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I - 1.
I. INLEIDING

Het onderzoek naal' de snelle overgangsverschijnselen welke optreden

tijdens het uitschakelen van een korsluiting in hoogspanningstrana

mis~enetten is in principe reeds begonnen rond 1930. De eerste publi-

---------caties ~~scus-s-ies op dJ. t gebJ.ed gaveneCliter nog net de indruk

dat men destijds ervan doordrongen was, dat het typische gedrag en

karakter van het overgangsverschijnsel een belangrijke invloed uit

oefent op de onderbrekingscapaciteit vande vermogensschakelaar.

Eerst na de oorlog is de betekenis van dit transiente verschijnsel

en de wederkerende spanning voor het onderbrekingsvermogen van

schakelaars in distributienetten algemeen beseft. ,

Een omvangrijke publikatievan P. Hammarlund in 1946 (1.) heeft o.m.

een· belangrijke basis gelegd voor een uitgebreid voortgaand onder=

zoek in de na-oorlogse jaren.

De voortdurende stijging van de te distribueren en te verdelen

vermogens in de huidige energievoor~iening en de daarmee g~paard

gaande stelselmatige verhoging van de netspanningen heeft totgevolg~

dat de vermogensschakelaars in sommige situaties meer en meer tot op

de grens van hun onderbrekingsvermogen worden belast. Dit is met

name het geval in reeds bestaande netten, waar voortdurende vergroting

van hetk~luitvermogenplaats vindt door de steeds toenemende uit=

breiding van d~ elactriciteits-centrales.

De erkenning, dat de transiente wederkerende spanning, die in steil

heid, frequentie en amplitude van situatie tot situatie sterk ver~

schilt~ van grote invloed is op het gedrag van de schakelaar, heeft

geleid tot omvangrijke onderzoekingen .en waarnemingen op dit gebied.,

Deze laat zich echter in bepaalde netsituaties veel minder gemakkelijk

voorspellen en evalueren dan het symmetrische korsluitvermogen ter

plaatse, dat door de schakelaar moat worden gehanteerd.

Wij noemen in kort bestek de volgende bekende methoden van onderzoak:

1. Directe metingen in het bestaande net. Hierbij worden verschillende

kortsluitproeven gedaan~ bij verlaagde of soma nominale netspanning,

terwJ.Jl de te bestuderen verschJ.jnselen oscillografisch kunnen
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I - 2.

worden geregistreerd. Een belangrijk nadeel van deze werkwijze

is, dat uiteraard het net uit bedrijf genomen moet worden en

dat dergelijke kortsluitproeven niet zonder gevaar zijn en be

schadigingen aan schakelaars en andere elementen van het trans

missie systeem bij herhaalde metingen niet uitgesloten zijn.

Vanwege de invloed van de schakelaar zelf op het gedrag van de

woderkerende spanning, is meting van de waarden, welke gelden

voor een ideale onderbreking, niet mogelijk. Wijziging van de

desbetreffende parameters is evenmin zonder meer mogelijk,

terwijl het tenslotte slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk

is, de beschikking te krijgen over een net van enige omvang.

Aan de directe meting verwant zijn de metingen met een z.g.

"Restriking Voltage Indicator".·Hierbij wordt de wederkerende

spanning tussen twee schakelaarpolen kunstmatig tot stand ge

bracht met behulpvan een l~neair toenemende stroomimpuls, die

op de te meten plaats in het net wordt gernjecteerd.

Di t is een bepaalde prak tische, ioepassing van Theveni.n q G theorema,

dat zegt, dat de transiente wederkerende spanning van een be

paald netwerk van dezelfde vorm en grootte is als de spanning

die nodig is om een stroom te doen vloeien, die gelijk is en

tegengesteld aan de kortsluitstrooMo

Ook bij deze methode moet het net uit bedrijf genomen worden 9

echter de,schakelaar wordt niet gebruikt en er zijn geen grote

kortsluitstromen. Bij sommige meetmethodes welke op dit principe

berusten hoeft het net niet uit bedrijf genomen te.worden ..

2. Berekening

Men kan de transiente wederkerende spanning door berekening

pogen vast te leggeno Het grote voordeel van deze methode ~s,

dat het te onderzoeken net geheel afwezig kan zijno Het nadeel

wordt gevormd door de onzekerheid van de resultaten. De bestu

deerde netten z~Jn doorgaans zeer gecompliceerd, terwijl eveneens

het gedrag van de eenheden als generatoren en transformatoren

e.d. moeilijk in gesloten mathematische uitdrukkingen is te

geve~9 zodat al spoedig benaderingsmethoden en aannames moeten

worden gerntroduceerd~ Daarom zal een redelijk hanteerbare

berekening uit moeten gaan van vereenvoud~gde subst~tut~e

netwerken, die equivalent zijn aan de bestaande net-elementen •
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Daarna zullen een aantal resultaten mo~elijkerwijs moeten

worden vergeleken met directe metingen, om enig inzicht te

krijgen in welke van de gemaakte vooronderstellingen en ver-

eenvoudigingen toelaatbaar__z_i~j_n~. __

Berekening eist grote ervaring en kan zeer tijdrovend zijn.

Bijdragen tot verbetering van de berekeningsmethoden zijn te

vinden in publikaties van o.m. Park en Skeats (2.); Wanger en

Brown (3.); Gosland (4.) en vooral ook Hammarlund (1.).

Opvallend is in deze publikaties, dat weinig of geen rekening

wordt gehouden met de demping ofwel de invloed van verliezen

op het verloop van de wederkerende spanning. Men houdt zich

hoofdzakelijk bezig met de'inductieve en capacitieve elementen.

Gedurende de laatst~ jaren is wederom aandacht gevestigd op

de berekening van de transiente wederkerende spanning (t.w.s.),

doordat men gebruik is gaan maken van elektronische reken

machines (digitale berekeningen). ,Men kan hierbij immers een

veel grotere gecompliceerdheid ~an het netwerk toelateri.

Vooral Hosemann (5.); en Frey en Althammer (6.) hebben hier=

omtrent gepubliceerde

30 Onderzoek Met behulp van ~odelnet~erken

Een belangrijke overeenkomst met de vorige methode ligt ~ierin9

dat o9k hier het onderzoek naar equivalente substitutie

netwerkan van essentieel belang is.

Het grote voordeel ligt in het feit 9 dat wanneer men arin is

geslaagd, afzonderlijke netwerkelementen betrouwbaar na te

bootsen, vervolgens een willekeurig gecompliceerde netsituatie

kan worden gesimuleerd en de resultaten daarvan onmiddellijk

op een oscillograaf kunnen worden vastgelegdo Het onderzoek

naar de invloed van verschillende parameters kan anel en sys

tematisch geschieden. Echter is. zoals reeds vermeld, de kwali

teit van de resultaten en metingen in hoge mate afhankelijk

van de mogelijkheid tot nauwkeurige nabootsing va~het gedrag

bij hogere frequenties van de lijnen, kabels, transformatoren

en generatoren etc.

In dit afstudeeronderzoek is de aandacht gericht op de na

bootsing met behulp van equivalente substitutie-netwerken,

••• /1-4.
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daarbij uitgaande van een beperkt aantal gegevens uit de

literatuur, betrekking hebbende op analoge experimenten.

In hoofdstuk II zal een algemene bespreking worden gegeven

van de mogelijkheden en problemen van modelnetwerken of net-
------

modellen. Vanwege de verschillende geaardheid van de net-

elementen, zullen afzonderlijk worden besproken het hoog

fre~uente gedrag van machines en transformatoren en dat van

lijnen.

Hoofdstuk III geeft theorie en gegevens over transformatoren

en generatoren, terwijl daaraan volgend in hoofdstuk IV de

problemen van nabootsing in een netmodel worden besproken.

In de loop van het onderzoek is de aandacht in hoofdzaak

geconcentreerd op he~ gedrag van korte stukken hoogspannings

lijn en de problemen van nabootsing daarvan. Aan het slot van

hoofdstuk IV zijn hiervoor de redenen genoemd.

Aangegeven zal worden, dat in' nett~n van hoge spanningen en

grote korsluitvermogens de fre~u~tie van de wederkerende

spanning aan ~voeaingszijde van de schakelaar relatief lager

wordt, terwijl juist bij korsluitgevallen waarin korte hoog

spanningslijnen een rol spelen, een aanzienlijk ernstigere

situatie op kan treden.

In hoofstuk V en VI zijn achtereenvolgens besproken de theorie

van het gedrag van lijnen en de problemen van nabobtsing daar

van in het netmodel.

De bespreking van de mogeli~kheden om in het model een ideaal

schakelaar-gedrag na te bootsen voigt in hoofdstuk VII. Aange

geven wordt, dat in sehakelingen, ~aarin zeer hogs frequenties

op kunnen treden slechta met behulp van de modernere zog.

gestuurde gelijkrichters, halfgeleider-elementen, bevredigende

resultaten bereikt kunnen worden

Daar tijdens het onderzoek voortdurend behoefte werd gevoeld

aan een mogelijkhe~d impedantie-metingen bij hoge fre~uentie

in een werkelijke si tuat:ie te doen, is gebruik gemaakt van

een daartoe door de N.V. P.N.E.M. geboden gelegenheid,impedantie-

metingen te doen aan een bestaande hoogspanningslijn van 150 kV.

De bespreking en resultaten van deze metingen zijn gegeven in

hoofdstuk VIII.
••• /11-1.
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I 1. nETIIODELLffi~

1!::1. Algemeen

In een modelnetwerk worden de elementen van een transmissie

net voor hoge spann~ng op een-Depaalde verkle~nde schaal na=

gebootst. De na te bootsen elementen bestaan uit de volgende

hoofdgraepen:

~. synchrone machines;

£. transformatoren;
(voedingstransformatorenvoor transmissie-systemen,
distributie- en koppeltransformatoren.)

~. lijnen en kabels;

~. vermogensschakelaara.

Voor de algemene keuze van de modelgrootheden als stroom,

spanning en impedanties, zijn in eerste instantie de bepalen

de netgrootheden:

!. nominale netspanning of stroom

~. nominaal vermogen (MVA)

£. nominale netfrequentie.

Modelnetwerken van elektrische transmissienetten vallen 9 naar

het doel waarvoor zij gebruikt worden 9 uitean in drie hoofd=

groepen:

1. Netmodellen, gevoed met gelijkspanning of wisselspanning,

waarin slechts ohmse weerstanden worden gebruikt als re~

presentatie van de verschillende netimpedanties 9 onder

verwaarlozing van de ohmse weerstand en capaciteit van het

na te bootsen systeemo Zij zijn voornamelijk bedoeld om in

netten van gecompliceerde struetuur, het driefase symmetrisehe

kortsluitvermogen te bepaleno Ook worden deze modellen weI

gebruikt voor destudie van belastingverdeling en spannings=

veranderingen in desystemen.

2. Wiss~lstroommodellen,waar zowel de reactieve elementen als

weerstanden worden na~ebootst, zodat zowel de verdeling van

het arbe~dsvermogen a16 van het blindvermogen in bestaande

of nog te ontwerpen netten kan worden bestudeerd. Deze roodel-

••• /II-2.
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len zijn slechts ~eschikt voor stationaire en quasi-stationaire

bedrijfstoestanden. Een bespreking van deze modellen is in

ons verband niet relevant. Bovendien bestaat hierover een uit

gebreide literatuur.

3. Algemene wisselstroommodellen.

Wisselstroommodellen, waarin zowel inductieve,ohmse als capa

citieve componenten zijn aangebracht en waarin ook niet

stationaire verschijnselen kunnen worden bestudeerd, worden

dynamische modellen genoemd. Deze lenen zich voor het bestuderen

van snelle overgangsverschijnselen, zoals b.v. de transiente

wederkerende spanningen over de schakelaar na het onderbreken

van ko~luitstromen, en voorts verschijnselen bij snelle be

lastingsvariatie~, schakelmanipulaties e.d.

Slechts deze categorie van modelsystemen komt voor ons in aan

merking. Daar ermt nu toe 'weinig van dergelijke modellen z1Jn

gebouwd en de meeste daarvan, zoals uit een literatuuronder=

zoek blijkt, weinig of onvolduende rekening houden met de in~

vloed van de frequentieaafhankelijke demping op de transiente

wederkerende spanning, kanverder onderzoek op dit gebied van

belang zijn ..

Er zij nogmaals op gewezen, dat de te simuleren grootheden

L" R en e afhankelijk van de frequentie zijn en dat een nauw~

keurige nabootsing van de onderdelen van een net van minstens

zo groot belang is, als het bouwen van een netmodel waarin

grote en gecomplieearde netten kunnen worden nagebootsto

11-2. Schaalwaarden van het model '

a. Stroom en spanning.

Wat betreft de dimensionering van de te kiezen modelelementen~

zijn een aantal, 'deels tegenstrijdige, overwegingen van belang.

Het is noodzakelijk omrekeningsfaktoren zo eenvoudig mogeli.jk

te kiezen, teneinde de overzichtelijkheid en hanteerbaarheid

van' het model te waa,rborgen. Aangezien in ons geval in aerate

instantie is gedaeht aan de onderbreking van kortsluitingen

in het Nederlandse 150 kV transmissie-net, baseren wij ons op

deze nominale spanning.

• •• /11-3.
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Enerzijds kunnen uit praktische overwegingen van hanteer

baarheid de modelspanningen niet hoger liggen dan enige

tientallen volts, anderzijds is een minimumwaarde van on

geveer 1 V noodzakelijk in verband met het stoorniveau.
------------

Voor de ·nominale modelstroom geldt op dezelfde gronden een

minimale waarde van ca. 1 mA, opdat geen speciale meettech

nische problemen ontstaan. Daar wij ons voorstellen de

schakelaars in het model te simuleren met snelwerkende,

lichte relais of met z.g. gestuurde gelijkrichters, kiezen

wij mede op grond van de dimensionering van de spoelen als

maximale waarde voor de stroom ca. 100 - 200mA. Naast de

bepaling van deze ruwe grenzen is de dimensionering van de

spoelen van groot belang. Als twee grootheden van de drie

genoemde op pagin~ II~1. zijn vastgelegd, is tevens de derde

grootheid bepaald.

b. De reaktanties bij nominale fre~uentie.

Teneinde de ordegrootte van de" impedanties, respectievelijk

de zelfinducties in het 150 kV net te bepalen voor machines

en transformatoren van uiteenlopende groottes beschouwen wij

een schema Czie pagina 1 0 bijlage) van een centrale, waarvan

d~ gegevens van de generatoren en transformatoren voor wat

betreft spanning, vermogen en relatieve korsluitspanning ba=

kend waren. Naast het schema van de. centrale is gegeven een

overzicht van de grootte van de voorkomenda reaktanties en

zelfindu~ties'(L) (X = wL, waarin w de nominale bedrijfsfre=

quentie), met daarbij de waarden van de subtransiente kort

sluitstroom voor een driefasige aardsluiting van elke machine~

eenheid afzonderlijk. alIas betrokken op een spanning van

150 kV, op de gebruikelijke wijze.

