeling met
een weerstand en een zelfinductie. Echter de equivalente serieschakeling voor
bijvoorbeeld 50 Hz zal bij hogere frequenties een ander gedrag vertonen met
betrekking tot de absolute impedantie en de fasehoek, dan de parallelschakeling.

Als voorbeeld wordt een parallelschakeling met een weerstand ~ en een spoel L..
omgezet in een serieschakeling met een weerstand Rs en een spoel 1;. De schakefin
gen dienen voor een frequentie van 50 Hz equivalent te zijn. De impedantie van de
parallel- en serieschakeling is weergegeven in vergelijking 4.1.
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= <&>2L:Rp +j <&>LpR:

R: + (<&>Lp)2
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(4.1)

Door beide vergelijkingen aan elkaar gelijk te stellen kan de ene schakeling in de
andere worden omgezet. De absolute impedantie IZ I en de fasehoek «p is dan voor
beide schakelingen bij een frequentie van 50 Hz identiek.

Aan de waarde van de componenten worden de volgende eisen gesteld, zodat deze
vergelijkbaar zijn met het secundaire circuit in figuur 2.1. De absolute impedantie van
de schakelingen dient zo groot te zijn dat bij een spanning van 220 V een stroom van
ongeveer 6 kA kan vloeien. Tevens moeten de schakelingen een arbeidsfaetor van
ongeveer 0,25 hebben.

Met behulp van het Matlab-script sp.m (bijlage 4.1) zijn de componenten van de
serieschakeling berekend uit de componenten van de parallelschakeling. De waarde
van de componenten zijn Rp = 150 mn, r" = 125 J,LH, Rs = 10 mn en Ls = 117 J,Ln.
Tevens wordt voor de serie- en parallelschakeling met hetzelfde script de absolute
impedantie IZ I en de fasehoek q> als functie van de frequentie berekend.

Uit de vergelijkingen 4.2 en 4.3 is het gedrag van de schakelingen als functie van de
frequentie te bepalen. In figuur 4.3 is de absolute impedantie en de fasehoek als
functie van de frequentie grafisch weergegeven.

IZ 1=p

(<&>LpR:)2

(R: + (<&>Lp)2)2 (4.2)

(4.3)

In figuur 4.3 is te zien dat beide schakelingen bij 50 Hz een zelfde absolute impedan
tie en fasehoek hebben, maar dat voor hogere frequenties beide schakelingen zich
anders gedragen. Bij hogere frequenties gaat bij de parallelschakeling de absolute
impedantie naar een eindwaarde en wordt het circuit resistief. Bij de serieschakeling
gaat de absolute impedantie bij hogere frequenties juist niet naar een eindwaarde en
wordt het circuit inductief.
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Bij het doorsmelten van een smeltveiligheid zullen ook hogere frequenties in de
stroom voorkomen, zodat de serieschakeling niet meer overeenkomt met de parallel
schakeling. Het is dus best mogelijk dat een testcircuit met een serieschakeling bij het
doorsmelten van een smeltveiligheid een ander gedrag vertoont dan een circuit met
een parallelscbakeling. In het kader van dit afstudeerwerk zal hier verder niet op
worden ingegaan.
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Figuur 4.3: De absolute impedantie en de fasehoek
van de serie- en parallelschakeling

4.2.2 Stroomverdringing

De stroomverdringing (skin- en proximity effect) in de geleiders van bet testcircuit
(zie figuur 2.1) is gemeten met behulp van een 4194 A Impedance/Gain-phase
analyzer (Hewlett-Packard). Met behulp van deze vierpools meetbrug is de impedan
tie van het secundaire circuit (spoel, shunt, synchrone inschakelaar en kabels) als
functie van de frequentie gemeten. Het secundaire circuit heeft of een deelspoel of
zes deelspoelen parallel als belasting. Tevens is de impedantie van de 600 kVA
transformator met kortgesloten primaire klemmen vanuit de secundaire zijde
(klemmen v-O) als functie van de frequentie gemeten.

De meetwaarden van het secundaire circuit met een deelspoel, het secundaire circuit
met zes parallel geschakelde deelspoelen en de 600 kVA transformator zijn respectie
velijk weergegeven in de figuren 4.4, 4.5 en 4.6. In ieder figuur wordt de impedantie
weergegeven als een serieschakeling van een weerstand Rs en een inductiviteit ~.

In de plaatjes wordt niet uitgegaan van een nullijn maar vanuit de positie van de
marker, welke als een rondje wordt weergeven. De waarden die overeenkomen met
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1ee.eee Hz
20a.e00 Hz

de positie van de marker (frequentie, Ls en Rs) zijn rechtsboven in het plaatje
afgedrukt. Vanuit de positie van de marker en de gevoeligheid van de kanalen (links
onder in de plaatje: A/DIVen B/DIV) is iedere meetwaarde bij iedere frequentie te
bepalen. Overigens de start- en stopfrequentie is rechts onderin het plaatje afgedrukt.
De startfrequentie is geheel links op de horizontale as uitgezet en de stopfrequentie
geheel rechts.

SEC CIRCUIT 1 DEELSPOEL (29 MEl 1992)
A: Ls B: Rs 0 MKR 1a0.000 Hz
M MAX 366.0 ~H Ls 36~.622 ~H
B MAX 65.00 m~ ~s 29.2899 mQ

- t-,-l---i--.;-...--;.--+----.,...--+--~~~t:;_:_'
-I

1-~-"-----.l--'----'----",.;,nJ.----'------'---'---i.;..
"A>D IVI. 00e ~H START
B/DIV 5.ae0 - 1Il5'l STOP

Figuur 4.4: De impedantie van het secundaire
circuit met 1 deelspoel
(100 Hz < f < 200 Hz)

SEC CIRCUIT 6 DEELSPOELEN (29 MEi 1992)
A: Ls B: Rs 0 MKR lee.cee Hz
A MAX 108.0 uH Ls 102.354 ~H

B MAX 55.ee mQ Rs 11.6936 mQ

fL.QI il~' : . : :
.' ~~ W'1 ~ • ,

J-_·.L··_·_··i.·...__ .~....._....t_...u •••• ~ ••••_ •••:.i~..._::....~.:..~::~....+~
i !'

I

- ~
A~DIV 2.000 ~H START
B/DIV 5.eee ~Q STOP

...
100.e0e Hz
2e0.e0e Hz

Figuur 4.5: De impedantie van bet secundaire
circuit met 6 deelspoelen
(100 Hz < f < 200 Hz)
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TRAFO 6ee KVA SEC KLEMMEN v-e (1 JUNI 1992)
A: Ls B: ~s 0 MKR le0.0e0 H:
A MAX 27.50 ~H Ls 24.2228 ~H
B MAX 5.0e0 mQ Rs 3.57797 mQ
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M ••
A/DIV 5e0.e nH START
B/DIV 2e0.e ~Q STOP

...
1ee.0ee Hz;
2ee.eee Hz;

Figuur 4.6: De impedantie van de 600 kVA
transformator gezien vanuit de
secundaire klemmen v-O (primair
kortgesloten)

Vit de figuren 4.4, 4.5 en 4.6 kan de weerstand Rs en de reactantie XLs voor een fre
quentie van 100 Hz (minimale frequentie van de meetbrug) bepaald worden. Door
extrapolatie kan ook de weerstand en de reactantie bij 50 Hz berekend worden. Voor
het secundaire circuit (figuur 4.4 en 4.5) is dit zondermeer mogelijk, echter voor de
impedantie van de transformator (figuur 4.6) zit juist tussen de 100 Hz en 150 Hz een
onverklaarbare bult in de Rs en Ls. Theoretisch zou bij toenemende frequentie ten
gevolge van de stroomverdringing de weerstand moeten toenemen en de zelfinductie
moeten afnemen (zoals in de figuren 4.4 en 4.5). De formules voor de stroomver
dringing komen later aan de orde.

In onderstaande tabel zijn zowel de waarden van de impedanties (bij f = 50 Hz) van
het secundaire circuit (spoel, shunt, synchrone inschakelaar en kabels) en het
voorliggende voedende net (10 kV net en 600 kVA transformator) weergegeven. De
impedanties zijn bepaald in paragraaf 3.4 (zie figuren 3.14, 3.15, 3.16 en 3.17) met
behulp van de digitalejsoftware-matige meetmethode.

Tevens zijn de waarden van de impedanties vermeld van het secundaire circuit en de
transformator (zie figuren 4.4, 4.5 en 4.6) bij een frequentie van 50 Hz, welke bepaald
zijn met behulp van de impedantie analyzer. De Ri50 Hz) en XLs(50 Hz) van het
secundaire circuit zijn zoals gezegd bepaald met behulp van extrapolatie. Voor het
gemak zullen vanwege de onverklaarbare buh in de weerstand en de zelfinductie van
de transformator beide tussen 50 Hz en 100 Hz als constant worden beschouwd.
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Tabel 4.1: De weerstand en de reactantie bij 50 Hz

Netwerk Digitale/software methode Impedantie analyzer

R [mn] X [mn] R [mn] X [mn]

Sec. circuit (1 spoel) 21,7 112,8 22,6 115,4

Sec. circuit (6 spoel) 7,7 30,3 9,0 32,7

Transformator -1 tot 2 7 tot 10 3,7 7,6

Vit tabel 4.1 blijkt dat de weerstand en de reactantie van het secundaire circuit in
beide gevallen goed met elkaar in overeenstemming zijn. Wat betreft de transforma
tor is met behulp van de digitale/software-matige meetmethode een bereik voor de
weerstand en de reactantie gegeven omdat er nogal wat spreiding in zit (zie figuur
3.16 en 3.17). Eveneens is de bepaling van de transformator-impedantie vanwege de
onverklaarbare bult (zie figuur 4.6) discutabel.

De impedantie van het secundair circuit en de transformator is eveneens voor een
frequentiebereik van 100 Hz tot 10 kHz gemeten. De impedantie is enerzijds
uitgedrukt in een serieschakeling van een weerstand Rs en een zelfinductie Ls en
anderzijds in de absolute impedantie IZ I en de fasehoek cpo De frequentieafhankelijk
heid van de impedanties van het secundaire circuit met een deelspoel, het secundaire
circuit met zes deelspoelen parallel en de transformator zijn respectievelijk weergege
ven in de figuren 4.7, 4.8 en 4.9.

L J ... r ,

SEC CIRCUIT 1 OEELSPOEL (29 ~EI 1992)
A: L. 8: Fl. 0 ~KR lee.eee Hz
A MA~ 421!l.e ~H L. 362.883 ~H
B ~A~ 1.600 Q R. 29.5720 .Q

Figuur 4.7: Impedantie van bet secundair circuit met een deelspoel
(100 Hz < f < 10 kHz)
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SEC CIRCUIT 6 OEELSPOELEN (29 MEl 1992)
~: L. B:~. ' I'IKR IIlIl-Olee 104.
A MAX l1e.elOH L. le2. S~l ..Ii
B I'IAX 4SB.~.~ R. 11.~lc7 .~

SEC CIRCUIT 6 DEELSPOELEN (29'MEl lll99a21l ) u

A: IZI B: IJ 0 MKI:! I ". e~.
A MAX 4.5ee ~ MAG 66.~226.Q
8 MAX 87.ee d.v PHASE 79.~261 a.v
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oCr: i
I
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~ IIvory
B/DIY

Ii! !
1 I .. j. '-'

5ee.il
1.1l1l1l

lce.aca H.
11l IlBIl.Beil HZ

Figuur 4.8: Impedantie van het secundaire circuit met zes parallelle
deelspoelen (100 Hz < f < 10kHz)

TRAFO 6ell KYA SEC KUE~EN v-a (29 I'IEI 1992)
A: L. B: R. 0 MKR lllil.21ell Io4z
A MAX 26.illl ..H L. 25.2962 ..H
B MAX 181l.a.Q ~. ~.~34S2 .Q

TRAFO 61le KVA
"': IZI 8: IJ
A MAX 1.61lB
B MAX B4.lle

SEC KUEMMEN V-Il (29 MEl 1992)
o MKR lee.eBB 104.

~ MAG 16.8562.Q
d.v PHASE 7S.11l16 a.v

~DIY 1.88&' jIi+ START
B/DIV aw.IlW .a _ STOP

11l1l.Bee H&'
1e- Bee. BIlIl H.

"'" , i.,l. f '" ~ , , ....
A/DIV 2BB.B .a STARr 11l1l.BBIl Hr
B/DIV 1.B88 d.~ STOP' III Illle.1l1l1l Hr

Figuur 4.9: Impedantie van de transformator vanuit de sec. klemmen
v-a met kortgesloten prim. klemmen (100 Hz < f < 10
kHz)

In alle figuren is duidelijk te zien dat bij toenemende frequentie de weerstand ~
toeneemt en de zelfinductie Ls afneemt. De absolute impedantie IZ I neemt met
toenemende frequentie in alle figuren toe en de fasehoek cp vertoont bij de laagste
frequenties een slingering en neemt bij de hogere frequenties alleen maar toe.

In tabel 4.2 wordt zowel de waarde van de weerstand als van de zelfinductie bij
100 Hz en 10 kHz gegeven. Tussen haakjes staat de verandering in een verhoudings
getal vermeld. In de tabel is te zien dat de weerstand behoorlijk in waarde toeneemt
ten gevolge van de toenemende frequentie, maar dat de zelfinductie vrij constant is.
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Tabel 4.2: Variatie van de weerstand en de zelfinductie

Variatie in: Sec. circ. (1 spoel) Sec. circ. (6 spoel) Transformator

R, (0,1 -+ 10 kHz) 29,6 -+ 1362,9 11,9 -+ 378,6 4,3 -+ 148,3
[mOl (46x) (32x) (34x)

L, (0,1 -+ 10 kHz) 362,9 -+ 256,2 102,6 -+ 67,9 25,3 -+ 21,3
[J,£H] (0,71 x) (0,66x) (0,84x)

Om een indruk te krijgen van de verandering van de arbeidsfactor bij verschillende
frequenties is in tabel 4.3 voor een drietal frequenties de arbeidsfactor bepaald. De
arbeidsfactor bij 50 Hz is berekend uit de geextrapoleerde waarden van R en X welke
bepaald zijn met de impedantie analyzer (zie tabel 4.1). De arbeidsfactoren bij de
hogere frequenties zijn berekend met behulp van de fase q> uit de figuren 4.7, 4.8 en
4.9.

In tabel 4.3 is te zien dat ondanks dat de weerstand toeneemt en de zelfinductie
afneemt bij toenemende frequentie, de arbeidsfactor kleiner wordt. Het blijkt dus dat
de verandering van de frequentie meer invloed heeft op de arbeidsfactor dan een
verandering van de Rs en de ~.

