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1. INLEIDING

Het in dit verslag beschreven onderzoek moet gezien worden

als een bijdrage aan het door de CIGRE-col1lIr.issie 13-02 te

verrichten onderzoek op het gebied van de onderbreking van

kleine induktieve stromen. Deze commissie stelt zich ten doel

meer informatie te verzamelen dan tot nu toe beschikbaar is

over de problemen die zich in werkelijke situaties bij de

onderbreking van kleine induktieve stromen voordoen. In het

bijzonder moet hier gedacht worden aan het uitvoeren van

metingen aan schakelaars in bestaande netten en onderstations.

Als verlengstuk op dit onderzoek wil de commissie komen tot

een aanbeveling t.a.v. de normalisatie van de beproevings

methoden van 3chakelaars.

!jet hier beschreven onderzoek is in twee delen op te splitsen:

1. de ontwikkeling van een laagspanningsmeetmethode ter be

paling van de LT.R.V., de Initial Transient Fecovery VoltaGe,

2. het verrichten van metingen van werkelijkc induktieve

onderbrekingen in een bestaande situatie op een IS0 kV station.

Voor de I. T. I,.V. -bepaling bestaan reeds diverse beproefde

systemen en op dit gebied zijn reeds meerdere metingen in

bestaande netten gedaan. Daarom werd hier L,"etracht enig ver

band te constateren tussen de I.T.R.V. van het geschakelde

net en het gedrag van de schakelaar bij de afschakelinG van

een kleine induktieve belasting.

Ir: sarr:enwerking met de PNE]\l werden op dit gebied enige metingen

verricht op het 150 kV station te Hapert. De vcorbereidingen

'?n resul taten hiervan 'Z.ijn in ·ij t verslag bescrreven en zullen,

voer zover de tot nu toe verkregen gegevens nipt toereikend zijn,

hopelijk een goede leidraad vermen bij de pxpe~imer.ten in

de toekomst. De interpretatie van de meetresultaten hehoorde

niet tot dit deel van het onder7oek. Deze zal elders worden

gegevF!n.
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2.DE STROOMINJECTIEMETHODEN TER BEPALING VAN DE I.T.R.V.

2.1.Beschouwing van de injectiemethoden.

Voor de meting van de I.T.R.V. op laagspanningsniveau kan

gebruik gemaakt worden van de stroominjectiemethode.

Hierbij wordt aan de klemmen van de schakelaar, welke ver

bonden is met het beschouwde net waarvan we de I.T.R.V.

willen leren kennen, een "ramp"-stroom opgedrukt, dus een

stroom die lineair toeneemt in de tijd vanaf een bepaald

moment t = o. Tijdens deze stroominjectie kan, vanaf t 0,

de transiente spanningsresponsie, overeenkomend met de I.T.R.V.,

waargenomen worden.

Een andere mogelijkheid is een lineair afnemende stroom te

injecteren en deze in de nuldoorgang te onderbreken•

b

,
"',

I"ig. 1 a

.
L

Beide injectiemethoden geven dezelfde transiente spannings-

responsie. Di t is in te zien door de onderbroken ramp (fig. la) J, e :'('

schouwen als de som van de aanvangende ramp (fi~. 1'0) en een

op t=o doorlopende ramp-stroom.

Deze laatste introduceert uiteraard geen spanningstransienten,

maar zal wel een ander gelijkspanningsniveau opleveren.

De afnemende, onderbroken ramp-stroom wordt meestal gereali

seerd door het net met een sinus-stroom te injecteren en dan

een afschakeling in de natuurlijke nuldoorgang tot stand te

brengen. Een diode is hiervoor zeer geschikt, maar deze dient

wel een "fast-reovery"-type te zijn. Deze blijken in de prak

tijk gering belastbaar te zijn, zodat er speciale voorzieningen

getroffen moe ten worden om de diode tegen overbelasting te
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beschermen I.?

Om de problemon die hierbij optr0rten to om7 p i]en werd eeko7pn

voor de methode van de "aanvangende" ramp-injPctie, welke

in het algemeen als nadeel heeft nat de peri ode waarover de

wederkerende spanning bekeken kan worden zeer kort is, o~dat

het technisch moeilijk is 80n lineair toene~ende stroom over

lan!3'P~p +,ijd in stanrj te hourlpn. VOGT' rie I.T.R.V .-bepalin!~,

welke zich uitstrekt ov"'r hen hoog2te 10 tot 12;-<2, bleek 0it

eehter geen bezwaar. Een voo!'rleel is rlc <:Pl:voud van het injectie-

van ~et injectieproces.

c~~a~~t Va~ ~e schakelinc v~l~ens fiCo 2. D0~~ ~et sluiter.

aa~ het cirC1lit ~elegd.

Fig. ?
L is e€~ npzettelijk 8a~~cbracht,e geconc0~treerde zelfi~du~~tn.

o

= constant. Sl~·ten we

exponentieel toenemen tot de eindwaarde

Slui ten ',I·> rJ~ rmnter: ? - 2' kart,
1 • , .. r d i . 'T..i...lnea 1r <.,0<?ne:-ne:l t we e"en3 lJr:d t ~ "i 0

tussnn isz~ pu~~en ?en wecrstand R aan, dan z~l de
V

i c: 0

p

stn:o:n

v
o

~

i

i
-----------_._~<---
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Het eerste gedeelte van deze stroom, zolang V (t) «~Va ,mogen

we als lineair toenemend beschouwen.

Voor de circuitstroom i (t) geldt immers

di Vo - V (t) (1)
dt L

0

en di Vo voor V (t) « V (2)
dt L

0

0

2.2.2. De keuze van L •
o

De zelfinduktie L moet dan ook zo gekozen worden dat, over heto
tijdbeetek dat de I.T.R.V. gemeten moet worden ( ! 10;us)

V (t) «V blijft gelden. Accepteren we bijvoorbeeld een niet-
o

lineairiteit van de injectiestroom van 10 %, dan zal V (t)< io V

moe ten blijven.

Het is nodig een schatting van V (t) te maken om tot een keuze

van L te komen.
o

Het object van de metingen, in fig. 2 op de punten 2 - 2' aan-

gesloten, bestaat in de praktijk uit een complex netwerk van ver

deeIde en locale impedanties en de wederkerende spanning V (t)

wordt dus bepaald door de looptijden en reflecties die in dit

netwerk optreden. Daardoor is de I.T.R.V. moeilijk te beschrijven;

hij zal in het algemeen grillig van vorm zijn. De vorm van de

I.T.R.V. is op dit moment ook niet zo belangrijk, weI de maxi

mum waarde die we ongev8er kunnen verwachten om aan (2) te kun

nen voldoen.

ijit de literatuur [3, 4, 5J kunnen we een indruk krijgen van de

te verwachten I.T.R.V.

De spanning V (t) wordt in eerste instantie bepaald door de golf

impedantie van de aangesloten lijn, in de regel zo'n 300 a 400jL.

Na de eerste grote reflectie, meestal veroorzaakt door de eerste

grote capaciteit vanaf de schakelaar bezien, daalt de spanning

weer.

In fig.4 is dit duidelijk te zien. Tot aan de eerste grote reflectie

bij 3,2~s, in dit geval veroorzaakt door de kortsluiting, kun-

nen we ons een ohmse belasting van ongeveer 20011- ( zie ingete-
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kende stippellijn). Hierna komt de spanning niet meer boven deze

lijn uit bin!1en het hier beschouwde tijdsbestc:~.

200 .n..

'\
/ \

\
100 .sl..

:50 -'

\('

wig. 4 Voorbeeld van een I.T.R.V., overgenomen uit

lit. 5 , fig. 2 •

In het geval van een ohmse belasting R kunnen we L als voIgt
o

bepalen:

T
L

a
(,,),...~--. ·__···,,-~JOJJ -\ ,"\-",.

Fig. 5

Voor i (t) kunnen we schrijven

zal dus exponentieel toenemen met tijdconstante

i (t)

De stroom i (t)
Lo t . '1l = R' erw1J

Y2. ( 1 _ e - tiT)
R
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.
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Op t

voor t
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di Vo - tiT
dt =-rR e

di Vo
o bedraagt dt'" L en aan het eind van het meetinterval,

di Vo - t I
.. t . - '"' - e erTe • dt TR

stellen we ale eis dat deze eindhelling niet meer dan x %van de

mag afwijken, dan vinden weaanvangshelling

di I
dt t

di Idt t

Vo
.. t R

e ..
= 0

- t Ie e T

Vo
Lo

- teL xe =100
~

t
of e x

1:"
0: - In 100

x % 2 5 10 20

'[ / t 3,9 3 2,3 1,6
e



- 9 -

Uit bovenstaand tabelletje kan men op eenvoudige wijze bij ge

geven nauwkeurigheid x %en meetintervaltijd t de vereiste
e

tijdconstante aflezen.

Bijvoorbeeld:
d LoVoor x := 10 7D en t e = 10jU s wordt 1":= 23.1"s = Ii . We moeten dan

L := 4,6 rnH kiezen ( bij R := 200Sl). In de praktijk kan met nog
o

kleinere zelfindukties gewerkt worden, omdat het object zich zel-

den gedraagt als een weerstand van 200JL tot het eind van het

meetinterval.

De zelfinduktie L dient zo klein mogelijk gekozen te worden om
o

de spanningsresponsie zo groot mogelijk te houden

i.v.m. eventuele storingen van buitenaf. b.v. radiozenders en na

burige in bedrijf zijnde circuits.[2]

2.2.3. De stapspanning.

Er is nog geen aandacht besteed aan de stapspanning die aan de

klemmen 1 - l' in de schakeling van fig. 2 toegevoerd moet wor

den. Hieraan worden bijzondere eisen gesteld.

1.Deze spanning (V ) moet vele malen groter zijn dan de
o

wederkerende spanning. Gestreefd werd naar een wederke-

rende spanning van enkele tientallen volts en dus een V
o

van enkele honderden volts.

2.De stijgtijd van de stapspanning moet kort zijn t.o.v.

de looptijden in die delen van het bestudeerde net die

we als "verdeelde impedantie" willen opvatten.

In het algemeen zal men het railsysteem op een onderstation als

verdeelde impedantie zien en de daarop aangesloten componenten

zoals: schakelaars, overspanningsafleiders, stroomtransformatoren

etc. als locale impedanties (meestal capaciteiten ). De afmeting

van het railsysteem is dan ook beduidend groter dan van deze onder

delen. In de I.T.R.V. moet de looptijd van het railsysteem t
r

dan ook duidelijk terug te vinden zijn.

Voor deze looptijd kan men schrijven t _ 2 1 waarin v der y
transmissiesnelheid langs het railsysteem.
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I - lengte van het railsysteem of de afstand tot de dichtstbij

zijnde grote capaciteit of kortsluiting.

We moe ten nu de verhouding

K stijgtijd _ T= . - sdominante loopt1jd t
r

(lLs = stijgtijd stapspanning;

zo klein mogelijk kiezen. Later zal blijken dat K = 0,2 a 0,3

goed voldoet.