De 150 kV-rail hebben wij vOQrzien van een extra voeding van

nominaal 600 MVA over een lijn van 30 km lengteo

Dit overzichtsschema geeft ons een indruk van de absolute

groottes van de stromen en impedanties in het werkelijke net.

Worden nu de betreffende impedanties volgens een schaalwaarde

1 : 1 overgebracht in.het modelnetwerk t dan liggen de zelf

inducties van de afzonderlijke elementen ongeveer tussen de

grenzen 10 mE en 300 mH. In het vervolg van dit verslag zal

blijken t dat deze waarden aanvaardbaar zijn. Kiezen wij thans

•••/II~4.
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een decimale schaalwaarde voor de spanning van 1 : 10-5 ,

dan bedraagt bij een gekoppelde spanning van 150 kV, de

fasespanning in het model: ~~O x 10-5 = 0,95 V en ligt de

stroom tussen de grenzen van ongeveer 5 rnA tot ongeveer

100 mAo

Om nog nader te noemen redenen is de nominale model

frequentie 50 Hz. Aldus lei den bovenstaande bepalingen

tot eenvoudige omrekenfactoren en aanvaardbare modelgroot

heden.

11-3. Voeding van het model

Zoals uit de gekozen modelgrootheden blijkt, kan)wanneer de

impedantiewaarden in,het model zijn vastgelegd, de spanning

en dus de stroom nog binnen bepaalde grenzen aan een bepaalde

situatie worden aangepast. AIs'bijvoorbeeld een geval met gering

kortsluitvermogen wordt onderzocht,en de modelstromen dienten

gevolge klein worden, kan de modelspanning in een verhouding

van 2 a 10 maal worden verhoogd. De voeding moet daarbij be~

staan uit een bron van nauukeurige variabele spanning met een

t.o.v. de modelimpedanties te verwaarlozan eigen inwendige. ,

impedantie. Daar een en ander zonder omvangrijke technische

moeilijkheden uitvoerbaar is, gaan wij in ditverslag hieraan

voorbij"

11-4. De schakelaar

Hettoepassingsgebied van dit modelonderzoek beperkt zieh voor

lopig tot de gevallen van transients wederkerende spanningen

zonder bernvloeding door de sChakelaar (in de Engelse literatuur

"Inherent transient recovery voltage" genoemd). In de model

circuits zullen wijeen ideale 6chakelaar moeten aanbrengen

(1\1( ~breaker"), zijnde een element welke tot aan een bepaalde

natuurlijke nuldoorgang van de kortsluitstroom een oneindig

goed geleidingsvermogen representeert en onmiddellijk daarna

een oneindig goede'isolator voorstelt.

Dit gedrag kan in goads ,benadering worden gesimuleerd met be

hulp van snelwerkende kwikrelais met hoogohmige bekrachtiging,

opdat zij in voldoend nauwkeurige mate synchroom gestuurd

kunnen worden door transistorschakelingen als multivibrator,

••• /II-5.
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waarbij periodetijd en fase regelbaar zijn. Ret periodiek

openen en sluiten van de schakelaar geeft de gelegenheid,

het te bestuderen overgangsverschijnsel in een "stilstaand"

beeld op de oscilloscoop te brengen.

Voor verdere details verwijzen wij naar hoofdstuk VII. In

sommige wisselstroommodellen, welke bij grote bedrijven worden

gebruikt, maakt men gebruik van schakeldrums, d.w.z. een syn

chroom draaiende as met daarop verplaatsbare nokken, die ver

schillende contacten openen of sluiten op het gewenste ogenblik.

Deze methode is nogal omslachtig en is nauwelijks geschikt voor

de mate van nauwkeurigheid die op het moment van schakelen

bereikt moet worden. In andere modellen worden gasgevulde thy

ratrons gebruikt. De eigenschap dat de stroom na de ontsteking

automatisch in de ee~stvolgende nuldoorgang onderbreekt heeft

tot gevolg, dat aan een synchrone sturing zoals die bij relais,

minder hoge eisen gesteld behoeven te worden. De in verhouding

tot onze modelspanning nogal hoge ~randspanning van deze thy~

ratrons maakt toepassing ongeschikt omdat de stroom voortijdig

wordt onderbroken. Tavens heeft de buis in geleidende toestand

tengevolge van de brandspanning ee~ yah nul verschillende weer

stand, die te hoog is, om een volmaakte kortsluiting tot stand

te brengen. Betere resultatan kunnen worden verkregen met behulp

van gestuurde gelijkrichters, waarvan het gedrag identiek is aan

dat v~n thyratrons, waarom zij ook weI vast=stof=thyratrona

worden genoemd, ofwel "Silicon-controlled-rectif~ers".Hun ka=

rakteristieke eigensehappen zijn aanzienlijk guns tiger dan die

van gasgevulde thyratrons.

In ons model bleak op den duur (in situaties met zeer hoge

frequenties tot 50 = 60 kHz) het gestuurde relais te falen

ten aanzien van nauwkeurigheid van het schakelmoment, tengevolge

van de altijd aanwezige zeer kl~ine storingen in de netspanning

veroorzaakte spreiding in het moment van nuldoorgang van de

stroom.

De naderhand door ons toegepaste gestuurde gelijkrichter bleek

echter bij hogere frequenties ook niet geheel een ideale schake

laar teo zijn, door de eindige tijd, die daze elementen nodig

hebben om na het onderbreken van de stroom weer voldoende weer-

stand te leveren.
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11-5. ~eaktanties bij hogere frequenties

De frequenties van de wederkerende spanningen liggen in een

gebied van enige honderden Hz tot enige tientallen kilo Hz

en soma nog hoger. Voor de bepaling van de stationaire kort-
----------

sluitstroom ishet voldoende een transformator door zijn

kortsluitreaktanties voor te stellen. Deze voorstelling is

onjuist bij hogere frequenties. hetgeen zal blijken in de

volgende hoofdstukken. In het algemeen blijken nog onvoldoende

gegevens ter beschikking te ziJn omtrent het nauwkeurige ge

drag van delen van het net bij hogere frequenties.

De bepaling van de stationaire waarden van de modelimpedanties,

zoals hiervoor is gegeven. is mede afhankelijk van de te kiezen

nominale modelfrequentie. Verhoging van deze frequentie geeft

een evenredige vergr?ting van de impedantieB~ welke hoofzakelijk

door de waarde X = wL bepaald is.

Dit kan in bepaalde situaties voor het model voordeliger zijn,

aangezien grote zelfinducties moeilijker te construeren zijn.

Echter. een nominale modelfrequentie van b.v. 500 Hz levert

dientengevolge transiente verschijnselen op in een frequentie

gebied tot enige honderden kHz. Dit veroorzaakt grote tech

nische moeilijkheden bij de constr~ctie van de modelelementen

in verband met bestrijding van ongewenste koppelingen en para=

sitaire capaciteiten. Bovendien blijkt bij deze zeer hoge

frequenties~het h.f. gedrag van de modelelementen zeer moeilijk

aan te passen aan de karakteristieken van het werkelijkenet.

De waarde, welke de dynamische netmodellen kunnen hebben, zowel

bij kwalitatieve als ook kwantitatieve onderzoekingen, wordt

geheel bepaald door de nauwkeurigheid waarmee representatie in

het model over een groot frequentiegebied mogelijk is. De wijze

waarop de verschillende parame~ers van de frequentie afhangen

in het werkelijke net is slechts bij benadaring bekendo Uit

voerige metingen aan een zo groot mogelijk aantal transformatoren,

generatoren en lijnen kunnen meer inzicht en betere resultaten

geven.
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Het klassieke eenfasi~e vervangingsschema van een kortsluitcircuit met

schakelaar ~s gegeven in fig. III - 1.:

G

. I___ K

b c

5

I d-

Fig. III - 1.

Bij elke kortsluitsituatie in een netkunnen immers worden onder~

scheiden:

a. Voedingsbronnen; c~ntrales of generatoren.

b. De reactanties van het voedende net~erk;

transformatoren, lijn~n en kabels.

c. De capaciteiten tegen aarde.

~. De schakelaars.

De onderbreking van de stroom IK op de normale netfrequente nul~

noorgang, doet over de geopende schakelaar, de transiente wederkerende

spanning ontstaan. Fig. III = 2.:

••
.U 1fOl'
; NV'"

o
I
I1- -j':...-__----:- _

//(1 t. 0 ----'-- t

Fig. III - 2.

De g~bruikelijke oplosaing van de voor het circuit van fig. III - 1

.. o..ng, met als randoondities,

dat voor t = 0 geldt:

••• /III-2.
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III - 2.

levert een gedempt periodieke trilling voor de wederkerende

spanning.

(III - 1)

waarin: UN =
b =
w _

5 -

=
van de wederkerende spanning

De frequentie LJ s wordt bepaald door de constanten L, C en

R van het kortsluitcircuit. Daar echter geldt, dat:

2L« 1
4L2 LC

mogen wij toepassen:

(III - 2)

W = ,,,h; (III - 3)
s V...C

De dempingsterm exp - ~L wordt bepaald door de tijd

constante r; ~ van het circuit. De toegepaste differenti

aalvergelijking is lineair en van de tweede orde~ in de onder

stelling, dat L) C en R constant en zijn. Deze parameters zijn

echter van de frequentie afhankelijk, zodat in feite voor het

overgangsverschijrlsel een niet lineaire DoVo geldt~ met :van

de tijd afhankelijke parameters.

Men ken dus niet zonder meer de bij in4ustriele frequentie

gegeven constanten gebruiken.

Omtrent de frequentie-afhankelijkheid van genoemde parameters

zijn niet veel gegevens beschikbaar (zie Hammarlund 1.).

Bovendien kunnen deze grootheden in het algemeen niet als

discrete, geconcentreerde waarden worden opgevat, maar zijn

zij ruimtelijk verdeeld over de elementen van het transmissie

systeem. Dit maakt hun bepaling aanzienlijk gecomplieeerder.

Hat zal echter in voorkJLme_n_~aJJ.annoadzakel j jk 7.; jn 1];1 t

te gaan van vereenvoudigde voorstellingen van de desbetreffende
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netelementen. Hierbij dient men in aanmerking te nemen, dat

de belangrijkste verdeelde parameters gevormd worden door de

zelfinductie enerzijds en de capaciteit tegen aarde anderzijds.

Daarnaas~elenwin~gsGapaGiteitenen wederkerige inducties

mee. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen genera

toren en transformatoren, omdat de geometrie van de wikkelingen

verschillend is.

In generatoren zal in de eerste plaats vanwege het geringere

aantal windingen en in de tweede plaats vanwege de grotere

afstand tussen de windingen onderling, daar deze zich in de

gleuven van het magnetische circuit bevinden, de wederkerige

inductie resp •. de capaci tei t tussen de windingen, lager zijn

dan bij transformatoren.

Een dergelijke situatie is vo6r hogere frequenties verwant aan

die van lange leidingen. Op grond hiervan kan gesteld worden,

dat men bij generatoren slechts rekening moet houden met ~e

zelfinductie van de totale wikkeling,en de capaciteit tegen

aarde, welke gelijk is aan de tO~ale vervangcapaciteit van de

wikkeling tegen aarde.

De eigen frequentie van een dergelijke conceptie .ordt in dat

geval niet bepaald door de relatie : GJe = vIc' of fa = 2nVtc (III = 4a
)

geldende voor ftan enkelvoudige trillingskrin~met gaconcentreer-

de capaciteit. en zelfinductie, doch door de uit de theorie van

de lange leidingen afkomstige betrekking:

1

1fiJLC
Metingen en berekeningen van de onderzoekers Wanger en Brown

(7.)9 Bewley (8.) en Po Hammarlund hebben aangetoond 9 dat de

behandeling van generator-windingen als homogene lange

leidingen een goede benadering vormt voor de bepaling van een

substitutie netwerko

Ondarzoek naar isolatieproblemen voor elektrische machines in

de hoogspanningstechniek heeft geleid tot uit~oerige bestu

dering vah stootspanningsverschijnselen in allerlei wikkelings

configuraties, zoals die optreden in transformatoren en

generatoren.
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Echter de resultaten hiervan bieden weinig ho~vast voor de

bepaling van de t.w.s., omdat stootspanningsonderzoekingen

frequentiespectra vertonen welke liggen in de buurt van 300

tot 400 --k.R~--M-;j.-dergelijke frequenties ~---d:ee~~--~~

capacitieve koppelingen in de transformatoren van overwegend

belang. In het gebied van de frequenties welke optreden bij

de t.w.s. (tot enige kHz) zijn de betreffende zelfinducties

en wederkerige inducties van overwegende invloed en is er

sprake van trillingskringen met een of meerdere frequenties,

waarbij voor de L en C van de kringen bepaalde vervangings-

waarden worden ingevoerd.

Te verwachten is, dat, tengevolge van toenemend~ invloed van

stroomverdringing in h~t magnetisch circuit van generator

windingen, bij hogere frequenties de zelfinductie zal dalen,
, '

daar de windingen in de gleuven praktisch geheel omsloten

zijn door ijzer. De effectieve permea-biliteit van het ijzer
, '

zal dalen, met het gevolg, dat het magnetische krachtlijnen-

veld op den duur hoofdzakelijk in luc~t en/of niet-magnetisch

materiaal zal vloeien.

Omtrent de correlatie tussen de reaktantie=waarden bij 50 Hz

en die bij hogere frequenties bestaan slechts een aantal ex

perimentele gegevens. O. mo geeft Hafiil'ilarlund een 'aan tal

(gemeten) resultaten v waaruit blijkt v dat de zelfinductie van

generator-wikkelingen tot 10 - 20 kHz sterk daalt en daarna

constant blijft overeen groot frequentiegebied op een waarde

die ligt tussen ongeveer 35% tot 80% van de sub-transiente

reactanties bij 50 Hz. Enige curves zijngegeven in figuur III - 4;

I..
h
\\

"
00 '~

---------

() 10 '0 60.. z.

Figuur III - 4.
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In een 150 kV net is een generator steeds via een machine en

een transformator op de hoofdrail geschakeld. ~ij moeten dien

tengevoige behalve het gedrag van de generat~L en transformator

afzonderl~~~ralbeschouwen de frequentie responsie a~~e---------

hoogspanningszijde van de combinatie van beide.

Transformatoren.

Ret gedrag van transformatoren tijdens het optreden van de

wederkerende spanning is aanzienlijk gecompliceerder, vanwege

de interactie tussen de wikkelingen onder ling (windingscapaci

teiten en wikkelingscapaciteiten; capacitieve en magnetische

koppelingen etc.) en de in het algemeen verschillende bouw der

wikkelingen vergeleken met de generator (9). De benaderings

conceptie van een homogene lijn is niet van toepassing. In het

bekende T-schema (figuur III - 5) als vervangschema voor een

transformator is de constante Lh ongeveer 3 ordegroottes groter

dan LT en LT •
1 2

a

Figuur III ~ 5.