Tabel 4.3: Arbeidsfactor bij verschillende frequenties

Netwerk 50 Hz 5 kHz 10 kHz

Sec. circuit (1 spoel) cos(78,9) = 0,19 cos(84,1) = 0,10 cos(85,4) = 0,08

Sec. circuit (6 spoel) cos(74,6) = 0,27 cos(83,6) = 0,11 cos(84,9) = 0,09

Transformator cos(64,0) = 0,44 cos(81,1) = 0,15 cos(82,6) = 0,13

Voor het verklaren van de tendens van de toenemende weerstand en de afnemende
zelfinductie bij toenemende frequenties zuIlen enkele formules voor het skin-effect
(stroomverdringing ten gevolge van het eigen magnetisch veld) worden gegeven. Er
wordt voor de eenvoud uitgegaan van een cylindergeometrie (ronde draad) [4] (voor
een samenvatting zie [5]).

Allereerst zal de skindiepte 0 worden gedefinieerd welke afhankelijk is van de
materiaal parameters van de geleider en de frequentie:
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o = r-;-;:
~~ - 1o oc __

~
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(4.4)

De parameters in de vergelijking 4.4 zijn achtereenvolgens: de soortelijke weer
stand p, de permeabiliteit J.L (J.L = J.Lo • J.Lr) en de cirkelfrequentie w (w = 2 .". . f).

Voor de cylindergeometrie wordt de impedantie van een meter draadlengte voorge
steld als een interne impedantie (Zj = Rj + jw1,). In tabel 4.4 zijn de benaderingsfor
mules gegeven van de interne weerstand en interne zelfinductie.

Figuur 4.4: Benaderingsformules van R j en 1, (cylindergeometrie)

Impedantie ro/o :$ 1,5 (f is klein) rol 0 ~ 2 (f is groot)

R p I(1Tro
2
).{ 1 + 1/48 -(rol0)4} p/(1Tro

2)'{1/4 + ro/(20)}I

1, J.LoJ.L r I 81T J.LoJ.Lro I 41Tr0

Om een indruk te krijgen van de verandering van de interne impedantie als functie
van de hogere frequenties, kan met de benaderingsformules van de laatste kolom
worden volstaan (ro is de straal van de geleider). De interne weerstand en de interne
zelfinductie zijn als voIgt afhankelijk van de cirkelfrequentie:

Rj oc 1/0 oc";w

1, oc 0 oc I/";w

De tendens in de weerstand en de zelfinductie van de figuren 4.7, 4.8 en 4.9 is met de
bovenstaande evenredigheidsvergelijkingen te verklaren. Met toenemende frequentie
neemt de weerstand toe en de zelfinductie af. Tevens zal de verandering in de
weerstand (toename) en de zelfinductie (afname) ten gevolge van "de wortel van de
frequentie" bij de lagere frequenties groter zijn dan bij de hogere frequenties. Met
andere woorden bij de lagere frequenties een steile helling en bij de hogere frequen
ties een minder steile helling.

Wat betreft het proximity-effect (stroomverdringing van een vreemd magnetisch veld)
is het zeer moeilijk tot bijna onmogelijk om pasklare formules te geven. Nog sterker
als bij het skin-effect, is het proximity effect afhankelijk van de geometrie van de
geleiders. In het kader van dit afstudeerproject zal de invloed van het proximity-effect
met verder uitgediept worden.
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5. Meting voor en tijdens bet doorsmelten van een
smeltveiligbeid
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Samenvatting: In dit hoofdstuk wordt v66r en tijdens de boogfase de spanning over en
de stroom door een smeltveiligheid gemeten. Met behulp van een eerste
orde differentiaalvergelijldng van het testcircuit kan de stroom v66r en
tijdens de boogfase berekend worden, deze wordt vergeleken met de
gemeten stroom. Tenslotte kan met behulp van de ''fast fourier transfor
mation" en het gemeten stroomverloop een indruk verkregen worden van
het frequentiespectrum van de stroom.

Voor de metingen aan een smeltveiligheid is gebruik gemaakt van bet testcircuit zoals
weergegeven in figuur 2.1. De smeltveiligheid is opgenomen in het secundaire circuit,
de spoel kan bestaan uit een deelspoel (stationair: leff = 2 kA) of zes parallel
geschakelde deelspoelen (stationair: leff = 6 kA). De smeltveiligheid is qua nominale
stroomwaarde zodanig gekozen dat deze binnen de eerste halve periode van de
prospectieve stroom aanspreekt. Een D-patroon 63A/500V voldoet aan deze voor
waarde, want de prospectieve stroom is ongeveer 32 maal (1 deelspoel) respectievelijk
95 maal (6 deelspoelen) groter dan de nominale stroom van de smeltveiligheid.

De data van de MCS-85 controller (voor het aansturen van de schakelaars) is zodanig
dat de stroom asymmetrisch wordt ingeschakeld met een inschakelhoek t van
ongeveer 10 graden. De meetdata bestaat uit de spanning Usee direct aan de secundai
re klemrnen v-O, de spanning Uboog over de smeltveiligheid en de stroom~ door de
smeltveiligheid. Zowel voor de secundaire belasting met een deelspoel als met zes
deelspoelen is de meting driemaal uitgevoerd om na te gaan of er spreiding zit in de
meetdata. Het blijkt dat er geen noemenswaardige verschillen zijn tussen de drie
metingen, zodat volstaan kan worden met een meetbestand. Het meetbestand voor
een deelspoel en zes deelspoelen is respectievelijk SBES1I11.ASC en SBES6Il1.ASC.
De codering van de bestandsnaam is als voIgt: "SBE" = stroom beperkend element,
"Sl" of "S6" = 1 deelspoel of 6 deelspoelen, "11" = de inschakelhoek is (27T50)'1'1O-3

,

"1" = eerste schot en de extensie "ASC" staat voor ASCll-bestand.

De meetgegevens van het secundaire circuit met als belasting een deelspoel of zes
parallel geschakelde deelspoelen zijn respectievelijk weergegeven in de figuren 5.1 en
5.2. Beide figuren zijn qua spannings- en stroomverloop vergelijkbaar (zie ook
bijlage 5.1: Matlab-script smvh.m). De steilheid van de prospectieve stroom heeft
invloed op zowel de maximaal voorkomende stroomwaarde van Isec, de spanningsver
laging van Usee v66r de boogfase (t1 :5 t :5 t2), de spanningsverboging van Usee tijdens
de boogfase (t2 :5 t :5 14), en tenslotte ook op de maximale waarde van de boogspan
ning Uboog' De boogspanning is in de figuren 5.1 en 5.2 ten gevolge van de polariteit
van de meetkabels als een negatieve spanning weergegeven. Nadat de stroom nul is
geworden is de boogspanning gelijk aan de negatieve secundaire spanning.
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Sccundaire spanning. boogspanning en boogsboom SBESlIll [03.08.92J
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Figuur 5.1: Meting v66r en tijdens de boogfase (1 deelspoel)

Secundaire spanning. boogspanning en boogsboom SBES6l11 [03.08.921
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Figuur 5.2: Meting v66r en tijdens de boogfase (6 deelspoelen)

5.1 Vergelijking tossen de gemeten- en berekende stroom

Voor de berekende stroom v66r en tijdens de boogfase is uitgegaan van een eerste
orde differentiaalvergelijking van het secundaire circuit (vergelijking 5.1). De
secundaire spanning Usee (secundaire klemspanning) is de sommatie van U-sin(<.>t +
lIT) en een spanningsverhoging ten gevolge van de ~rafo(di/dt) over de secundaire
spoel van de transformator (Rtrafo wordt verwaarloosd) (benaderd volgens Alt + A2).
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De smeltveiligheid kan benaderd worden als een spanningsval ten gevolge van de
Lsee(dijdt), die in de tijd varieert volgens Uboog = BIt + B2•

Usee = L di + R i + U
boo

met: Usee = Usin( t.>t + t) + Al t + A 2 (5.1)see dt see g

Uboog =B1t +B2

De algemene oplossing van deze differentiaalvergelijking is gegeven in vergelij
king 5.2, de factoren AI' A2, B1, B2 en C volgen uit de beginvoorwaarde.

Voor het berekenen van de stroom moeten een aantal opeenvolgende verschijnselen
worden onderscheiden. In de figuren 5.1 en 5.2 zijn de tijdstippen aangegeven
waarbinnen een bepaalde situatie optreedt. Op tijdstip to is er een positieve span
ningsnuldoorgang, op t1 wordt de stroom ingeschakeld, tussen t1 en t2 voIgt de stroom
de prospectieve stroom, vanaf t2 begint de boogfase, tussen t2 en t3 wordt de boog
spanning opgebouwd (en tevens treedt er een verhoging op in de secundaire klem
spanning), tussen t3 en t4 wordt zowel de boogspanning als de secundaire klernspan
ning weer afgebouwd totdat de stroom nul is.

De parameters van de algemene oplossing (vergelijking 5.2) zijn als voIgt bepaald. De
topspanning U wordt bepaald uit de gemeten spanning tijdens de prospectieve stroom
volgens U = Usee(t)/sin(t.>t) (deze is lager dan de open klemspanning). De circuitpa
rameters R en L zijn in paragraaf 3.4 reeds berekend. Voor de cirkelfrequentie t.> is
uitgegaan van een frequentie van 50 Hz en de inschakelhoek t (= t.> 1) is te bereke
nen uit het tijdverschil tcto. De fasehoek cp is bepaald in paragraaf 3.2 en de factoren
AI' A2, B1, B2 en C worden bepaald uit de meetwaarden (zie figuur 5.1 en 5.2), welke
per situatie andere waarden kunnen hebben. De extra toename van de secundaire
klemspanning en ook de boogspanning tussen de tijdstippen t2 en t3 wordt benaderd
volgens een rechte. Ook tussen de tijdstippen t3 en t4 kunnen beide spanningen als
een rechte worden benaderd.

In tabel 5.1 zijn de constanten van de stroomvergelijking 5.2 (voor 1 -en 6 deelspoe
len) vermeld, waarvan wordt aangenomen dat die v66r en tijdens de boogfase niet
zullen varieren. Per situatie zijn in tabel 5.2 en 5.3 de factoren van de vergelijking 5.2
voor respectievelijk 1 deelspoel en 6 deelspoelen als secundaire belasting gegeven. De
berekening van de constanten, de factoren en uiteindelijk de stroom v66r en tijdens
de boogfase, is beschreven in het Matlab-script: str.m die opgenomen is in bijlage 5.2.
Voor het tijdvak to tot t1 zijn de constanten en factoren niet berekend, omdat dan de
stroom nog niet ingeschakeld is.
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I Tabel 5.1: Constanten van de stroomvergelijking

Constante 1 deelspoel 6 deelspoelen

U [V] 305,98 271,88

R [mn] 21,62 7,89

L [J,LH] 358,23 96,85

(,,) [rad/s] 1001T 1001T

t [rad] 0,2042 0,2042

q> [rad] 1,381 1,317

Tabel 5.2: Factoren van de stroomvergelijking (1 deelspoel)

Tijdvak Al [VIs] A2 [V] B1 [VIs] B2 [V] C [A]

t1 S t < t2 0 0 0 0 1,96·1(P

t2 s t < t3 6,94'Hf 0 1,52'106 0 -1,59'106

t3 S t S t4 -1,52'lOS 59 -109'106 1291 1,18'106,

Tabel 5.3: Factoren van de stroomvergelijking (6 deelspoelen)

Tijdvak Al [VIs] A2 [V] B1 [VIs] B2 [V] C [A]

t1 S t < t2 0 0 0 0 5,9'lW

t2 S t < t3 4,38'lOS 0 2,09'106 0 -3,43'106

t3 S t S t4 -1,38'lOS 219 -6,99'lOS 1044 1,37'106

50

De berekende- en gemeten stroom met een deelspoel en met zes deelspoelen als
secundaire belasting zijn respectievelijk weergegeven in de figuren 5.3 en 5.4. Een
opvallend verschil tussen de gemeten -en berekende stroom is de afwijking in de
maximaal voorkomende stroomwaarde op tijdstip t2• Dit verschil is ten gevolge van de
onnauwkeurige berekening van de amplitude (= U) van het sinusvormig deel van de
stroom (zie vergelijking 5.2).

Voor het overige blijkt dat de gemeten -en berekende stroom (figuur 5.3 en 5.4),
zowel v66r als tijdens de boogfase vrij goed met elkaar overeenkomen. Men zou
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hieruit de conclusie kunnen trekken dat de algemene oplossing van de stroom
(vergelijking 5.2) v66r en tijdens de boogfase de werkelijkheid vrij goed benaderd.
Met andere woorden als er al een variatie optreedt in de circuitparameters Rsee en
I...w: dan is deze voor deze meetopstelling uiterst gering.

In het kader van dit afstudeerwerk wordt verder Diet ingegaan op andere zaken die
invloed zouden kunnen hebben op de berekende stroom.

Stroom wor en tijdeDS de boogfase (1 deelspoel) (3 aug. 1992]
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Figuur 5.3: De berekende- en gemeten stroom (1 deelspoel)

Stroom war en tijdeDS de boogfase (6 deeJspoelen) [3 aug. 1992]
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FiguUT 5.4: De berekende- en gemeten stroom (6 deelspoelen)
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5.2 Frequentiespectrum van de gemeten stroom
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. (N = 2048)

Uit het voorgaande is gebleken dat voor het toegepaste testcircuit (figuur 2.1) de
variatie in de circuitparameters Rsec en~ niet optreedt, of in ieder geval uiterst
gering is. Deze paragraaf loopt in feite vooruit op de voortzetting van dit afstudeer
werk. Met behulp van de fourier transformatie is het mogelijk om het frequentiespec
trum van bijvoorbeeld de stroom v66r en tijdens de boogfase te bepalen. Uit verder
onderzoek kan misschien blijken dat er een relatie bestaat tussen de vorm van het
frequentiespectrum (veellage -of hoge frequenties) en de variatie van de circuitpara
meters. Men dient veel aandacht te besteden aan de interpretatie van het frequentie
spectrum, zo geeft bijvoorbeeld een signaal met een halve periode van een sinus een
ander frequentiespectrum dan een sinus met een hele periode. De circuitparameters
zullen echter geen verschil "zien" tussen beide signalen, zodat een goede definitie van
een signaal nodig is.

Voor het bepalen van het frequentiespectrum van de stroom v66r en tijdens de
boogfase wordt gebruik gemaakt van de "fast fourier transformation". Voor de theorie
van de discrete fouriertransformatie en speciaal van de "fast fourier transformation"
wordt verwezen naar de literatuur [6].

In de figuren 5.5 en 5.6 zijn de discrete frequentiespectra van de stroom v66r en
tijdens de boogfase (zie figuur 5.1 en 5.2 voor de stroom in het tijddomein) voor
respectievelijk 1 deelspoel en 6 deelspoelen als secundaire belasting weergegeven (zie
figuur 2.1). De frequentiespectra zijn berekend met behulp van het Matlab-script:
freq.m (bijlage 5.3), welke zelf weer gebruik maakt van de functie fft (in dit geval de
N-punts FFf, met N = 2048) voor de "fast fourier transformation".