Bijvoorbeeld:

Voor een rail van 60 m. met een transmissiesnelheid van 280 m~s
berekent men voor k ~ 0,2 :

60
T s = 0,2 280 = 0,05 j-<s

Opmerking:

De I.T.R.V. die met deze ramp-injectiemethode wordt vastgesteld

behoeft niet geheel overeen te komen met de I.T.R.V. die bij een

werkelijke onderbreking door b.v. een olie- of persluchtschakelaar

ontstaat. De stroomvervorrning die deze schakelaars voor de nul

doorgang geven ( en die van het type schakelaar en de belasting

afhangt ) kan aanzienlijk langer en groter zijn dan bij de hier

besproken injectiemethode als gevolg van een niet - ideale stap

spanning. De invloed van de schakelaar op de I.T.R.V. is niet

verwaarloosbaar maar is hier niet aan de orde.[5]

De bedoeling van deze stroominjectiemeting is slechts zoveel

mogelijk het gedrag van het geschakeld netwerk te leren kennen.

2.2.4. Opbouw van het injectiecircuit.

De problemen rond de constructie van een geschikt injectiecir

cuit liggen vooral bij de stapspanninggenerator. Deze moet vol

doen aan de eisen die in de vorige paragraaf gesteld zijn, het

geen nogal wat technische problemen geeft.

De stapspanning wordt in beginsel opgewekt door een spannings

bron met een schakelaar in serie. Als spanningsbron werd steeds
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een grote condensator gebruikt en als schakelaar werd een thy

ratron, een thyristor of een kwikrelais gebruikt.

De ervaring hiermee opgedaan worden hieronder beschreven, alsmede

enkele opmerkingen over de spoel.

2.2.5. Het thyratron ala schakelaar.

Voor dit experiment werd gebruim gemaakt van de Haefely repeteren

de stootgenerator met inatelbare front- en halfwaardetijd.

Fig.?

De halfwaardetijd kan zeer lang ingesteld worden, zodat de stoot

spanning tot een stapfunctie nadert.

"ig. 8
Schema van ie <: tootspamJinGsge!18ra tor.
R , R ,ef en C bepalen de stijg- en halfwaardetijd.

s p s

'-' (-::r'-,...' ......

lO.n..

werd Cf = 0 ingesteld en Rg = 1,2J1L( minimum) en

Extern werd de zelfinductie L aangebracht en een meet
o

voor de stroommeting, in dit geval een Allan - Bradley

Daarvoor

R = 0 •p
shunt R

m
weerstand van
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L
o

~
belasting

-----.......---~:-n5tfU1--=1- }- - - -- esc

Verder werd de R.S.G., zwevend opgesteld om het object te kunnen

aarden.

Met als "object" een weerstand van 100 SL werd een nogal sterk in

slingerverschijnsel aan de "voet" van de ramp waargenomen ( fig.IO).

Ook bij ander belastingen werden dergelijke resonantie-verschijn

selen waargenomen, zodat het aannemelijk is dat deze uit het

injectiecircuit zelf komen.
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De keuze van een andere spoel gaf verbetering, doch het meest

opvallend was dat de sterkte van de resonanties afhing van de in

gestelde spanning V in de R.S.G. Door deze spanning laag genoego I-

te kiezen konden de eigentrillingen goed onderdrukt worden.

Hieruit kan men de conclussie trekken dat de storingen uit het

thyratron komen omdat dit het enige niet- lineaire element is in

het circuit. Een verdere verbetering kon bereikt worden door de

resonanties te dempen m.b.v. de serieweerstand R en de parallel-
s

condensator Cf ( zie fib. 8 )

'/ ( t)

i(t)
5 :nA/eill

;0 '0;,'/

Q

T

" lCl-'"'
0

R '" 27 .n...s
r' 0,0:(;, ).Aof (~ -

/

0,5..Ms
~-- .. _>

Con:.:;l UZ.i22;

De resultaten die met de repeterende stootspanning generator be

reikt kunnen worden zijn matig.

De stroomramp is redelijk goed in te stellen en de schakeltijd

is zeer kort.

Het thyratron is echter geen ideale schakelaar. Bij een spanning

boven 70 volt begint het hinderlijk veel storing te introduceren.

Daarom moeten de wederkerende spanningen op een niveau van enkele

volts bepaald worden wat een bezwaar kan zijn gezien de storing

die we op een onderstation kunnen verwachten. [2,1]

2.2.6. De thyristor als schakelaar.

Teneinde op een hoger spanningsniveau te kunnen meten werd een

thyristor als schakelaar toegepast.
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In het beginsel is dit gelijk aan dat van fig.8; alleen de thy

ratrons zijn vervangen door thyristors.

In fig.13 is het stroom - en spanningsbeeld weergegeven in kort

gesloten toestand t in feite vormt de meetshunt hier de belasting ).

Hierin valt de lange schakeltijd van de thyristor op: ongeveer

3~s. Met het oog op de eis diein 2.2.3 gesteld is, is dit uiter

aard veel te lang.

i (t

I

I

20 rnA

50 V

~-----4

/;I-'s
fig 13

stapspanning met thyristor
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De doorschakeltijd kon naderhand verbeterd worden door een andere

thyristor te monteren en deze ohms te belasten, maar korter dan

ca. l;U s bleek niet haalbaar.

De in eerste instantie willekeurig gekozen thyristor 22 He 70
werd vervangen door een als "snel" bekend staand type nl.

Philips BTX 95.

B'['X 95

330..n.

;--
,I

1100 V

fig. 14

Hoewel de spanning nu zonder bezwaar tot 500 V kon worden opge

schroefd bleek de lange schakeltijd van de thyristor een onover

komelijk bezwaar voor de toepassing in het stroom injectiecircuit.

2.2.6. stapspanningsgenerator met kwikrelais.

In eerste instantie werd afgezien van het gebruik van mechanische

kontakten, omdat gevreesd werd voor het denderen van de kontakten

en/of het doorslaan van de lucht ( of ander medium ) voordat de

kontakten elkaar raken. Heedrelais schake len weliswaar in vacuum



maar deze kunnen slechts kleine stromen schake len.

Een relais-type dat goed bleek te voldoen was het kwikrelais.

De kontakten zijn dender-vrij en kunnen stromen schake len tot

5 Ampere.

In dit geval werd gebruik gemaakt van een wisselrelais ( Adams en

Westelake ) waardoor het laadcircuit ook eenvoudiger kon worder

uitgevoerd.

J,.-------...---------.-~

fig. 15

Het relais werd 25 X per seconde bekrachtigd met behulp van een

instelbare pulsgever. De opkomst en afvaltijd van het relais wa

ren kort t.o.v. de periodetijd. Het kwikrelais schakelt zeer snel,

n.l. in ca. 0,04;usec. Hierna komt een periode van 0,4jUs waarin

enige storing op de stapspanning te zien is. Waarschijnlijk raken

in deze periode de kontakten elkaar nog niet, maar slaat weI de

kwikdamp tussen de kontakten door.

0,2~s

1100 V

spanning onbelasi fig. 16 belast met 100 J"L
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Deze storing kon goed onderdrukt worden door het relais ohms te

belasten. Hier werd een weerstand van 100 Slgebruikt. Een nadeel

van deze ingreep is dat de schakeltijd er iets door verlengd

wordt.

De in dit stadium verkregen resultaten leken goed genoeg om het

injectiecircuit in deze vorm te handhaven.

Hieronder volgen enkele resultaten die met dit circuit in het

laboratorium gevonden zijn.

L ..,... 100 m.Z -. 400....Q
0-

luchtlijn

1. open

2. afgesloten met 100 KV transformator

3. kortgesloten

\/o\..t

30

20

'\ret) 10

[

1

v = lOO V
o d'. . t. 1l.nJec le d t

Afgeschermde kabel Z '::: 150.{\. 1';::: 60 m
o

volt

40

1r UJ

1.0

10

1

v -, 100 V
o d'. . t. 1..1nJec ,le dt 0,07 A~S
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3. DE SPANNINGSMETING.

3.1. Inleiding.

Naast de laagspannings-injectiemethode, zoals die in het vorige

hoofdstuk beschreven is, is het van belang ook bij hoge spannin

gen, b.v. op een in bedrijf zijnde schakelaar, de wederkerende

spanning te kunnen vastleggen.

Er zijn meerdere methoden om dit te doen, doch altijd wordt uiter

aard gebruik gemaakt van e~n of meerdere hoogspanningsdelers om

de hoge spanning op de oscilloscoop zichtbaar te kunnen maken.

Voor de be~ling van wederkerende spanningen over schakelaars

lijkt de meest voor de hand liggende methode de deler direct over

de schakelaar te plaatsen zoals in fig. 19i8 weergegeven •

.... 0..<1\'" 0",,<

Het bezwaar van deze methode is dat de deler aan geen van beide

zijden geaard kan worden, waardoor er zwevend ( en weI op hoge

spanningen ) gemeten moet worden. Om d~t te ondervangen kan tus

sen de deler en de registratieapparatuur een galvanische scheiding

aangebracht worden. [51 Een gebruikelijk systeem zendt de infor-

matie langs optische weg over. We zullen zien dat een derge-

lijk probleem zich ook voordoet bij de stroommeting.
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Een andere methode, die bij de spanningsmeting bruikbaar is, maakt

gebruik van twee identieke spanningsdelers aan weerszijden van de

schakelaar. De delers kunnen dan wel secundair geaard worden. De

verschilspanning geeft dan de wederkerende spanning.

De moeilijkheid van deze methode is, dat er een vaste referentie

spanning beschikbaar moet zijn ( de aarde ) waarop de delers secun

dair aangesloten kunnen worden. Bij hoge frekwenties en lange

aardverbindingen kunnen er verschillen in aardpotentiaal aan de

voet van de beide delers ontstaan, hetgeen een fout in de meting

introduceert.

Tenslotte is er nog de mogelijkheid met slechts een spanningsdeler

de wederkerende spanning vast te stellen. De deler wordt dan af

wisselend aan de voedende zijde en aan afnemerszijde aangesloten.

Omdat niet aan beide zijden van de schakelaar tegelijk gemeten

wordt en er kleine incidentele verschillen per onderbreking kun

ken optreden, ( b.v. door storingen, iets ander schakelmoment etc.)

moe ten er aan beide zijden een groat aantal metingen gedaan worden.

Hieruit kan dan het gemiddelde verloop van de wederkerende span

ning vastgesteld worden.
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In het hieronder beschreven onderzoek werd deze laatste methode

toegepast, aangezien er slechts een deler, geschikt voor meting-

en in een 150 kV - net beschikbaar is. Deze deler bestaat in

hoofdzaak uit een SF6 - gevulde normaalcondensator ( nominale span

ning 400 kV ). De afmetingen van een dergelijke condensator zijn

tamelijk groot, in ieder geval zo groot, dat de parasitaire capa

citeiten en zelfinduktie de frekwentiekarakterestiek bij hoge

frekwenties verstoren.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de deler aan de diverse eisen

aangepast is en geschikt is gemaakt voor de opstelling in de open

lucht.

3.2. De aan de spanningsdeler te stellen eisen.

Deze zijn in een viertal punten samen te vatten:

1. De deler moet bestand zijn tegen de te verwachten over-

spanningen. Voor de condensator betekent dit, dat deze

voldoende doorslagvast moet zijn en zonder bezwaar continu in

een 150 kV - net in bedrijf moet kunnen blijven. Ook de schakel

overspanningen mogen geen gevaar voor door- of overslag opleveren.

