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Samenvatting ttt:1
Samenvatting

Wanneer elektronische systemen moeten werken in de nabijheid van vonken, is bijzondere aandacht
nodig voor het voorkomen van storingen. Het begin van een vonk, de doorslag, kan zich afspelen
in ns; de amplitude van de stroom kan groot zijn. Sterke en snel varierende elektrische en
magnetische velden worden opgewekt.

Elk elektronisch systeem is uitgevoerd met bedrading voor het transport van signalen. Deze bedrading
heeft vaak een veel grotere afmeting dan de schakeling zelf, en fungeert als een goede antenne voor
de bovengenoemde velden. Behalve de gewenste signalen worden dus ook onbedoelde stromen via
deze antennes naar de elektronica gevoerd. Die laatste stromen kunnen leiden tot storing van de
elektronica, of zelfs beschadiging ervan.

Er zijn altijd minstens twee stroomkringen of circuits, dat voor het bedoelde signaal -- 'differential
mode (OM) circuit' genoemd -- en dat voor de stoorstomen -- 'common mode (CM) circuit' genoemd.
Vanuit het vakgebied EMC zoeken we deze twee circuits op. De werkelijke lay-out van de schakeling
is daarbij belangrijk, vooral voor het CM-circuit dat vaak sluit via de omgeving van de elektronica,
via geaard metaal, enz.

We beschrijven de koppeling tussen de circuits met daartoe aangewezen parameters: de
transferimpedantie en transferadmittantie. Een EMC-correct ontwerp van de schakeling houdt
rekening met beide circuits, en verlaagt de koppeling tot een acceptabel niveau. Van het grootste
belang is daarbij de lay-out van de koude kanten van de circuits.

Het afstudeerwerk heeft bestaan uit twee onderzoeken, waarbij gezocht is naar bescherming tegen
vonken van uiteenlopende lengte. De methodiek ter voorkoming van storingen in beide gevallen heeft
veeI gemeenschappelijke aspecten.

Oeell:
Een microprocessor is gemonteerd in een besturingsautomaat van een Hoog-Rendements
verwarmingsketel (HR-Ketel); deze processor wordt gestoord door de ontsteekvonk voor het gas.
Gemeten zijn de CM- en OM-stromen tijdens de vonk, evenals de stoorstroom door bepaalde
printsporen in de automaat. Op basis van een model voor de koppeling tussen de verschillende
circuits, zijn enkele ontstoringsmaatregelen voorgesteld. Het effect van verschillende maatregelen
is experimenteel vastgesteld. Met geringe veranderingen rond de bedrading van de automaat kan
de HR-ketel storingsvrij worden gemaakt.

Oeel II:
We bestuderen diverse aspecten van de bescherming van elektronische systemen tegen de gevolgen
van bliksem. De basis is weer: het bieden van een zodanig pad voor de bliksemstroom, dat de
koppeling naar de elektronica en zijn bedrading toe voldoende laag is.
Het beveiligingsconcept is dan ook eerder 'verbinden', dan 'scheiden'; geleidende constructie
elementen in een gebouw worden doorverbonden. Diverse maatregelen worden voorgesteld ten
aanzien van de plaatsing, de bekabeling en de aansluiting van de systemen. Om storende OM
spanningen te vermijden moeten kabels met een lage transferimpedantie worden toegepast en in
goten worden geplaatst. Aangetoond wordt dat met veelvoudige aarding van goten een grote
reductie van de aangevoerde CM-stroom over ingaande leidingen bereikt kan worden. Een eenvoudig
model wordt gepresenteerd voor de berekening van het nabije veld van een bliksemontlading.
Aangegeven wordt dat de initiEUe ladingsverdeling juist voor de inslag een tot nu toe onderschatte
grootheid is, die met name de grootte en de steilheid van een bliksemontladingsstroom bepaalt.
Met de voorgestelde aanpak kunnen elektronische systemen ongestoord werken, ook bij nabije
blikseminslagen.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1, Inleiding tLt1

Vonken gaan gepaard met snelle stromen. Stijgtijden van enkele tientallen nanoseconden of korter
zijn niet ongewoon. De bijbehorende elektrische en magnetische velden kunnen storingen
veroorzaken, of zelfs beschadiging van de elektronica in de buurt. In het vakgebied Elektromag
netische Compatibiliteit (EMC) worden methodes bestudeerd om deze storingen in de hand te houden.