De stroom voor en lijdens de boogfase SBESlll1.ASC [22 juli 1992]
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Figuur 5.5: Frequentiespectrum van de stroom v66r
en tijdens de boogfase (1 deelspoel)
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De stroom voor en tijdens de boogfase SBES6I11.ASC [22 juli 1992)
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Figuur 5.6: Frequentiespectrum van de stroom v66r
en tijdens de boogfase (6 deelspoelen)

De frequentie-inhoud van de stromen is relatief laagfrequent (lager dan 1 kHz), wat
ook weI te verwachten was omdat er geen pieken of sprongen in de stroomverlopen
voorkomen. Het feit dat de tijdsduur van de stroom in figuur 5.1 (1 deelspoel) bijna
tweemaal langer is dan de tijdsduur van de stroom in figuur 5.2 (6 deelspoelen) komt
ook tot uiting in het frequentieplaatje. In figuur 5.5 (1 deelspoel) strekt het frequen
tiebereik zich uit tot ongeveer 600 a700 Hz, terwijl in figuur 5.6 (6 deelspoelen) ook
hogere frequenties voorkomen, namelijk tot ongeveer 1 kHz.
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Conclusies en aanbevelingen

Vit dit afstudeerwerk kunnen de navolgende conclusies getrokken worden:
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o Vit een literatuurstudie en de correspondentie met de normen-commissies IEC
en IEEE/ANSI is gebleken dat er naast de reeds beschreven methoden in enkele
normen (bijvoorbeeld IEC 269-1), (nog) geen andere meetmethoden zijn voor het
meten van de arbeidsfactor van een testcircuit.

o Vit de vergelijking tussen twee meetmethoden (berekening uit de circuitpara
meters en uit de d.c. component) van de IEC 269-1 norm en de nieuw ontwik
kelde meetmethode (digitale/software-matige meetmethode) kan de laatstge
noemde als de meest nauwkeurige aangemerkt worden.

o Voor het testcircuit zoals het voor dit afstudeerwerk opgebouwd is, wordt met de
digitale/software-matige manier aangetoond dat er geen noemenswaardige
variatie optreedt in de circuitparameters R en L. Dit geldt zowel voor het
inschakelen van een asymmetrische stroom op een kortgesloten testcircuit als
voor hetzelfde testcircuit waarin een smeltveiligheid is opgenomen.

Voor een voortzetting van dit afstudeerproject zijn er een aantal aanbevelingen:

o Bij de bepaling van de arbeidsfactor met behulp van de digitale/software-matige
meetmethode wordt aangenomen dat de weerstand tijdens de metingen ten gevol
ge van de temperatuurstijging toeneemt. Een hard bewijs voor deze veronderstel
ling zal nog moeten worden geleverd (bijvoorbeeld tien metingen die achter
elkaar met dezelfde inschakelhoek worden uitgevoerd).

o De totale -en secundaire impedantie is berekend door het quotient te nemen van
de top-top waarde van de spanning en de top-top waarde van de stroom. De
nauwkeurigheid (som van de relatieve fouten) die hiermee gehaald wordt is
afhankelijk van het maximaal aantal gemeten niveaus en de schaalfactor (= aan
tal eenheden per niveau). Het is mogelijk dat de spanning en stroom met behulp
van de curve-fitting beter te definieren is, zodat daaruit vervolgens de impedantie
nauwkeuriger berekend kan worden.

o Er is theoretisch aangetoond dat een parallelschakeling bij een frequentie
equivalent kan zijn aan een serieschakeling, maar dat deze bij andere frequenties
qua absolute impedantie en fasehoek verschilt. Het zou goed zijn om deze zaak
in de praktijk na te gaan met behulp van een testcircuit met daarin opgenomen
een smeltveiligheid die doorsmelt, waardoor hogere frequenties in de stroom
ontstaan.

o Voor het testcircuit zoals het voor dit afstudeerproject opgebouwd is, blijkt er
nagenoeg geen variatie in de circuitparameters op te treden. Het is best mogelijk
dat voor een andere configuratie (andere componenten (kortsluitgenerator in



Conc1usies en aanbevelingen

plaats van een transformator) en/of een grotere stroom) er een grotere variatie
optreedt. Echter het kan natuurlijk ook zijn dat er vanwege de tot nu toe
onnauwkeurige meetmethoden (met een grote spreiding) een ogenschijnlijke
variatie in de circuitparameters optreedt.
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1. Samenvatting afstudeeropdracht

59

Scbakelaars en smeltveiligbeden worden beproefd in testcircuits met een voorgescbre
ven arbeidsfactor. Het testcircuit is opgebouwd uit een spanningsbron, een weerstand,
een zelfinduktie en de scbakelaar of de smeltveiligbeid. De weerstand en de zelfin
duktie kunnen in serie maar ook parallel gescbakeld zijn. Uiteindelijk gaat bet erom
dat er een bepaalde arbeidsfactor voor bet testcircuit geldt. De arbeidsfactor wordt
momenteel bepaald met bebulp van een drietal metboden die voorgescbreven zijn in
IEC normen. Ecbter in de normen zelf wordt vermeld dat deze metboden Diet
voldoende nauwkeurig en zelfs Diet eenduidig zijn. Met andere woorden er is geen
goede bescbrijving van bet testcircuit zodat bet kan voorkomen dat bij dezelfde
waarde van de arbeidsfactor voor verscbillende testcircuits bet stroom- en spannings
verloop Diet reproduceerbaar is.

Het doel van deze afstudeeropdracbt is de variatie van de parameters (weerstand en
zelfinductie) van bet testcircuit vast te leggen, te bescbrijven, te verklaren en vervol
gens in een model weer te geven. Tevens als bet model van de parameters bekend is,
is bet wenselijk een eenduidige meetmetbode voor bet bepalen van de arbeidsfactor
van bet testcircuit te bescbrijven.

2. Concept inhoudsopgave

Inleiding

1. Literatuuronderzoek

2. Keuze van stroom- en spanningsmeetmetboden

3. Verificatie van de geldende IEC-normen voor bet meten van de arbeidsfactor van
bet testcircuit

4. Verificatie van alternatieve meetmetboden van de arbeidsfactor, welke uit bet
literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen

5. Vergelijking van de meetmetboden

6. Variatie van de parameters in bet testcircuit
6.1 Model voor bet testcircuit

7. Een eenduidige meetmetbode voor bet bepalen van de arbeidsfactor van bet
testcircuit

Bibliotheekpracticum 1
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3. Trefwoorden

60

Voor het zoeken naar literatuur heb ik in eerste instantie gebruik gemaak"Xxvan het
VUBIS-online-catalogussysteem. Aangezien er een aantal zoekmogelijkheden zijn
(bijvoorbeeld titel, deel van titel, trefwoord, etc.) binnen VUBIS, heb ik hiervan
dankbaar gebruik gemaakt. Voor het zoeken in VUBIS ben ik uitgegaan van de
volgende trefwoorden:

- arbeidsfactor,
- power factor,
- Leistungsfaktor,
- smeltveiligheden,
- Sicherungen,
- fuses,
- kortsluiting.

Naast VUBIS heb ik ook gebruik gemaakt van de Electrical & Electronics Abstracts
(uitgegeven door INSPEC). De trefwoorden die ik hiervoor heb gebruikt heb ik met
behulp van de Thesaurus (eveneens uitgegeven door INSPEC) gevonden. Hierdoor
was het zoeken op de volgende drie trefwoorden voldoende:

- power factor,
- power factor measurement,
- electric fuses.

Voor het zoeken in de Dissertation Abstracts was het trefwoord "power" voldoende,
omdat er in feite niet op trefwoord maar op woord uit titel is gerubriceerd. Hiermee
ving ik zowel het woord "power factor" alsmede "power factor measurement". Op het
woord "fuses" heb ik niet gezocht, aangezien er in beide voorgaande bronnen niets
onder dit trefwoord was te vinden.

4. Geraadpleegde bronnen

In eerste instantie waren mijn bronnen voor het verkrijgen van relevante literatuur
natuurlijk mijn afstudeerbegeleiders. Daarnaast volgde uit een gesprek met een
medewerker en een afstudeerder uit de vakgroep elektrische energiesystemen, ook
nog enige interessante literatuurverwijzingen. Deze drie personen zal ik hiema als
een bron vernoemen onder de naam Vakgroep. Voor de meer systematische aanpak
ben ik vervolgens met het VUBIS-online-catalogussysteem aan de slag gegaan.
Aangezien het zoeken in bet VUBI5-systeem beperkt is tot de boeken, tijdschriften
en rapporten die "op de plank" staan, ben ik ook nog uitgeweken naar de Electrical &
Electronics Abstracts (uitgegeven door INSPEC). Met dit systeem van INSPEC wordt
er een heel groot deel van de verschenen literatuur met betrekking tot de elektro
techniek in het kort samengevat. Tevens heb ik ook nog gezocht in de Dissertation
Abstracts en de Science Citation Index.
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In tabel 1 staan de bronnen, zoals bierboven genoemd nogmaals vermeld met
daarachter het aantal in eerste instantie geselecteerde literatuurverwijzingen. Het
VUBIS-systeem heb ik gebruikt voor het zoeken naar literatuurt maar ook om na te
gaan of de literatuurverwijzingen die ik op een andere manier beb verkregen "op de
plank" staan. Met het aantal verwijzingen dat ik in VUBIS heb gevonden bedoel ik de
literatuur ik direct uit VUBIS heb verkregen.

bron aantal verwijzingen

Vakgroep 13

VUBIS 5

Electrical & Elec-
tronics Abstracts 39

Dissertation
Abstracts 1

Science citation
Index 6

Tabel 1: In eerste instantie geselecteerde
literatuurverwijzingen per bron.

Tijdens het literatuuronderzoek kwam al snel naar voren dat de literatuurverwijzingen
die voort kwamen uit de trefwoorden "power factor" en "power factor measurement"
relevante verwijzingen waren. De overige trefwoorden leverde literatuurverwijzingen
die weI enigzins met mijn afstudeeropdracht te maken hadden, maar voor het bepalen
van de arbeidsfactor van het testcircuit werden de meetmethoden gebruikt zoals deze
ook in de IEC-normen staan beschreven. De trefwoorden "powerfactor" en met name
"powerfactor measurement" heb ik als selectiecriteria genomen voor de (voorlopige)
opname in de definitieve literatuurlijst.

Het is duidelijk dat de bronnen Vakgroep en het VUBIS-systeem geen systematische
aanpak is voor een literatuuronderzoek. Afgezien daarvan kwamen er toch enige
interessante artikelen boven water die ik kon gebruiken als eerste aanzet voor het
verdere literatuuronderzoek. Voor de systematische zoekmethoden, zoals de Electri
cal & Electronics Abstracts en de Dissertation Abstracts heb ik een limiet in de tijd
aangehouden. Met die tijdslimiet bedoel ik het jaartal tot waar ik in het verleden ben
teruggegaan. Met de Electrical & Electronics Abstracts is alles uitgezocht tot 1961 en
met de Dissertations Abstracts tot 1982. Voor de eerstgenoemde Abstracts was mijn
uitgangspunt om ruim voor het verschijnen van de voor mij geldende IEC-norm
(verschenen in 1972) terug te gaan. Met ruim bedoel ik elf jaar voor bet verschijnen
van de IEC-norm. Het ontwikkelen van een meetmetbode voor de arbeidsfactor leent
zich niet echt als onderwerp van een proefschriftt dit kwam ook duidelijk uit de
Dissertation Abstracts naar voren, want van 1990 tot 1982 was er niet een artikel dat
bierover iets beschreef. WeI was er een artikel dat iets beschreef over de impedantie
karakteristieken van een transformatort maar voor mijn onderwerp is bet weinig
interessant.
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5. Sneeuwbal- en citatiemethode

Voor de sneeuwbalmethode heb ik gebruik gemaakt van de bronnen: Vakgroep,
VUBIS, Electrical & Electronics Abstracts en Dissertation Abstracts. Allereerst ben
ik begonnen om de interessante artikels uit de in eerste instantie geselecteerde
literatuurverwijzingen te ziften. De artikels die toen overbleven waren de beginarti
kels voor de sneeuwbalmethode. In figuur 1 is een overzicht gegeven van deze
methode. In het overzicht is te zien dat de bronnen VUBIS en Dissertation Abstracts
weinig tot niets hebben bijgedragen aan het literatuuronderzoek. Hiermee wil ik niet
suggereren dat deze bronnen van informatie zonder waarde zijn, aIleen leende het
onderwerp er zich niet voor. De bronnen Vakgroep en Electrical & Electronics
Abstracts waren juist weI hele waardevolle bronnen van informatie.
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Figuur 2: Diagram sneeuwbalmethode.

Ondanks dat er vrij veel beginartikels zijn is er slechts een artikel [26] dat vanuit
twee onafhankelijke artikels wordt geciteerd (zie figuur 1). Een conclusie die hieruit
getrokken kan worden is dat er op het gebied van het meten van de arbeidsfactor in
een testcircuit op verschillende plaatsen onderzoek wordt gedaan, maar allen los van
elkaar. Dit is enigszins te begrijpen want voor het meten van de arbeidsfactor in een
testcircuit zijn IEC-normen waaraan men zich dient te houden, maar omdat er altijd
een aantal personen is die kritisch tegen dit onderwerp zal aankijken, zal men
onafhankelijk van elkaar hierover schrijven. Natuurlijk kan het ook zijn dat de
onderzoekers (c.q. schrijvers) zich niet de moeite hebben gedaan een grondig
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literatuuronderzoek te doen. Of ze bebben weI bet literatuuronderzoek gedaan maar
hebben de literatuurverwijzingen niet in bun literatuurlijst opgenomen.

Voor de citatiemethode heb ik de Science Citation Index als bron van informatie
gebruikt. De citatiemethode beeft een beginartikel nodig, in eerste instantie is mijn
keuze gevallen op het artikel "New method of detennining power factor" [26] omdat
met behulp van de sneeuwbalmethode dit artikel bet enige artikel is dat een dubbele
verwijzing heeft (zie figuur 1). Het probleem is ecbter dat dit artikel in een Tsjecbisch
tijdschrift is verschenen maar dat betreffende tijdscbrift niet in de Science Citation
Index is opgenomen, zodoende was dit geen geschikt beginartikel. Vervolgens ben ik
gaan zoeken in de literatuurverwijzingen (die ik met bebulp van de sneeuwbal
methode heb verkregen) naar titels die bet meest overeenkomen met mijn afstudeer
opdracht. De artikels "Short-circuit testcircuits, power factor detennination" [16] en '~

power factor measuring device for circuit breaker testing" [22] voldeden bier het beste
aan. Het eerste artikel [16] is echter verscbenen in een Pools tijdschrift dat wederom
niet in de Science Citation Index is opgenomen. Gelukkig is bet tweede artikel
gepubliceerd in de IEEE Transactions Power Apparatus & Systems, dat weI in de
Science Citation Index wordt vermeld. Dit artikel heb ik gebruikt als start voor de
citatiemethode.