In de bijlagen is een stootspanningstestrapport van de hoogspan

ningscondensator opgenomen.

2. De deler mag de te meten spanningen niet beinvloeden;

m.a.w. de deler mag geen zware belasting vormen. De hier

gebruikte condensator heeft een capaciteit van 50 pF, hetgeen

vergelijkbaar is met de parasitaire capaciteiten in de omgeving

van de schakelaar. De invloed van de deler mag daarom in dit geval

als gering verondersteld worden.

3.De frekwentiekarakterestiek dient redelijk recht te zijn

binnen het voor de metingen belangrijke frekwentiegebied.

Aan dit punt is bij de constructie van de deler veel aandacht be

steed.In het vorige hoofdstuk is reeds gebleken dat voor de be

paling van de I.T.R.V. tot hoge frekwenties gemeten moeten
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worden, n.l. tot ongeveer 20 MHz. Tot 1 MHz vormde de frekwentie

karakterestiek geen probleem, maar daarboven bleken er verschillen

de resonanties in de condensator voor te komen. Deze moeten verklaard

worden uit de diverse capaciteiten die hinderlijk groot kunnen zijn

vanwege de grote afmetingen van de hoogspanningscondensator. Door

op verschillende plaatsen goed gedimensioneerde dempweerstanden

in te bouwen kunnen de resonantieverschijnselen onderdrukt worden.

4. Tenslotte de delerverhouding. Deze moet zodanig zijn dat

bij de te verwachten hoge spanningen de meetspanning een

redelijke waarde heeft, liefst tussen de 10 en 100 volt, zodat deze

goed en storingvrij geregistreerd kan worden. Indien de maximale

spanningen primair 400 kV en secundair 100 V bedragen, moet de

delerverhouding dus 4000 x gekozen worden. Dit betekent dat de

secundaire capaciteit 200000 pF moet bedragen.

3.3. De constructie van de deler.

De hoogspanningsnormaalcondensator, waarvan de bouw schematisch

in fig.2l is weergegeven, vormde het uitgangspunt bij de bouw

van de deler.

1

On-D--T

I I
10. I
I 1

D .p
I ~ I
, I

I ,
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De eie;enli,}:e c:mdensator wardt gevormd door de metalen

de len J\ en A? De ketel A') hant;t in de rr:etalen bui tenmanteJ

B, welke geaard wordt. In deze mantel bevindt zich de door

voer voor klem 2, die met A2 verbonden is. Bovenop de conden

sator bevindt zich de hoogspannings-aansluitklem. Deze is

m.b.v. de staaf TIl verbonden met de "plaat" AI' De geleider

TIl wordt omhuld door de buis D2 , welke teven3 elektrisch

verbonden is met de torus T. ;)e bedoeling hicrvan is, de

elektrode D,- 1'1 af te schermen, zoda t t;'cen vr<5emde velden
... ...

de condensator kunnen binnendringen. Indien er gepYl ze-

leb'enhe id "bestaat ne afscherming te benutten, o'TlClat de

condel1sator tach niet coaxiaal kan worden aangesloten,

moe ten TIl en D
2

worden don'"verbonden.

Tussen klem 2 en aardf~ kan de sf::2.1mdaire capaci tei t worden

aancesloten. Hicrvoor is rond deze klem eer_ messing' doos

aangebracht waarin de hie:rvoor benodigde cond8nsatoren

ondcrgebracht kunnen worden. In deze 0008 bevindt zich eer

B!'JC-plug voor de ui tvoer va:! he,t meetsiv,:tal.

Dit meetsignaal wordt via een aanpassinGsweerstand

van 50..0. aan de coax-meetkabel toegevoerd. ~a'l he t andere

einde mag de meetkabel niet met 50D.. afgesloten worden,

daar de S9cundaire impedantie bij lage frekwenties (')0 HZ)

groat is t. o. v. 50..0...

De :neetkabel dient aan oscilloscoopzijde dus open 1.e blijven.

De belasting gevormd door de oscilloscoop, ir: de regel

1 M-O-, 50 pf, mag hier verwaarloosd worden. L7]
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3.4 H"rekwent iekarakteristiek

De deler werd onderzocht op zijn frekwentiekarakteristiek

in het gebied van 0, 1 tot 30 NHz. :Liervoor werd de opsiellinc

volgens fig. 23 gebruikt. De meetzender ( Rhode & Schwarz )

had een regelbare uitgangsspanning tot ong. 30 volt.

I \- -- --
2...-EJ..-,r:--·l-y_ 50fLspli tte T: meetsignaal 1

meetzenc!er - - - - -; - - ~50.Q ;

I

1-

meetsignaal 2

:Fig 23

Icleet.ops telling
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De generator en de oscilloscoop werden zwevend opgesteld.

Op de oscilloscoop werd steeds maar een meetkabel tegelijk

aangesloten in verband met het grote verschil in signaal

sterkte van meetsignaal 1 en meetsignaal 2. ~et beide meet

kabels tegelijk op de scoop trad er een verstoring van

signaal 2 op omdat een gedeelte van de retourstroom van kabel

1 door de mantel van kabel 2 kan vloeien. Dit effect was

zeer duidelijk boven 1 MHz.

De primaire spanning werd steeds op 10 Vpp gehouden. Op deze

wijze werd de frekwentiekarakterestiek van fig.25 ~evonden.

Hierin vallen twee resonanties duidelijk op, n.l. bij

8 MHz en bij 11 MHz. Ben van deze resonanties kunnen we

verklaren uit de serie-resonantie van de delercapaciteit

met de zelfinduktie die door de aansluitdraad naar de top

van de deler gevormd wordt. In de opstelling is deze draad

weliswaar zo kort mogelijk gehouden, maar is noodzakelijker

wijs altijd nog zo'n 3 meter lang. De grootte van deze uit

wendige zelfinduktie kunnen we als volgt schatten.

We berekenen de zelfinduktie voor een lus van 1 x 2 meter.

Ongeveer de helft van de lus wordt gevormd door de deler zelf:

de bijdrage hiervan is moeilijk te schatten, maar zal altijd

kleiner zijn dan de aansluitdraad omdat alle geleiders in de

deler veel dikker zijn.

:t 1 h'\
" """·''''9

r -.
~l

I deler

---l
\

I.........

~~.[-
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f; pann in['

5 mV
Pi

frekwentie
0,1 10 MHz

1'i g. 25 I"rekwentiekarakteristiek van de ongecorrigeerde deler.

a aansluitdraad 20 kart mogelijk

b verhoogde zelfinductie in de aan51uitura~d
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Tabella

Hesonantiefrekwentie voor diverse waarden van de

uitwendige bedradings-ze1finduktie.

f
r

1

L f
e r

pH MHz
--------- ---

I 22,50

2 15,90
-----

3 12,99

4 11,25

5 10,06

6 9,19

7 8,50

8 7,95

9 7,50

10 7,12
,,--_. -
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De zelfinduktie van de draad bedraagt 1,~H per meter; veor

, meter is dit dus 5,ljUH. Rekenen we veer de deler ook nog

zo'n 2~H, dan wordt de totale zelfinduktie dus 7)UH. Samen

met de delercapaciteit van 50 pF geeft dit resonantie bij de

frekwentie:
1

,.5 Het vervangingsschema

De resonanties in de spanningsdeler moe ten te verklaren zijn

uit de verschillende parasitaire capaciteiten en zelf

indukties binnen de delerbehuizing. Deze kunnen ongewenste

trillingskringen vormen en de vlakke frekwentiekarakteri3tiek

verstoren.

Tussen de verschillende onderdelen van de condensator kunnen

capaci tei ten verondersteld worden, zoals in fig. 27 is ge

geven. Deze capaciteiten zijn ook gemeten en de resultaten

zijn in onderstaande tabel 1 genoteerd.
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Fig. 21

1/

Tn ~e deler veronderstelde parasitaire capaciteiten en

zel:indll~ties.
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Tebel 2.

Parasi taire capaci tei ten, ge'neten met de brug van

Wayne-Kerr.

pF

Cpt 337

Cta 3,85
,., 1,78"tb
C +c~ 1140a ....
1";1 55,8

Tabel 3

Geschatte zelfindukties

,ME
L 1

e
1, 1

a
Lb 1

L 0,25
3

L2 0,17

L1 0,064

Evenals parasitaire eapacitsitAn :3u]1en erin d': r1cler ook

parasitai,e z81findukties en mu'tuele indukties ortreden.

In fig. 21 is aangegeven waar doze v~rondc'rsteld werden. Ze

zijn echter nist eenvoudig t'? ;r''9ten, zodat we :ie waarden

zulJen moeten 3chatten of berekenen.Voo, '!e he~E:kening r::oet

de geometrie van het betreffende circuit gegevcn zijn.

In een wat ingewikkelder circuit zoals hier wordt dit al

gauw een zeer uitgebreide berekening. We kunr.en i?c.hter '101

staan -net een rede1ijk nauwkeurige sehatting.
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[;1 t (le li teratuuT blijkt fiat df' zclfinduktic vnor een crote

verscheir.enheid van circuit- en GeJeiderafmeringen varieert

tussen 0,5 en 2~ H per meter. Ind ien we rekenen met E'en

zelfinduktie van 1 .JJ--H/mi.3 de fout lie we 'I1g1zen ten hocgcd.e

een faktor 2 en voar de "h~Yckpning van r,p resona:1t.iefrek';.ipntics,

eer. faktor 2.

dpnsator ( ~? ) ~onden weI cemetor worden. ( ~~0 fig 28.).

')0 zelfin:1uktie I] wardt g'evormd rl:)0r rj,,, verrinrlinc "'.':u:

r'le condpns"-to.,..k]em '2 ,<gar de 2~t3.t"ldnc v('o~ h/,t mpe+·'''-DT1:"-~d,

(:~;c. 27). ;'2 wordt £f'v0rTC/ 1 1~""" ~f' vc~binr'il'l.'P"J v::;n,J nit

nurt naar C? e~ var r? n8ar ~,rr.c.

1)8 :'1:Rril~_;' w-::~1rC'!p {~AZC: '7. A 1 f:i.r:'lu~tie3 1".JPr~(~n ·;·:;~-t['f'r~':,1pld j,,~

Fig. 213 a

Fig 28 b
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WCT'(~ en t ~. '-: ze 1f1 nd~~lkt i c

T v~~t~n3tnl~ W0r~on (rl'~ 28 b)""'2 ~'" CJ ~ v ., ~ - ,. - •• "'" 0

De ~-'escna~t;~e:rek~..J'~:.ntie;: 'li.e ~11.r-;r"b1"j optYarlf'~ h,::,d"!"""JeG'(!ri

~e~even waarde~ voor 1
1

en 1? hn~~kend.

De :~~'3Q::ay"}tiefrekwentie "ar n,8) ~z zal zjcr:, ir. d-':- fr,~1<'1~,_~:t,i(;;· ..-

ar,rrl co}: cen a;;~lcre wa<ir~lf: vr;or

cede~pt kan worden door fie p]aat3jnb va~ 0en ~].0tn2 weerstan(~

h:ssen L
2

en C
2

•

De z·?lfinduktie L
8

in de tweed'" pIad! van dp c'"'n.d·~!1sator 8?,

in :1g. 3 aanget;cven als t,'J' '.:on niet Gerneten ·....ordc~!1.,
Vanwege zijn c;rote diarleter is '1e zelfinduktie hieY' ceschat

op 0,5 ftH/rr.; bij een hcogte va" 50 em geeft jit O,25"p-:!".