De officiele definitie van EMC is: het vermogen van een device, apparaat of systeem om in zijn
elektromagnetisch milieu bevredigend te functioneren, zonder zelf ontoelaatbare stoorsignalen voor
iets in dat milieu toe te voegen. Het begrip apparaat is hier ruim op te vanen: van meet-, stuur,
en regel-apparatuur, tot aan de verbindingskabels die als een onderdeel van het apparaat beschouwd
moeten worden. Ook een vonkontlading mag in dit kader als een "apparaat" gezien worden.

Binnen de vakgroep 'Hoogspanningstechniek en Electromagnetic Compatibility' (EHC) aan de T.U.
Eindhoven speelt EMC een belangrijke rol. Dit is niet verwonderlijk: in de hoogspanningshal moeten
in de buurt van felle ontladingen, die bijv. opgewekt zijn met een stootspanningsgenerator,
betrouwbare metingen gedaan worden.

In het eerste deel van het onderzoek is een microprocessor gestuurde branderautomaat in een HR
verwarmingsketel ontstoord. De ontsteekvonk voor het gas ontregelde de automaat. De fabrikant
vroeg maatregelen die met zo weinig mogelijk aanpassingen in het bestaande model uitgevoerd
kunnen worden. Aan deze opdracht heb ik twee maanden van mijn afstudeeronderzoek gewerkt.
In Deel I, hoofstuk 3, wordt een model voor de storingsinkoppeling gegeven. De maatregelen die
uit dit model volgen, worden verderop in dit hoofdstuk beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt het tweede deel van mijn afstudeeronderzoek beschreven: EMC-maatregelen
tegen de bliksemontlading. Hieraan heb ik ca. vier maanden kunnen werken. We spreken dan niet
meer over een ontsteekvonk van enkele millimeters, maar over een ontlading over een afstand van
zo'n 2 km. Goede methodes voor de bescherming van elektronische apparatuur tegen de
blikseminslag zijn gezocht.

Paragraaf 4.2 geeft de huidige stand van het onderzoek naar de bliksem zelf; deze paragraaf is een
studie van de Iiteratuur, die we gecontroleerd hebben op interne consistentie. In paragraaf 4.3
worden de bedreigingen van de bliksemontlading samengevat. Paragraaf 4.4 geeft een model voor
de berekening van nabije velden bij een blikseminslag.

Paragraaf 4.5:
Hier wordt de blikseminslag in een zendmast in verbinding met een ontvangstgebouw bekeken. Om
de signaalleidingen te beschermen worden goten voorgeschreven. Er worden berekeningen gemaakt
met welke factor stoorstromen, die over de goot of een kabelmantel bij het gebouw binnenkomen,
verkleind kunnen worden door toepassing van meerdere aardverbindingen via vertikale
aardelektroden. De impedantie van een vertikele aardelektrode wordt met een model gedefinieerd.
Er wordt aangetoond dat de "impedantie" van aardelektrodes met metingen moeilijk te bepalen is.

Paragraaf 4.6:
Hier wordt gekeken naar een inslag in een gebouw. Modellen uit de Iiteratuur ter berekening van
de bliksemstroomverdeling in een gebouw worden beschreven en kritisch bekeken. Er worden
voorstellen gedaan ten aanzien van de uitvoering van de bliksembeveiligingsinstallatie en de plaatsing
van storingsgevoelige systemen in gebouwen. Tevens worden aanbevelingen gedaan ten aanzien
van de kabelloop en de aansluitingen van deze systemen. Er worden maatregelen aangedragen tegen

7



te EMC-Maatregelen tegen storingen van korte en lange vonken

DM-spanningstransienten aangevoerd over lange signaalleidingen. Duidelijkheid wordt er geschapen
in de discussie welk netsysteem toegepast moet worden om de kans op overspanningen in
elektronische systemen en sterkstroomonderverdelingen te verkleinen.