Zoals gezegd ben ik met artikel '~ power factor measuring device for circuit breaker
testing" [22] begonnen. In de Permuterm Subject Index stonden onder bet trefwoord
power factor twee verwijzingen naar andere artikels. Een van de twee artikels had ik
reeds gevonden met behulp van de sneeuwbalmethode, namelijk '~ fast response
device for measurement ofpower, reactive power, volt-amperes and power factor" [29],
het andere artikel was voor mij niet interessant. Met de artikels [22] en [29] heb ik in
de Science Citation Index gezocht naar eventuele andere interessante literatuurverwij
zingen. In figuur 2 staat het aantal keer en het tijdstip dat de twee beginartikels zijn
geciteerd, vanaf 1971 tot en met augustus 1991.

[ll] t 0 o I 0 o 0 0 0 o 0 0000 o (J 000
i Ii i

~ \;{ i , i Ii , I i ~ ,

l ~ ~j T j ...
I , , I I I i

[2']--J I 0 I I 0 0 0 0 I o (J (J (J I () D () tJ D ()

Figuur 3: Diagram citatiemethode.

Het blijkt dat artikel [22] dat in 1972 is verschenen slechts eenmaal in 1975 is
geciteerd. Het bewuste artikel bleek een overzicht te zijn van een IEEE comite,
betreffende verschenen literatuur binnen de IEEE over scbakelmateriaal, voor mij
niet interessant. Het artikel (29] uit 1971 werd in de onderzochte periode (1971 tim
1991) vijfmaal geciteerd, ecbter geen van de vijf artikels bleek voor mijn afstudeerop
dracht interessant. Kortom de citatiemethode hefft mij geen nieuwe literatuurverwij
zingen opgeleverd.
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6. Relatiepatroon tussen literatuurverwijzingen en con
cept inhoudsopgave

64

Rieronder wordt het relatiepatroon getoond van de gevonden literatuurverwijzingen
en de concept inhoudsopgave. Ret blijkt dat hoofdstuk 4 het grootste deel van de
literatuurverwijzingen nodig heeft. Dit ligt natuurlijk ook voor de hand, want de
zwaarte van de afstudeeropdracht zit nou juist in dat hoofdstuk. Voor de hoofdstuk
ken 5,6 en 7 is geen specifieke literatuur nodig, omdat deze voortborduren op de
literatuurverwijzingen van de voorgaande hoofdstukken.

Concept inhoudsopgave
Inleiding:
1. Uteratuuronderzoek:
2. Keuze van stroom- en spanningsmeetmethoden:
3. Verificatie van de geldende IEC-normen voor

het meten van de arbeids factor van het test
circuit:

4. Verificatie van alternatieve meetmethoden van de
arbeidsfactor, welke uit het literatuuronderzoek
naar voren zijn gekomen:

5. Vergelijking van de meetmethoden:
6. Variatie van de parameters in het testcircuit:

6.1 Model voor het testcircuit:
7. Een eenduidige meetmethode voor het bepalen van

de arbeidsfactor van het testcircuit:

Literatuurverwijzingen
1, 2, 3, 4, 5
1 tim 30
30

2, 3, 4, 5, 9

6, 7, 8, 10 tim 29

7. Conclusies van bet literatuuronderzoek

De eerste conclusie die uit dit literatuuronderzoek getrokken kan worden is dat met
zo'n onderzoek gestructureerd, relatief snel en uit alle hoeken van de wereld
literatuurverwijzingen over een bepaald onderwerp kan worden ingewonnen. Voor dit
onderzoek is gebruik gemaakt van een vijftal bronnen van informatie, te weten:
Vakgroep, VUBIS-online-catalogussysteem, Electrical & Electronics Abstracts,
Dissertation Abstracts en de Science Citation Index. Voor mijn afstudeeropdracht
bleek de Electrical & Electronics Abstracts de meeste literatuurverwijzingen te
verschaffen, dit wil natuurlijk niet zeggen dat de andere bronnen overbodig zouden
zijn. Voor een ander onderwerp kan het zijn dat bijvoorbeeld de bron Vakgroep meer
literatuurverwijzingen oplevert. Ret valt natuurlijk niet te ontkennen dat de Electrical
& Electronics Abstracts de grootste kans biedt op nuttige literatuurverwijzingen,
omdat deze naar het grootst aantal verschillende tijdschriften, conferenties, etc.
verwijst. Samengevat kan ik zeggen dat dit literatuuronderzoek heel leerzaam was en
mij voldoende ad hoc informatie verschafte.
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Bijlage 2.1: Gegevens transformator

Typeplaat transformator:

Willem Smit & Co's
Transformatorenfabriek NV
Nijmegen - Holland

600 kVA 50 Hz
3 fasen
Kortsluitspanning: 343 V
Transf.nr. 98433 Schakeling: Dy
11
Hoogspanning: 10250-9500 V

Berekening van de impedantie, de weerstand en de reactantie:

De impedantie van de transformator is als voIgt berekend:

~rim,nom = S / (J3·Uprim,nom) = 600·1e>3 / (J3·10·1e>3) = 34,64 A

- Ztrafo = Ukortsluit / (J3·Iprim,nom) = 343 / (J3·34,64) = 5,72 n

Deze waarde moet naar de secundaire zijde getransponeerd worden:

69

De weerstand van de transformator is gemeten met de Keithley 580 micro-ohmmeter.
De totale weerstand is een sommatie van de weerstand aan de primaire- en secundai
re zijde van de transformator. De gemeten weerstand is de d.c. weerstand van de
transformator. De transformator is primair in driehoek geschakeld dus de gemeten
weerstand tussen twee aansluitpunten is de waarde van de parallelschakeling van twee
spoelen en een spoeJ. Aangenomen wordt dat aIle drie de spoelen eenzelfde
weerstand hebben. De relatie tussen de gemeten waarde en de weerstandswaarde van
een spoel is (overigens de gemeten weerstand is de gemiddelde weerstand van de drie
gemeten weerstanden tussen de aansluitklemmen):

~rim A = 3/2 . Rmeting = 3/2 . 1,8606 = 2,79 n
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Let weI in het vervangingsschema van de transformator gaat men uit van een Yy
schakeling. Aangezien deze transformator een Dy schakeling heeft moet de waarde
van ~rim '" met behulp van de driehoek/ster transformatie omgerekend worden:

~rim. = (~rim '"·~rim J / (~rim '"+~rim '" +~rim J = 0,93 n

Deze waarde moet naar de secundaire zijde getransponeerd worden:

De weerstand van de secundaire spoel kan vanwege de sterschakeling rechtstreeks
gemeten worden. De d.c. weerstand van de spoel tussen de klemmen v en 0 is:

Rsec • = 1,06 mn

De totale weerstand van de transformator, naar de secundaire zijde getransponeerd
is:

R'trafo = R'prim. + R sec • = 1,34 + 1,06 = 2,40 ron
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De reactantie is nu vrij eenvoudig te berekenen uit de waarde van de impedantie en
de weerstand:
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Bijlage 2.2: Data van MCS-85 controller
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De MCS-85 controller wordt gebruikt voor bet automatiscb op afstand bedienen van
de scbakelaars (S} en S2) in bet testcircuit (zie figuur 2.1). De tijdstippen van in- en
uitscbakelen van de scbakelaars worden vastgelegd in bet RAM-gebeugen van de
controller, namelijk vanaf bet bexadecimaal adres 2800. De data is bieronder in
tabelvorm gegeven.

adres unit poort- nr. type tijd scbakelaar
nr. groep poort delay

most least

2800 00 21 OA 00 01 Rollarc IN t

2805 01 21 OA 00 OA Rollarc IN J.

280A 02 21 5B 00 01 Relais (syn. scbak.) t

280F 03 23 OF 18 6A Nuldetectie

2814 04 23 ID 00 8F Vertraging (fijn) t

2919 05 21 4B 00 08 Stoptrigger t en
Syncbr. scbak. IN t

281E 06 21 4B 00 32 Stoptrigger J. en
Syncbr. scbak. IN J.

2823 07 21 IB 00 6E Rollarc VIT t

2828 08 21 lA 00 01 Rollarc UIT J.

282D 09 21 IB 00 01 Rollarc VIT t
(back up)

2832 10 21 lA 00 01 Rollarc VIT J.
(back up)

2837 11 23 IB 00 01 Vertraging J.

283C 12 21 5B 00 01 Relais (syn. scbak.) J.

2841 FF EINDE

Het inscbakelmoment van de syncbrone scbakelaar wordt ingesteld met de inhoud
van de adressen $2818 (fijn regeling) en $281D (grof regeling). Het uitscbakelmoment
is ingesteld met de inhoud van adres $2827.
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Bijlage 3.1: Low-voltages fuses, Part 1: General require
ment (publication lEe 269-1)

Publication 269-1

COMMISSION ~LECTROTECHNIOUE INTERNATIONALE

NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC STANDARD

Publication 269-1
Deuxi8me idition - Second edition

1986

Fusibles basse tension
Premiere partie: Regles generales

Low-voltage fuses
Part 1: General requirements

--_. ------------
"" "r .1 • ....1 .~....

~-; ., : ... " .
"------ ... -.- ..- ._---

@ eEl 1986

Oroits de reproduction reserves - Copyright • all rights reserved

Bureau Central de la Commission ElectrotechniQue Intemationale
3, rue de V.nmbli

Geneve, Suisse



Bijlagen

269-1 © IEC 1986 -109-

APPENDIX A
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MEASUREMENT OF SHORT-CIRCUIT POWER FACTOR

There is no method by which the short-circuit power factor can be determined with precision, but for
the purpose of this standard, the determination of the power factor in the test circuit may be made with
sufficient accuracy by whichever of the three following methods is the more appropriate.

Method [: Calculation from circuit constants

The power factor may be calculated as the cosine of an angle rp where rp = arc tan XIK, X and R being
respectively the reactance. and resistance of the test-circuit during the period in which the- short-circuit
exists.

Owing to the transitory nature of the phenomenon, no accurate method can be given for determining X
and R, but for compliance with this standard the values may be determined by the following method:

R is measured in the test circuit with direct current; if the circuit includes a transformer the resistance R I

of the primary circuit and the resistance R, of the secondary circuit are measured separately and the
required value R is then given by the formula:

R = R, +R,r'

in which r is the ratio of transformation of the transformer

X is then obtained from the formula:

the ratio ~ (circuit-impedance) being obtained from the oscillogram as indicated in Figure AI,
page Ill. [

Method II: Determination from d.c. component

The angle 'IJ may be determined from the curve of the d. c. component of the asymmetrical current wave
between the incidence of short circuit and the beginning of arcing as follows:

1. The formula for the d.c. component is:

where:

i.J '" value of the d.c:. component at any instant
I., '" initial value of the d.c:. component
LIR .. time-constant of the c:irc:uit in seconds
t .. time-interval, in seconds. betWecnid and I.,
e .. base of Napierian IOllaritbms.

The time-constant LIR caD be ascertained from the above formula as follows:

oj measure the value of [do at the- instant of short-circuit and the value of id at any other time t before
beginning of arcing;

bj determine the value of e- R1IL by dividing id by 1&,;
cj from a table of values of e- I determine the value of - x corresponding to the ratio idl[do;

dj the value x then represents RtIL, from which RIL can be determined by dividing x by t, and soLIR is
obtained.
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269-1 © lEe 1986

2. Determine the angle lP from:

-111-
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lP =arc tan co L/R

where co is 2 7r times the actual frequency.

This method should not be used when the currents are measured by current transformers.

Method 111: Determination with pilot generator

When a pilot generator is used on the same shaft as the test generator. the voltage of the pilot generator
on the oscillogram may be compared in phase first with the voltage of the test generator and then with the
current of the test generator.

The difference in the phase angles between pilot generator voltage and main generator voltage on the
one hand and pilot generator voltage and test generator current on the other hand gives the phase angle
between the voltage and current of the test generator, from which the power factor can be determined.

Applied voltage

Short·circuit Beginning Final arc
applied of arcing eltinction

--- --l7I--nl--~-----'1-
i ' , I'

" I "8 " I \ I'
F I \ I \ I \ " '

I I I
I I , I

'I 1 \ \
:A \ 1 : \ I ' ! '

.1-_,..,1- _l .....- - -",-,,~
-""i..

; "Envelope of circuit e.m.f. wIve

Circuit.impedance • ~ '" ! .1 x !.
IDe G

Envelope of short-circuit
current wave

/19136

where:

E '" circuit e.m.f. at the beginning of an:in& • A. apressecI in volts
D 2~2

I • breaking current '" ~. expressed in amperes
2~2

A "'twice the peak value of the applied voltaic, expressed in volts
C • twice the peak value of the symmetric:al component of the current Wille at the beIimWlg of the sbon<imlit, apressecI in

amperes
F .. duratioa in~ of ODe balf-eycJe of the applied yoltage "'ave
G • duration in seconds of one balf-eycJe of the current wave at the beginning of uQng

FIo.AI. -Determinationofcircuit.impedanceforcaJculationofpowerfaetorinaccordancewithmethodI.
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Pablic:atioos de Ia eEl preparees
par Ie Comite d'Etudes D° 32

lEe pablic:atioos prepared
by Tedmic:aI Committee No. 32

257 (1968)

644 (1979)

691 (1980)
787 (1983)

291 (1969)
291A (1975)
549 (1976)

Fuse-holden for miniature canridge fuse-links.

Canridge fuse-links for miniature fuses.
Fint supplement: Colour coding.
Miniature fuses,
Pan 3: Sub-miniature fuse-links.

Amendment No.1 (1985).

Thermal-links.
Application guide for the selection of fuse-links of
high-voltage fuses for transformer circuit applica
tions.

Specification for high-voltage fuse-links for motor
circuit applications.

Pan 2: Expulsion and similar fuses.

Amendment No.1 (1978).
Pan 3: Determination of shon-arcuit power fac
tor for testing current-limiting fuses and expulsion
and similar fuses.

Fuse definitions.
First supplement.
High-VOltage fuses for the external protection of
shunt power capacitors.

127 (1974)
127 A (1980)
127-3 (1984)

257 (1968)

Amendment No.1 (1978).
269-3A (1978) First supplement: Appendix A: Examples of stan

dardized fuses for domestic and similar applica
tions.

269-4 (1980) Pan 4: Supplementary requirements for fuse-links
for the protection of semiconductor devices.

Amendment No.1 (1980).
269: - Low-voltage fuses.
269-1 (1986) Pan 1: General requirements.
269-2 (1986) Pan 2: Supplementary requirements for fuses for

use by authorized persons (fuses mainly for indus
trial application).

269-3 (1973) Pan 3: Supplementary requirements for fuses for
domestic and similar applications.

269-2A (1975) First supplement: Appendix A: Examples of Stall

dardizcd fuses for industrial applications.
AmeDdment No.1 (1978).

644 (1979)

282-3 (1976)

282-2 (1970)

282: - High-voltage fuses.
282-1 (1985) Pan 1: Current-limiting fuses.