Voor de verbindings"buizen naa::- de top van de deler werd ge-

rekend met Ij.tH/m.
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Je externe zel finduk tie L , gevond door de draad naar de
e

top van de de ler, hangt ui teraard af vall de wi j ze waarop

de deler wordt aangesloten. ~ormaal is deze enkelc micro

henry's groot.

Fig. 29

Compleet vervangingsschema van de deler.

p~.de doorvoercapaciteit Cd' naar schatting ongeveer 10

de parasitaire capaciteiten Ctb en eta' resp, 1,78

impedanties in het schema oneindig klein verondersteld,
Ie

28

t. w. :

,\;:m de hand van het vervan[,ingsschema kon dp overdrachts

funktie bepaald worden. Om dit te vereenvoudigen werden

enkele

en 3,85 pF.

L en L bui ten beschouwing la+en.
a b

Het vervangingsschema is hiermee gereduceerd

Hiermee kwam de gehele tak bestaande ui t Ctb , ~ 1 ::pt en

C
t

te vervallen. rrevens kunnen we de wederkeri,::t: indukti e
a

tussen

makkelijk door te rekenen laddernetwerk (fig. 3U). De over

drachtsfunktie hiervan luidt:

met L
t

", L + Lls

L -- L + 1
P e a
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r -0

..L C
2

2

1'2

fig. 30 'y'ereenvoudigd vervangingsschema

L = L + Lpea

Na substitutie van de reeds gevonden geta1waarden voor de

capaciteiten en ze1findukties gaat (1) over in

2 3p .34.10 + 1
H(p) = ------,,----------

46273p .99.10 + P .0,207.10 + 3,6.10
(2)

Hierin is Lp op 1jJH geste1d. AIle C's en L's in pF ery<H.

De hier gevonden overdrachtsfunktie moet de al eerder 6e

geven frekwentiekarakterestiek beschrijven. De overeenstemming

za1 echter niet vo11edig zijn omdat L niet overeenkomstig
p

de werke1ijkheid is gekozen. Met behu1p van de ana10ge reken-

machine kon de door verg.(2) weergegeven overdrachtskarak

ter stiek worden teruggevonden.

3.6. Netwerksimu1atie op de ana10ge rekenmachine.

De bedoe1ing van het onderzoek op de ana10ge computer is

twee1edig t.w.

1. het terugvinden van de frekwentiekarakteristiek, zoa1s

die weergegeven wordt door de gevonden overdrachts

funktie (vg1. 2 ) en deze te toetsen aan de in werke1ijkheid

gemeten karakteristiek. Hieruit za1 b1ijken of het vervangings

schema vo1doende beantwoordt aan de werke1iil-kheid.
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2. het aanbrengen van veranderingen in de overdrachts
funktie, zodanig dat de frekwP!ltiekarakteristiek worcH

verbeterd binnen het beschouwde frekwentiegebied. De in het

wiskundige :r:odel aangebrachte veranderingen bmnen "terug-

ve!'taald" worden naar het vervant;'ingsschema, waarin de ver

anderingen door midde·l Van toevoe[{ing of weglating van

impedanties tot stand gebracht kunnen worden.

3.6.1 De machinevergelijking.

Uit de overdrachtsvergelijking kunnen we de machinevergelijkine;

voor de analoge rekenmachine opstellen. jeze ko~t er in

principe als voIgt uit te zien:

met a O= 1

a T ("
2= ·'2 "2

De hier beschouwde resonantieverschijnselen 1 f'!l in het

gebied tUBsen 1 en 30 MHz, welke frekwenties te hong zijn

V00r de rekenmachine. We kunnen de tijdschaal echter naar

eigen inzicht aanpassen aan het voor de rckenmachine op

timale frekwentiegebied. Hiertoe voeren we pen tijdver

tragingsfaktor ~ in; aIle proce:,wen op de machine verlopen

(3 x zo langzaam als in wprkelijkheid. t\anCf'zien de mashinc

het best Glnctioneert rand een frekwpntie van 1 Hz 7a] !3
6

rius ongeveer 10 ~ekozen f:10ctc:n worden.

L;, dat w = 1

overeenko'"'lt Viet 20 filHz in .rerk·cl i jkheid.
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6 9
• 20 • 10 '" 0,12.10

"

:De "vertraagde" differentiaalvergelijking luidt:

9Deze vergclijking is met (3 = 0,12.10 bruikhaar ala

machinevergelijking. Het kan wenselijk zijn nag enig~ "l.andach+.

aan de nO!'rJering van vI en v
2

te besteden. We> z5.j'1 slechts

ge'lnteresseerrl in de vp.rhouding v
l
/v

2
, zr;.'lat ;.!elP amplitude

van vI vri.j kunnen kiezen. In de prakU jk 5s het raarJ zaa,TJ

hiervooY de maximale rnachinespanning te kiezen.

GeI!:iddeld zal voor v? een 4000 x lagere span!linis govonden

worden, wat aan de lage kant is vaor de rekenr~,achine. om

nog !:let n}delij1<e nauwkeurigheid te kunnprJ ",p~enFn. De ve::

zwakkine van 4000 x is echter niet van eisentieel belang

bij de bestudering van de reso":1antieve.rschijm,(~len,zodat

hier rustig van afgeweken rr.ag ',,,oYden inrlien r1 i t :~s '1allW-

keu.righeid van J.-;et rekenpTo;::t>s teC'. c')ed,

resonantie j i reet oveTstml"'~ ·.r ....'H. If' '5r: ""::"C:C:' 1 i .5kine:en

(3) S':!1 (/;) bedraa..gt dr idrc·al p "j,leTVerh81ldi·'1C:

bO
,... +. (' +

,~,

J 'V'l ;.... ')a t.. a
" 1 ~.> ('a O "1 " ....

zul12~ we ~et een

werkect, n.l. A' •

13
2 ? L1

2 vI ?
d-'v?

4
d 'v'l

r() b? °4
l!-

X a O vI + x a-- v + -,+
" 2

dt
2 2 dt? dt4

De keuze van x zal in het al~emee~ een camr~0~is zijn;

ecnvo~d van het machi:!1cschc~a lienen hicT in overweginc

nomen te werden.
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machinevergelijking
2

d vI
- 0,18 v2 + 0,00204 vI + (6)

dt2

aIle getalwaarden wordt de
2

d v 2

dt2

male waarde voor x is die gemakkelijk op de machine is in te
stellen zonder ingrijpende veranderingen in het rekenschema.

Na substitutie van

Hierbij is dan volgens de gebruikelijke methoden r 91 het

machineschema op te stellen. (fig. 31 :,r-nr'n.' -J,- _..-;:::.J.jIJpe1-'r:, ,-<r-l'n)

De hier gebruikte sinusgenerator kan frekwenties opwekken

van ° tot 1 rls ( °- 0,16 Hz ).

3.6.2. Op de analoge rekenmachine verkregen resultaten.

De in de vorige paragraaf opgestelde machinevergelijking, met

het daarbij behorende schema, beoogt een getrouwe simulatie

te geven van het werkelijke frekwentiegedrag van de deler.

Het is uiteraard van belang dit te verifieren, alvorens ver

anderingen in het schema aan te brengen met het doel de fre

kwentiekarakterestiek te verbeteren.

Aangezien de ove~drachtsfunktie (2) vier polen en twee nul

punten vertoont, kunnen we ten hoogste 3 resonantiefrekwenties

verwachten. Binnen het beschouwde frekwentiegebied werden

2 resonanties gevonden.

machinefrekwentie overeenkomstige werkelijke

frekwentie
w f f

..../s Hz KHz

0,36 0,0574 7

1,22 0,195 23,9

tab. 2. Op de analoge rekenmachine gevonden resonantie

frekwenties binnen het frekwentie gebied van

0,041 - 0,25 Hz ( 5 - 30 MHz )
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De frekwentie van 23,9 MHz valt tamelijk hoog uit, maar dit

is te wijten aan het feit dat met een externe zelfinduktie

van slechta 1 ;«H doorgerekend is.

Volgena tabella moet dit een resonantiefrekwentie opleveren

bij 22,50 MHz; het kleine verschil moet verklaard worden uit

reken- en/of meet-onnauwkeurigheden benevens een kleine ver

stemming die optreedt onder invloed van het secundaire circuit.

re frekwentie van 7 MHz is lager als in werkelijkheid.Waarschijn

lijk werd de zelfinduktie in de tweede condensator (L )
s

te hoog geschat. Een reden hiervoor kan zijn dat de stroom-

dichtheid in deze condensatorwand niet homogeen is; ~an de

onderkant zal de stroomdichtheid groter zijn dan aan de boven

kant. Bij de schatting van de zelfinduktie werd echter aan

genomen dat van boven tot onder dezelfde stroom vloeide.

Indien we nu aannemen dat de stroomdichtheid naar boven toe

lineair afneemt tot nul en Jderaan de ketel de stroomdicht

heid is, zoals we die vroeger aannamen ( d.i. totaalstroom

gedeeld door de ketelomtrek ) dan berekenen we een zelfinduktie

die kleiner is. De resonantiefrekwentie komt dan hoger

te liggen. Omdat deze afwijking wellicht onbelangrijk

ia voor de bestudering van de onderdrukking van de resonantie

verachijnselen, werd verder afgezien van aanpassing van het

vervangingsschema en de machinevergelijking aan deze waarde

voor de zelfinduktie L
a

3.6.3. Verbetering van de frekwentiekarakterestiek.

Om de resonantieverschijnselen die kunnen optreden in het

vervangingsschema, zoals gegeven is in fig. 30, te onderdrukken,

zullen we onze toevlucht moe ten nemen tot de plaatsing van een

of meerdere dempweerstanden in dit netwerk. Deze weerstanden

kunnen niet op willekeurige punten in het netwerk aangebracht

worden, maar aIleen buiten de behuizing van de hoogspannings

condensator, dus veer klem 1 of achter klem 2 (fig. 21). E~

zijn drie punten aan te wijzen waar de plaatsing van een
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dempweerstand voor de hand ligt, n.l. aan klem 1, aan klem 2

en in serie met C2 en L2 • Van elk van deze weerstanden kunnen

we een bepaald effect op de frekwentiekarakterestiek verwachten,

welke hier in het kort voor de driegenoemde weerstanden bespro

ken worden.

1. De primaire dempweerstand ( aan klem 1 ).

Deze zal ongetwijfeld van invloed zijn op de deler

verhouding en de frekwentiekarakterestiek. De bedoeling van

deze weerstand is de serieresonantie van de delercapaciteit

met de uitwendige zelfinduktie te onderdrukken. Ret effect

ervan is in onderstaand vereenvoudigd vervangingsschema te

doorzien.

Le-

F:i g. 32

De capcitieve deler C
l
/C2 beschouwen we hier als ideaal, met

C2 ) '> Cl •

Met R = 0, dus zonder dempweerstand treedt er resonantie op
p

b ' . I., ~l--,
1J VVo -;. r:-:: .