Paragraat 4.7:
Hier wordt in het kort de basisgedachte achter aile voorgestelde maatregelen nog eens beschreven.

Paragraaf 4.8:
De voorgestelde maatregelen worden nogmaals toegepast in een praktische situatie.

In hoofstuk 5 wordt de gemeenschappelijke noemer van beide delen van dit atstudeerwerk
besproken. Deze noemer is: methodes voor reductie van de transferimpedantie. Het begrip
transterimpedantie zeit wordt reeds in hoofdstuk 2 behandeld.

Vooraan in het afstudeerwerk is een lijst van symbolen opgenomen.

8



Hoofdstuk 2

2.1 Inleiding

Hoofdstuk 2, Storingsbeschrijving t~

Storingsbeschrijving

Om inzicht te verkrijgen in het vakgebied van de elektromagnetische compatibiliteit is het belangrijk
te weten hoe storingen op het te beschermen systeem kunnen inkoppelen. Indien de manier van
storingsinkoppeling bekend is, kunnen voor het systeem maatregelen genomen worden om de
vatbaarheid of susceptibiliteit van dit systeem voor dergelijke storingen te verlagen. Zeker in de
gevallen waar de stoorbron sterk en niet onderdrukbaar is (zoals bliksem) zijn er weinig andere
mogelijkheden. Toch blijkt het in de praktijk vaak moeilijk de storende elementen op te sporen, de
koppelwegen te kennen en de gevolgen van de hierdoor optredende interferentie voldoende te
beperken.

In het algemeen kan gesteld worden dat kabels een belangrijke rol spelen bij storingsoverdracht in
aile systemen die afhankelijk zijn van elektrische energie, en onderling elektrische verbindingen
hebben. Geleiders zijn efficiente antennes wanneer de golflengte van de storende elektrische en
magnetische velden, opgewekt door een stoorbron, van dezelfde afmeting zijn als de geleider zelf.
Dit betekent voor de meeste elektronische systemen waarvan de afmetingen veel kleiner zijn dan
de golflengte van de signalen (bij een frequentie van 150 MHz hoort een golflengte van 2 meter)
en zeker voor de systemen die goed afgeschermd zijn, dat de kabels die verbonden zijn met het
systeem (de printplaat) vele efficientere antennes zijn, dan de sporen op bijvoorbeeld de printplaten
van de bedoelde systemen. Vandaar dat dit hoofstuk kort ingaat op een model voor de storingsinkop
peling op kabels.
Dit model, beschreven door een transferimpedantie, is toepasbaar op bijna iedere willekeurige
aardingsstructuur. Hierdoor is het mogelijk verschillende aardingsstructuren wat storingsinkoppeling
betreft te vergelijken en naar prestaties te rangschikken. In het proefschrift van M.A. van Houten
[v. Houten 1991) /1/ zijn veel basisprincipes voor aarding en storingsreductie beschreven. In het
hoofdstuk over de bliksembeveiliging zal verder ingegaan worden op storingsinkoppeling en
storingsreductie met name daar waar het afscherming betreft,

2.2 Storingsinkoppeling via kabels

In de volgende beschrijving bestaat een kabel uit twee willekeurige geleiders, die het elektrische
circuit tussen bron en ontvanger sluiten. Dit circuit voert het legale signaal waarin men ge'interesseerd
is dit zo storingsvrij mogelijk over te brengen. Dit legale signaal wordt uitgezonden door de bron
en over de kabel vervoerd naar de ontvanger (Fig. 2.1.), die beiden een veiligheidsaarde bezitten,
dan wei via parasitaire capaciteiten met aarde gekoppeld zijn. Over deze parasitaire capaciteiten
kan een zekere CM-spanning Vem staan. Dit circuit wordt het differential mode (DM) circuit genoemd
waarin de stroom 'dm loopt. Het andere circuit dat gevormd wordt door hetzelfde paar geleiders en
sluit via de genoemde aardverbindingen of capaciteiten, wordt het common mode (CM) circuit
genoemd. Hierin loopt de eventueel geinduceerde stroom 'em' ontstaan door interferentiebronnen
van interne of externe aard. Er wordt hier steeds van ongebalanceerde signaalcircuits uitgegaan.