691 (1980)
787 (1983)

291 (1969)
291A (1975)
549 (1976)

127 (1974)
127 A (1980)
127-3 (1984)

Canouches pour coupe-arcuit miniatures.
Premier complement: Code de couleun.
Coupe-arcuit miniatures.
Troisieme panie: Elements de remplacement sub
miniatures.
Ensembles-poneun pour canouches de coupe
circuit miniatures.
Modification n" 1 (1980)

269: - Coupe-circuit a fusibles basse tension.
269-1 (1986) Premiere panie: Regles generales
269-2 (1986) Deuxieme panie: Reglcssupplementaires pour les

fusiblcs destines a ~tre utilisCs par des personnes
habilitees (fusibles pour usages essentielJement in
dustriels) .

269-2A (1975) Premier compl~ent: Annexe A: Exemples de
coupe-circuit a fusible& nonnalis& pour usages in
dustriels.
Modification nO 1 (1978).

269-3 (1973) Troisieme panie: Regles supplementaires pour les
coupe-circuit pour usages domestiques et analo
gues.
Modification nO 1 (1978).

269-3A (1978) Premier complement. Annexe A: Exemples de
coupe-circuit afusibles normalises pour usages do
mestiques et analogues.

269-4 (1980) Quatrieme panie: Prescriptions supplementaires
concernant les elements de remplacement utilisCs
pour la protection des clispositifs a semi-conduc
teun.

282: - Coupe-circuit a fusibles haute tension.
282-1 (1985) Premiere partie: Coupe-arcuit Iimiteurs de cou

rant.
282-2 (1970) Deuxieme partie: Coupe-arcuit aexpulsion et de

type similaire.
Modification n" 1 (1978).

282-3 (1976) Troisieme partie: Determination du faeteur de
puissance d'uo court-circuit Ion des cssais des
fusibles limiteun de courant et des fusib1es a
expulsion et de type similaire.
Definitions relatives aux coupe-arcuit a fusibles.
Premier complement.
Coupe-arcuit a fusibles haute tension destines ala
protection exteme des condensateurs de puissance
de derivation.
Specification relative aux elements de remplace
ment haute tension destines ades circuits compre-
nant des moteun.
Proteeteurs thermiques.
Guide d'application pour Ie choix des elements de
remplacement de fusibles haute tension destines a
~tre utilisCs dans des circuits comprenant des
transformateurs.
Modification nO 1 (1985).

___I
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Bijlage 3.2: Matlab-script: draw.m

% BEGIN {draw.m}
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%
%
%
%
%
%

*******************************

* file e:\matlab\bin\draw.m
* J.P.M. Stevens
* 11 mei 1992
* Elektrisehe Energiesystemen
*******************************

% Met behulp van dit script is het mogelijk om de gemeten data te
% tekenen. De ingelezen meetdata bestaat uit aeht kolommen:
% de tijd, Uprim U [kV], Uprim V [kV], Uprim W [kV], Iprim U [A],
% Iprim V [A], Iprim W [A], Usee v [V] en Isee v [kA].
% Als funktie van de tijd worden drie plaatjes getekend: de drie
% primaire spanningen (U, V en W), de primaire stromen (U, V en W)
% en de secundaire spanning (v) en -stroom (v).

% Verwijder de eerder gemaakte meta- en printerbestanden
!del draw.met
!del draw.jet

% Inlezen van de meetdata.
% *** **** ** **** geef betreffende databestand ** ****** ***** ****** ***

load jori\s1pOil 1.ase; data = s1pOil 1;
% **************************************************************

x = data(:,1);
Y1 = data(:,2);
Y2 = data(:,3);
Y3 = data(:,4);
Y4 = data(:,5);
Y5 = data(:,6);
Y6 = data(:,7);
Y7 = data(:,8);
Y8 = data(:,9).*1000;

% tijd [ms]
% Uprim U [kV]
% Uprim V [kV]
% Uprim W [kV]
% Iprim U [A]
% Iprim V [A]
% Iprim W [A]
% Usee v [V]
% Isee v [A]

% Plaatje van de drie primaire spanningen (U, V en W)
subplot(211);
plot(X,Y1,'-',X,Y2,'--' ,X,Y3,':');
ylabel('---> Uprim [kV]');
xlabel('--- > t [ms]');
grid;
% **************** pas titel van grafiek aan ************************

title('S1POIl_1.ASC [07.04.92] II solid - = U, dashed -- = V, dotted: = W');
% **************************************************************
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% Plaatje van de drie primaire stromen (U, V en W)
subplot(212);
plot(X,Y4,'-',X,Y5,'--',X,Y6,':');
ylabel('--> Iprim [A]');
xlabel('--- > t [ms]');
grid;
% **************** pas titel van grafiek aan ************************

title('SlPOIl_l.ASC [07.04.92] II solid - = U, dashed -- = V, dotted: = W');
% **************************************************************

meta draw;

pause

% Plaatje van de secundaire spanning (v) en -stroom (v)
subplot(111);
Plot(X,Y7 *20 '-' X Y8 '--,).. '" , ,
ylabel('---> Usee [V/20], Isee [A]');
xlabel('---> t [ms]');
grid;
% **************** pas titel van grafiek aan ************************

title('SlPOIl_l.ASC [07.04.92] II solid - = Usee v, dashed -- = Isee v');
% **************************************************************

meta draw;

% Verwijder aIle gebruikte variabelen
clear;

% END {draw.m}
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Bijlage 3.3: Matlab-seript: de_graf.m

% BEGIN {de graf.m}
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%
%
%
%
%
%

********************************

* file e:\matlab\bin\de graf.m
* J.P.M. Stevens -
* 11 mei 1992
* Elektrisehe Energiesystemen
********************************

% Dit script maakt het mogelijk om de meetgegevens, welke voortgekomen
% zijn uit de grafisehe methode voor het bepalen van de arbeidsfaetor,
% in een twee dimensioneel plaatje weer te geven.

% Verwijder de eerder gemaakte meta- en printerbestanden
!del de_graf.met
!del de_graf.jet

if 1 == 2
% ******** Data voor files: SlPOIl LASe tim SlP0I5 3.ASe ********
% De meetwaarden (in em) van de t1jd en de stroom zoals deze uit de
% grafieken van de asymmetrisehe stroom bepaald zijn.
% *************************************************************

dt_em = [4.5 4.5 4.5 444 4 4 4 3 3 3 222];
Ido_em = [5.3 5.8 5.7 5.3 5.24.8 3.8 3.5 3.4 1.8 2.6 2.0 0.6 0.4 0.4];
Id_em = [0.9 1.00.9 1.00.9 1.0 0.8 1.30.9 0.60.60.7 0.20.20.1];

% De sehaalfaetoren die de gemeten lengte voor tijd en stroom ornzet in
% een stroomeenheid (in A) of tijdeenheid (in ms).
em) = [382 378 378 378 378 378 336 336 336 336 336 336 336 336 336];
em_t = 7.66E-3;
% De insehakelhoeken zoals deze bepaald zijn uit de binaire bestanden van
% de meetgegevens. De insehakelhoek is de hoek tussen een positieve
% spanningsnuldoorgang en het insehakelmoment van de stroom.
psi = [18.9 18 16.2 33.3 31.5 28.8 45 45.9 45 63 63.9 63 81 81 81.9];
%**************************************************************

end

if 1 == 1
%********** Data voor files: SOP6I1 LASe tim SOP6I5 3.ASe *******
% De meetwaarden (in em) van de tifd en de stroom zoals deze uit de
% grafieken van de asymmetrisehe stroom bepaald zijn.
% **************************************************************

dt_em = [4.5 4.5 4.5 444 444 3 3 3 222];
Ido em = [6.2 6.8 6.8 6.4 6.4 5.9 4.3 4.3 4.6 1.5 1.8 1.7 1.1 1.1 1.0];
Id_em = [0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3];
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% De sehaalfaetoren die de gemeten lengte voor tijd en stroom ornzet in
% een stroomeenheid (in A) of tijdeenheid (in ms).
em_I = [844 844 844 844 844 844 844 844 844 760760 760 844 844 844];
em t = 7.63E-3;
% De insehakelhoeken zoals deze bepaald zijn uit de binaire bestanden van
% de meetgegevens. De insehakelhoek is de hoek tussen een positieve
% spanningsnuldoorgang en het insehakelmoment van de stroom.
psi = [10.8 11.7 11.7 27.9 28.8 27.9 45 45.9 44.1 64.8 63 63.9 81 81.9 80.1];
% **************************************************************
end

% Ret ornzetten van lengte (in em) in tijd (in ms) en stroom (in A).
dt = dt em .* em t;
Ido = Ido em .* em I;
Id = Id_CIn .* em_I;
f = 50;

% De arbeidsfaetor wordt bepaald uit de vergelijking van het exponentiele
% deel van de stroom. Er wordt vanuit gegaan dat er geen meetfouten optreden.
arbeidsfaetor = eos(atan(2 .* pi .* f .*(-dt .1 (log(Id .1 Ido»»);

%N.B.: De bepaling van de arbeidsfaetor m.b.v. de dc-decrement methode
% (grafiseh) heeft een aantal onnauwkeurigheden in zieh. Allereerst
% zit een onnauwkeurigheid in het tekenen van de e-maeht-vormige
% stroom. Ook zit in het aflezen van de waarden een onnauwkeurigheid.
% De afleesfout is eveneens in de grafiek weergegeven.

% ************************** AFLEESFOUT *********************
% De afleesfout bepalen in de waarden van de stroom. Er wordt aangenomen
% dat met een onnauwkeurigheid van de waarde van "afleesfout em" gemeten
% kan worden. -
afleesfout_em = 0.5E-1;

% De maximale- en minimale waarden van de stroomwaarden Ido en Id.
Ido max = (Ido em + afleesfout em) .* em I;
Ido- min = (Ido-em - afleesfout em) .* em i;
Id max = (Id em + afleesfout-em) .* em-I;
Id=min = (Id=em - afleesfout_Cm) .* em_I;

% De arbeidsfaetor wordt nogmaals berekend, maar nu met de afwijkingen in
% de stromen Ido en Id. Er zijn vier versehillende eombinaties mogelijk.
arbeidsfaetor1 = eos(atan(2 .* pi .* f .*(-dt ./(log(Id min.lIdo min»»);
arbeidsfaetor2 = eos(atan(2 .* pi .* f .*(-dt ./(log(Id-min.jIdo-max»»);
arbeidsfactor3 = eos(atan(2 .* pi .* f .*(-dt ./(log(Id-max./Ido-min»»);
arbeidsfaetor4 = cos(atan(2 .* pi .* f .*(-dt ./(log(Id=max.lIdo=max»»);
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% Vit de versehillende waarden van de arbeidsfaetoren (1 tim 4) is voor de
% foutenanalyse aIleen de grootst mogelijke afwijking interessant.
arbeidsfaetor max = max(arbeidsfaetor1, arbeidsfaetor2);
arbeidsfaetor-max = max(arbeidsfaetor3, arbeidsfaetor max);
arbeidsfaetor=max = max(arbeidsfaetor4, arbeidsfaetor=max);

% De (maximale) absolute fout in de arbeidsfaetor (t.g.v. de afleesfout) is
% het versehil tussen de maximale waarde van de arbeidsfaetorX (met X =
% 1,2,3 of 4) en de eerst berekende arbeidsfaetor.
fout_abs = abs(arbeidsfaetor_max - arbeidsfaetor);

% De insehakelhoeken zoals deze bepaald zijn uit de binaire bestanden van
% de meetgegevens. De insehakelhoek is de hoek tussen een positieve
% spanningsnuldoorgang en het insehakelmoment van de stroom.
psi = [18.9 18 16.2 33.3 31.5 28.8 45 45.9 45 63 63.9 63 81 81 81.9];

% Plaatje van arbeidsfaetor met de absolute afleesfout.
axis([O 90 0 0.45]);
plot(psi,arbeidsfaetor,'o'), errorbar(psi,arbeidsfaetor,fout abs);
%**************************************************************

title(sprintf('GRAFISCHE METIIODE: Afleesfout %g mm II SOP6I1_1 tim
SOP615_3 [29 april 1992]',...

afleesfout_em .* 10»;
%**************************************************************

ylabel('--- > arbeidsfaetor');
xlabel('--- > psi [graden]');
grid;
meta de_graf;

pause;

% Plaatje van de relatieve afleesfout.
fout reI = 100.* (fout abs .1 arbeidsfaetor);
plot(psi,fout rel,'o'); -
%**************************************************************

title(sprintf('GRAFISCHE METIIODE: Afleesfout van %g mm II SOP6I1 1 tim
SOP615 3 [29 april 1992]',...

afleesfout em .* 10»;
%**************************************************************

ylabel('---> relatieve afleesfout [%]');
xlabel('--- > psi [graden]');
grid;
meta de graf;
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Bijlage 3.4 : Software rekencentrum TUE

Een deel van de beschikbare software van het rekencentrum van de TUE is (d.d.
februari 1992):

1: PP-5.3 (oplossen van zogenaamde kleinste kwadratenproblemen),
2: Asyst 3.1 (I/O, aquisitie, analyse en presentatie),
3: NAG Graph. Supp!. (bib!. graphics),
4: SAS 6.03 (statistiek, datahandling, grafieken),
5: Stat Graphics 4.0 (eenvoudige variant van SAS),
6: PC-Matlab 3.5c (numeriek programma),
7: Mathematica (numeriek programma).
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Het eerst genoemde software pakket PP-S.3 bezit onder andere de routine "Mini
quad" welke nodig is voor het zogenaamde curve-fitting. Het gebruik van deze routine
is echter door een tweetal medewerkers van het rekencentrum afgeraden vanwege
enkele foutjes in het programma.

Asyst 3.1 is op het eerste moment het ideale programma voor dit meetprobleem. De
I/O, de acquisitie van de meetdata, de analyse en de presentatie kunnen door dit
softwarepakket worden verzorgd. Navraag bij medewerkers van het rekencentrum
heeft echter uitgewezen dat bij dit pakket de nadruk ligt op de snelheid voor het
binnenhalen van de meetdata. Het is minder geschikt voor algoritme's en dus voor de
"curve-fitting" biedt dit geen soelaas.

Met het derde pakket NAG Graph. Suppl. is zowel het "curve-fitting" alsmede het
grafisch weergeven van de data mogelijk. Het nadeel is echter dat het benodigde
algoritme in FORTRAN geschreven moet worden.

Het statistisch programma SAS 6.03 is zondermeer geschikt voor het beschreven
probleem. Van de andere kant is dit pakket van een iets te groot calliber voor de
"curve-fitting" en de grafische mogelijkheid.

Stat Graphics 4.0 heft het probleem van het bovenstaande pakket op, het is namelijk
een eenvoudige variant van SAS 6.03. De grafische mogelijkheid is van mindere
kwaliteit vanwege de extreem vette lijnen.

PC-Matlab 3.Sc is eveneens een uitermate geschikt softwarepakket voor dit probleem.
Voor mij verdient dit pakket de voorkeur om de doodeenvoudige reden dat ik
hiermee reeds zeer positieve ervaringen heb.