VLe Cl

Door opslingering kan de spanning V bij deze frekwentie zeer
z

hoog worden. Na plaatsing van R in het circuit wordt de over
p
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drachtsvergelijking

De frekwentiekarakterestiek

van R ' kiezen we R :: "'l.. \ JL;
p' P LV~--C1

hangt uiteraard af van de waarde

( kritische demping, Q = ~ )

t
. v 2_'1..-_.

v,
~

3

o

-)

dan zal er geen opslingering meer optreden.

fig. 33 Theoretische frekwentiekarakterestiek bij verschillende

waarden van Po. p •

R
p
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41,6 ... <
~ . -6'=2 0,32+0 ,17).10

1130.10-12

In niet aIle gevallen is de hierboven gegeven berekening

realistisch. De zelfinduktie 1 is n.l. een verdeelde impedan-
e

tie van de aansluitkabel en deze mag aIleen als geconcentreerde

zelfinduktie opgevat worden indien de lengte van deze kabel

kort is t.o.v. de golflengte bij de hoogste frekwentie.

3ij 20 }lliz is A "" 15 m en de kabel mag dan niet langer dan

ong.0,5 m zijn om nog met een discrete 1 te mogen rekenen.
e

Voor deze korte kabellengten berekenen we een R van 170 A 240
p

ohm. Voor langere kabels moet men R gelijk aan de golf-
p

impedantie van de aansluitkabel kiezen, meestal 300 a 4000.•

[11]

2. De secundaire dempweerstand Rt aan klem 2 • De invloed van

deze weerstand is niet ineens duidelijk, aangezien deze

deel uitmaakt van een vrij complex gedeelte vau het vervangings

schema. De bedoeling van deze weerstand is, de eigentrilling

van 11 f1Hz in de deler te onderdrukken. Dit laat zich uitstekend

onderzoeken op de analoge rekenmachine. Hij de bespreking van

de hierop verkregen resultaten komen we hierop nog terug.

Indien bovengenoemde resonantie te wijten is aan de kring

1 - C - 1 - C (fig. 21), zal een weerstand in deze kringt 2 2 a
de resonantie goed kunnen onderdrukken. ~~t deze aanname

berekenen we voor de dempweerstand

R ""LV 1t +1,2
t C

a

3. Een verdere verbetering van de frekwentiekarakterestiek

kan bereikt worden door een kleine weerstand in serie met

12 en C2 te plaatsen. Dit ter onderdrukking van het nulpunt

in de overdrachtsfunktie (1) dat ontstaat doordat het uitgangs

signaal wordt kortgesloten bij resonantie van 12 en C2•

Voor deze weerstand vinden we:

V,0 '7 10~6",,2 ,.l.
200000.10-12 1,8 .J1-
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De keuze van deze laatste weeY'stand blijft pen compromis;

een te grate weerstand zal de (1elerverhouding over p.en breed

frekwentiegebied beinvloeden en een te kleine weerstand sal

de resonantie onvoldoende dernpen. [8,10J

~~7I---~~~

I
Ca - '-'2

Q>.--------------------~~
Fig. 34.

Bij het met de drie dempweerstande"1 ·litLE'b-~I'i,~(. circuit

kan de overdrachtsfunktie weer bepaald worden.

Deze wordt nu:

:: = [p2 L2C? + pR2C2 + 1J [p~ {LpCaC2(L2+1t)) +

+ p3 {L C, C,.,(R2+Ht ) + R~C C2 (L2+!.,+)} +
p a ~ . ~ a ~

-1

]
De extra. terugkoppelingen die D'l in het reY-e"',':;:":f1"'na

aange bra.~h t !r.oeten worden zij'" reeds in fig. 31 gestippeld

aangegeven. Ret betreft hier '~': takken ;net po":.en-t:io:net2rs

Q09 er. Q12. Door aan deze pot':;ntiorneters :.e d"-'aai"n en daar

m28 de frekwentiekarakteri2tiek zo vlg.k f"iob'e:!.ijk in te stellen

kun!len de meest ceschikte waa'!'uen van Rp ' R2 en R
t

gevo'1den

worden.
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3.6.4 Ervaringen op de analoge rekenmachine

In de praktijk bleken zich hier enkele moeilijkheden voor

te doen.

1. De instelling van de potentiometers is een subjectieve

zaak. Het is moeilijk met 3 pot-meters de optimale in

stelling te vinden, temeer daar het "doorfietsen" van het

hele frekwentiegebied veel tijd kost en bij elke nieuwe pot

meterinstelling opnieuw gedaan moet worden.

2. ::ret terugvinden van de weerstanden Rp ' Rt en R2 bij een

bepaalde potmeterinstelling was soms onmogelijk. In enkele

gevallen werden negatieve weerstanden berekend, hetgeen er op

duidt dat het netwerk niet meer passief is. Ret is moeilijk

in te zien welke potentiometerstanden wel en niet geoorloofd

zijn met het oog op de passieviteit van het netwerk.

3. De nauwkeurigheid liet te wensen over. De rekennauwkeurig-

heid van de machine is niet onbeperkt, vooral wanneer

met pot-meterinstellingen gewerkt moet worden van rond 0,001,

wat in enkele gevallen voorkwam. Bij de opstelling van de

machinevergelijking is uiteraard gestreefd naar een zo gunstig

mogelijke combinatie van potentiometerinstellingen, maar elke

machinevergelijking is op dit punt een compromis.

4. Zowel het frekwentiegebied als het amplitudebereik van de

machine waren heel beperkt. In geval van resonantie raakte de

machine meestal overstuurd. Ret terugschroeven van het ingangs

signaal kan dit voorkomen, maar dit gaat weer ten koste van

de rekennauwkeurigheid.

Bet beperkte t.;rekwentiegebied staat hiermee in nauw verband.

Buiten het in de machinevergelijking geplande frekwentie

gebied raakt de machine al gauw overstuurd. Uitbreiding van

het frekwentiegebied gaat ten koste van de gunstige potentio

meterinstellingen.

Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, werd gebruik gemaakt

van de in par. 3.6.3 beschreven voorkennis omtrent het effect

van de te plaatsen dempweerstanden.
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Hieruit bleek dat de waarde voor R rond de 400~moet komen
p

te liggen en voor ~ 1,8 ..n..
De potentiometerinstellingen worden nu nog slechts bepaald

door Rt • De beste resultaten werden bereikt bij de potentio

meterinstellingen,

Q 09 0,78

Q 12 .. 0,61

Waarui t voor Rt de waarde van 64..n.voIgt.

De frekwentiekarakterestiek vertoont nu nog een enige resonan

tie bij W .. 0,80I1i'( komt overeen met 13 MHz in werkelijkheid)

3.7. Afbouw en beproeving van de spanningsdeler.

De hierboven beschreven dempweerstanden konden gemakkelijk

aangebracht worden. In de behuizing van de secundaire capa~

citeit konden Rt en R2 ondergebracht worden. De secundaire

capaciteit werd op gebruikelijke wijze samengesteld uit 10

parallel geschakelde condensatoren. Ook de weerstand Rt werd

op deze manier samengesteld. Voor de weerstand Rt werd een

induktiearm type gebruikt.

Aan de primaire dempweerstand R werd de eia gesteld dat deze
p

hoge apanningen kan verdragen zonder door - of overs lag; in

geval van resonantie komt hier bijna de volle spanning ( van

de resonantiefrekwentie ) over te staan. Hier werd daarom

gebruik gemaakt van een waterweerstand. Dit is een met

electrolyt gevulde PVC buis met een lengte van 2 meter en een

diameter van 4 cm. Het electrolyt bestond hier uit een waterige

kopersulfaatoplossing, waarvan de concentratie zodanig is

gekozen dat juist de goede weerstanswaarde wordt bereikt.

Na de installatie van deze weerstanden werd de deler nogmaals

doorgemeten op zijn frekwentiekarakteristiek met het in fig.35

en 36 gegeven resul taat.

Fig.35 geeft de ampli tudekarakteris tiek voor diverse primaire

dempweerstanden.
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Uitgangsspannd:ng;bij 10 Vpp ingang~sparning.

\, ,
I
J

.. -
I
f

•,

fre~wer~i~, . ~
I"~-: ~ ~,+~·,t-·-f·+·

J • i

Fig. 35
Spanningsdeler met diverse dempweerstanden.

'0"'1 H.,.
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,
t

I I
• I

I I

Fig. 36 Deler in zijn definitieve varm.

a- gemeten met een Z0 ~ort mog€lijy.s ve~binding

b- , , , , " staaf van 5 meter leilgt<:?
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Het betreft hier echter nog kleine geconcentreerde induktie

arme weerstanden. In fig. 18 wordt het resultaat met de 2

meter lange waterweerstand gegeven. Hierin blijken weer

enkele resonanties voor te komen, waarschijnlijk als gevolg

van de abrupte verandering van de golfimpedantie tussen

aansluitdraad en waterweerstand. Daarnaast was de weerstands

waarde aan de hoge kant, n.l. ongeveer 500Sl. De weerstand

is voor een waterweerstand echter weinig constant en tame

lijk temperatuur-afhankelijk. In verband hiermee kan de

weerstand beter iets te groot als te klein gekozen worden;

uit fig. 17 blijkt dat de waarde tussen de 390 en 450SL

niet zo kritisch is.

De normaal-condensator was in dit stadium omgebouwd tot

een bruikbare spanningsdeler maar was nag ongeschikt voor

buitenopstelling, nodig voor de metingen in een onoverdekt

150 kV-onderstation. Het op de condensator gebruikte perspex

ala isolatiemateriaal ( overslaglengte ongeveer 1 meter )

is ongeachikt als weer- en wind- isolatie. In eerste instan

tie werd hier gedacht aan een extra neoprene of PVC orriliul

ling ongeveer 3 meter hoogte en 2 meter diameter, doch ook

deze isolaties bleken na enige beproeving volgens de "dust

and fog test" [lit ,15] niet bestand tegen de heersende veldsterk

te.

Een porceleinen isolator voor een 400 kV-stroomtransforma

tor bleek groot genoeg om de condenaator te herbergen. Een

bijkomend voordeel van de porceleinen omhulling was, dat

de condensator in een SF6- atmoafeer geplaatst kon worden.

De condensator, welke al met SF6 gevuld was~ kwam nu in open ver

binding met de ruimte binnen de isolator, zodat binnen en

buiten de condensator altijd dezelfde SF6- druk heerst.

In de bovenflens van de isolator werd een manometer geinstal

leerd om deze druk te controleren.

De secundaire condensatoren en weerstanden werden onder de

isolator in een messing behuizing ondergebracht.
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Met betrekking tot de overspanningsbeproeving gelden voor

apparatuur in een 150 kV- net de volgende eisen:

stootspanningsbeproeving:

1(' 5 x posHief 1,25/50 750 kV of 650 kV*

2° 5 x negatief 1,25/50 750 kV of 650 kV~

~ indien beschermd door overspanningsafleider

~~ wisselspanningsbeproeving 325 kVeff - 1 minuut

Alvorens tot deze beproeving werd overgegaan werd een gelijk

spanningsbeproeving ingelast met beheerste stroomsterkte,

zodat de doorslagspanning bepaald kon worden zonder destruc

tieve gevolgen. Op deze wijze kon de vereiste SF6- druk

vastgesteld worden.