,
a

De vraag is in hoeverre daze voorstelling geldig is bij hoge

fr~qup.ntieao De capaciteiten zullen een grote rol gaan spelen,

Voor wat betreft de waarde van de in rekening te brengen zelf~

inductie~ kunnen wij dus zonder bezwaar de dwarsreactantie, ge

vormd door Lh in het T-schema, buiten besehouwing laten. Dit

geldt uiteraard niet voor de windingscapaciteit van de L h , welke

weI als een dwarsimpedantie moet worden opgevat.
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Voor een verdere beschouwing moet nagegaan worden in welke situ

atie de transformator zich tijdens en na de kortsluiting bevindt.

Uitgaande van een railsluiting aan hoogspanningszijde, zal tijdens

de kortsluiting de klem a' geaard zijn 1 De kortsluitstroom I K
wordt bepaald door de langsreactantie Lv + Lu . Bij een oneindig

1 2
sterke voeding zal de spanning over L

h
ongeveer de hel~t van de

nominale netspanning bedragen, aangezien de bijdragen van Lv en

LG tot de totale relatieve kortsluitspanning ongeveer gelijk1 zijn,
2

mits betrokken op de basisspanning. Onmiddellijk na het verbreken

van I
K

zal de spanning van de klemmen a' stijgen tot de nominale

netspanning, na het transiente overgangsverschijnselo

Tijdens het verloop van de tow.s.kan, bij een oneindig sterke

voeding, de transformator als zijnde' kortgesloten aan primaire

zijde (klemmen a) worden beschouwd. In dit geval speeltdus de

reaktantie van L
h

evenmin een ro~, echter weI de windingscapaciteit

C
h

en eveneens de magnetische verliezen van L
h

, omdat in feite de

transformator dan volledig bekrach~igd is. In elke prakti~che situ~

atie echter, bov. als detransformator een maehinetransformator is,

L, in serie geschakeld met de relatieve ~ortsluitimpedantievan de
f

voedende generator(en). Daar deze i~pedantie in dezelfde ordegrootte

ligt ala LV1 blijft dan bovenstaande gelden.

Resumerend, k~nnen wij thans stellen o dat het mogelijk moet zijn

de transformator bij hoge frequenties, in de situatie van de weder

kerende spanning, voor te stellen door eenn- of T-schakel1ng,
, .
waarin de dwarsimpedantie capacitief is en de langsreactantie ge~

lijk is aan de relatieve kortsluitreactantie van de transformator.

De demping tog.v. de verliez~n, welke,frequentie afhankelijk is,

zal dan op enigerlei wijze gerepresenteerd moeten worden in, La'
de langsimpedantie, door middel van een frequentie~afhankelijke

weerstand R.

De totale verliezen kunnen worden samengesteld uit de volgende

bijdragen:

ao Verliezen t.g.v. de gelijkstroomweerstand van het koper.

b. Verliezen t.g.v. de wisselstroomweerstand van het koper.

c. ~ystere6isverliezen in het magnetisch circuit.

d. ,iervelstroomverliezen.

e. Verliezen in de isolatieweeratand.
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De hys teresisverliezen zi jn afhanc,-'.:"ijk V'~n de frequen tie en
~van de inductie, vol~ens: Nh = Ch f.B

Hierin is: C, een constante
:Ii

f = frequentie

B = inductie

oJ. is ongeveer 1 ,6.

(III - 5)

Tijdens het verloop van de t.w.s. heeft de transformator-

spanning een gemiddelde waarde die gelijk is aan de topwaarde

van de noroinale netspanning UN' zie figuur III - 2. Op het

ogenblik, dat de netspanning UN maximaal is, heeft het sinusoidale

flux verloop in de kern van de transformator juist zijn nuldoor=

gang. Vanaf dit ogenblik stijgt de spanning snel tot ongeveer

1,8 x Vi~N' Met deze situatie dient rekening te worden gehouden

bij de bepaling van de invloed va.n de hysteresisverliezen op het

verloop van de wederkerende spanning. In dit geval zal een andere

waarde voor ~ genomen moeten worden. (kuchlerj Die Transfor~toren

10. ).

De wervelstroomverliezen in het ijzer zijn bij lage fre~uenties

evenredig met het kwadraat van de frequentie v volgens

W = C 0 f2 (III = 6)
W 1M

Dit geldt tot Aan een bepaalde grensfrequentie~ welke af=

hankelijk is van de blikdikte en de eleetrische geleidbaarheid

van het .ijzer. In het gebied boven deze grensfrequentie is het

wervelstroomverlies evenredig .met Vi. (Kupfmiiller 11 0 ).

Het stroomverdringingseffect in het koper veroorzaakt eveneens~

vanaf een bepaalde grensfrequentie v een toename van de weerstand~

evenredig met yr. De genoemde grensfrequenties liggen in de

buurt van enige honderden Hz~ zodat wij voor de wederkerende

spanning de afhankelijkheid evenredig met de wortel uit de~a=

quentie mogen toepassen.

Het blijkt moeilijk te z~Jn de afzonderlijke verliezen kwanti

tatief te bepalen over een groot frequentiegebied, vanweg ge-

brek aan voldoende concrete gegevens. De bepalin~ van de tijd

constante 1;is echter van essentieel belang.
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Een aanknopingcpunt vormen de resultaten van een groot aan

tal metingen aan verschillende transformatoren, in vermogen

varierend van 0,1 tot 50 MVA, gedaan door Kriechbaum (12.).

_____J~li~kt. dat bi nnen tamel i jk nallWe grenzen ge.-l.dt, dat~---------

r ':::::d lover een freguentiegebied van ongeveer 400 Hz tot

40.000 Hz.

10

[" (msec)

r
0,1 - - - - - - - - - - :- - • - - - - - .

10

Figuur III ~ 6. (Kriechbaum)

100

_..... f ~kHz.)

Kriechbaum geeft zelf de relatie:

?: = r
o

(fo) 1,16

-r '~3waarin ~O·= 0,1 10 sec.

en f O = 10 kc/s.

Uit deze betrekkingen voIgt geep betrekking voor de waarde

van L en R afzonderlijk. Ala nadael van genoemde hoogfrequent

matingen kan genoemd worden, dat daze werden uitgevoerd bij

zeer lage spanning, dus bij zeer lage indue tie in de trans o

formatoT, waardoor de hyster~sisverliezengeelimineerd worden.

Als men de hysteresisverliezen in de kern buiten beschouwing

laat en men rekening houdt met het feit, dat tengevolge van

het stroomverdringingseffect eveneens de zelfinductie, ge

vormd door -de kortslui treac tantie , bij hogere frequen ties om~

gekeerd evenredig met de wortel uit de frequentie zal af-
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nemen, komt men inderdaad globaal tot de relatie [= 1van

Kriechbaum. Er is reed opgemerkt, dat op het moment van

kortsluiting de inductie in de transformator laag is, al-

-----thiul.s---max~aaloni5eveer de----helft bedraagt •..an de ftominale

bekrachtiging bij een zeer sterke voeding. Echter tijdens

het verloop van de t.w.s. i~ dit niet meer het geval. en

dat is tevens het ogenblik, waarop het gedrag van de trans

formator interessant is. De inductie in het ijzer kan dan

hoge waarden. aannemen, afhankelijk van de verzadiging.

In de tweede plaats heeft de lagespanning waarbij de

metingen van Krichbaum werden uitgevoerd, tot gevolg, dat

voor L
h

een zeer lage zelfinductie wordt gemeten, omdat

gemeten wordt in het gebied van de "aanloopcurves" van de

B-H. karakteristiek. Bovendien werden genoemde metingen

uitgevoerd tussen twee fasen of fase en aarde van een trans

formator terwijl de secundaire zijde kortgesloten is. In de

feitelijke kortsluitsituatie is doze eonceptie onjuist, omdat,
,

gezien vanaf hoogspanningszijde aan de secundaire zijde altijd

de generator, al of niet via een transmissienetwerk is aange~

sloten, zodat van een secundaire kort~luiting nauwelijks kan

porden gesproken0

Voor de frequentie~afhank01ijkheidvan de kortsluiireactantie
,

van de ttansformator geeft Hammarlund enige meetresultaten,

welke zijn aangegeven in onderstaande figuur.

. 1tJO ,
,,

L il7 cro
t'Qn L b!i 5'0 /-17..

%

50
I

Figu.UlC III - 7.
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De aangegeven curve, als gemiddeld resultaat geeft een omge

keerd evenredige afhankelijkheid van de wortel uit de frequen

tie te zien.

De uitvoerige beprekingen van een groot aantal verschillende

vervangschema's voor transformatoren, zoals Hammarlund die

geeft, leiden tot resultaten welke vanwege de gecompliceerd

heid ongeschiktzijn voor een hanteerbare verwerking in een

modelnetwerk.

In plaats daarvan is in het onderzoek uitgegaan van een een

voudige transformatorvoorstelling d.m.v. een li-netwerk, waar

van de langsreactantie de door Krieehbaum gegeven r bezit,

waarna vervolgens getracht werd na te gaan of deze voorstelling

redelijk voldoet.
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IV .TRA.:;SFORliATORETT EN GETJZRA.TORK:'l IN HE':' HC:9EL

De grootte van de amplitude van de wederkerende spanning is,

zoals figuur IV - 1 laat zien, afhankelijk van de fase

verschu1v1ng tussen de.stat10na1re kortslu1tstroom en de net

spanning op het ogenblik van onderbreken. De amplitude is

evenredig met sin ~K. De hoek 0/ is in een hoogspannings~

kortsluitcircuit vrijwel gelijk aan 90°.

lJ

1 ......
k

.- .-.- /

/I. k /.-

Figuur IV ~1.

not ic dus noodzakelijk, dat niet aIleen bii hogera fraquen

ties, doch ook bij 50 Hz ~ de juiste waarde heeft.

De k~aliteitsfaetor Q =~L is hoog t.g.v. de kleine waarde

voor de weerstand van het kortsluitcircuit, en ligt hoger dan

die welke geldt voor normale sVloorspoelen zoals die worden

toegepast in de electronica en de telecommunicatietechniek.

Dit is de eerste complicatie, die optreedt bij de nabootsings

problemen.

In het algemeen geldt bij industriele frequentie voor: .

Cop grond van gegevens uit handboekan):

generatoren : = R
X

transformatoren
RX ~0,05 - 0,06.

Teneinde een indruk te krijgen van de grootte van de verschil~

lende waarden vaT' X:= w L, R en ~ van de na te bootsen

kortsluitr~n~tanties is onderstaande tabelgegeven. Daze tabel-
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gegevens zijn bepaald op grond.van gegevens uit het Siemens

Formel und Tabellenbuch.

Voor aIle transformatoren is een kortsluitreactantie van 12%

____~_aangenomen-"--- ----

De aldus berekende waarden voor Q blijken aan de hoge kant te

zijn. Als norm voor berekening van inschakelstoot-verschijnselen

wordt Q ongeveer gelijk aan 15 genomen.

Een en ander leidt tot zeer hoge waarden voor de kwaliteits-

De volgende parameters van smoorspoelen zijn van invloed op de

electrische eigenschappen:

1. koperdoorsnede; vulfactor

2. koperweerstand: Rcu
2. doorsn-ede kopercircui t en wikkellengte·

4. doorsnede van het magnetische circuit

2- grootte van de luchtspleet

6. aantal windingen

1. aantalampere windingen

8. verzadiging van ~et ijzer

2. permeabiliteit en B-H kromme

lQ.eigencapaciteit van de wikkeling 9 enz.

Voorts dient rekening te worden gehouden met de afmetingen van

de spoel omdat in. hat model een groot aantal ervan moeten worden

aangebracht. De reprodueeerbaarheid van een bepaald spoeltype

is van belang en vervolgens.moeten de zelfinducties variabel in

grootte gemaakt kunnen worden.
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Algemen~_.bes.c houwing.

Spoelen met een grote luchtspleet moeten worden toegepast om

i.v.m. verzadiging te voorkomen dat L afhankelijk wordt van I.

--IJ~~uchtspleet verlaagt de magnet1scne flux en verlaagt dus

de L bij een gegeven aantal windingen. Dit heeft een ongunstige

invloed op l.
Vanwege de noodzakelijke relatie1r= l' moeten smoorspoelen ge

fabriceerd worden waarvan zowel R als L dezelfde frequentie

afhankelijkheid vertonen als reeds is aangegeven in hoofdstuk

III. De hoge Q-factor eist een magnetisch circuit met een grote

permeabiliteit. Een smalla B-H curve geeft lage hysteresisver~

liezen, waardoor de verliesterm Wh = cf bij lagere frequenties

geen rol speelt.

De overwegende invloed van de term Ww = c \[f kunnen vlij be

werkstelligen met een magnetische kern opgebouwd uit dikkere

blikplaatjes. Daardoor zal de grensfrequentie van de stroomver

dringingseffecten laag liggen en zal reeds bij enige henderden

Hz Ww evenredig worden met \Gf~

Bovendien moet eveneens de koperdraadd~orsnGdevan niet te kleine

afmetingen zijn om ook hier het skineffect zo snel mogelijk een

rol te laten speleno

De invloed van de stroomverdringing in de kern moet de frequentie

afhankelijkhei~van L ~aarborgeno Bij hogere frequenties zal dan

L op den duur bepaald worden door de spreidingszelfinductie en

zal dUB dan min of meer constant worden.
\

Als in dat frequentiegebied ervoor gezorgd kan worden, dat de

hysteresisve~liezenrelatief een grotere invloed krijgen dan de

wervelstroomverliezen, dan blijft de b~trekking j[:i gehand

haafd o

Volgens Feldtkeller gelden veor smoorspoelen de volgende betrek

kingen: (130)9 waarbij de verliezen worden gerepresenteerd door

een serieweerstand R.

Figuur IV - 2.
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LR .v 2 -iF
= /uL

e
R 1

QF
(IV-1 )

RR W W2
= fUR e

R 1

1

w

en

=

=

=

componenten van de complexe permeabiliteit

ijzerdoorsnedej

ijzerweg

aantal windingen.

Bij lage veldsterkte (geen verzadigin~) is in het frequentie

gebied tot aan de grensfrequentie (fw )

2 QF
LR = W /uA ~ = 'LA .

1

RR
2 r:::/ w" LA= 3

met f lAhJ 4
= 271 =

l[~E/uA a;2

en orE ::: spec. geleidbaarheid.van het ijzer

dE = blikdikh

/'UA
::: I beginpermeabili tei t

LA = de bij /UA
horende L.