Tenslotte is Mathematica nog een mogelijke optie voor de analyse van de meetdata.
Het nadeel is dat dit pakket aIleen op het lokaal netwerk van de T.U.E. beschikbaar
is en niet te verkrijgen bij de uitgiftebalie van het rekencentrum.



Bijlage 3.5 : Matlab-script: pf_tot.m

% BEGIN {pf_tot}

%
%
%
%
%
%

••••••••••••••••••••••••••••••••
• file: c:\matlab\bin\pf tot.m
• J.P.M. Stevens -
• 11 mei 1992
• Elektrische Energiesystemen
••••••••••••••••••••••••••••••••

% Dit script zorgt voor de initialisatie en de minimalisatie
% van de functie zoals beschreven in pttotl.m

% geef betreffende databestand .
load jori\slp0i5 3.asc;
% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

% Van de ingelezen data zijn aIleen de meetpunten van de stroom
% belangrijk (vanaf het moment dat de stroomwaarde van nul af
% wijkt).
%.... begin en eind van data aangeven EN naam databestand ........
data = 1000.· slp0i5 3(178:345,9); % de data van de stroom [A]
%•••••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•

% Ornzetten van een kolomvector naar een rijvector, omdat in de
% file current.m dit formaat wordt verwacht.
data = data';

global data;
% Bereken de parameters van de vergelijking zoals beschreven in
% file pttot l.m

% initiele waarde van de parameters geven ..
est = fmins('pf totl',[2650 1.4]);
%••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

disp(sprintf('Frequentie = 50 Hz'»;
disp(sprintf('Amplitude = %g',est(l»);

% berekening cos(phi)tot of cos(phi)sec .
cosyhi_tot = cos(est(2»;
disp(sprintf('cos(phi)tot = %g',cosyhi_tot»;
% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

% END {pttot}
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Bijlage 3.6 : Matlab-functie: pf_totl.m

% BEGIN {pf_tot1.m}
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%
%
%
%
%
%

••••••••••••••••••••••••••••••
• file: c:\matlab\bin\pf tot1.m
• J.P.M. Stevens -
• 11 mei 1992
• Elektrische Energiesystemen
••••••••••••••••••••••••••••••

function i = pttot1(p)

% Ampl: amplitude van de stroom
% phi: hoekverschil tussen de bronspanning en de stroom
Ampl = p(l); phi = p(2);

% Laat de tijd beginnen vanaf tb = to - to = 0 ms tot
% te = 204,9 - to. to is het tijdstip waar de stroom ongelijk
% nul wordt (afhankelijk van het databestand).

%• ••• geef de tijdstip to en inschakelhoek (uit meetdata) .
to = 53.4e-3;
psi = 1429.40e-3;
%••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.

tb = 0;
te = 103.5e-3 - to;
t = [tb:0.3e-3:te];
f = 50; % netfrequentie
omega = 2 .• pi .• f;
tau = tan(phi)./ omega; % tau = L/R = tan(phi)/omega
offset = 71; % t.g.v. digitale meting 1 niveau offset

i = Ampl. ·(sin(omega·t+psi-phi) - (exp(-t/tau). ·sin(psi-phi»)+ offset - data;
% De functie fmins.m (zie aanroep in current.m) heeft de waarde van i (de som
% van de kwadraten) nodig voor de "curvefitting".
i = sum(i.....2);

% END {pf_totl.m}
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Bijlage 3.7 : Ma'tlab-script: cur_graf.m

% BEGIN {cur graf.m}
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%
%
%
%
%
%

******************************
* file: c:\matlab\bin\cur graf.m
* l.P.M. Stevens -
* 11 mei 1992
* Elektrische Energiesystemen
******************************

% Dit script zet de berekende cos(phi) van het totale testcircuit uit
% tegen de inschakelhoek psi.

% Verwijder de eerder gemaakte meta- en printerbestanden
!del cur graf.met
!del cur=graf.jet

%*********************** SlP0I1 1 tim SlP0I5 3 ******************
%** Curve-fitting met parameters ampl en phi (datapunten #178 - #345) **
cosyhil = [0.167463 0.170975 0.162234 0.160802 0.170844 0.181063 0.193138 ...

0.192209 0.191309 0.201403 0.205177 0.212984 0.228891 0.228281 ...
0.21861];

psil = (18.9 18 16.2 33.3 31.5 28.8 45 45.9 45 63 63.9 63 81 81 81.9]; %[graden]

%*********************** SOP6Il 1 tim SOP6I5 3 ******************
%** Curve-fitting met parameters ampl en phi (datapunten #178 - #345) **
cosyhi2 = [0.23794 0.234968 0.237819 0.239206 0.239111 0.243416 0.252988 ...

0.256658 0.263032 0.253376 0.26006 0.259833 0.284588 0.268662 ...
0.281396];

psi2 = [10.8 11.7 11.727.928.827.94545.944.1 64.86363.981 81.9 80.1]; %[graden]
0/0**************************************************** ***********

% Plaatje van de cos(phi) van het totale testcircuit (SlPOll_1 tim SlP0I5_3)
axis([O 90 0 .45]);
plot(psi1,cosyhi1,'0');
title('CURVE-FITTING: parameters ampl en phi (#178 - #345) SlPOIl_1 tim
SlPOI5 3 [4 mei 1992]');
ylabel(;:-- > arbeidsfactor');
xlabel('--- > psi [graden1');
grid;
meta cur_graf

pause;
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% Plaatje van de cos(phi) van het totaIe testcircuit (SOP6I1_1 tim SOP615_3)
axis([O 90 0 .45]);
plot(psi2,cosyhi2,'o');
title('CURVE-FfITING: parameters ampI en phi (#178 - #345) SOP6I1_1 tim
SOP615_3 [4 mei 1992]');
ylabel('--- > arbeidsfactor');
xlabel('--- > psi [graden]');
grid;
meta cur graf

% END {cur graf.m}
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Bijlage 3.8 : Matlab-script: controle.m

% BEGIN {controle.m}

%
%
%
%
%
%

••••••••••••••••••••••••••••••
• file c:\matlab\bin\controle.m
• J.P.M. Stevens
• 11 mei 1992
• Elektriscbe Energiesystemen
••••••••••••••••••••••••••••••

% Met bebulp van deze script is bet mogelijk om de meetdata van de
% stroom te tekenen. Naast bet tekenen van de meetdata, wordt ook
% de stroom getekend met de parameters die in de file currentO.m
% zijn berekend. Op deze manier is er een optiscbe controle van de
% curve-fitting.

!del controle.met
!del controle.jet

%**•••••••••••••• geef betreffende databestand ••••••••••••••••••••
load jori\s0p6i1 1.asc
data = sOp6i1 i;
%•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

%••••••• geef de to en de overige berekende parameters •••••••••••••
to = 53.40e-3; % begin van de stroom (in s)
tb = 0; % begin van de meting
te = 204.ge-3 - to; % einde is aantal meetpunten maal de sample-tijd [s]
t = [tb:0.3e-3:te];
psi = 188.50e-3;
ampl = 7986.62;
pbi = 1.33055;
%•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••......••••••••

omega = 2.•pi. •50;
tau = tan(pbi).jomega;
i = ampl.·(sin(omega·t+psi-pbi) - (exp(-tjtau).·sin(psi-phi»);

offset = 105; % In stroom zit 1 niveau offset (105 A)
X = data(:,1)./1000; % tijd [s]
Y = (data(:,9). ·1000) - offset; % Isec v [A]



Bijlagen 87

% Plaatje van de totale stroom
axis([0,250,-8000,12000]);
plot(X.*1000,Y,':',(t+to).*1000,i,'--');
%****************** pas titel van grafiek aan **********************

title('Optisehe eontrole curve fitting II SOP6I1_l.ase (... = gemeten, --- = berekend)
[4 mei 1992]');
%***************************************************************

xlabel('--- > t [ms]');
ylabel('---> I [A]');
grid;
meta eontrole;

pause;

% Plaatje van de eerste twee perioden van de stroom
axis([50,100,-8000,12000]); % Uitzomen
plot(X.*1000,Y,':',(t+to). *1000,i,'--');
%****************** pas titel van grafiek aan **********************

title('Optisehe eontrole curve fitting II SOP6I1 l.ase (... = gemeten, --- = berekend)
[4 mei 1992]'); -
%**************************************************************

xlabel('---> t [ms]');
ylabel('---> I [A]');
grid;
meta eontrole;

% END {eontrole.m}
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Bijlage 3.9 : Matlab-script: stat.m

% BEGIN {stat.m}
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%
%
%
%
%
%

*****************************

* file: c:\matlab\bin\stat.m
* J.P.M. Stevens
* 10 juni 1992
* Elektrische Energiesystemen
*****************************

% Dit script berekend de betrouwbaarheidsintervallen van het
% populatiegemiddelde met behulp van de t-verdeling (student
% verdeling). De datapunten zijn de waarde van de arbeidsfac
% toren van methode 2 en 3 (zie paragraaf 3.3), voor zowel
% 1 deelspoel als 6 deelspoelen als secundaire belasting.

% Methode 2 (l deelspoel)
datal = [.16 .16 .17 .17 .18 .16 .16 .10 .14];

% Methode 2 (6 deelspoelen)
data2 = [.20 .24 .22 .22 .24 .23 .22 .22 .23];

% Methode 3 (1 deelspoel)
data3 = [.17 .17 .16 .16 .17 .18 .19 .19 .19];

% Methode 3 (6 deelspoelen)
data4 = [.24 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26 .26];

% Het aantal vrijheidsgraden van de t-verdeling is n - 1 = 8.
% De gestandaardiseerde t-verdeling levert bij een 5 %
% overschrijdingskans een tabelwaarde van t = 2.306.

% Aantal datapunten
n = 9;

% Tabelwaarde van de t-verdeling
t = 2.306;

% Gemiddelde standaarddeviatie
sl = std(data1).jsqrt(n); s2 = std(data2).jsqrt(n);
s3 = std(data3).jsqrt(n); s4 = std(data4).jsqrt(n);

gemid minI = mean(data1) - (t .* sl); gemid min2 = mean(data2) - (t .* s2);
gemid-min3 = mean(data3) - (t .* s3); gemid-min4 = mean(data4) - (t .* s4);- -
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gemid maxI = mean(data1) + (t.* sl); gemid max2 = mean(data2) + (t.* s2);
gemid=max3 = mean(data3) + (t.* s3); gemid=max4 = mean(data4) + (t.* s4);

% Ret weergeven van de schattingsintervallen
disp(sprintf('Methode 2 (1 deelspoel): %g < gemiddelde < %g (s = %g )', ...
round(lOO .* gemid_min1) .J 100, round(l00 .* gemid_max1) .J 100, std(data1»);

disp(sprintf('Methode 2 (6 deelspoelen): %g < gemiddelde < %g (s = %g )', ...
round(lOO .* gemid_min2) .J 100, round(l00 .* gemid_max2) .J 100, std(data2»);

disp(sprintf('Methode 3 (1 deelspoel): %g < gemiddelde < %g (s = %g)', ...
round(l00.* gemid_min3) .J 100, round(l00.* gemid_max3) .J 100, std(data3»);

disp(sprintf('Methode 3 (1 deelspoelen): %g < gemiddelde < %g (s = %g)', ...
round(lOO .* gemid_min4) .J 100, round(l00 .* gemid_max4) .J 100, std(data4»);

% END {stat.m}
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Bijlage 3.10 : Matlab-script: imp.m

% BEGIN {imp.m}
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%
%
%
%
%
%

**************************

* file: c:\matlab\bin\imp.m
* J.P.M. Stevens
* 8 mei 1992
* Elektrische Energiesystemen
**************************

% Dit script berekent de Z, R en X van het secundaire circuit
% (spoel, shunt, schakelaar en kabels) uit de meetdata Usec en
% Isec (laatste twee perioden).
% Binnen dit script wordt gebruik gemaakt van de funktie "imp1.m"
% die de impedantie Z bepaald.

!del imp.met
!del imp.jet

if 1 == 2 % Bereken Ztot en Zeir indien 1 = 1, anders plotten van
% Z,R en X.

% Berekening van de impedanties bij verschillende inschakelhoeken 'psi'.
load jori\s0p6i1_1.asc; [Zsec(I), Ztot(l)] = impl(s0p6il_l); clear sOp6il_l;
load jori\s0p6i1_2.asc; [Zsec(2), Ztot(2)] = impl(s0p6il_2); clear sOp6i1_2;
load jori\s0p6il_3.asc; [Zsec(3), Ztot(3)] = impl(s0p6i1_3); clear sOp6i1_3;
load jori\s0p6i2_1.asc; [Zsec(4), Ztot(4)] = impl(s0p6i2_1); clear sOp6i2_1;
load jori\s0p6i2_2.asc; [Zsec(5), Ztot(5)] = impl(s0p6i2_2); clear sOp6i2_2;
load jori\s0p6i2_3.asc; [Zsec(6), Ztot(6)] = impl(s0p6i2_3); clear sOp6i2_3;
load jori\s0p6i3 1.asc; [Zsec(7), Ztot(7)] = impl(s0p6i3 1); clear sOp6i3 1;
load jori\s0p6i3=2.asc; [Zsec(8), Ztot(8)] = impl(s0p6i3=2); clear sOp6i3=2;
load jori\sOp6i3_3.asc; [Zsec(9), Ztot(9)] = impl(s0p6i3_3); clear sOp6i3_3;
load jori\s0p6i4_1.asc; [Zsec(10),Ztot(1O)] = impl(s0p6i4_1); clear sOp6i4_1;
load jori\sOp6i4_2.asc; [Zsec(ll),Ztot(ll)] = impl(s0p6i4_2); clear sOp6i4_2;
load jori\sOp6i4_3.asc; [Zsec(12),Ztot(12)] = impl(s0p6i4_3); clear sOp6i4_3;
load jori\sOp6i5_1.asc; [Zsec(13),Ztot(13)] = impl(s0p6i5_1); clear sOp6i5_1;
load jori\sOp6i5_2.asc; [Zsec(14),Ztot(14)] = impl(s0p6i5_2); clear sOp6i5_2;
load jori\s0p6i5_3.asc; [Zsec(15),Ztot(15)] = impl(s0p6i5_3); clear sOp6i5_3;

Zsec = 1000 .* Zsec;
Ztot = 1000.* Ztot;
end

% impedantie in mOhm

% Het bepa]en van R en X uit Z en cos(phi). De Z voIgt uit de bovenstaande
% berekeningen. De cos(phi) is m.b.v. de curvefitting bepaald (files:
% pttot.m en pttot1.m).
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if1 == 1
% .... slp01 1 tim slp05 3 II eff. stat. sec. stroom = 2 kA ....
%psi = [18.918 16.2 33.3 31.5 28.8 45 45.9 45 63 63.9 63 81 81 81.9]; %[graden]
% •••••••••••••• cos(phi) van het secundaire circuit ••••••••••••••••
cosyhi_sec = [.1895 .1884 .1880 .1879 .1933 .1921 .1956 .1977 .1997 .1998 ...

.1997 .1988 .2038 .2045 .2089];
Zsec = [114.5858 114.5756 114.5858 114.5756 114.5756 114.5756 114.5756 ...