De stootspanningsbeproeving is uitgevoerd bij de N.V. Kema

te Arnhem, evenals de wisselspanningsbeproeving.

Voor beide beproE"'tngen zijn de resul taten in de appendix

gegeven.
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I Scets van de condensator in zijn omhulling.
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4. DE STROOMMETIM;

4.1 Algemeen

~aast de spanningedeler werd er een stroomshunt geconstrueerd,

geschikt voor metingen direkt aan de schakelaarkop. De gebruike

lijke stroommetingen in het aardcircuit zijn hier niet van

toepassing, daar de aardcapaciteiten in de direkte omgeving van

de schakelaar een grote rol spelen bij de totstandkoming van

de stromen waarin we geinteresseerd zijn en welke dus van een hoge

frekwentie kunnen zijn.

In beginsel moet de shunt hetzelfde frekwentiegebied bestrijken

als de spanningsdeler. In het algemeen is ait niet zo'n zware

eis voor de gebruikelijke coaxiale shunts, echter, deze komen

hier niet in aanmerking gezien de hieronder samengevatte com

binatie van Eisen:

1. De shunt wordt op hoogspanni.ngsniveau gebruikt, waardoor

een direkte verbinding met de registratieapparatuur uit

gesloten is. De galvanische scheiding die hier nodig is

werd in dit geval bewerkstelligd door een optisch trans

missiesysteem, welke het meetsignaal in de vorm van een

lichtsignaal langs een lichtgeleider naar de meetapparatuur

zendt.

2. De shunt dient een veldvrije ruimte binnen de geleider

te omvatten, waarbinnen deze zender geplaatst kan worden.

3. De grote inschakelstromen van de transformatoren, waarin

piekstromen van rond 1000 A kunnen optreden, mogen

het weerstandsmateriaal thermisch niet overbelasten.

4. Ondanks deze grote belasting mag de shuntweerstand niet

te klein worden gekozen, omdat de transformator

nullaststroom klein is en toch nog een redelijk meetsig

naal moet opleveren. Daarnaast is een wat grot ere weer

stand gunstig met het oog op de frekwentiekarakterestiek

daar de invloed van de zelfinduktie dan Kleiner is.

5. De shunt moet van een inrichting voorzien zijn om even

tuele kortsluitstromen te kunnen voeren gedurenue de tijd
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die de beveiligingsrelais nodig hebben om de kortsluit

stroom uit te schakelen. Daarnaast mag de piekwaarde van

de kortsluitstroom in mechanisch opzicht voor de shunt

geen gevaar vormen.

Een en ander heeft geleid tot een eigen ontwerp van een shunt

welke hieronder beschreven zal worden.

4.2 Korte beschrijving van de shunt

lie eigenlijke weerstand van de shunt wordt gevorrnd door vier

parallel geschakelde Norganite-weerstanden van 0,6.n.. -: 20 %,
tesamen een weerstand vormend van ong. 0,15 .n.. De keuze is

op deze weerstanden gevallen omdat ze goed belastbaar zijn

en toch een redelijk kleine zelfinduktie bezitten door hun

grote diameter en kleine lengte. Op de eigenschappen van

deze weerstanden wordt in de volgende paragraaf uitgebreider

ingegaan.

De weerstanden worden tussen de flenzen A en B geklemd (fig.18)

m.b.v. van trekstangen welke door het hart van deze weerstanden

lopen en tevens de voorflens C en de kokervormige geleider D

tegen elkaar gedrukt houden. Deze trekstangen worden uiteraard

geisoleerd door flens A gevoerd. Het meetsignaal, d.i. is het

spanningsverschi1 tussen de flenze A en B, wordt in het midden

via een BNe-plug in flens B naar de lichtzender gevoerd.

Zender en batterijen zijn opgesteld binnen de "M-metalen koker !!~

die op zijn beurt binnen de aluminium geleider D is gep1aatst.

In de voorflens bevindt zich de doorvoer voar de lichtgeleider

en een handgat met afneembaar luik om de knoppen van de zender

te kunnen bereiken voor eventue1e omschakeling op een ander

spanningsbereik. i\eesta1 zullen de bereiken 0,5 of 1 Volt

gebruikt worden, echter ook instelbaar zijn de bereiken 2, CS,

10, 20, 50, 100 en 200 V, welke g'etallen de maximale spanning

aangeven zonder dat de zender en/of ontvanger overstuurd raken.

De ontvanE;er gee ft een uitgangssignaal van maximaal 1 Vpp (50 _\!_

belast).
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Tussen de beide flenzen A en B is een nauwe spleet (8) van

1 mm over de gehele omtrek gelaten. Deze dient als afleider

voor een eventue1e grote kortsluitstroom. Bij een spanning

van enkele kilovolts zal over de spleet een boogontlading

ontstaan, waardoor deze grote stroom in stand geht)llden kan

worden tot de afschakeling voIgt. Daarnaast is parallel aan

de shunt nog een tweede stroomafleider geconstrueerd (L).

De reden hiervoor is dat de eerstgenoemde overstroombeveiliging

niet voldoende getest kon worden zonder te veel destructieve

gevolgen voor de shunt. De extra beveiliging kon echter weI

getest worden bij de te verwachten kortsluitstroom ( 13 kAeff,

zoals later zal blijken) daar deze losse vervangbare afbrand

contacten bezit.

"e constructie berust op hetzelfde principe als de luchtspleet;

boven een bepaalde spanning ontstaat er een boogontlading tussen

twee metalen delen, in dit geval 2 koperen strips (fig 19)
De strips blijven van elkaar gersoleerd zolang de }VC-folie

tussen de strips niet doorslaat. Proeven hebben aangetoond

dat dit gebeurt bij ongeveer I kV • Ingeval van een boogont

lading zullen beide beveiligingen beschadigd worden, maar

hoofdzaak is hier,dat de kortsluitstroom in stand gehouden

wordt, zodat de beveiligingen van het onderstation normaal

zullen werken.
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Om in deze gevallen de apparatuur tegen overspanningen te

beschermen, is aan de ingang van de lichtzender een kleine

overspanningsafleider opgenomen, die in werking treedt bij

230 volt. (f~g. 10 )

1 ichtzender

Fig. ~0.

Tevens is hierin de 50 n. afslui ting van coaxiale v0rbindings

kabel van de weerstanden naar de lichtzender opgenomen.

De voeding wordt verzorgd door 2 sets nikkelcadmium-batterijen

met een capaciteit van 4,5 Ah. Bij het verbruik van 150 rnA

betekent dit, dat de shunt 30 uur in bedrijf kan blijven zonder

verwisseling van de batterijen. Aanvankelijk was het de bedoeling

de voeding voor en na elke meting in en uit te schakelen,

zodat de batterijen voor zeer lange tijd toereikend zouden

zijn. Dit in- en uitschakelen zou echter weer geisoleerd en

op afstand moeten plaatsvinden, b.v. door een extra licht

geleider. '.;;en inrichting hiervoor is nog niet op de shunt

geinstaleerd. Een andere oplossing zou zijn het luik in de

voorflens groter uit te voeren, zodat de batterijen gemakkelijk

dagelijks verwisseld kunnen worden.

4.3 De keuze van de weerstanden

Zoals reeds gezegd,worden aan de shunt-weerstanden enige

moeilijk te verenigen elsen gesteld en wel1icht verdient

het enige verduidelijking welke overwegingen tot de keuze

van deze weerstanden heeft geleid, zowel wat betreft het type

(Morganite) als de weerstan~swaarde en het aantal weerstanden.
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;'~nerzijds ligt het voor de hand de weerstand zo groot mogelijk

te kiezen, ten eerste om het meetsignaal groot te houden

bij de kleine stromen die we willen registreren, ten tweede

om de invloed van de parasitaire groothedeh te beperken,

anderzijds kan de weerstand niet te groot gekozen worden

vanwege de grote dissipatie die er dan optreedt tijdens het

inschakelverschijnsel van de transformator. De energie die

de weerstanden moeten opnemen bij de inschakeling kunnen

we als volg~ schatten.

Stel dat de transformator een inschakelstroom vertoont van

1000 A top, welke met een tydconstante van L = 5 sec expo

nentieel afneemt naar de stationaire waarde .Ret stroombeeld

ziet er dan uit zoals in fig 4Tgegeven is.

10004

De stroomvervorming rond de nullijn verwaarlozen we; de

bijdrage aan de warmteontwikkeling van deze Kleine stromen,

evenals die van de stationaire magnetisatiestroorn, is rela

tief gering en zullen we hier verwaarlozen. We kunnen de

stroom dus zien als een enKelzijdig gelijkberichte wissel

stroom.
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De effectievt? waarde van ce stroom bedraagt op t",O 500 A

en loopt Tet dezelfde tijdconstante T= 5 sec. terug naar m:l.

De totale dour de weerstanden gedissipeerde energie bedraagt

dan voor R = 0,15

00>

Wdiss = I i:ff ( t}.R.dt

o dO t

= / 500.e-
2 Ir.O,15 dt

o

250000 • 0,15 • 2,5 93750 Joules

Volgens opgave van de fabrikant rr.ogen de i\'~organi_te

weerstanden kortstondig , d.w.z. over enkele ]Jerioden

bij 50 Hz, 30.000 J per weerstand opnemen, hier in totaa1

dus 120.000 J.

De maximale werktemperatuur van (~e weers"tancien bedraagt

220 °e. Na 'let inschakelen zal de temperatuur van de

weerstanden deze waarde genadero zijn, zodat het aanbeveling

verdient ze even te laten afkoeleYl om meetfouten te voorkomea.

De temp.-coefficient van deze weerstanden bedraagt 0,1 %;oC .

4.4 Gedrag van de shunt

In fig. 42 is de frekwentiekarakteristiek 6egeven zoals

die aan de shunt in het laboratorium is gemeten.

meetzender
0,1 - 30 MHz

Fig 43.
Meetopstelling bij fig. 42.

naar osc.

stroomprobe

r:t---------£J ~ ~ -------
I

j -~ {Shun~TI

/iChtgeleider

p~
naar os. ontvanger/decoder
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t Ui tgangsspanning in mV r'P

0,' fnekwentie 1 10 M 14-z.

Fig. 4~

F'rekwentiekarakterestiek van de shunt bij een opgedrukte

stroam van 50 rnA • De lichtzender werd hieTvaor in zijnpp
meest gevoelige stand gezet ( 0,5 V ).

Aan de onderzijde van het spectrw~ ( tot DC ) werd geen

afwijking geconstateerd.
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5. DE UITVOERING VAN DE HEl'INGEN

5.1 Beproeving van de meetopstelling in het laboratorium

In het hoogspanningslaboratorium werd de op het 150 kV

station te verwachten situatie zo goed mogelijk nagebootst

en werd de complete opstelling proefgedraaid.