2.2.1 De transferimpedantie

De CM-stroom zal zowel een elektrisch als een magnetisch veld binnen de kabel tot gevolg hebben.
Hierdoor ontstaat een ongewenst spanningsverschil tussen de beide geleiders, Deze storende
spanning in het DM-circuit zal door de ontvanger gezien worden als een inferentiespanning Vdm, int'
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1
~_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-.-._._~

i

I Zt!
i
i

I cm

I dm

Fig.2. 1 Storingsinkoppelingsmodel vooreen systeem bestaande uit een DM
en een CM-circuit.

opgeteld bij het legale spanningssignaal Vb' ten gevolge van de bron. Bij storingsonderdrukking is
het zaak deze Vdm, int zo klein mogelijk te houden. Daarvoor is het begrip transferimpedantie
ontwikkeld; de grootte van de interferentiespanning kan beschreven worden met behulp van de
transferimpedantie Zt (aIm):

v =Z'1 ., = ('P + J'wM)'1 .,
.. /lit 'eM .'1 'eM [2.1]

Hierin is 'em de eM-stroom, die over de geaarde draad van het OM-circuit loopt, en t de lengte van
de kabel. Voor de lage freQuenties is de storingsinkoppeling vaak te beschrijven met een weerstand
Rt en voor de hoge freQuenties is de inkoppeling dikwijls te beschrijven met een wederzijdse inductie
Mt ·
In fig.2.2 is de transferimpedantie als functie van de freQuentie uitgezet voor diverse soorten kabels.

I 2; I 1

nlm

lbl-..._--.....::-.-----"
.••••••• "\ Cdl

. \

'\\ "
leI "\.. \

10-- .................."""-.............__.....................--.'_'....................'-"
IK 10K lOOK 1M 10M

Fig.2.2 De transferimpedantie als functie van de frequentie
voor diverse soorten kabels.

Uitgezet zijn: a) een tweedraads geleider, b) een massieve coaxiale kabel, c) een massieve coaxiale
kabel met twee mantels, d) een coaxiale kabel met gevlochten mantel: RG 214 U.
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Hoofdstuk 2, Storingsbeschrijving te
In het algemeen kent de transferimpedantie hiermee drie frequentiegebieden:

1. dc, waar de stroomloop aileen door de weerstanden van de diverse geleiders
wordt bepaald.

2. hf, waar de koppeling overwegend inductief is.
3. tussenliggende frequenties, waar het skineffect voor extra scheiding kan

zorgen wanneer bij coaxiale mantels of goten d/6> 1. Hierin is d de dikte van
de mantel of de goot en 6 de skindiepte gelijk aan:

[2.2]

met JJr de relatieve permeabiliteit en t1 de soortelijke geleiding van het
retourgeleidermateriaal.

Hoe goed het skineffect zich manifesteert is afhankelijk van de vorm van de geleiders. Een 2-draads
geleider profiteert niet van het skineffect terwijl een massieve coaxiale mantel daardoor voor hogere
frequenties een steeds lagere Z, krijgt.

Voor cylindersymmetrische geometrieen geldt voor d>6:

[2.3]

met Ro de dc-weerstand van de mantel en k gelijk aan (1 +jJ/6. Indien de frequentie echter hoog
genoeg wordt zal de wederkerige inductie de transferimpedantie volledig gaan bepalen. Voor welke
frequentie dit gebeurt is afhankelijk van het type mantel: onderscheiden worden buisvormige
(massieve) en gevlochten mantels. De eerste bezitten aileen een diffusie-component zodat de
transferimpedantie voor frequenties waarvoor de skindiepte kleiner is dan de wanddikte exponentieel
met de frequentie afneemt. Aile overige mantels worden gekarakteriseerd door een lek-inductie,
waardoor de koppeling via de transferimpedantie toeneemt met de frequentie voor frequenties waar
Z, volledig door M, bepaald wordt. Dit is te zien voor de kabel met gevlochten mantel in fig.2.3
grafiek d).