114.5858 114.5858 115.3550 114.5756 114.5756 114.5756 114.5756 ...
114.5756]; %[mOhm]

% ••••••••••••••••••• cos(phi) van het totale netwerk ••••••••••••••
cosyhi_tot = [.167463 .170975 .162234.160802.170844.181063 .193138 ...

.192209 .191309 .201403 .205177 .212984 .228891 .228281 ...

.21861]; %[radialen]
Ztot = [123.8142 122.9223 123.8142 122.1634 122.1634 122.9223 122.9223 ...

123.0451 123.8142 123.8142 122.1634 122.1634 122.9223 123.6809 ...
122.9223]; %[mOhm]

% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
end

if 1 = = 2
% •••• sOp6i1 1 tim sOp6i5 3 II eff. stat. sec. stroom = 6 kA ••••
%psi = [10.8 ii.7 11.7 27.9 28.8 27.9 45 45.9 44.1 64.8 63 63.9 81 81.9 80.1];
%[graden]
% •••••••••••••• cos(phi) van het secundaire circuit ••••••••••••••••
cosyhi_sec = [.2495 .2513 .2524 .2529 .2530 .2534 .2577 .2569 .2584 .2574 ...

.2599 .2610 .2615 .2604 .2640]; %[radialen]
Zsec = [31.2813 31.2813 31.690231.2813 31.0808 31.2813 31.2813 31.2813 ...

31.2813 31.4387 31.4387 31.4387 31.4844 31.2813 31.2813]; %[m Ohm]
% •••••••••••••••• cos(phi) van het totale netwerk •••••••••••••••••
cosyhi_tot = [.23794 .234968 .237819 .239206 .239111 .243416 .252988 ...

.256658 .263032 .253376 .26006 .259833 .284588 .268662 ...

.281396]; %[radialen]
Ztot = [39.9705 39.9705 40.2415 39.9705 39.7143 39.9705 39.9705 39.7222 ...

40.2188 39.7385 40.2415 40.2415 39.9801 39.722239.9705]; %[m Ohm]
% ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
end

Rtot = Ztot .• cosyhi_tot;
Xtot = Ztot .• sin(acos(cosyhi_tot»;

~

Rsec = Zsec .• cosyhi_sec;
Xsec = Zsec .• sin(acos(cosyhi_sec»;

Rnet = Rtot - Rsec;
Xnet = Xtot - Xsec;
Znet = sqrt(Rnet."2 + Xnet."2);
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plot(x_as, Ztot,' +',x_as, Rtot,'·',x_as, Xtot,'o');
%••••••••••••••••••••••••• pas titel aan •••••••••••••••••••••••••
title('Totale netwerk (10kV net, trafo en sec. circuit) II slpOIl_1 tIm slp0l5_3 [7
mei 1992]');
%••••••••••••••••••••••••••.•••..•..••••••••.•.••.•••••••••••••
ylabel('---> Z [mOhm]: "+", R [mOhm]: "." en X [mOhm]: "0" ');
xlabel('--- > numrner meting');
grid;
meta imp

pause;

92

plot(x as, Zsec,' + ',x as, Rsec,'·',x as, Xsec,'o');
%•••*••••••••.••.* pas titel aan •••••••••••••••••••••••••
title('Sec. circuit (spoel, shunt, syn. schakelaar en kabels) II slpOIl_1 tIm slp0l5_3 [7
mei 1992]');
%.•••••••.••••••••..•..••••••••••••••••.•••••..••••.••••••••••.
ylabel('---> Z [mOhm]: "+", R [mOhm]: "." en X [mOhm]: "0" ');
xlabel('--- > nummer meting');
grid;
meta imp

pause;

plot(x as, Znet,' + ',x as, Rnet,'·',x as, Xnet,'o');
0/0···* * pas titel aan •••••••••••••••••••••••••
title('Voedende net (10 kV net en trafo) II slpOIl 1 tIm slp0l5 3 [7 mei 1992]');
%•••••••.•..•.••.••••••••••...••••.••••••••* * .
ylabel('--- > Z [mOhm]: "+ ", R [mOhm]: "." en X [mOhm]: "0" ');
xlabel('--- > nummer meting');
grid;
meta imp

% END {imp.m}
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Bijlage 3.11 : Matlab-functie: impl.m

% BEGIN {imp1.m}

%
%
%
%
%
%

****************************

* file: c:\matlab\bin\impl.m
* J.P.M. Stevens
* 8 mei 1992
* Elektrische Energiesystemen
****************************

% Deze functie wordt gebruikt voor het script "imp.m" om de Z, R en X van
% het testcircuit (10 kV net, trafo en secundair circuit) te bepalen.

function [Zsec, Ztot] = imp1 (data)

% ***** data voor bepaling van Z,R en X van het secundaire circuit *****
Usec = data(550:683,8); % sec. spanning v.d. laatste twee perioden
Isec = 1000.* data(550:683,9); % sec. stroom v.d. laatste twee perioden
% **************************************************************

% ***** data voor bepaling van Z,R en X van het totale circuit *******
Utot = data(1:133,8); % sec. spanning v.d. eerste twee perioden (open klemspg.)
Itot = 1000.* data(550:683,9); % sec. stroom v.d. laatste twee perioden
% **************************************************************

Utop sec = (max(Usec) - min(Usec» .j 2;
Itop_sec = (max(Isec) - min(Isec» .j 2;
Zsec = Utop sec .j Itop sec;- -
Utop_tot = (max(Utot) - min(Utot» .j 2;
Itop tot = (max(Itot) - min(Itot» .j 2;
Ztot= Utop_tot .j Itop_tot;

% END {imp1.m}
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Bijlage 3.12 : Matlab-script: pC_sec.m

% BEGIN {pf_sec.m}
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%
%
%
%
%
%

******************************

* file: c:\matlab\bin\pf sec.m
* J.P.M. Stevens
* 7 mei 1992
* Elektrische Energiesystemen
******************************

% Met dit script wordt de cos(phi) van het secundaire circuit berekend.
% Het script maakt gebruik van de functie "pf secl.m" die de waarde van de
% cos(phi) berekent. Tevens worden de waarden van cos(Phi) uitgezet tegen
% de psi.

if 1 = = 2;

% Bereken de Cos(phi)'s van het secundaire circuit indien 1 = l.
load jori\s0p6i1_l.asc; data = sOp6i1_1; clear sOp6i1_1; cosyhi(l) =
pf_sec1(data);
load jori\s0p6i1 2.asc; data = sOp6i1_2; clear sOp6i1_2; cosyhi(2) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i1 3.asc; data = sOp6i1_3; clear sOp6i1 3; cosyhi(3) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i2 l.asc; data = sOp6i2_1; clear sOp6i2_1; cosyhi(4) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i2 2.asc; data = sOp6i2_2; clear sOp6i2_2; cosyhi(5) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i2 3.asc; data = sOp6i2_3; clear sOp6i2_3; cosyhi(6) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i3 l.asc; data = sOp6i3_1; clear sOp6i3_1; cosyhi(7) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i3 2.asc; data = sOp6i3_2; clear sOp6i3_2; cosyhi(8) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i3 3.asc; data = sOp6i3_3; clear sOp6i3_3; cosyhi(9) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i4 l.asc; data = sOp6i4_1; clear sOp6i4_1; cosyhi(10) =
pf sec1(data); -
load jori\sOp6i4 2.asc; data = sOp6i4 2; clear sOp6i4_2; cosyhi(ll) =
pf sec1(data); -
load jori\sOp6i4 3.asc; data = sOp6i4 3; clear sOp6i4 3; cosyhi(12) =
pf sec1(data); -
load jori\sOp6i5 l.asc; data = sOp6i5_1; clear sOp6i5 1; cosyhi(13) =
pf sec1(data); -
load jori\s0p6i5 2.asc; data = sOp6i5_2; clear sOp6i5_2; cosyhi(14) =
ptsec1(data); -
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load jori\s0p6i5 3.asc; data = sOp6i5_3; clear sOp6i5_3; cosyhi(15) =
pf_sec1(data); -
end;

%* *** *** ** Tekenen van de berekende cos(phi)'s tegen de psi **** ** **
!del cosphLmet
!del cosphLjet

%****************** SlpOIl 1 t/m SlP0I5 3 (#178 - #345) *********

%psi = [18.9 18 16.2 33.3 31.528.8 45 45.9 45 63 63.9 63 81 81 81.9]; %[graden]
cosyhi1 = [.1895 .1884 .1880 .1879 .1933 .1921 .1956 .1977 .1997 .1998 ...

.1997 .1988 .2038 .2045 .2089]; %[rad]
%****************************************************************

%****************** SOP6Il 1 t/m SOP615 3 (#178 - #345) *********

%psi = [10.8 11.7 11.727.928-:-827.945 45.9-44.1 64.8 63 63.9 81 81.980.1];
%[graden]
cosyhi2 = [.2495 .2513 .2524 .2529 .2530 .2534 .2577 .2569 .2584 .2574 ...

.2599 .2610 .2615 .2604 .2640]; %[rad]
%**************************************************************
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axis([O 16 0 .45]);
plot(x_as, cosyhil,'o');
title('Sec. circuit (spoel, shunt, syn. schakelaar en kabels) II SlPOIl_1 t/m SlP0I5_3
[7 mei 1992]');
ylabel('--- > arbeidsfactor');
xlabel('--- > nummer meting');
grid;
meta cosphi;

axis([O 16 0 .45]);
plot(x_as, cosyhi2,'o');
title('Sec. circuit (spoel, shunt, syn. schakelaar en kabels) II SOP6Il 1 t/m SOP6I5 3
[7 mei 1992]'); - -
ylabel('--- > arbeidsfactor');
xlabel('--- > nummer meting');
grid;
meta cosphi;

% END {pf_sec.m}
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Bijlage 3.13 : Matlab-functie: pf_secl.m

% BEGIN {pf_see1.m}

96

%
%
%
%
%
%

••••••••••••••••••••••••••••••
• file: e:\matlab\bin\pf seel.m
• J.P.M. Stevens -
• 7 mei 1992
• Elektrisehe Energiesystemen
••••••••••••••••••••••••••••••

% Deze funetie wordt gebruikt voor het script "pf seel.m" om de cos(Phi)
% van het secundaire circuit (spoel, shunt, syn. sehakelaar en kabels) te
% berekenen.

function [eosyhi] = pf_sec1 (data)

% De data wordt bepaald over ongeveer twee perioden van het aehterste
% (stationaire) deel van de stroom.
Usee = data(550:683,8); % Usee v [V], # 550 = 165 ms
Isee = 1000.· data(550:683,9); % Isee v [A], # 683 = 205.9 ms

% In de spanning en de stroom kan een offset zitten, deze wordt er eerst
% uitgehaald voordat de cos(phi) wordt bepaald.
Utop = (max(Usee) - min(Usee» .j 2;
hop = (max(Isec) - min(Isee» .f 2;
Uoffset = max(Usee) - Utop;
Ioffset = max(Isee) - Itop;
Usee = Usee - Uoffset;
Isee = Isee - Ioffset;

eosyhi = mean(Usee .• Isee) .f (0.5 .• max(Usee) .• max(Isee»;

% END {pf_seel.m}
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Bijlage 4.1 : Matlab-functie: sp.m

% BEGIN {sp.m}
% *******************************
% * file c:\matlab\bin\sp.m
% * J.P.M. Stevens
% * 23 juni 1992
% * Elektrische Energiesystemen
% *******************************

% Dit script berekent uitgaande van een parallelschakeling van een
% weerstand (Rp) en een zelfinductie (Lp) de equivalente serieschakeling
% met een weerstand (Rs) en een zelfinductie (Ls). Het equivalent schema
% geldt aIleen voor een frequentie van 50 Hz.
% Vervolgens worden van beide schakelingen de absolute impedantie (Zabs)
% en de fasehoek (phi) als functie van de frequentie geplot.

clg % clear graph screen
!del sp.met
!del sp.jet

% Frequentiebereik
f = 50:1O:1e3;
omega = 2 .* pi .* f;

% ********** De impedantie van de paralleischakeling ************
% Neem die waarden voor Rp en Lp zodat de cos(phi) ongeveer 0,25 is
% en de stroom bij een spanning van 220 V ongeveer 6 leA.
Rp = .15; % Met deze waarden: cos(phi) = 0,25 en I = 5,8 leA
Lp = 125 .* le-6;

Zp = (Rp .* j .* omega .* Lp) .j (Rp + j .* omega .* Lp);
REY = real(Zp); 1My = imag(Zp);

Zabsy = sqrt(REy."2 + IMy."2);
cosyhiy = cos(atan(lMy .j REy»;

% De impedantie van de serieschakeling (berekend uit de parallelschakeling
% bij freq. = 50 Hz)
Rs = REy( 1); % de weerstand bij 50 Hz
Ls = 1My(l) .j omega(I); % de zelfinductie bij 50 Hz

Zs = Rs + j .* omega .* Ls;
RE_s = real(Zs); IM_s = imag(Zs);

Zabs_s = sqrt(RE_s."2 + IM_s."2);
cosyhi_s = cos(atan(IM_s.j RE_s»;
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% ************* plotten ********************
% Plot de absolute irnpedantie Zabs en de fasehoek Phi als functie
% van de frequentie, zowel voor de serie- als parallelschakeling.
subplot(211), plot(f,Zabs_s:-', f,Zabsy:--');
ylabel('--- > Zabs [Ohm]'), xlabel('--- > f [Hz]'), grid;
title('Serie- versus parallelschakeling (solid - = serie, dashed -- = parallel)
[23.06.92]');

subplot(212), plot(f,cosyhi_s:-', f,cosyhiy:--');
ylabel('--- > cos(phi)'), xlabel('--- > f [Hz]'), grid;
title('Serie- versus parallelschakeling (solid - = serie, dashed -- = parallel)
[23.06.92]');
meta sp;

% END {sp.rn}
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Bijlage 5.1 : Matlab-script: smvh.m

% BEGIN {smvh.m}

%
%
%
%
%
%

*******************************

* file e:\matlab\bin\smvh.m
* J.P.M. Stevens
* 3 augustus 1992
* Elektrisehe Energiesystemen
*******************************

% Met behulp van dit script is het mogelijk om de gemeten data te
% tekenen. De ingelezen meetdata bestaat uit vier kolommen:
% de tijd, Usee v [V], Uboog [V] en Isee v [kA].
% Als funktie van de tijd worden drie plaatjes getekend: Usee v [V],
% Uboog [V] en Isee v [kA] met een insehakelhoek van ongeveer
% 2*pi*50*le-3 [rad]. Voor het bepalen van de spreiding is driemaal met
% dezelfde insehakelhoek gemeten.