De bedoeling hiervan was

1. eventuele moeilijkheden bij de installatie van de deler

en de shunt alsnog op te lossen

2. de bedrading, de schakelaarbedienig en de delay-units

op hun goede werking te testen

3. de programmeerapparatuur in te regelen

4. de registratieapparatuur te selecteren en te controleren •

.De simulatie was zo volledig mogelijk, teneinde de kans op

onvoorziene moeilijkheden op het station tot een minimum te

beperken. De spanning waarrnee gewerkt werd bedroeg echter

slechts 50 kV, de maximaal toelaatbare spanning voor de hier

gebruikte schakelaar ( een Conel van Hazemeyer ). Als voeding

werd de Hapam-transformator gebruikt en als belasting de

100 kV Smit transforrnator, die extra belast werd door middel

van een stel spoelen.

Deze experimenten hebben tot de opstelling geleid, zeals.

in fig. 43 3chematisch is weergegeven. Voar de registr;j"(.ie

van de meetsignalen werd gebruik gemaakt van

1. twee oscilloscopes met polaroid-camera's

2. een Digital ~ransient Recorder (Biomatien)

3. een topspanningsmeter.

Veor de programmering werd ge bruik gemaakt van een programmee r'

apparaat met ingebouwde mogelijkheid voor lichtnetsynchronjsa tie.

Verder voorzag de programmering in een startsignaal voar

een UV-recorder, ongeveer 25CJ IDS veor het uitschakelcomrnando

naar de vermogensschakelaar.
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De PNEM zou hiervan gebruik maken voor de registratie

van de meetsignalen van de deler en de shunt, alsmede de

signalen van de plaatselijke stroomtransformatoren, zodat

deze naderhand vergeleken kunnen worden.

Elders in dit verslag is een lijst opgenomen, waarin het

voor de metingen op het onderstation geselecteerde instru

mentarium nader wordt gespecificeerd. (zie appendix)

5.2 Situatie op het 150 kV station

In overleg met de PNEM werd een station g'ckozen, dat gesc'Jikt

was met het oog op de te verrichten metingen. In het kort komen

de voorwaarden neer op

1. een niet te kleine transformator-nullaststroom

2. een (olie-arme) schakelaar met enkele bluskamer.

De keuze is hier op het station te Hapert gevallen, waarvan

hieronder een korte beschrijving volgt.

Op het station komen twee 1ijnen van Sindhoven- zuid

binnen. Via een scheider en de vermogensschakelaar zijn

deze verbonden met twee transformatoren V'3.n 35 J:iffA, 150/10 kV.

Aan hoogspanningszijde is geen koppelrail aanwezig.
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r'ig.44 en.15 geven de situatieschets van het veld waarin

gemeten werd (veld 7, fase 8). Tevens is in ieze figuur

de spanningsdeler en de shunt ingetekend om een indruk

te geven van de opstelling ter plaatse. De meetinstrumenten

werden ondergebracht in een meetkooi op korte afstand van

de spanningsdeler. De opstelling is verder identiek aan de

in de vorige paragraaf beschreven opstelling, behoudens het

feit, dat de UV-recorder nu is aangesloten, en weI met

kabels van ong. 8 meter lengte.

De shunt was met een ladder bereikbaar voar eventuele

omschakeling op een ander meetbereik. s'Avonds werd deze

uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Bovendien werd

de shunt in zijn geheel overbrugd door de kortsluitstroom

beveiliging te verwijderen en te vervangen door een simpele

doorverbinding, zodat het ve~s'nachts altijd in bedrijf

kon komen.
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5.3 Korte beschrijving van de schakelaar en de transformator

Schakelaar:

Delle HPGE 12/16s

norninale spanning 150 kV

nominale stroom 1250 A

1 bluskamer

nominaal uitschakelvermogen 5 GVA

transformator:

Smit

vermogen 35 MVA, ster-driehoek sch2keling.

nullaststromen 1,0 - 0,64 - 1,16 Amp.

nominale stroom 135/1925 Amp.

Het kortsluitvermogen te Hapert bedraagt 3,5 eVA.

De nullaststroom in fase 8, groot 1.16 A, kon Qpgevoerd woroen

tot 1,42 Aeff door de transformator 106 %te bekrachtigen

(trap 16 , 131,25 kV). De piekwaarde van de nullaststroom

bedroeg in deze stand 2,53 A.
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5.4 Presentatie van de meetresultaten

Hieronder zijn de op het 150 kV-station te Hapert verrichte

waarnemingen weergegeven. Voorafgaande aan de '"tptingen werd

een ijking van de shunt uitgevoerd.Op grond van llezeijking

is hij e1ke opnamp. het aantal Amperes per ern ,segeven.

De spanningsdeler werd vergeleken met de 0p de .stati.ons

Eindhoven-Zuid en Eindhoven-Oost afgelezen spanningen. Een

nauwkeurige ijking kon dit echter niet zijn, daar in Hanert

geen spanningstransformator aanwezig was.

De schake1tijd van de schakelaar, d.w.z. de tijd die verloopt

tussen het uitschakelcommando en de kontaktscheiding is

vastgesteld ap 53 ms.

Van elke ui tschake1ing werden tI....ee osci11oscoop-opnaInen ge

maakt; in principe steeds een :net een snelle tijdbasis en

een met een aanzien1ijk langza:nere tijdbasis om het algehe1e

verloop van het uitschakelproces weer te geven. Het moment

waarop de "sne lle osci11oscoo~tI lie'"p- kon ui t(~raard vrij gekozen

worden d.m.v. de instelling van de eerder besproken delay

units. Bij de opnamen worden de triggermomenten steeds vermeld.

Uit de eerste opnamen blijkt, dat de nu1laststroom van de

transformator te klein is, om een stabiele boogont1ading

in stand te houden. Om deze nu11aststroom enigzins op te

vaeren werd de transforrnator opgeregeld tot 106 ~ bekrachtiging

(trap 16). ~angezien dit niet helemaal het gewenste resultaat

gaf, werd, zoals in de latere opnamen te zien is, tijdens

net inschakelverschij~gelvan de transformator uitgeschakeld.

Op deze wijze werd bereikt, dat ~edurende de stroompieken

van de inschakelstroom een stabiele boogontlaning in de

schakelaar ontstond.

De kwa1iteit van de gemaakte opnamen laat hier en daar te

wensen over, doch betere opnamen bleken met de cebruikte

apparatuur niet haalbaar.
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li.a~tekeni~.;·p~ bij fig. 4.1.

1 oversnannincsaflpider

2 vermogensschakelaar

~ meetshunt./

4 lichtgeleid'?r

5 spanningsd,:,ler

6 ontva~ger!dec~der

7 buffer

8 Biomatio:1

Q interface/

10 teletype/ponser

11 monitor

12 topspanningsmeter

13 0scilloscoop 1

14 oscilloscaop 2

15 meetkooi

16 afscher;r.ing

17 aardingslitz2

18 aardingslitze

19 steunrail

20 stationsaarde

21 LTV-recorder

Bij de opste11ing kunnen de volgende 0pmerkingen geplaatst

woyde:l:

a. De ')ntvanger!decoder (6) bpzi teen lJHgangsimpcdantie

van 50.0..

b. De 13iomation (8) bezi t {~c'n in{~angsimp8dantie van 50.!t •

De overi t ,8 meetinstrumenten bezittE:n een hoogohmige ingang.

c. De kabels n~ar de UV-recorder werden niet met 50Sl af

gesloten. Bi~ de aftakking V?l, ceze ka.bels aan dp Biomation

ingang werd ook geen 50A-sp1 it t,:,r gebruikt.
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ljij de metingen 7 en 1~ wprden oeze kahpl~ 2an ne Bio7lation

zijde losgenomen.

d. De buffer (7) b!"zit pen fJoo,r,oh,':it:;e ing'1ng, W:J .....i'l8P voor

1(omen wordt dat de spanningsc:"'ler dool:' de Bio;;;ation met SO.fL

'Jelast wordt. De lliti'~'anGsi:TDPdantie bedr82C" t:;I'.D... 1'evens

is in deze hu;:~r een verzw.lkker van 20 X behon.nI, 70dat

de combinatie deler + "buffer een to~,aal-verzwakkin&;'van

60.000 X gee ft.

Vear het triccer-systeem vwrd [';"bruik i;;emaakt van ('er. rr~·"ogr:iri.~' '"r-

inrichti!1,::,' 'Joor net-synchr()ni~>ltie. 'Jet ui ts·~hak'l.c:);r";]an:ic'

werd op ~et p12.atse~ i jk'; ??8 V - net ge3~·::k·,~nL'?r::rd. Het

uitschakel~:nmsn~ ~on e~ht~r wo l Vyjj gekoz~n w0rden m.b.v.

vie zig.

0vere;estapt. OS2il1o.:-co0p 2 werrl nu door de delay-unit. val"!

oscilloscoop 1 getriggerd.

Bij wijze van voorbeeld Zij"'" in rl!;~ figuren ~ 5 or, 16 de

delay-tijderl vermeld zoals rIi e resp. bij de ':r=m<i.'1E~n rC' 1 en ] 0

incesteld standen.

De tijd die verloopt tu.ssen kontaktscheidi.nc ~r lljts~hakel-

co~~ando bedraagt 53 ms.
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:;;nkele opmerkingen bij de metingen.

In het hij dit verslag behorende deel B zijn de oscilloscocp

opnamen gegeven van de in totaal 33 verrichte uitschakelingen.

Bij elke uitschakeling werden 2 foto's gemaakt met ver

schillende tijdbases en verschillende triggermomenten.

De Biomation raakte bij veel opnamen overstuurd om een voorals-·

nog onbekende reden. Van een tWintigtal metingen zijn echter

ponsbanden beschikbaar; hiervan is een lijst in de bijlagen

opgenomen.

Met de topspanningsmeter werden geen betrouwbare waarnemingen

verricht. Oak deze werd meestal overstuurd, wellicht om de

zelfde reden ala de Biomation.

IJkgegevens van de shunt:

input: 3,0 Aeff, gemeten met een Unigor.

output: 1,5 Vpp, afgelezen van de osciDoscoop.

Verzwakkerstand van de lichtzender: 0,5 Volt.
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b1ad 2

~tootspannings- en wisse1spanningsbeproeving van de

uitgevoerd door de NY KEMA te Arnhem.

datum: 9 juni 1975

1uchtdruk: 761 mm Hg

temperatuur: 20 °c
vochtigheid: 7 gr H20/m3

SF6druk in de de1er:

1,26 ato

Beproevingseisen:

stootspanningsbeproeving 5 x pos. 650 kV

5 x neg. 650 kV

wisse1spanningsbeproeving 1 minuut 325 kV

Uitgevcerde beproevingen:

1. stootsp 650 kV + door- of overslag.

2. 390 o.k.

3. 550 o.k.

4. 650 o.k.

5. 4 X 650 o.k.

6. 10 X 650 o.k.

7. 5 X 650 kV - o.k.

8. 325 kV, 50 Hz, 1 minuut o.k.
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Gelijkspanningsbeproeving spanningsdeler.

datum:

temp.

druk

SF6-druk

ato

°0,25
0,5
1,25

5 juni 1975
23,5 °c

1020,5 mBar

partiele doorslag bij

kV

378
474 - 480
530 - 540
580 Ie maal

530 daarna

]~ partiele doorslagen zijn verrroedelijk te wijte~ aan

or.voldoende veldsturing aan de bovenzijde van de isolator.