Bij hoge frequenties (f> rw ) geldt:

LR t 'F LA ~.
1= = Vi

RR = t ~ W
t7 LA = kit Vi

en het quotient van L en R:

r 1--...... f

(IV -4)

(IV.6)
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In principe vertoont dus een smoorspoel eenzelfde gedrag ala

dat geschetst van een transformator. Getracht moet nu worden,

gehalve een kwalitatieve, ook een kwantitatieve overeenstem-

ming te here; ken...-- _

Resultaten

De technische realiseerbaarheid van vorengenoemde afhankelijk

heden blijkt niet eenvoudig te zijn. De gebruikelijke handboeken

en richtlijnen voor het fabriceren van smoorspoelen gaan uit van

geheel andere eisen, dan die welkewij stellen en richten zich

op andere doele1nden. Een belangrijke moeilijkheid bij de proef

nemingen is, dat de afzonderlijke invloeden van de verschillende

bijdragen tot de totale demping niet bepaald kunnen worden,

waardoor een systematisch onderzoek zeer wordt bemoeilijkt.

Aanvankelijk hebben wij van een groot aantal spoelen de belangrijk

ste parameters en hun frequentie~afhankelijkheidgemeten om enig

inzicht in het gedrag van normale be~chikbare spoelen te ver

krijgen door de resultaten onder ling te vergelijken.

Dergelijke metingen zijn tijdrovend, o~dat gewerktmoet worden

mob.v. resonantiemethoden waarbij voortdurend compensaties moeten

worden to~gepast voor parasitaire eapaeiteiten.

Aanzienlijke relatieve fouten zijn veelal niet te vermijden o waar=

door een nauwke~riger vergelijking van b.v. enkele verschillende

prototypes waarin geringe wijzigingen zijn aangebracht tamelijk

gecompliceerd wordt. De desbetreffende metingen werden gedaan in
\

de groep Telecommunicatie o omdat in de groep Hoogspanningstechniek

de geschikte ~nstrumenten niet aanwezig waren. Een voldoende syste=

matisch onderzoek kon in de gegeven oms~andigheden niet worden ver=

wezenlijkt omdat slechts een keuze gedaan kon worden uit in hoofd

zaak drie groepen magnetische materialen nl o 1e. de ferroxcube

karnen 0 welke genormaliseerdG afmet'ingen hebben en bij een tamelijk

lage III een zeer laag verliesgetal opleveren, waardoor zij principieel

ongesehikt waren. De tweede groep bestond uit z.g. lu-metalen

kernen, opgebouwd uit zeer dunne plaatjes. De hoge IU van dit

materiaal i~ van voordeel, echter de h.f. eigenschappen bleken even

min geschikt voor onze doeleinden.

• • •/IV-6.
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De derde mogelijkheid bestond uit een beperkte keuze uit z.g.

transformatorblik. Kernen van dit materiaal bestaan eveneens

uit cen aantal plaatjes echter van grotere dikte (0,3 - 0,5 rom)

dan bij ju-metaal. Deze laa tste ca tegori.e bleak, hoewe.l-me..t-
---- I

grote afwijkin~en nog het dichtst in de buurt te liggen van de

door ons gestelde eiaen. Dit materiaal heeft een lage /u en de

lage verzadigingsinductie noopt ertoe grote luchtspleten toe

te passen t teneinde de zelfinductie onafhankelijk van de stroom

te maken. Dit is van nadelige invloed op de door ons geeiste

grote tijdconstante bij industriele frequentie.

Aan de hand van onderstaande beschouwing kan worden nagegaan

welke afwijking van r toegestaan kan worden bij een bepaalde

relatieve afwijking van de steilheid en frequentie van de

wederkerende spanning.

• t

"1
~~r

----T----==::::;;-~

Voor ~s>~ WN geldt volgens hoofdstQk III:

- cos l.) t.es

t
2r)

Ws = frequentie van de tow.s.

L,,= R

De eerste topwaarde wordt bereikt na . (IV-7)

Hieruit voIgt de amplitude factor:

••• /IV-7.
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(IV -8)2~

2""s
=T

2
en2

=
, 'T 1
~angez~en ~zf

Ws

geldt voor I t = 1 + e -i = 1,78

De steilheid, uitgedrukt in de tangens van de hoek gevormd

door de rechte uit de oorsprong tot aan de 1e topwaarde en

de t-as is gelijk aan:

-~
~ = _1_+~e;......._

s T
2

en

Is nu bij een bepaalde frequentie de tijdconstante van de

modelreactantie. T 1 in plaats van l" dan geldt:

t
;1 = 1 + e - 2'1

t
G1=1+e-~

5 T
"2

Berekening leert, dat wanneer de tijdconstante ligt binnen

het in graf. II (bijlage) gearceerde gebied, de afwijking

in de steilheid maximaal 5% bedraagt.

Resumerend kan gezegd worden, dat de pogingen om een goeds

nabootsing van de transformator. respectievelijk generator~

reactantie te be.reiken. niet tot de gewenste resultaten heeft

ge~sid. Hoewel enige prototypes bij benadering een goed gedrag

vertonen, blijkt. dat de repro~uceerbaarheidvan een bepaald

type spoel te wensen overlaat. Nader onderzoek kan aIleen ge~

schieden als men kan beschikken over een groot aantal verschil~

lendesoorten kernen, respectievelijk magnetisch materiaal.

De resulataten van sommige p~oefnemingen wijzen in de richting

van een magnetisch circuit, dat opgebouwd is uit verschillende

materialen. die elk over een bepaald frequentiegebied een do

minerende rol spelen, zodat het eindresultaat beter wordt.

Voorts is het probleem van de mogelijkheid ean bepaalde zelf-

inductie te varieren of in te stellen op ~~~~taa~r~d~e~---------------

. slechts mogelijk door seriescnakeling van verschillende spoelen,

••• /IV-B.
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die een gelijke karakteristiek vertonen en b.v. naar waarde

in tientallen en eenheden te verdelen.

Voor een instelbereik van 1 tot 100 mH zijn dan nodig twee

------ r.eek.se n , n1 • 10 , 20, 20 , 50 mH en 1 , ~-.:;2",.---"57--fmH!H'f-c•.------

Het samenbouwen van aldus 8 spoelen in een modelchassis kan

moeilijkheden voor wat betreft parasitaire capaciteiten op

leveren.

Daar de zelfinductie L kwadratisch en de weerstand R ongeveer

evenredig met het aantal winding toeneemt, is in principe bij

een gegeven magnetisch circuit aan een bepaalde r slechts bij

een bepaald aan tal windingen te voldoen. ·Een andere waarde

van Leist dientengevolge een andere kern en/of grootte van de

luchtspleet.

De invloed van een groot aantal parameters, zoals genoemd op

pagina IV-2 maakt de fabricage van de zelfinducties gecompli

ceerd.

Omtrent de capaciteiten zijn weinig concrete gegevens aanwezig o

Echter een variabele capaciteit is een~oudig in elk circuit aan

te brengen en deze kan in elk voorkomend geval naar believen

ingesteld worden, zodat wij bij de bouw van de modellen hier

geen complicaties aan treffen.

Voor verdere technische gegevens verwijzen wij naar de bijlagen.

\

Voor de nabootsing van lijnen is de situatie eenvoudiger, zoals

aangetoond wordt in hoofdstuk ~ en VI. In de loop van het onder~

zoek is de aandach t meer en meer geconc,en ti'eerd ger/orden op

problemen omtrent het schakelaargedrag, wanneer in het kortsluit~

circuit behalve generatoren en transformatoren ook korte of lange

stukken hoogspanningslijnen voorkomen.

Het vele onderzoek en de grote hoeveelheden metingen van de weder=

kerende spanningen bij transformatoren e.d. (Baltensperger, Schick,

Hammarlund, Hochrainer, Stud. ges. f. Hochstsp. anI., ETZ, etc.) duiden ~rop

dat de frequenties van de wederkerende spanningen in grote netten

met grote kortsluitvermogens en hoge spanning enige duizenden Hz

niet te boven gaan. Op grond van de overweging, dat bij grote

kortsluitvermogens de stromen veelal voor een groot deel via andere

••• /IV-9.
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ne~ten en lijnen moeten worden toegevoerd en dat ook in derge

lijke gevallen van grote transformatoren sprake is met grote

relatieve kortsluitspanningen zal inderdaad de frequentie, door

de grote L en C lager komen te liggen. Frequenties van de t.w.s.

tot ongeveer 5 kHz worden niet meer beschouwd als zijnde zeer

gevaarlijk voor de moderne schakelaar.

Algemeen geldt voor deze situaties, dat toenemende kortsluitstroom

leidt tot verlaging van de frequentie. Voor de z.g. afstandsfout

geldt deze relatie niet. Daar neemt integendeel de frequentie van

de wederkerende spanning toe bij groter wordende stroom. Dit be

tekent een ongunstige situatie voor de 6chakelaar.

• •• /V-1.
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v. HOOGSPANNINGSLIJNEN IN HET NET.

De wijze waarop een hoogspanningslijn van bepaalde lengte

invloed uitoefent op het verloop van de transiente weder

--~--Kerende spann1ng Ran worden bez1en aan de -nanavanae voIgende

gevallen.

In de eerste plaats beschouwen wij een situatie, waarbij de

kortsluiting gevoed worJt via een hoogspanningslijn. Figuur

V - 1.

Het kortsluitvermogen bij B zal aanzienlijk worden beperkt

door de impedantie van de lijn 1
1

, Nemen wij als getallenvoor~

beeld bij A een centrale van 600 MVA met ~en totale kortsluit

spanning van 25% dan geldt bij A een kortsluitvermog~n van

2400 MVA, terwijl bij B dit vermogen is gereduceerd tot 1000

MVA~ bij een lengte van de lijn van 30 km en een spanning van

150 kV.

D~ eigen-~requentie van de lijn~ welke omgekeerd evenredig is

met de lengte, zal voor langere stukken bepalend zijn voor de

frequentie van de wederkerende"spanning over de schakelaar.

Voor 30 km bedraagt deze on~eveer 2,5 kHz (zie pagina V~4)o

Voor kortere lijnen (b.ve enkele km lengte) zal de beperkende

invloed op de kortsluitstroom veel Minder zijn en is de eigen

frequentie van de lijn hoog. Hoewel in dit geval de frequentie

van de wederkerende spanning hoofdzakelijk bepaald wordt door

die van de voeding bij A, kan de op deze frequentie gesuper

poneerde hoge lijnfrequentie van ernstige nadelige invloed zijn

op de schakelaar~ zoals in de volgende gedeelten zal blijken.

Als tweede geval vaIt te noemen een sluiting op de rail bij A, aan

de klemmen van de transformator, waarbij wij de invloed van de

parallellijn beschouwen op de wederkerende spanning over de scha-

kelaar S. • •• /V-2.



v - 2.

Als de frequentie van de ~ederkerende spanning bij ~, zonder

dat de parallellijn 12 aangesloten is b.v. f o bedraaet, dan

zal, wanneer vervolgens de lijn wel aangesloten is de invloed

van het lijnstuk op de wederkerende spanning afhangen van de

grootte van f , en de lengte van de lijn. Nij beschouwen een
o

open lijn, dus aan het eind onbelast. Bezien wij het in figuur

V-3 getekende verloop van de ingangsimpedantie als functie van

de frequentie voor een open verliesvrije lijn van bepaalde

lengtc, dan zien wij dat afhankelijk van de frequentie, de lijn

zich of capacitief of inductief gedraagt. In beida gevallen ont

staat dua, doordat of een capaciteit of een zelfinductie parallel

wordt geschakeld een verlaging van de frequentie van de weder

kerende spanning.

Is de frequentie juist ~elijk aan een van de frequenties waarbij

resonantie optreedt in de lijn. dan gedraagt de lijn zich als

een parallelweerstand en veroorzRakt de lijn een grote demping

van de wederkerende spanning.

:!anneer wij uitgaan van een belaste .lijn met een vermogen van

100 MVA en wij denken de belasting aangesloten via een aantal

transformatoren. waarvan de totale kortsluitspanning b~v. op

30j6 gesteld wordt, dan betekent dit een reactantie X = wL ~70...n.9

voor 150 kV. Bij een frequentie van 1 kHz bedraagt een dergelijke

reactantie reeds 1400.l1-. ;iij kunnen op grond van deze ruwe ge=

tallenvoorbeelden concluderen, dat voor hogere frequenties de

lijn afgesloten zal zijn met een impedantie die aanzienlijk groter

il'l dan de karakteristieke impedantie van de lijn (ongeveer 40011).
I .

Zou de lijn zijn afgesloten met een impedantie van 400J1 dan geldt

bij elke frequentie 9 dat de li3n zich gedraagt als een weerstand

van 40011. Deze situatie komt in de praktijk met voor.

De afstandsfout.

De belangrijkste situatie is die. waarbij een sluiting op de lijn

optreedt. op enige afstand van de schakelaar. Dit is hat geval van

een z.g. afstandsfout (short-line fault, defaut kilometrique).
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_5--------/
Lij ..

Figuur V - 2.

De hierbij opt~edende frequenties aan de lijnzijde van de

schakelaar kunnen zeer groot word~n. Over de schakelaar ont

staat het verschil van twee wederkerende spanningen , die van

de transformatorzijde en die van de lijnzijde.

Ecrst in 1958 werd door Pouard d~ ~an~acht gevestigd op het

grote belang van deze kortsluitsituaiie v nadat in bepaalde

Franse netten was gebleken, dat genoemde storingen niet naar

behoren konden worde~ uitgeschakeld (14.).

Theorie

Afleiding en toepassing van de telegrafievergelijkingvolgens bekende,
methoden (zie: van Trier) v leert 9 dat voor een verliesvrije

lijn v welke aan het eind kortgesloten is de volgende betrekking
\

~eldt voor de ingangsimpedantie.

Z. = jZ
-~ 0

It.

voor de open lijn:

Tan W VLc~i = jX.
l.

z. = ~jZ cotan wVLC:l = -jX.
-~ 0 l.

n

Hierin is: Zo = ~ , de karakterisiieke impedantie

L reap. C, de constanten per eenheid van lengte.

Het verloop van 2 i en 21 9 veer een bepaal de 1; jn, me t lengte
-, --"",1

1, als fUllctie van·-cde frequentie is in or..derstaal1.de ci:Y.'c:.fiek ~:f'-

~even. Figuur V-3.

(v -2) ,

',. Ii
••• / J - ,'.
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I.
21£ ..."

OJ.:::::------.~L--____:;:,..-::.=----_+-=--~-

/
I

/

I-lx.,
I
I

Figuur V-3.

Voor de open lijn ':Jordt Z. = ° voor.
-J.

k

j.h =wVLC.1 IT 31\ 5Tf
(V~3)= "2- 92

,
2

en voor de kortges1oten lijn:

z. = ° voor )31 = 0, JT , 21\, 311 (v=4)
-J.N

Kijken wij thans naar de afstandsfout, dan gaan wij uit van

het volgende vervangingsschema dat ontleend wordt aan figuur

V'.:.2.

T,.ca nsf i

Figuur v~4.