% Verwijder het eerder gemaakte metabestand
%!del smvh.met

% ************* Inlezen van de meetdata ***************

load jori\sbes6i11.ase; data = sbes6ill;
X = data(:,l); % tijd [ms]
Usec1 = data(:,2); % Usee v [V]
Uboog1 = data(:,3);% Uboog [V]
Isec1 = data(:,4).*1000; % Isee v [A]

load jori\sbes6i12.ase; data = sbes6i12;
Usee2 = data(:,2); % Usee v [V]
Uboog2 = data(:,3);% Uboog [V]
Isee2 = data(:,4). *1000; % Isee v [A]

load jori\sbes6i13.ase; data = sbes6i13;
Usee3 = data(:,2); % Usee v [V]
Uboog3 = data(:,3);% Uboog [V]
Isec3 = data(:,4).*1000; % Isee v [A]
% *****************************************************

if 1 == 2
% *************** Plaatje van Usee ********************

plot(X,Usee1,'-',X,Usee2,'--',x,Usee3,':');
title('SBES6I11 - SBES6I13 [13.07.92] II solid - = Usec1, dashed -- = Usee2,
dotted : = Usee3');
ylabel('---> Usee [V]');
xlabel('---> t [ms]');



text(.25,.85,' = solid - ','se');
text(.25,.8 " = dashed -- ','se');
text(.25,.75,'= dashdot -.','se');
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grid;
meta smvh
~ .

~ •••••••••••••••• Plaatje van Uboog ••••••••••••••••••
plot(X,Uboogl,'-',X,Uboog2,'--',X,Uboog3,':');
title('SBES6I11 - SBES6I13 [13.07.92] II solid - = Usec1, dashed -- = Usee2,
dotted: = Usee3');
ylabel('--- > Uboog [V]');
xlabel('--- > t [ms]');
grid;
meta smvh
~ .

~ •••••••••••••••• Plaatje van Isee v·················
plot(X,Iseel',X,Isee2,'--',X,Isee3,':');
title('SBES6I11 - SBES6I13 [13.07.92] II solid - = Usec1, dashed -- = Usee2,
dotted: = Usee3');
ylabel('--> Isee [A]');
xlabel('--> t [ms]');
grid;
meta smvh
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *••••••••••

end

~ ...... Plaatje van Usee v, Uboog en Isee v [kA] •••••
plot(X,Usee1.•5',x,Uboog1,'--',X,Isec1,'-.');
title('Seeundaire spanning, boogspanning en boogstroom SBES6Ill [03.08.92]');
ylabel('---> U [V], I [A]');
xlabel('--- > t [ms]');
text(.15,.85,'5 ·Usee','se');
text(.15,.8 ,'Uboog','se');
text(.15,.75,'Isee','se');
grid;
meta smvh
~ .

~ END {smvh.m}
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Bijlage 5.2 : Matlab-script: str.m

% BEGIN {str.m}
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%
%
%
%
%
%

•••••••••••••••••••••••••••••••••
• file c:\matlab\bin\str.m
• J.P.M. Stevens
• 3 augustus 1992
• Elektrische Energiesystemen
•••••••••••••••••••••••••••••••••

% Dit script berekend de stroom voor en tijdens de boogfase.
% De berekende stroom en de gemeten stroom worden in een figuur
% geplot.
% In dit script wordt gebruik gemaakt van de Zsec en de cosyhi_sec,
% welke berekend zijn m.b.v. de curve-fitting (zie bijlage 3.10:
% Matlabscript imp.m).

% Schoonvegen van het commando- en grafisch scherm
clc, clg, clear,
%!del str.met

if 1 = = 2
% Meetwaarden van R en L (1 deelspoel) .
Zsec = mean([114.6 114.6 114.6]) .• 1e-3;
cosyhi_sec = mean([.1895 .1884 .1880]);
R = Zsec .• cosyhi_sec
L = sqrt(Zsec.A 2 - R. A 2) .j (2.•pi.·50)
% •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

% ••• Meetwaarden van de boogspanning en boogstroom (1 deelspoel) •••
t ref = 52.5 .• 1e-3; % referentie waarde van de tijdas [ms]
to = 52.5 .• 1e-3 - tJef; % spanningsnuldoorgang [ms]
t1 = 53.15 .• 1e-3 - t ref;% begin van de stroom [ms]
12 = 58.5 .• 1e-3 - t'=-ref; % begin van de boogspanning [ms]
13 = 59.35 .• 1e-3 - t ref;% maximum van de boogspanning [ms]
t4 = 60.3 .• 1e-3 - t -ref; % einde van de stroom [ms]
Uboog_12 = -20; - % boogspanning op tijdstip 12 [V]
Uboog_13 = -1311; % boogspanning op tijdstip 13 [V]
Uboog_t4 = -273; % boogspanning op tijdstip t4 [V]
Usec_12 = 291; % verhoogde sec spanning op tijdstip 12 [V]
Usec_13 = 350; % verhoogde sec spanning op tijdstip 13 [V]
Usec_t4 = 206; % verhoogde sec spanning op tijdstip t4 [V]
U = Usec_t2.fsin(2.·pi.·50.·t2) % ampl sec spg tijdens de kortsluit strm [V]
% •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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% **************** gemeten stroom (1 deelspoel) *********************

load jori\sbesIi l1.asc
t_gemeten = sbeslill(:,I); % tijd [ms]
i_gemeten = sbeslill(:,4).* le3;% Isec v [A]
% *******************************************************************

end

if 1 = = 1
% *********** Meetwaarden van R en L (6 deelspoelen) ****************

Zsec = mean([31.3 31.3 31.7]) .* 1e-3;
cosyhi_sec = mean([.2495 .2513 .2524]);
R = Zsec .* cosyhi_sec
L = sqrt(Zsec.....2 - R .....2) .j (2.*pi.*50)
% *******************************************************************

% ** Meetwaarden van de boogspanning en boogstroom (6 deelspoelen) **
tJef = 52.5 .* le-3; % referentie waarde van de tijdas [ms]
to = 52.5 .* le-3 - tJef; % spanningsnuldoorgang [ms]
t1 = 53.15 .* le-3 - t ref;% begin van de stroom [ms]
t2 = 56.1 .* le-3 - t,=-ref; % begin van de boogspanning [ms]
t3 = 56.6 .* 1e-3 - t ref; % maximum van de boogspanning [ms]
t4 = 57.51 .* le-3 - t ref;% ongeveer het einde van de stroom [ms]
Uboog_t2 = -20; - % boogspanning op tijdstip t2 [V]
Uboog_t3 = -1064; % boogspanning op tijdstip t3 [V]
Uboog_t4 = -428; % boogspanning op tijdstip t4 [V]
Usec_t2 = 246; % verhoogde sec spanning op tijdstip t2 [V]
Usec_t3 = 465; % verhoogde sec spanning op tijdstip t3 [V]
Usec_t4 = 339; % verhoogde sec spanning op tijdstip t4 [V]
U = Usec_t2./sin(2.*pi,*50.*t2) % ampl sec spg tijdens de kortsluit strm [V]
% *******************************************************************

% *************** gemeten stroom (6 deelspoelen) ********************

load jori\sbes6i11.asc
t_gemeten = sbes6ill(:,I); % tijq [ms]
i gemeten = sbes6ill(:,4).*le3;% Isec v [A]
% *******************************************************************

end

% ******* berekening van de stroom (zowel 1 als 6 deelspoelen) ******
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omega
ampl
psi
phi
tau
t_stap

= 2.*pi.*50;
= (U.jR) ./ (sqrt«omega.*L).jR).....2 + 1);
= omega.* (tl)
= acos(cosyhi_sec)
= tan(phi).jomega;
= 1e-5;
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0/0 ************************ t1 < = t < a ******************************
t = t1:t_stap:t2 - t_stap;

% De stroom 1_1 op t = t1 en de berekening van de constante C_12
I 1 = 0;
C_12 = exp(t1.jtau) .* (1_1 - ampl.*(sin(omega.*t1+psi-phi»)

% Vergelijking van de prospectieve stroom
i_12 = ampl.* sin(omega*t+psi-phi) + C_12.* exp(-tjtau) ;
% ********************************************************************

% ************************ a < = t < 13 ******************************
t = a:t_stap:13 - t_stap;

% De benadering van de verhoging van de secundaire spanning Usec = A * (t-a)
A = (Usec_13 - Usec_a) .j (13 - a)% positieve richtingscoefficient

% De benadering van de boogspanning Uboog = B * (t-a)
B = (Uboog a - Uboog 13) .j (13 - t2)% positieve richtingscoefficient- -

% De stroom 1_2 op t = a en de berekening van de constante C_23
1_2 = ampl.* sin(omega*t2+psi-phi) + C_12.* exp(-ajtau) ;
C_23 = exp(t2.jtau) .* (1_2 - ampl.*(sin(omega.*t2+psi-phi» 
«A-B).jR).*«t2-t2) - L.jR»

% Vergelijking van de stroom tijdens de boogfase
i_23 = ampl.*(sin(omega*t+psi-phi» + «A-B).jR).*«t-a) - L.jR) +
C_23.*exp(-tjtau);

% ********************************************************************

% ************************ 13 < = t < = t4 *****************************
t = 13:t stap:t4;

% De benadering van de verhoging van de sec spanning Usec = A1 *(t-13) + A2
A1 = (Usec_t4 - Usec_13) .j (t4 - 13)% negatieve richtingscoefficient
A2 = A .* (13-t2)

% De benadering van de boogspanning Uboog = B1 *(t-13) + B2
B1 = (Uboog_13 - Uboog_t4) .j (t4 - 13)% negatieve richtingscoefficient
B2 = B .* (13-a)

% De stroom 1_3 op t = 13 en de berekening van de constante C_34
1_3 = ampl.*(sin(omega*13+psi-phi» + «A-B).jR).*«13-a) - L.jR) +
C 23.*exp(-13jtau);

C_34 = exp(13.jtau) .* (1_3 - ampl.*(sin(omega.*13+psi-phi» 
«A1-Bl)./R).*«13-13) - L./R) - (A2-B2)./R)
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% Vergelijking van de stroom tijdens de boogfase
t34 = ampl.*(sin(omega*t+psi-phi» + «AI-Bl).fR).*«t-t3) - L./R) +
(A2-B2).fR + C_34.*exp(-t/tau);
% ********************************************************************

0/0 ************ plotten van de berekende en gemeten stroom ************

t_berekend = «t1:t_stap:t4 - t_stap) + tJef).* le3;% tijd [ms]
i_berekend = [i_12 i_23 i_34]:% stroom [A]

plot(t_berekend,i_berekend,'-',t_gemeten,i_gemeten,'--')
title('Stroom voor en tijdens de boogfase (6 deelspoelen) [3 aug. 1992]');
xlabel('---> t [rns]');
ylabel('---> I [A]');
text(.12,.85,'berekende stroom','sc');text(.32,.85,' = solid -','sc');
text(.12,.80,'gemeten stroom','sc');text(.32,.8 " = dashed --','sc');
grid;
meta str;
% ********************************************************************

% END {str.m}

104



Bijlagen 105

Bijlage 5.3 : Matlab-script: freq.m

% BEGIN {freq.m}

%
%
%
%
%
%

*******************************

* file c:\matlab\bin\freq.m
* J.P.M. Stevens
* 22 juli 1992
* Elektrische Energiesystemen
*******************************

% In dit script wordt met behulp van de "fast fourier transformation"
% het frequentiespectrum van een (onbekend) signaal berekend.

% Schoonvegen van het commando- en grafisch scherm
% en verwijder het eerder gemaakte metabestand
clc, clg
%!del freq.met

N = 2048; % N-punts FFf

if 1 == 1
% .... *.. *** .. * Meetdata van bestand SBES1I11.ASC ...... *.... ** ......

load jori\sbesli11.asc; data = sbesli11; clear sbesli11
Themonster = 50e-6;
start = 164;
stop = 308;
tijd = 0:Themonster:(N-1) .* Themonster;;
Isec = (data(start:stop,4).*le3).';% Isec v [A]
Isec = [Isec zeros(l, N-(stop-start)-l)];% Isec met nullen aanvullen tot N
% *******************************************************************

end

if1==2
% ..*.......... Meetdata van bestand SBES6I1l.ASC ***** ********* ** *..
load jori\sbes6i1l.asc; data = sbes6i11; clear sbes6i11
Themonster = 50e-6;
start = 164;
stop = 247;
tijd = O:Tbemonster:(N-1) .* Themonster;
Isec = (data(start:stop,4).*1e3).';% Isec v [A]
Isec = [Isec zeros(l, N-(stop-start)-l)];% Isec met nullen aanvullen tot N
% *******************************************************************

end

clear data
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if 1 = = 2
% *************** plot de stroom in het tijddomein ******************

plot(tijd.*le3, Isec);
title('De stroom voor en tijdens de boogfase SBESlIll.ASC [22 juli 1992]');
xlabel('Tijd [ms]');
ylabel('Arnplitude stroom [A]');
grid;
meta freq
pause
% *******************************************************************

end

% *** Bereken de amplitude van de stroom in het frequentiedomein ****
% De berekening van tijdcontinue- en discrete fourier transformatie is niet
% exact het zelfde. Bij de FFf zijn de amplituden "het aantal monsters
% van het signaal" (= stop-start) maal te groot en tevens wordt er gerekend
% met negatieve frequenties, zodat een helft van de amplitude in het negatieve
% frequentiedomein ligt en de andere helft in het positieve frequentiedeeI.
% Kortom om de amplituden van het signaal in het frequentiedomein weer te
% geven is het nodig de absolute waarde van de complexe getallen met een
% factor 2j(stop-start) te vermenigvuldigen. Behalve voor f = 0 Hz want dan
% is de factor Ij(stop-start) omdat er niet een negatieve en een positieve
% frequentie is. Het aantal monsters moet binnen de waarde N passen.
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Y = fft(Isec,N);
labs_l = abs(Y(I» .* (1 .j (stop-start»;
labs_2 = abs(Y(2:N» .* (2 .j (stop-start»;
labs = [labs_1 labs_2];

% dc component aanpassen
% hogere frequenties aanpassen

% Voor de frequentieas is de helft van het aantal monsters voldoende omdat de
% andere helft van de berekende FFf (Y) de geconjungeerde waarden hebben.
f = (1 ./ (N.*Tbemonster» * (0:(N.j2)-I);
% *******************************************************************

% ** *** *** *** Plot de stroom in het frequentie domein ** *** *** *** ** **
% Frequentie-as inzomen
factor = 10;

subplot(111)
plot( f(I:(N.j2).jfactor), labs(I:(N.j2).jfactor),'o' );
title('De stroom voor en tijdens de boogfase SBESlI11ASC [22 juli 1992]');
xlabel('Frequentie [Hz]'); ylabel('Amplitude stroom [A]'); grid;
text(.8,.82,sprintf('(N = %g)',N),'sc');
meta freq
% **********************************************************

% END {freq.m}


	Voorblad
	Samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1 Literatuurstudie
	2 Meetopstelling
	3 Meetmethoden voor de bepaling van de arbeidsfactor van een testcircuit
	4 Variatie van de circuitparameters
	5 Meting vóór en tijdens het doorsmelten van een smeltveiligheid
	Conclusies en aanbevelingen
	Literatuurlijst
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5