Met name M, hangt veel meer af van de vorm van de retourgeleider van het OM-circuit, dan van
de hoeveelheid materiaal dat gebruikt wordt. Typische waarden voor Mt zijn gegeven in de
onderstaande figuur voor verschillende retourgeleiders. 'em loopt door de retourgeleider, die zwart
gearceerd weergegeven is. De signaalgeleider is de niet gearceerde geleider.

@

•
300 10

w
0,6 -nH/m

Fig.2.3 Strueturen waarvan de transferimpedantie van links naar reehts aanzienliik afneemt.
Een signaalgeleider loopt boven een retourgeleider.

Duidelijk is ook hier te zien dat een volledig massieve coaxiale mantel, de beste oplossing is, een
tweedraads geleider de minste.
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Toepassing van een dubbele mantel met dezelfde hoeveelheid materiaallevert een extra verlaging
van de transferimpedantie op, zoals te zien is in fig.2.2 grafiek c). De beide mantels moeten dan
wei aan het begin en aan het einde van het signaalcircuit rondom met elkaar zijn verbonden. De eM
stroom loopt zo in hoofdzaak over de buitenste mantel.

2.2.2 De transferadmittantie

Wanneer de mantel van een coaxkabel de binnengeleider niet geheel omsluit, kan een uitwendig
elektrisch veld gegenereerd door een externe bron op spanning V.x ,", een DM-signaal inkoppelen.
Wanneer in de tijd veranderende E-veldlijnen direkt op de signaaldraad eindigen, ontstaat er een
tijdsafhankelijke oppervlakte-Iading. Er wordtdus een DM-stroom geinduceerd. Deze koppeling wordt
doorgaans weergegeven door de transferadmittantie Yt (1/0). De interferentie spanning die de
ontvanger ziet ten gevolge van deze ingekoppelde DM-stroom is gelijk aan:

[2.4]

hierin is Vext de externe bronspanning tussen bron en aardgeleider en ZIIIZ" de impedantie van Zb
en Z, in parallel. Zb en Z, zijn aangegeven in fig.2.1.

De transferadmittantie wordt geheel bepaald door de inkoppeling van het loodrechte E-veld door
gaten van de mantel, of direkt op de signaalgeleider. Deze koppeling vindt plaats via de capaciteit
C tussen bron en binnengeleider, zodat: Y t = jwC.
Bij een massieve buisvormige mantel kunnen g~~n veldlijnen eindigen op de binnengeleider, zodat
voor dit soort kabels de transferadmittantie gelijk aan nul is. Mocht de kabel geen massieve mantel
hebben, dan is het verstandig de kabel in een goot te leggen of in de grond in te graven, daar in
de grond een enorme verzwakking optreedt van het bijvoorbeeld door bliksem geinduceerde venikale
E-veld. Een groot deel van deze verzwakking kan voorgesteld worden door de volgende formule,
die eenvoudig uit de Maxwell vergelijkingen voor een grensvlak afgeleid kan worden:

02 + jwtot. rz

01 + jwtOt. r I

[2.5]

Stel medium 1 is lucht en medium 2 is de aarde (bodem).
Uitgaande van een droge bodem voigt voor de verschillende parameters:
u2 = 0,001 Slm, e,2 = 10, u, = 0 en e" = 1.
Zelfs bij de frequentie van w = 105 '2" rad/s is de verzwakking van het vertikale E-veld nog:

I EZl III EZ2 I = 5,6.10.3 .

Dit levert reeds een aanzienlijke verlaging van de transferadmittantie op. Over het algemeen zal meer
zorg besteed moeten worden aan de transferimpedantie, dan aan de transferadmittantie. De
transferadmittantie is ook te definiiren voor open structuren als een tweedraadslijn.

2.2 Methodiek bij maatregelen tegen storingen

Wanneer storingen (WvervuilingenW) optreden zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets tegen
te doen. De werkwijze zou gelijk kunnen lopen aan de manier waarop vervuiling van het milieu
aangepakt zou kunnen worden. E. Montandon geeft in [Montandon 1991] 121 voor de aanpak
van watervervuiling een treffende vergelijking met de aanpak van Welektromagnetische vervuiling w

•

Deze vergelijking spreekt mij erg aan omdat voor zowel voor elektrotechnisch als niet-elektrotech
nisch onderwezen personen de methodiek van de aanpak van storingen verduidelijkt kan worden
met een dergelijke beschrijving. Ik heb zijn vergelijking uitgewerkt met de gedachten die binnen onze
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Hoofdstuk 2, Storingsbeschrijving tLt1
vakgroep leven over EMC-bewust ontwerpen. Vetgedrukt is de EMC-aanpak. De aanpak voor
watervervuiling is cursief weergegeven.