. . . /v -5.
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De ~enerator en transformator kunnen worden ~erepre6enteerd

in di t eenfasig-e schema, met enkelvoudige 11 -netwerker:.

De lijn bestaat uit homogeen verdeelde capaciteit en zelf

inductie.

De totale lijnreactantie ZL vinden wij uit het produkt

w.L.l. WaarinL de coefficient van zelfinductie per lengte

eenheid. De grootte van de kortsluitstroom is dan:

UN

waarin UN de nominale voedingsspanning is (zie figuur V-4).

De spanning over delijn, ter plaatse x = 0, bedraagt:

(V-5)

(V-G)

Veronderstellen wij het circuit verliesvrij~ dan is op het

ogenblik van onderbreking in de stroom-nuldoorgang:

u
L(x::O) = =

Figuur V=5 geett een nadere illustratieo

.
I A AI

VIf •
. I I

UL Ii I
o -- - -

f
)(:-0 -=-- )( x", R

Gen. + I ...", ,",5. I Li.j'" .

I
I
I
I
J

/ '.' ".... --.:.
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Voor de wederkerende spanning Dan de lijnzijde van de schakelaar

~eldt een oplossing van een partiele 2e orde D.V. welke wordt

afgeleid uit deelementaire telegrafievergelijkingen. Deze af-

leiding i~even in het aarchangsel, pagina 3 __

Deze spanning heeft de volgende vorm:

oI-__+ __----.. -/-__---L_----->,~-_- %!y

Figuur v-6.

De grondfrequentie van deze driehoekspanning is gelijk aan:

f =
g

1

Voor een normale 150 kV lijn zijn de constanten L en C gelijk

aan:

-3
L = 1,35 10 H/km/fase

-6
·C = 0,009 10 F/~/fase

zodat voor verschillende lengtes van de lijn de volgende eigen

frequenties gelden:

1 f
g

1 km 72 kc/s

5 k.m 14,4 kc/s

10 k.m 7,2 kc/s

30 km 2,4 kc/s

••• /V-7.
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Voor korte stukken lijn, ter grootte van ongeveer 1 km gelden

dUB zeer hoge frequenties, welke liggen in de orde-grootte van

100 kHz. De periodetijd 1igt dus in dit geval in de buurt van

__ __ ~~_j;j,.jc!C:9~~~nie--karakteristiek--1LaIL.de--~J.ng '.~an-4e-li-e~og---------

in de schakelaar, welke 1igt in de buurt van 1 tot 10 IU sec.

Uit onderzoekingen is gebleken, dat de interactie van de hoge

lijnfrequenties met het b1ussingsmechanisme van de boog in de

schakelaar kan lei den tot herontsteking.

Voor de steilheid van de wederkerende spanning kunnen wij de

volgende betrekkingen afleiden.

Volgens figuur v-6 geldt:

U I
K • VZ. ZLL(x=O , t;:O)s = =

T/4 T/4

T/4
1 VLC 1. , zodat=
~

= .

S = I K . V2 . w L50 = c.I
K

Z (V~9)
0

LC

Hierbij hebben wij verondersteld, dat de zelfinductie bij 50 Hz (L
50

)

gelijk isaan die bij hogere frequenties.

De karakterist1eke impedantie Z is een constante, onafhankelijko
v&n de lijn lengte. Wij zien dan, dat de steilheid van de weder-

kerende spanning evenredig toeneemt met de waarde.van de kort=

sluitstroom I
K

• Daar bij korte stukken lijn het kortsluitver

mogen niet sterk wordt bernvloed door de lijnimpedantie, stijgt

dus de steilheid bij toenemend kortsluitvermogen, terwijl wij

eerder bij netsystemen ~en omgekeerde tendens konden vastste1len.

Dit maakt, dat de afstandsfout grote betekenis heeft gekregeno

Nabootsing in het netmodel van deze verschijnse1en biedt de

mogelijkheid nadere gegevens te verkrijgen.

In de voorgaande afleiding is de demping van de lijn buiten be-

schouwing gebl~~Daar er geen magnetlsche materialen~----------

•• ./V -8.
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circuit zijn en wij afzien van Korona- en stralingsverliezen

(over de toelaatbaarheid van deze onderstelling is echter

weinig bekend), kan de demping slechts veroorzaakt worden door

______!?j;r_o2mv~~<!!"ing:ln~sv~I"lie~_e_n_i-11._!LeiJ<;Q"p~~j)~~U!i_con~ttallte _

als functie van de frequentie zal verschillend zijn van die

van generatoren en transformatoren.

De weerstand van het circuit is opgebouwd uit twee bi j dragen:

a) De gelijkstroomweerstand R = ~l
0 52

b) Wisselstroomweerstand (volgens Kupfmuller 15. ) :

R =
""V

4
R (1 + !.....)

o 3 voor .X <. 1 (V-10)

= R (X + 0,25) voor X > 1o

Hierin is X = ~ V7( f. c*'/u /UO' '= \fli
met ~ = spec. geleidbaarheid

/u
o

= absolute permeabiliteit

/u = relatieve permeabiliteit

Voor Cu geldt voor

en Al II II

X x =' 2 ~34o ,.. (cm)

X = 1,88. r (cm)

r(kHz)

f(kHz)

Voor X = 1 hebben wij te maken met de grensfrequentie f ~o
de frequentie waarbij de indringdiepte gelijk is aan de halve

diameter van de geleidero

f
o

2
Voor een 150 mm.

1
= voor CUo

(2~34)2 r 2

150 kV lijn is r~ 7 mm, dus de grensfrequentie:

f = 0,37 kHz.o

In het gebied van voor ons interessante frequenties mogen wij

dus de formule:

R

toepassen.

. . .Iv -f) •
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Strikt genomen is ook de zelfinductie frequentie-afhankelijk,

t.g.v. de stroomverdringing. De zelfinductie L is samengesteld

uit twee bijdragen (Megede 16.), de uitwendige zelfinductie La

.d.i.e---b-epa~-w-Qr-d-t---4a-er he t ---if1a-gfl-e--t-i-s--e-h-e---v-e-l-d----tuss-en- --de-- b-e:bie------------------- - --

geleiders en de inwendige zelfinductie Li , die bepaald wordt

door het veld binnen de geleider.

Voor een circuit, bestaande uit heen- en teruggeleider

I

~.~ a.,- -I

bij een relatieve permeabiliteit fUr = 1 , geldt dan:

L = L + Lia

met L
/uo In ( ~ - 1)

= ta if

en L.
/uo= nr1.

zodat L 0,4 [ In ( a
1 ) + 0,25J mH/km= -t-

of, als r<.< a:

L = 0~4 ( In ~) mH/kID

Bij toenemende frequentie zal t.g.v. het stroomverdringings

effect in de geleider de bijdrage L. tot de totale zelfinductie
1. u

L niet meer gelijk zijn aan het constante bedrag: /~

Voor de bepaling van Li is wederom de waarde X =~ van belang.

Voor de frequenties welke voor ons interessant zijn, verdwijnt da

bijdrage van Lio

= _150 mm2

L

en R

Bepaling van 19 met behulp van de gegevens: Qc
u

r 13,8 6 9= 2 =. mm

= 1,35 mH/km/fase

= 0,119.n./ kIn,

geeft: t----=- }. u _~

0+ o(V"'j+
o

..., -1C •
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waarvan eni0 e wnarden gegeven zijn in de volgende tabel:

f.

_-----'5L>..O<-~ ._·--1-42---1Q-}-s=e",,-C_.-

1 kHz 5,90"

5 " 3,68 II

10 " 2,06 "

50 " 0,945 "

100 " 0,670 "

Zie graf. bl. 5 bijIage.

De demping t.g.v. de aardweerstand zal aanzienIijk groter zijn.

Je frequentie-afhankeIijkheid van de aardweerstand is bovendien

verschiIIend. Uitvoerige afleidingen, welke wij hier niet zuIIen

herhaIen, Ieren, (17.), dat voor frequenties tot 100 kHz de vol

gende uitdrukking ~ebruikt kan worden voor de bijdrage tot L en

R gevormd door de aarde:

en L""a == 2.10-
4

In ( 0~178 . Vi ) H/km

met: h = hoogte van de Iijn t.o.v. aarde

S == specifieke weerstand

f == frequer.tie.

(V-17)

(v-18)

• .• /VI-1 •
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Zoals in hoofdstuk V reeds is aangegeven, doet het ultschakelen

van een kortsluiting op een lijn in het transmissienet een

. resonantleverschijnselonfstaari-,- \1aardoor· aan-cfeklemmen-van de

schakelaar een driehoeks-wisselspanning ontstaat. De grondfre

quentie van deze wederkerende spanning aan de lijnzijde van de

schakelaar wordt bepaald door de lengte van de lijn en de para

meters L en C, uitgedrukt in eenheden per lengte-eenheid, volgens:

f e
1

= 4yLC . I (VI-1)

Uit de frequentiecurve voor de, ingangsimpedantie van een kort

gesloten, verliesvrij e lijn (figuur V-3) is' te zien, dat behalve

de grondfrequentie, een oneindig aantal resonantiefrequenties op

kunnen treden. Deze frequenties vormen, zoals op bIz.' VI-4 is aan

gegeven, de hogere harmonischen van de driehoekspanning.

Als substitutienet~erkenvoor transmissielijnen voor de na

bootsing van stationaire verschijnselen worden in het algemeen

7\ - of T-achakelingen toegepast.

T

Figuur VI - 1.

In deze n-secties worden de weerstand, zelfinductie en capaciteit

verkregen uit vermenigvuldiging van de bedrijfswaarden per lengte

eenheid van de lijn met demtale lengte van de na te bootsen lijn.

Nen moet van een Bubstitutienetwerk verlangen, dat de ingangs

impodantiG---als f'un.ctie "an de frequelltie dezelfde is, ala die van

•.. /VI-2.
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de lijn, volgens figuur V-3. en dat in het bijzonder de eigen

frequentie f oV3reenstemt.e

--H-e-t-Jt--n-e-tw-e-rk---van---figuur -¥I..4-he e ft --een-e±~f'requenti-e--welke---------

gelijk is aan:

f e =
1 I ~Tl> ... )

~. -co

In een enkelvouuig 11 -netv/erk moeten wij dus een andere capa

citeit aanbrengen dan de bedrijfscapaciteit van ~e lijn. De

grootte hiervan volgt uit de vergelijking

1 1
4V LC . l = 21f'{LTJ

.,
\1fT

CT{ = (~)2 C = 0,405 Co211 (VI-3 )

In figuur VI-2 is de frequentiecurve van het enkelvoudige

n-netwerk (c) vergeleken met die van de open lijn (a). Tot aan

de resonantiefrequentie van de lijn f , is de overeenstemming
e

goed, daarna treden aanzienlijke verschillen 0pw omdat de sub-

stitutieschakeling de resonantiefrequentie bij wVLC'.l = n niet

goed meer weergeven kan. Een verbetering ontetaat, wanneer men

21f-sectiee toepast. Voor w'{fC'.l ~ ~ is de overeenstemming zelfe

zeer goed. Vergelijking van deze nieuwe waarden met die van het

enkelvoudige netwerk leert, dat bij 2 secties reeds de bedrijfs

waarden van C en L beter worden benaderd. De resonantiefrequentie,

waarbij X. oneindig wordt, ligt bij 2,9 in plaats van bij n (b).
J.

ct.

n------;...... w'VLC:

6.
j

C I "
J .I

/ /
I .

//,,;

LJ:,

______+--1LI- ----c- c~------------
.....r406Cb L.40b Cj.

Figuur VI-2.

. .. /VI-3.
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stelt men niet als eis, dat de langszelfinductie L~ gelijk is aan

de bedrij fszelfinductie en dat het n; -netwerk symmetrisch moet zijn,

dan is met behulp van twee n-secties een betere overeenstemming

Yan.-de-J:'.e...So.nan-ti.-e.-f 0.k-en-.~~-Q..e.Fge-Ujke

schakelingen zijn door Evans en Monteith (18.) aangegeven. Omdat

wij weI als eis moeten stellen dat de zelfinductie van het ~-net

werk gelijk moet zijn aan de bedrijfszelfinductie zijn genoemde

oplossingen voor ons geval Diet relevant.

Uit bovenstaande blijkt, dat voor een juiste representatie van de

lijn bij hoge frequenties het aantal n-secties moet worden ver

hoogd, tot een nog nader te bepalen aantal.

Voor de berekening van het benodigde aantal secties bij een be

paalde ~abootsing6onnauwkeurigheidgaan wij een homog~en gedachte

lijn verdelen in een groot aantal (n) secties en bepalen wij een

mathematische uitdrukking voor de wederkerende spanning, welke ver

volgens vergeleken kan worden met die van een homogene lijn.:Jij

vergelijken daarbij zowel de amplitude als de frequentie van de

grondfrequentie en de bovenharmonischen.