Bij 790 kV (maximaal haalbaar) trad nog geen continue doorslag

op.

De serieweers tand bedroeg 20 M{l •
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Instrumentarium voor de metingen te Hapert

st. omschrijving 'rHE-nummer

EH 848

EH 502

EH 807

m 398

FE 351
serienr 010285

010649
101130
009335
006606
701093
EH 261

EO 294 L

EH 286

EH 300
Eli 327
EEl 126

EH 343

555

, ,
, ,

, ,
,,

, ,

Scoop - camera
"-t moACJltv:> .

Variac Poverstat
Optisch transmissie systeem EMTEL
zender, 1icatgeleider, ontvanger.

Unigor

Scheidingstransformator

Functiegenerator Wavetek 112

Memory vol t meter Gay MTA

Oscilloscoop Philips PM 3230

" Tekt. 555
G- Unit
G- Unit
Oscilloscoop

1Al - um t

L - Unit

Te1eprint 3~0

~rogrammeer.apparaat

~ransient recorder Biomation

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
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jlleting 1

Triggervertraging: 50 ms (na uitschakelcomrnando)

r::: IDS/ CITi

120 kV/crn

spanning

stroom

2,82 A/cm

120 kV/cT.

spanning

strOOlTl

2,82 A/crr:



1\~etjn6 2

Tri£gervertracing: 47 ms

2 ;TIs/co:;

120 kV/cm

spanning

stroom

11,3 A/cm



f/eting 3

Dooydat de osciIIoscoop op een verkeerd moment werd getriggerd,

wortH hier in feite aIleen (ie stationaire toestand weergegeven.

120 kV/cm

spanning

stroom

11,3 A/cm

5 ms/cm



Tri[,;i,;ervertragin[';en: fote 1 40 r:;.s

fdo 2 67 ~C">
~....,,)

5 i'1s/cm

1 ffi;:'/Crr:

120 kV/crr.

spanning

stroof.1

, 1 ~ A/""'''..l ,/ .........

68 kV/crr.

.1,48A/cm



j,':eting 5

TYiggervertragingen: fata 1 40 ms

fata 2 71 ms

5 ms/em

1 rns/em

120 kV/em

spanning

st.ream

ll,3 A/em

60 kV/em

spanning

2troom

4,48 A/em



r'Jeting 6

~)huntverzwa;';ker op 2 V

Schakelaar 5 ms vertraagd

Trig;;ervertraGingen: foto 1

foto 2

40 ms

71 ms

5 :r:s/em

120 kV/em

spanning

stroam

11,3 A/em

60 kV/em

spanning

stroom

4,48 A/em.



Meting 7
Shuntverzwakker op 2 V

Triggervertraging: 73 ms

1 ~s/c~

60 kV /crn

spanning

straam

4,48 A/cm



1'1eting 8

Schakelaar 5 ms vertraagd

Triggervertragingen: foto 1 40 ms

foto 2 76 ms

5 r:.3/cm

1 '::lc/cm

120 kV/e;:;

spanni.nG

stroom

11 ,3 AI C;',



(\ "]
" , -

~) '"hay::e laar S' :-n2 vert raagd

C") r(~s/ em
5 ":1,;3/8"

';),2/ crr:

2 r:s/cm

spanning
300 kV/cm

stroam
11,3 A/cm

stroof'l
11,3 A/em

-spanning
120 kV/cm

-stroam
11,3 A/cm



Meting 11

Schakelaar 5 ms vertraagd

Shuntverzwakker op 2 V

Triggervertragingen: foto 1 40 rna

foto 2 en trace 3, foto 1

5 ms/cm
5 ms/cm

0,1 ms/cm

60 ms

spanning
300 kV /,'~" -~ / .... ,!

st""'oom
11,3 A/cm

stroam
1],3 A/cm

spanning
120 kV/cm

stroom
11,3 A/ C~~



Netinc I?

Schake laaT S rr:.s veTtraa,i~:,d

:~tc ? ~n trace 7 ~0tO 1 62 rna

~~ ~~? rr; i r:t:::
)00 kV/::.:"

11,) A/em

;;18/ ::m
~s/ C:T:

50 fI s/ ern

60 kV(cm



40nr

62 ftl.

-J'~'~ ;..,

• I 3. Iota 1

5 m::/c
5 VJ'l: Ie

ljOps/c"

10ps/cWl

;' .C:J "'-1':') i ~c~
300 kV/,T'

11,3 A/c"

:,·t,~r,~

] 1 , 3 A/,::'T

60 kV/c'I.

C"'. t "1"'~.-:- ,r.... -

4,48 A/em



Meting 14

Schakelaar 5 ms vertraagd

Triggervertragingen: fota 1 40 ms

fota 2 en trace 3, fata 1 67 IDS

spanning
300 kV/cm

straam
11,3 A/em

straam
11,3 A/cm

') ms/em
5 i1s/cm

50}! s/cm

spanning
60 kV/cm

straam
4,48 A/em

1O..fl3/ em



jVeting 15

Schake1aar 5 ms vertraagd

rrriggervertraging 67 ms

spanning
60 kV !c:;~

stroom
4,48 A/em



rr;etin6 J.6

Uitschakelinc kart na de inschakeling bij ong. 4 Amr.eff.

fota 2 en tr~n~ ~t fnta 1 67 rns

spanninG
300 kV /em

stroam
ll, '5 A/em

stroam
11,3 A/em

5 -:ns/c":!
5 ms/em

Ot5 ms/c r f1

spanning
60 kV/cm

stroom
4,,18 A/errl

SOJA s/cm



fota 1 25 ms

;oto 2 E-n tra.C'~
7; :oto 1 62 r:'S/'

Meiing 17

UitRchakelinr kart na de inschakelin~ bij ong. 4 anp.eff.

Triggervertracingen:

E'parmin{~'

7,()() kV/c'~

11,3 AI C';f:

str00m
}1, -;z: AI C:TJ

c:; ms/c,:,,:
5 mslerr,

0,5 Tis/em

.stroam
4,,18 A/em



5, ,!;:s/cm
r:; ms/cr1

0,5 Ms/cm

:.. ~;.~;;!1 i Yl C;

~no kV/~:'1

stroam
11,3 AI em

strr:or;]
11,3 AI2~

sp3nni. nc
60 VV/c'[;:

4,48 Ale'.!



'\~ct ing 20

Uitschakelin[ k0rt ~a 1 0 in~chakclin[

spanning
300 kV/em

stroam
11,3 A/em

stroOI"
11,3 A/ere

"'.nanr: i ",':'
60 kV/ C:71

str0C'"':
4-,48 A/e:.;



Hetinr; 21

Uitschakeling kort na de inschakeling

rriggerve~tragircen: fotQ 1 25 ms

fota 2 en ~race 3, fotc 1 57 ms

spanning
300 kV/cm

stroom
-- 11,3 A/cm

stroom
11,3 A/cm

5 ms!c:.J
5 r:!s/C:i:

spanning
60 kV/cITI

~tr0()m

·1,48 A/em

0,5 IDs/cm



I'1ding 22

Uitschakelint,' in de stationaire toestand

Triggervertrac;ingen: fota 1 25 fiS

fota ? en trace 3, foto 1 6; ms

sranning
300 kV/cm

E,troom
11,3 A/cm

stroor.'l
11 ,3 AICr:l

snanni.ng
60 tV/em



:"E'tine

~ot0 ? en t~ace 3, ~oto 1 63 ms

5 ms/em
5 ms/em

50jA-s/ern

\,JAs/em

spanr..ing
300 kV/em

stroom
11,3 A/em

stroom
11,3 A/em

spanning
60 kV/em

stroom
4,48 A/ern



I'-:"eting 24

Ui tsehake1ing kart na de ins~;hakeling

TribgervertraGinc 25 IDS, 63 IDS voar trace 3

5 ms/em
5 ms/em

50;-ts/cm

spanninG
300 kV/em

stroom
'1 -: A/·~m..L. ,,/ ...... ' •

~t'!"oom

11,3 A/em



Keting 25

Uitschakeling kart na de inschakeling

Triggervertragingen: fata 1 25 ~s

trace 3,fota 1 63 ms

5 ms/c':r!
5 '7ls/C!Tl

50)is/cm

spanning
300 kV/cm

straam
11,3 A/cm

straam
11,3 A/crr.



Meting 26

Uit.s chake ling ui t de statianaire taestand

Triggervertragingen: 25 rns vaor trace 1 en 2

63 rns vaar trace 3

~; ms/c;n
5 rr.s/crr.

50JAs/em

syanning
300 kV/cm

s_tramn
11,3 A!ex.

stroam
11,3 A/em



)\~eting ?7

T:l :"f7=~r:~.. tT;.lc;incpn: 25 m:,: 'lOO~ +-y'acp. 1 en 2, foto 1

6~ f)13 va 0"" t~c;ce 3, fotn 1 en fot() ?

50)As/2m

S :i;mninc
. ~no kV ler:::
'3 t ""(H)'l"

]~,3 A/em

;:, trOOTn

11,3 A/c;r'.

spanning
60 kV/cm

stroom
,A" 4-R A/::;rro,



5)J- S 1c.W!

f." 1:Y"" ,...~ .. ::

].1, t1 A/'~

~. +roor:.

11,<; A/cT":

spanninc
. 60 kV Ie:".

:;tTOOT<'

4, ~B AI c:;;



61

:'.:?"i nn i r!c.:-'
300 kv/c;'J

.3~,rcr:·m

2t1"OO'"

11,3 AI err.



J'feting 30

Uitschakel,in~ dirp~~ n~ ~;. i~8chakeli~c

TricgervertragjnGe~: ?5 m:: "fr("(~: f'Jto 1

61 1fJ~> -"r'-1()T :·"\tc 2 C:l trac-.p '1 , [::-to 1-

5 r1s/c::
5 ",}3/C~

SOp-sic:

r:;us/em

span!1inc
. 301) '':'1/ Cc'

s.t.rccC!
1',3 A/cc:

~+r()()T

1], ~ tI-:m

(;0 kV/cm

stroC'm
4,4.8 A/c;r



rr~i C'uP~V~ tT3cin';::c:'n: ')c; '-'1 ::.~ vonT fota 1

61 rT"!:: V00r +'0ta 2 pn tr"l.ce A: fota ,
/ , .l-

5 ms Ie-lin
5 WlS / CW'I

50jA s/cm

s:,anninc
~OO kV lem

sb"oam
11,3 A/em

~: ~"\a:!:: i r G

120 l<V/cm



c~~~l'Ji.nb

;r'!r) kV/c_-~

;}·t, 1"'"() 0 7!

31.,3

5 ms/c
5 !tIs/ c;

)O~s!(:"

pic:.

\,_ V"\"o~; 1'"'1~

60 kV lem



-'l •
. 1

,-;t





De SJ..:U:"')"I:, :,1et ve£wi;jderce voorflens,.

Dlli~eli:'.t: 75 jn (1e -metal.en a:.:;che::rming en de lichtzender

t,~ zien

13ovenaan, p.s.ralJpl aan de shunt, de k0rtsl1~itst!'oom

reveilicing. De sp:cet tllS3~~ ·18 twee achterflenzen is ~et

wa:te:rhe~ tenrJ ie';:' vet epce-vula.
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