o L./.. , L./", ~ m h.2 loll' 1')-1 Lin '"

~~~~~~~~~~
-1m

Figuur VI - 3.

Ter plaatse van het m-de lid gelden de volgende vierpoolverge

lijkingen (19.)

I = em U + Am I
m e e

waarin: U = spanning tussen het m-de en m+1-de li~,m
I = stroom van rn-de naar m+1-de liu,m

.../vI-4.
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Am == cosh (n-m) a
Em == L, sinh (n-m) I
em == ~ sinh (n-m) d

o= ~ ~j3 = pverdrachtsconstante

Voor e6n n-sectie geldt:

z - \(f' _1-:--_- Yc . cosh r/2. ( VI-5)

Teneinde met behulp van Lgplacetransformatie de wederkerende

spanning in rnathematisch gesloten vorm te brengen. maken wij

gebruik vaneen opeciale toepassing van het theorema van Thevenin.

Op grond hiervan ontstaat de wederkerende spanning over de lijn

als wij op het tijdstip t = 0 een stroom injecteren die gelijk is

en tegengesteld aan de kortsluitstroom. Aangezien gedurende de

eerste ogenblikken van deze sinusvormige functie met goede be

nadering I lineair met de tijd toeneemt. nemen wij voor Ide

stroom: I = ct ..

Dan ontstaat ter plaatse de wederkerende spanning Ue(t).

Een en ander toepassende op de vierpoolketting 9 ontstaat na

terugtransformatie:

met (3N = w N VIE' i "'N = netfrequentie

Yk
2k-1 1\

it
t

= --z;n en = VfE

en met I k
= UN UN

cos J3N
= 2n

13 V~ sinj3Nn

(vI-6)

\~ [COSWNt
= V2 U -

N cos (3N

ken

L
k=1

(.3 n 21.3rr 1
cos 2n • ---:--"(3 4 2 . 2 (32 cos ( 2n siny.k)TtsJ.n N n Sl.n lk- N V J

Ket goede benadering is P<,1, want voor hoogspanningslijnen geldt:

-310 • flet 1
0

= 1 km.

. .. /VI';'5.
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en met cos~t = 1 (voor t zeer klein)

gaat (VI-7) over in
n

b-
k=1

.cos(2n sinOk)r;?t J
-. ~ - - ------ ---

Sl.n rk

(VI-8 )

geldende voer een vierpoolketting.

Voor een homogene lijn luidt .de vergelijk.ing, (Hammarlund, 1.):
k= 00

u.." (t)
i!Jh

k=1

cos(2k-1) ~ Tt

[<2k-1); J2_(3~
] (VI-9)

(2.k-1) It
4n

deze gaat onder dezelfde voorwaarden over in:
k= cIJ

U
Eh

(t)=Y2 UN [1 - 2 L
k=1

Uit (VI-8) volgen de eigenfrequenties van de vierpoolketting

(voor n secties):
2n .

Wv = VfJ! G~n

(VI-10)

(VI-11)

en voor de homogene lijn: 1 l\
G.)h = VLC' (2k-1) "2 (VI-12)

2.k-1 ./
Voor XI:. = 4il 1t - 1 kunnen vie sinrk in een reeks ontwikkelen g

zodat dan

_ 2n [(2k-1)1\:. .(2k_1)31\3 ...• ] (VI-13)
Wv - ~ 4n 31 43 n3

Wanner wij nu de vergelijkingen (VI-12)en (VI-13) met elkaar in

relatie brengen g dan vinden wij een uitdrukking veor de afwijking

van de eigenfrequenties:

W v
1 + 4it=

wh

4w (2k-1) 2 ,,2
h. = 2 (VI-14)

2.48.n
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Uiteraard wordt W h -..+ 0 voor n -+ 00

De afwijkin~en van de harmonischen van een bepaald rangnummer zijn,

zoals VI-14 dUB laat zien n1et afhankelijk van de lengte van de
---- --- -------------------------- -------------------;- ----------

lijn, maar aIleen van het aantal ~-secties.

\/ij kunnen eveneens een vergelijking treffen voor de amplitudes

van de 'verschillende hogere harmonischen, nl. voor de vierpool

ketting geldt (uit vgl. VI-8):

;3n 2fiN
A = cos 2n • --:----"13 •

V s~n N

en voor de homo gene lijn:

1 (VI-15)

Na een analoge procedure als die bij de eigenfrequenties voIgt:

(VI-16)

AvA;= 1 + IJ An

= (VI~17)

zijnda de afwijking van de amplitudes van de bovenharmonischen

met gelijk rangnummer.

Wij hebben nu m.b.v. bovenstaande berekeningen de mogelijkheid,

na te gaan hoeveel secties wij moeten nemen voor de kettinglijn

in het modelnetwerk bij een bepaalde toegelaten procentuele on

nauwkeurigheid.

Vergelijking van de relatiss (VI-14) en (VI-17) toont aan 9 dat

ala de frequentie van, een bepaalde harmonische in de wederkerende

spanning bij de vierpoolketting sen bepaald bedrag lager is dan

die van de overeenk~matige harmonische voor een homogene lijng

dan wijken dca amplitudes het dubbele bedrag af:

A A = - 2.6 w ( VI -18 )_______________~n ~'___ _

•.• /VI-7.
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"')aar die afwijkin.;en telkens van teken versehillen voor ver-

schillende harnonischen is hun invloed op de grootte van de

trillingshoek van de wederkerende spanning aanzienlijk geringer,

dan-zuu-"vo-}:gen- tit deabsolate 81 ootte--voan---de-a-f-vl±j-k±ng-;---~--~---------

Bijvoorbeeld is in he't geval van represen tatie van een korte lijn

( j3 -:::.< 1) door een enl<:.ele IT -seetia <:1s ongeveer 3/& grater dan de

tangens van de hellingshoek van de w.s. bij een homogene lijn,

terwijl de desbetreffende amplitude en frequentie een versehil

van respectievelijk 23% en 10?~ opleveren.

In onderstaande figuur is het verloop van de wederkerende span

ning van een homogene lijn ver~eleken met die van een enkelvoudige,

respect~evelijk dubbele ~-aectie.

-t

Figuur VI - 4.

Wij zien uit daze figuur, dat het aangeven van c1 en maximale
6

A

waarde van U niet voldoet am het verloop volledig te karakte~
e max

riseren. Ondanks ongeveer gelijke hellingen in·de flanken 9 zijnze

principieel verachillend van elkaar.

Om zo goed mogelijk reproduceerbare waarden te Y~ijgen bij het

onderzoek naar het gedrag van de schakelaar moet gatraeht worden,

in het interessante gabied (van ongeveer t = 0 tot t =T) een zo

nau~keurig mogelijke overeanstemming teberoiken. De graad van

overeenstemming van de 6, de amplitude factor en de grootste af-

wijking van de momentele ·.vaarde bui ten de topwaarde zijn van belang•

. . ./71-8.
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Het aantal ~- secties van een vierpoolketting (n) kan eehter

niet onbeperkt worden opgevoerd. Behalve dat het aantal uit

kostenoverwegingen beperkt is, worden bij een groot aantal sec-

-------ties, vanwes-e--de-constructi-e----he-t-aantal--p-aratri.~"1"e-eapaeH~e1't-·-f;t-£!e!iinc---

e.d. bij hogere frequenties belangrijk. Voorts speelt de waarde

van L yoor de teehnisch realiseerbare spoelen een rol. Spoelen

met een zelfinduetie kleiner dan 1 mE of groter dan 10-20 mH

zijn, zoals in het hierna volgende is aangegeven moeilijk rea

liseerbaar als ze moeten voldoen aan andere eisen van nauwkeurige

nabootsing, met name voor wat betreft de demping.
, .

Voor n = 10, krijgen we bijna~ootsing van een verliesvrije lijn

meteen verliesvrije vierpoolketting de volgende relatieve af

wijkingen van de harmonischen (amplitude en fre.quentie).

Tabel: (n = 10)

rangnummer
harmonisehe ~ A (~b)

k ~

1 Ov 2 eel
I~

2 1,8 %

3 5 g 0 cl
1°

4 9,8 eel
1°

5 16,2 (:1
10

6 24 01
10

0,1

0,9
2,5

4,9

8,1

12 %

~ij zien hieruit, dat zelfs bij een vierpoolketting met 10 seeties

de afwijking in amplitude van de 6e harmonische nog 24% bedraagt.

Daar echter de amplitude van de 6e 'harmomsche ongeveer 10% be~

draagt van de grondharmonische, is de afwijking t.o.v. de grond

harmonisehe slechts 2,5%.

De afwijking in de frequenties van de harmonisehen bcdragen de

helft van die der amplitudes.

Op grond van het fait, dat de nauwkeurigheid van deaflezing op

cen oseillograaf niet beter is dan 2 tot 3~~, nemen rTij als minimum

cen aantal van 10 seeties voor de na te bootsen lijn.

. •• /VI-9.
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De demping

In het voorgaande is de invloed van de demping buiten beschouwing

gebleven. Het blijkt niet z9nder meer mogelijk te zijn de waarde
------- - - ~------- -- ------ --------- - ---- --- _.- ---- --_._---

voor een weerstand, ,\7elke de frequentie-afhankelijke demping re-

presenteert in de mathematische verwerking mee te nemen. Zodra de

constanten L en C en R (en eventueel G) niet meer ala constante

grootheden kunnen worden beschouwd, doch frequentie-afhankelijk

zijn, is oplossing van de vergelijkingen niet meer met de' Laplace

transformatie mogelijk. Een geschiktere methode is dan, de ampli

tude van een aantal harmonischen te corrigeren voor de demping

met behulp van de bij de ~esbetreffende frequentie geldende

demping. Evenzo kan dat geschieden voor de frequentie, welke even

een~ door de demping wordt bernvloed. Deze laatste invloed is zeer

gering vanwege de geringedemping in een hoogspanningslijn. De

expliciete uitdrukkingen voor r, de dempingsconstante' en~, de

faseconstante in de grootheden R, L, G en C en wvormen zeer ge

compliceerde relaties.

Zoals dat ook in hoofdstuk IV reeds is geschied kunnen wij de in

vloed van de dempi~g op de amplitude ala voIgt nagaan.

Figuur VI - 4.

ell = Ul(t)max = steilheid
T
:2

1 '1'
Ul = T (4 - 2[)

Voor een bepaalde tijdconstante r = ~
T -
~ "< 1:

geldt voor 0'1' als

(VI-19)

Passen v/ij deze betrekking toe op de grondharmonische van de

~ederkerende spanning dan geldt voor lijnen met goede benadering
'1'

da t i;f« 1 •

• .. /VI-1C.
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Is nu de tijdconstante van een modelspoel '2 (bij een bepaalde

frequentie) in plaats van '1' dan is de afwijking van de steil

heid LJ. ul en van de amplitude <1 Al :

T( 1 1
0:1 61

~2 ""f 1 )
0 1 1 (VI-2O)= (/1 = T. 1

8 - -r2

A 1 T( 1 1-
A l

1 Al 12 (1
= =

·....1 8 T- -
T 2

Deze zelfde relaties kunnen we berekenen voor elke harmonische.

\Jensen wij voor Vlat de demping betreft, de eerste harmonische

tot op 15b nauVlkeurig na te bootsen, dan kunnen wij daaruit be

rekenen welke afwijkingen toegestaan zijn van de (-curve, zo-

als die is afgeleid in hoofdstuk V. De resulterende "omhullenden tl

van het vereiste verloop zijn gegeven in graf. no. 5 (bijlage).

Binnen deze grenzen moe ten de kar~cteristieken van de model

spoelen liggen.

Van~ege de grate waarde van de·tijdcanstante bij lijnen 9 vooral

bij hogere frequenties, blijken na experimenten slechts spoelen

te valdoen met zeer verliesarm magnetisch materiaal. Dit is het

geval bij Ferroxcube kernen. Deze kernen worden in genormaliseer

de afmetingen voor wat betreft luchtspleet, doorsnede en wikkel

ruimte etc. geleverd door de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken.

De permeabiliteit ligt lager dan bij /u-kernen echter de ver

liezen zijn tot hoge frequenties zeer gering.

Na een groat aantal prototypen te hebben beproefd blijkt dat die

spoelen die gebouwd zijn met kernen van het typ:nummer K 300064

de gunstigste eigenschappen vertonen.

Voor verdere technische gegevens verwij~en rij naar de bijlagon.

Volledige overeenstemming met de vereiste dempingscurve is echter

no~ niet bereikt. Het blijkt in principe niet ~ogelijk een met de

lijn overeenstemmende r~curve te verkrijgen bij de modelspoelen.

Bij de lijn zi jn magnetis.cbe verliezell afwezig. 2.oo-uu,o.d~e~nL----lll~Qri"';J}--·-.1n~Ubl---------

... /VI - 11.
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spoelen kiezen met kernmateriaal dat tot hoge frequenties zeer

weinig verliezen vertoont, dan wordt de enige bijdrage tot het

verlies gevornd in de koperwikkelins. ~eze verliezen zijn in

__~ eerste~tantie afbankelijk' van het stroornverdringingseff.act.-- _

dat in dit geval een andere afhankelijkheid van de frequentie

vertoont, dan de 0kin-effect-verliezen in de lijn. Br moet b.v.

rekening worden gehouden met de stroomverdringingseffecten in

draden die zeer dicht bij elkaar liggen (z. g. "proximi ty-effect") .

Doordat de merkbare invloed van de skin-effect-verliezen bij

lijnen, door de grotere draaddiameter, bij veel lagere frequen

ties reeds optreedt dan bij spoelen, zal de (-curve van spoelen

over een bepaald frequentiegebied relatief hoger dan bij lijnen

komen te liggen. Daarna zal de invloed van de magnetische ver

liezen z~jn invloed doen gelden en zien wij een scherpe daling

in de [-curve optreden. ~ij moeten er dus voor zorgen, dat de

frequentie, waarbij dit optreedt, hoog genoeg ligt.

In graf. no. 6 zijn een aantal curves getekend en vergeleken met

de standaardcurve voor een 150 kV-lijn. Deze laatste is een be

rekende curve op grond van demping t.g.v. skin-effect-verliezen.

Omirent de naboots~ng van de frequentie-afhankelijke aardweerstand

en zelfinductie van het aardci~cuit zijn nog geen onderzoekingen

gedaan.

Het onderzoek naar de eigenschappen van de modellijnen werd

ernstig vertraagd, doordat de beschikbare soorten Ferroxcube

kernmaterialen beperkt in aantal waren en doordat bij nabestellingen

van door ons gewenste typenummers met lange levertijden rekening

moest worden gehouden.

Een nauwkeurige waarn~ming van de frequentie, amplitude en demping

van de door ons gebouwde modellijnene kon doordatwij nog niet konden

beschikken over ee~ ideale modelschakelaar o welke Zaer nauwkeurig

op de stroomnuldoorgang uitschakelt, nog niet plaats vinden.
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-':et onuerzoek naar de v:euerker ;.;nde sjJannin,_' in he t !:lodel ric~lt

zicil op de z.g-. II inherent recovery volti1L0", d..',-'.z. de tran-

siente- wederkerende--sp-a:nn:tn-g-w-etlceov-er-ae-s-cnatce-j:a-aI'contacl:en-----------

onstaat na een ideal~ onderbreking van de kortsluitstroom.

Een ideale onderbrekinG houdt in, dat tot op het moment van

onderbrekcn ( de stroomnuldoorgang ) de schakelaar geen weer-

stand vormt ( de boogs,anning is gelijk aan nul ) en onmiddel-

lijk daarna de schakelaar een oneindig Goede isolator vormt.

Een dergelijke a-breaker blijkt in een mode~schakeling goed na

te bootsen te zijn met behulp van snel-werkende kvdkrelais.

~aj hebben hiertoe toegepast e~n bepaalde uitvoering van z.g.

" mercury - wetted contact relays ".

Deze relais zijn ontworpen om bij :loge schakelfrequentie ( tot

enige tientallen malen per seconde ) snel in-en uit te schake

len, zonder dat prellen van contacten, vOlli(~n en contactslij

tage optreden. De opkomsttijd van het relais is ongeveer 1 milli

sec en is afhankelijk van de grootte van de bekrachti~in~sstroom.

~o maximumspanning is 500 V en het Bchakelvermogen is 200 VA?

naarbij de stroom maximaal 2A mag bedragen.

Genoemde waarden liggen aanzienlij~ boven de gebruikelijke mo

delstromen en -spanningen 9 zodat het relais in het model nau~e

lijks wordt belast waardoor nog gunstigere sch~~eleigenschap~en

ontstaan.

Teneinde op deoscillograaf een II stilstac...nd " beeld van de we

derkerende s}.ianning te verkrijgen moet het uitschakelen van een

kortsluitsituatie periodiek herhaald worden. De totale schakel~

cyclus bedraagt 4 tot 6 perioden van de nomiale netfrequentie 9

zijnde 2 of 3 perioden voor het uitschakelverschijnsel en 2 of 3

perioden voor het opnieuw inschakelen.

-c

fiq,::m.1,

/PI vit HI uH

••• /VII-2
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In fi h • VII-1 is e2n voorbeelJ geb8ven v~n net verloop van e2n

dergeliJke schakelcyclus.

net is Ci.U3 lll.ogcliji~ de herhalin;s~requel1ti8van de cyclus te

-- ki.ez.en oP---J..:LJI:aaL-fl-E'-r seco..nd.e.,- het:-;een vol doende----i.a-'lliL~~~~--

de waarneming van het beeld op de oscilloscoo) mogelijk te ma- .

ken.

Sturing van het relais.

De }leriodieke bel~rachtiging van het relais §;eschied t in prin

cipe met een monostabiele multivibrator waa+van de uitgang is

aangesloten aan de spoel van het relais. Deze monostabiele mul

tivibrator wordt gestuurd d.m.v.synchroon met de netfrequentie

opgewekte pulsen, afkomstig van een a-stabiele multivibrator.

Deze laatste bepaalt dus de totale cyclustijd ter\ujl de mo

nostabiele multivibrator bepaalt, wanneer, na uitschakelen, de

inschakeling weer volgt.-

Teneinde pulsen op te wekken, welke zeer goed synchroon zijn

met de netfrequentie, wordt een Schmitt-trigger toegepast.

Een en ander is gegeven in onderstaand schemao

fase
draaier

fig. VII-2.

Schmitt
trigger

H H ~ ...../-

a-stab. monostab.
relaisrnultivib. multivib.

Een uitvoerige technische bespreking zal hier achterwege ge

laten worden. De schakeling is zodanig geconetrueerd dat in-

en uitschakelmoment en cyclusduur over een voldoende groot

gebied naar believen kan ~orden ingcstcld, teneinde een en an

der te kunnen aanpassen aan bepaalde schakelsituaties. Van

wege het geringe vermogen, benodigd VOor de bekrachtiging van

het relais kunnen aIle stuurschakelingen met transistoren

~orQen u~tgevoeru.

• •• /VII-3
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De achakeling is gebleken van goede kwaliteit te zijn en nauwkeurig

synchroon schakelen van het relais is tot zekere grenzen mo~elijk.

De beperking ~ordt gevormd door het feit. dat de altijd aan~ezige

kleine variaties in de nuldoorgang van de netspanning ook bij zaer

- -laag stol'illgsn±vealr--verour-zak1m-.tIat-\Rlk1t~e-:tne--var:ta.-el.es-Dinee----·---_.

schakelmoment optreden rond de nuldoorgang van de stroom. De sprei-

ding rond de nuldoorgang bedraagt enige tot ongeveer 10/usec. het-

geen 0,05% van de periodetijd van de netfrequentie (50 Hz) is.

Voor frequenties van de wederkerende spanning tot ongeveer 10 kHz

heeft bovengenoemde spreiding van het schak~lmoment geen waar

neembare invloed op het verloop van de wederkerende spanning. Bij

hogere frequenties echter, zoals die optreden bij bestudering van

de afstandsfout.heeft de spreiding van het schakelmoment, vanwege

het verschijnsel van current-chopping veel invloed. ~en variatie

in het schakelmoment van enige /usec voor tot enige /usec na de

eigenlijke nuldoorgang van de stroom kan de driehoekige weder

kerende spanning aan de lijnzijde van de schakelaar geheel onher

kenbaar maken. zoals waarnemingen hebben aangetoond.

Oea. door wijzigingen in de stuurschakelingen en bekrachtigings

niveau van het relais kon een kleine verbetering van de spreiding

worden verkregen. echter niet voldoende omdat de belangrijkste

oorzaak van de spreiding niet ligt in de sturing van het relais

doch in onvolkomenheden van de netspann1nge

Vervolgens ward onderzocht de mogeLijkheid van toepassing van half~

geleiders in de vorm van zg. gestuurde gelijkrichtcellen. De

siliciumgelijkrichters kunnen door middel van stuurpulsen in

geleidende toestand worden gebracht, waarna de geleiding ophoudt

zodra de stroom van richting verandert. Gezocht is naar zg.

"controlled rectifiers" met een zeer lage brand9panning en snelle

schakeltijd. Is een dergelijke halfgeleider ideaal, dan wordt de

stroom automatisch ~p de nUldoorgang verbroken.

Ter'djl bij de kwikrelais de \':eerstand in geleidende toestand

ongeveer 25 milliohms en in open toe stand op praktisch oneindig

----,.,.eo-es-tcld-k~n '.. orde!", ,dj-n--ch:?ze kar-akterl.LJtieke 6100 Lheden voor

halfgeleiders ui teraarcl aanzienlij:n: nJinder gunstig.
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In de eerate plaats is er een minimumwaarde van de stroom nodig

in geleidende toestand, '"aar beneden de gelijkrichter blokkeert.

Dit veroorzaakt dus een zekere mate van current-cnoplJing hoewel

dit verschijnsel minder ernstig is dan het abrupte voortijdig

. _ Q.ncierJ:>l'_eXeIl van~_stl'o.om .!>.:ij._h_ei...!'elaJ§....._In__9:.e_1; ,:~e_de_.:flJ,.§.~ts . .__

bereikt de gelijkrichter slechts na enige tijd zijn hoge weer-

stand na de stroomnuldoor5ang. De uitschakeltijd is meestal

ongeveer 10 tot 20j usec. Gedurende deze tijd vindt de overgang

van geleidende naar niet geleidende toestand plaats. Aldus vormt

deze halfgeleider aanvankelijk een niet oneindig grote ~eerstand

in het circuit, welke een sterk dempend effect heeft op de weder-

kerende spanning en dus de vorm ervan op ontoelaatbare '.:ij ze

belnvloedt.

Resumerend kan gezegd worden, dat voor het onderzoek naar de

wederkerende spanning in het model een schakelaar moet worden

toegepast van hoge kwaliteit, zonder welke het beoordelen van

de toegepaste modelnabootsingen niet mogelijk is. In de tweede

plaats blijkt, dat in.een goede modelschakelaar, geschikt bij

hogere frequenties, nog niet voorzien kan worden.
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VIII. HOOGFRE3!.l;E~~TE nTEDANTIE-f.l:E:TUClE;R AAN EEl'; HOOGSP.<i.HNINGSLIJN

Het is voor het onderzoek naar de invloed van de elektrische

-- - ----~par.a~l'-S----Va!i-ee_n_-he-e-g&pafffiiftgfrHj-ft~--d-e--vorm-en--groo+te---van---------

de transiente wederkerende spanning van belang de frequentie

afhan~elijkheid ervan te kennen. De wederkerende spanning aan

de lijnzijde van de schakelaar welke ontstaat na het uitschakelen

van een kortsluiting op enkele kilometers afatand (de afatands

fout) kan een zeer hoge rrequentie hebben en daardoor grote in

vloed uitoefenen op het bluaaingamechaniame van de schakelaar.

Op theoretische gronden kan worden vastgeateld, dat de elektrische

grootheden .L, R, C en G van e~n hoogapanningslijn bij hogere

frequenties andere waarden zullen hebben dan bij de induatriele

frequentie van 50 Hz. Voornamelijk tengevolge van het stroomver

dringingseffect zal op den duur de weeratand R van de geleider

evenredig met f (f = frequentie) toenemen. Ala er aprake is van

een situatie met homo gene geleiders, waarbij de heen- en terug

~eleider op dezelfde hoogte boven aarde zijn en over de gehele

lengte parallel lopen, zal in het algemeen de capaciteit en de

zelfinduktie slechts in onbelangrijke mate van de frequentie

afhangen.

Bestaat het circuit uit een heen geleider welke parallel san het

aardoppervlak loopt en wordt de retourgeleider door de aarde ge

vormd~ dan zal tengevolge van het stroomverdringingseffect in het

aardcircuit de weerstand, de zelfinduktie en de capaciteit tussen

de geleider en aarde sterk van de frequentie afhankelijk zijn. O.a.

RUdenberg heart aangegeven hoe de stroomdichtheidsverdeling in

aarde van de frequentie afhankelijk is en dientengevolge ook de

zelfinduktia en de weerstand.

In een werkelijke situatie zal de lijn bovendi~n niet geheel homogeen

kunnen worden verondersteld. O.m. de doorhang van de geleiders en de

ophanging aan de masten zal plaatselijke inhomogeniteiten veroorzal-;:en

in de vorm van geconcentreerde capaciteiten bij de masten en een

periodiek veranderen van de zelfinduktie en capaciteit tegen aarde.

Bet lOfordt daarom van gro.ot b~-g.eacht, made op grond 'Ian bO"Jen

staande overwegingen, van de mogelijkheid gebruik te m~:en te trachten

bij een werkelijk bestaande hoogspanningalijn over een groot fre-

••• VIII-2.
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quentiegebied de zelfinduktie, de capaciteit, de weerstand en

de afleiding te meten. Onder normale omstandigheden is het

praktisch meestal niet mogelijk de beschikking te krijgen over

~e-en--hoo~anningsl~--onma"t-de---noogspann±ngsl±jnen van 150 kV

in Nederland delen vormen van het koppelnet. Daar zij een vitaal

onder~eel vormen van de energievoorziening kunnen zij niet zonder

bezwaar voor langere tijd uit bedrijf worden genomen.

Wij hebben echter gebruik kunnen maken van een korte, nog in aan

bouw zijnde 150 kV-lijn, welke voor onze doeleinden door de N.V.

P.N.E.M. te 's-Hertogenbosch gedeeltelijk ~edrijfsklaar kon

worden gemaakt en ter beschikking kon worden gesteld.

De metingen werden voorbereid .in het laboratorium waarbij ver

schillende meetmethoden werden beproefd met behulp van modellen

van lijnen, welke ongeveer dezelfde karakteri~tieke eigenschappen

hadden ~ls een werkelijke lijn. De metingen werden uitgevoerd te

Mierlo-Hout aan een 150 kV lijn met tweevoudige bundelgeleiders,

met een lengte van 2740 m. Een bijzondere voorziening met betrek

king tot de aarddraden, stelde ons in staat zowel metingen te

doen, met geaarde aarddraden, als met gersoleerde aarddraden.

Tengevolge van het lage spanningsniveau van demeetinstrumenten,

crerd veal nadeel ondervonden van allerlei storingen. Daarom werd

sen belangrijk deel van de metingen 's nachts uitge~oerd toen bleek

dat tusBen ongeveer 11 uur fa avonds en 6 uur 's morgens het

storingsniveau aanzienlijk lager was dan overdag•.

Meetmethode

De waarden voor de lijnconstanten R, L, G en C kunnen niet recht

streeks of volgens een direkte methode worden gemeten bij hogere

frequenties. Zij moeten worden berekend en afgeleid uit de direkte

metingen van kortsluit- en nullastimpedantie bij een bepaalde

frequentie.

Zodra bij een bepaalde frequentie de kortsluit- en nullastimpedantie

met de bijbehorende hoeken, die deze vectoren met de reele as maken

bekend zijn, dan kunnen vol~ens onderstaande afleiding de gewenste

grootheden berekend worden •

•'iij stellen

..•/VIII-3.
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Hieruit volgt voor de karakteristieke impedantie van een homo

gene lijn

~o = V~ ~n = rZk • Zn' exp j '!-k ; t n = Zoe xp jf

en veer tanh f 1= it. ~ r-;.: exp j tk ; tn ~ A.exp j'i'

hierin is . a= 0(+ j fb' de voortplantingsconstante

~ = dempingsconstante

p.> = fase-constante

1 = lengte van de lijn

we kunnen de uitdrukking voor tanh 1 als volgt omwerken

Uit tanh yl = e2~1_ 1 = A e j1p volgt
2(1e + 1

e 2jl 20n 2 "(U 1 {o A e j "I' ( 1 _ A)2 + 2jA sin 'P= e e J = =0

e jlp + A21 ~ A 1 - 2A cos 'P

Splitsing van imaginair en reeel deel geeft :

(VIII-2)

(VIII-3)

(VIII=4)

tan = sin YJ
'jA-A

2

(VIII-5)

A
= cos tp

en exp 2()(1 jrA; Ar +

1/A +
2

. 2 Y!-s~n (VIII-G)

Je stellen voorts A = -pe en substitueren deze

uitdrukking in (5) en (6) :

tan (2 {'Jl + roT() =
sin l/J
sinh p (VIII-7)

cosh P - cos 'I'
(VIII-8:

••• /VIII-4.
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De 1aatste uitdrukking kan worden om~ewerkt tot

tanh 2 <Xl = cos f
cosh P

(VIII-9)

Omdat ren p grootheden zijn welke kunnen worden berekend

ui t ~l.c en ~n' zijn nu de voortp1ant ingsconstante 0( en de fase·,

constante ~ te berekenen.

= ~ + j~ = V (R + j WL)

Bekend is :

Z
-0

= Zo(cos f + j sinY')

(G + jWC)

= :(R + jWL
V G + j WC

Door vermenigvuldiging vo1gt

R + j tAl L = Zo ( Ie + j (JJ) ( cos y + j sin J' )

Ge1ijkste11ing van ree1e en imaginaire de1en geeft nu

R = Zo(otcos If ~ sin'!) (VIII-10)

en ana100g

(VIII-11)

I'
,- G

WC

= r(CJ(cosf + ~sinf)
0-

1
= Z (o<cos 'f - ~ sin If)

o

(VIII-12 )

De waarde voor de ingangsimpedantie van een kortges1oten of

van een open homogene lijn kan bepaa1d worden d.m.vo brug

methoden, waarbij het imaginaire deal en het reele deal van

de lijnimpedantie wardt bepaa1d.

Zoa1s in haofdstuk V reeds is besehreven ge1dt vear 'een ver

1iesvrijc 1ijn veor de kort51uitimp~dantie de vo1gende re1atie:

Bij toenemende frequentie za1 de ingangsimpedantie beurte1ings

van karakter veranderen, n.1. in het frequentiegebied tot

••• /VIII-5.
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2 VLC'.1 is
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~~ inductief. Daarna, in het gebied

'1r rr:
2YLC'1 < III <VLC'1 ' is.£~ capacitief, etc. Een en ander

volgens figuur V-3.

Daar de hoogspanningslijn als verliesarm kan worden beschouwd,

zal bij het meten van de ingangsimpedantie ongeveer hetzelfde

patroon als dat van figuur V-3 optreden. }:utatis mutandis geldt

dit uiteraard eveneens voor de nullastimpedantie.

Dientengevolge moet, bij toepassing van een brugschakeling, even

wicht worde~ verkregen d.m.v. instelbare zelfinduktie- en

capaciteitsbanken en weerstandsbanken.

De uit de telecommunicatietechniek afkomstige meetschakeling

is de volgende (fig. VIII-1).

~ele.dor.

C~C'

(['

Voor dedifferentiaaltransformator T kan worden afgeleid, dat

wanneer de impedantie aan de klemmen b-b' gelijk is aan de

impedantie van de lijn, klemmmen a_a', d~ stromen door de wik

kelingen D1 en n2 precies aan elkaar gelijk.zijn~ Daar n1 = n2 ,

wordt er dan geen spanning in de secundaire wikkeling gelndu

ceerd, zodat de op de klemmen c-c' aangesloten selectieve detector

geen signaal ontvangt.

De afgestemde waarden voor R en (We )~1 vormen dan resp. het
p p

reele en imaginaire deal van de lijnimpedantie. Hieruit voIgt dan

de waarde voar ~k::: ~ej)Ok of ~n Zn e j}Q-n-----------------

•••/VIII-6.
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Ala de ingangsimpedantie van de lijn inductief van karakter is,

dan moet dus aan de klemmen b-b' evenwicht worden verkregen

m.b.v. een zelfinduktiebank. Daar deze banken in het algemeen

--------- --m-inQ.e.l!--nauwk~i1n---&ft---e-en--gre-~e~verli-e-sh-oek--b-ez~n--daft

capaciteitsbanken, welke zeer nauwkeurig kunnen zijn en een zeer

klein~ verlieshoek kunnen hebben, wordt in deze schakeling afge

zien van het gebruik van zelfinduktiebanken.

Voor het frequentiegebied waarin de lijnimpedantie induktief van

karakter is, wordt de capaciteit C van de klemmen b-b' verplaatst
p

naar a-a'. Deze capaciteit wordt dan zodanig ingesteld, dat samen

met de voor die bepaalde frequentie geldende induktiviteit van de

lijn een resonantiekring ontstaat. Rekentechnisch kan worden aan-
. 1

getoond, dat ook in dat geval de waarde~ en R resp. het
p p

imaginaire en reele deel vormen van de te meten impedantie.

De hoogfrequent-generator G heeft een frequentiegebied van 1 kHz

tot ~ kHz. De metingen worden verricht over een gebied van 5 kHz

tot ongeveer 100 kHz, zijnde het meest interessante gebied voor

onderzoek van de wederkerende spanning.

In het kader van dit verslag wordt niet ingegaan op verdsre mest

technische aspecten en andere technische complicaties, welke zich

voordoen bij dergelijke metingen aan een hoogspanningslijn.

Resultaten

Het meetsch0ma van ds hoogfrequente impedantie-metingen omvatte

de volgende situaties

a. Meting van kortsluit- en nullastimpedantie over het frequentie

gebied van 5 kHz tot 100 kHz van een fase tegen aarde, waarbij

aIle andere fasedraden open zijn en gelsoleerd van aarde. Even

eens zijn de aarddraden over de toppen van de masten (bliksem~

draden) ~eheel vrij van aarde en gelsoleerd.
/ /-- - - - - - - -/ (- - - - - - -- --

b .' I . 1
z· - / I
-~ . /i L-----

----------~777'77/7; 01)777,7777 77777/ )7777
- /1 \

••• VIII-7.
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~. Idem, tussen twee fasegeleiders onderling waarbij de derde

fase geheel vrij van aarde en geisoleerd •
• I

0. - - - - - - - - i i - - - - - - --
6t - . ii r 6/

-- ~--- --~--- ~-------(5--~--~-~--~l-/=---~-~~~~-~~-f~---~----------------

. I I

77/777/7/7777777777777777777

c. Idem, tussen aen rase en aarde, waarbij de beide andere rasen

aRn de uiteinden aan aarde gelegd zijn en kortgesloten zijn.

1
0-0--------:11 f-i--------

. ~i. _ i;

/

d. Idem, tussen een fase en aarde, waarbij de be ide andere fasen

open en ge1so1eerd. De aarddraden zijn verbonden met de masten

en elke mast is goaard. /.'
I
r

• I ;
i/

////
- - "7- -

2. Idem v tusseu een fase en aa~uev uaarbij de beida andere fasen

zijn kortgealoten en geaard een de uiteinden. De aarddraden zijn

verbonden IDst de masten.
,---------------7' .'--,--------------,

--------1/ /----'---------,

7

Op g~ona van berekeningen kon ~orden vastgestald in de buurt Van

welke frequanties resonantiea zouden optreden in de hoogspannings

lijn (zie tiguur V-3).

Dear in de buurt van de resonantiefrequenties de ingangsimpedantia

zaer hoge waarden aanneemt kan in een dergelijk geval de meting_-----

niet nauwkeurig geschieden i.v.m. de aard van de meetapparatuur.

Hiermee moest tijdens de meting rekening wo~den gehouden.

···/VIII-B.
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De omvan~rijke berekening, nodig om uit de gemeten ingangsimpe

danties de weerstand en zelfinduktie etc. te verkrijgen, belemmert

de mOf-elijkheid na enige proefnemingen een snel inzicht te krijgen

_i.n-d..L-Y.raa~--h.oeJia_g.ekozen_'.me.e.tm.e.th-.o-des--zi..ch---in-4a_p.rakt..Lj.lc.--ge...- ~ _

dragen.

Het is reeds tijdens de metingen en ook bij de berekeningen ge

bleken, dat meerdere resonantie-frequenties optreden, ook in ge

bieden waar deze niet werden verwacht. Dit heeft de evaluering

van de meetgegevens aanzienlijk bemoeilijkt en in feite praktisch

onmogelijk gemaakt, omdat de meetprocedure en de berekeningen ge

baseerd zijn op een homogene lijn.

Er is voorlopig nog geen afdoende verklaring ~evonden voor de

oorzaa~ van de optredende onregelmatigheden. De verstoring van het

verwachte. beeld in het patroon van de waarnemingen is zodanig, dat

in aIle gemeten gevallen een juiste verwerking van de gegevens voor

alsnog niet mogelijk is.

Op grond van het feit, dat herhaalde metingen van eenzelfde lijn

configuratie op onbetekenende verschillen na, eenzelfde beeld ver

tonen, bestaat de indruk, datde meetprocedure juist is, doch dat

de lijn niet als sen homogene lijn kan worden opgevat met homogeen

verdeelde capaciteit en zelfinduktie.

Op de volgende pagina's zijn de meetresultaten en berekeningen ge

geven van de waarden over een beperkt frequentiegebied, waarvan de

indruk bestond dat de bij deze frequenties gemeten grootheden in

tegenstelling tot de andere, niet gestoord werden door resonantie

punten.

De berekende resultaten zijn vergeleken met de theoretisch te ver~

wachten waarden.

• •• VIII-9.
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Meetresultaten
}

Situatie : Fase t.o.v. aarde; zander aarddraden.

------- --------- ----- ------- ~----------

Gemeten

Freq. I\ WC
k

RN wc}; ~ fk ZN tfN
(rad) (rad)

5 kHz 1,3 103.J1 7,0 10-:n, 2,3 105.11 0,9 10-~ 1424 1,461 1110.11 -1,566

6 " 1,6 'I 5,8 " 0,16 " 1,1 " 172 " 1,463 910 " -1,514

7 " 1,9 " 4,8 " 9,5 103.11. 1,25 II 209 II 1,469 799 " -1,487

8 " 2,2 . " 4,3 " 5,8 " 1,5 II 234 " 1,464 661 11 -1,456

9 " 2,7 " 3,6 " 3,5 " 1,75 II 276 " 1,468 564 11 -1,409

10 " .3,1 " 3,2 " 2,2 " 2,0 11 312 " 1,470 488 " -1,347

Freq. /ZS/ G (/u;~) R WL L WC C
(.Jl. (n) (.11) (mH) (10-3.a) (nF)

5 kHz 397 1,26 14,5 136 4,33 0,865 27,5

6 " 395 50,7 15 9 8 162 4,29 1,04 27,5

7 " 408 81 18,7 193 4,38 1, 11 26 Q4

8 " 394 130 18,5 211 4,20· 1,36 27,0

9 " 394 183 14,2 240 4,24. 1,55 27,4

10 " 390 312 14,6 264 4,20 1,74 27,7

Gemeten bij 50 Hz L ::: 5,3 mH

R = 3 0 95 JL

C = 27,7 nF
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Berekening R (aardweerstand), volgens formule van R. RUdenberga

R berG R
tot

gemeten:a

5 kc 13,5 ..n.. 14,5 11

6 " 16,2 15,8

7 " 18,9 18,7

8 " 21,6 2.0,1

9 " 24,3 28,4

10 " 27,1 47

berekend

berekend uit

de metingen

(- bijdrage
fasedraad)

13,6 A

14,8

17,6

19,0

27,2

waarde voor

gemeten Ra ;

d.w.z. van gemeten

R
tot

afgetrokken

de bijdrage t.g.v.

de faaedraad.

De waarden voor9 en 10 kHz liggen reeds in een gebied, waarbij

reeds afwijkingen t.o.v. het te verwachten beeld optreden.
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Zelfinduktie

De bijdrage van de fasedraad tot de totale zelfinduktie wordt

als voIgt berekend.

In de bekende formule : h
r

moet voor r worden genomen de vervangradius i.v.m. bundelgeleiders,

vermenigvuldigd met een constante (0,88), volgens Siemens Handbuch

page 452 en 453.

Dan wordt voor de zelfinduktie van de fasegraad (lengte 2,74 km)

L
fase In

7. 10,5.0,88

t... constant~

= 2,98 mH

voor 2-voudige bundelgeleider.

Hierin is h = gem. hoogte = 15 m.

r = 10,5 rom.

Voor de zelfinduktie van het aardcircuit te nemen de formule

Hierin: s = spec. geleidingavermogen

= 5.1013 cm2/s (opgegeven door RUdenberg voor vochtige aarde)

h = gem. hoogte = 15 m.

f = frequentie

2
( ) 13 em IsVoor s speco gel. verm. genomen de waarde 5.10

tussen 10 13 voor voehtige bodero en 1014 voor droge bodem.

liggende

Dan wordt L
a

Gemeten

L L (1=2,74 kIn) -L +L L
tot

:
a a

tot
f a

5 kHz 0,496 mH/km 1,36.mH 4,34 mE 4,33 mE

6 " 0,478 " 1,31 I' 4,29 " 4,29 "
7 " 0,462 " 1,27 " 4,25 " 4,38 "
8 " 0,448 " 1,23 " 4,21 " 4,20 "
9 " 0,436 " 1,19 " 4,17 " 4,24 "

10 " 0,426 I' 1,17 " 4,15 " 4,20 "

berekend :!emeten
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Ter controle f =res
1

4 VLe i = 23,5 kc

_______________~t geme±.en.--C----=-----2'l-k-PE------------------------

en L = 4,2 mHo

terwijl gemeten f = 23,8.
res

Overeenstemming is dUB behoorlijk.
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0,8 kA

0,8 kA
68.0

215 mE

G~.1ljOn

50.Cl

.~60 roH

1 C10
1,1~95kV

600 !-iVA
25 %

inaal
Dogen

o
3911

52.C1

165 rnH

52n

1,1 kA

1,1 kA

o

o

. 18.n
2,8 kA

4 kA

150~V

Overzicht kortsluitreaktanties van een centrale.

De kortsluitreaktanties zijn betrokken op 150 kV, gekoppelde spanning.

Voor de generatoren is genomen de sub~transiente'waarde van de kort

sluitreaktanties :

Jl

= relatieve sUbtransiente kortsluitreaktantie in %

= 150 kV

= Nominaalv~rmogen van generator of transformator.

In de rechter figuur is een eenfasig vervangscheme gegeven, met de

absolute waarden van de reaktanties inn per fase en stromen in kA per

fase bij een symmetrische sluiting. De fase-spanning bedraagt

1,1 • 22Q = 95 kV, waarbij de factor 1,1 genomen wordt a16 gemiddelde

waarde~or de bepaling van de inwendige E~X van de machine (zie :

Siemens, Kurzschlussberechnungen in Drehstromnetzen).
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Gegevens van de spoelen, waarvan de dempingscurves zijn Fegeven

in gra f. bl. 2.

--------- ------- --- --------------Curve -,-:-- ---------- ------

Spoel, bestaande uit een E-kern van transformator

blik, met een luchtspleet 6::: 1 mm.

N ::: 150 wdg. ¢ ::: O,? mm
c u

L ::: 19 mE (bij 1kHz)

Curve 2.

Spoel met dubbele E-kern, samengeperst uit transformator

blik, met luchtspleet ~ ::: 0,3 mm.

N ::: 780 wdg. ¢ ::: 0,4 mm
Cu

L ::: 346 mH (bij 50 Hz)

Curve 30

Idem, doch luchtspleet 0 ::: 0,6 mm o

L::: 270 mE (bij 50 Hz).



Afleidinr driehoeki~e wederkerende spanning aan de lijnzijde

van de schakelaar, bij een afstandsfout.

Wij nemen voor de ~ijnconstanten L,C,R en G de totale waarden,

geldende voor het te beschouwen stuk hoogspanningslijn. Dan

voIgt, na substitutie in de elementaire telegrafievergelijkingen

(1 = totale len~te)

1
2 ~2V ":iv

+ (
R G ) ";)V RG V

LC .
i)x2 = Jt 2 L

+
C + LC •Jt

Hierin substitueren V U . e.-«t , met c(= i ( R G )= L + C

dan voIgt

1
2 i)2U ;)2U

u [i ( R G

~
2

LC .
ux2 =

~ L C

De·laatste term in het rechterlid mag voor normale hoogspannings-

lijnen verwaarloosd worden.

Wij houden dan over de volgende partiele differentiaalvergelijking

van de 2
e

orde

=
2 ,lu

v ()x2 met v =
1

VLC'

Met behulp van methoden van d'Alembert is deze relatie als volgt

op te lossen :

lie voeren in

x - vt

x + vt

zodat o



en geldt
- -------- - ---

V(x,t)

en analoog voor I :

= +

I(x,t)

Wij kunnen vervolgens invoeren de randcondities

a) t = 0 1 = 0,

hieruit voIgt f 1 (x) = f
2

(x)

b) t = 0 V = V (1 - x/I)
0

hieruit voIgt : f 1 (x) = f
2

(x) = i V (1 _ x/I)
0

c) x = 0 I = 0 en f 1 (-vt) = f 2 (vt)

d) x = 1 V = 0 f 1 (1 - vt) + f
2

(1 + vt) = 0

f 1 (x - vt) en f
2

(x + vt) stellen nu voor twee zich in tegenge-

stelde richting voortplantende golfverschijnselen

0.15

1.2

--+------------=:::.~- .. Y.t

Tellen wij daze spanningsfuncties telkens 9 na verloop van een tijds

interval op, dan ontstaat het verloop van de spanning als functie

van de tijd, ter plaatse x = 0 zoals gegeven in fig. v-6.
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Gegevens van enkele modelspoelen vo6r de nabootsing van lijnen,

______ . ,!aa£!~!l deE_equen~ie-~!'.h-~n_kelJ.jk~dempi_n_g~cuJ..v~e~~~~jn gegeven

op bI. 6.
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