1. Oefinieer duidelijke bekende en gesloten circuits voor de OM-stroom en CM
stroom. Maak de OM-circuits compact zodat de locale velden klein blijven.
Probeer het binnendringen van de de vervuiling te verhinderen door een
duidelllke gescheiden afvalwatersysteem en "fris "-water systeem.

2. Laat de CM-stroom over de juiste aardlngsstrueturen lopen, eventueel
meerdere (zie vorige paragraaf), waarmee de transferimpedantie zo laag als
mogelijk/nodig wordt gemaakt.
Verdun het vervuilde water net zolang totdat het weer gaat.

3. Probeer de CM-stroomte onderdrukken en/of neem maatregelen bij de bron.
Probeer minder verontreiniging te produceren.

4. Verhoog de stoorimmuniteit van de elementen zelf, die in verbinding met de
kabel staan (denk aan een betere layout van een chip).
Verhoog de immuniteit vsn de organismen, die van dit water afhankelllk zijn.

5. Breng zonodig overspanningsbeveiliging en/of filters aan.
Filter het vervuilde wster.

Het beste resultaat in de praktijk wordt bereikt wanneer deze maatregelen op aile niveau's worden
genomen. Wanneer men zich fixeert op een bepaalde maatregel zou men wei eens erg duur uit
kunnen komen om een stoorprobleem op te lossen. De punten 1 tot en met 5 bestrijken tevens de
filosofie zoals die ontwikkeld is en toegepast wordt binnen onze vakgroep EHC.
Aan de hand van deze methodiek zal in de volgende hoofdstukken verklaard worden hoe
weloverwogen EMC-maatregelen genomen kunnen worden tegen storingen van korte en lange
vonken. Onderzocht zijn de ontsteekstoringen van een HR-ketel, en de bliksemstoringen waaraan
systemen in gebouwen blootgesteld zijn.
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Hoofdstuk 3

3.1 Inleiding

EMC-maatregelen tegen storingen op een brander
automaat in een HR-ketel

Doortoepassing van micro-elektronica in een produkt zijn vaak opvallende verbeteringen te realiseren,
waardoor de marktpositie van een bedrijf versterkt kan worden. Produktverbetering is overigens niets
nieuws. Wei nieuw is de toepassing van micro-elektronica hierin. Door toepassing van micro
elektronica kan een produkt voorzien worden van extra of nieuwe functies en kan de montage sterk
vereenvoudigd worden. Helaas wordt bij toepassing van micro-elektronica nog te weinig rekening
gehouden met het gegeven dat in de omgeving, waarin deze elektronica moet werken, veel storingen
kunnen voorkomen, Op de testbank perfect werkende schakelingen blijken wanneer ze uiteindelijk
ge'integreerd zijn in het eindprodukt, niet juist te kunnen werken omdat overige elementen in dit
eindprodukt storen. In de ergste gevallen kan dit zelfs tot uitval van functies van de micro-elektronica
componenten leiden,

3.1 .1 Opdrachtbeschrijving

Een dergelijk storingsgeval is aan onze vakgroep voorgelegd door een fabrikant van Hoog
Rendements-Ketels (HR-Ketels). De betreffende HR-Ketels bezitten een branderautomaat die het
verbrandingsproces volledig stuurt. Door deze innovatieve toepassing van micro-elektronica kan op
jaarbasis in elk huishouden 5% op de totale gasrekening bespaard worden. Helaas bleek ook hier
dat in de praktijk de microprocessor gestuurde branderautomaat wei degelijk gestoord kon worden.
De boosdoener was in dit geval het gasonsteekcircuit. De gasontsteking vindt plaats via het
aanleggen van een voldoende hoge spanning op een elektrodesysteem, dat zich in de verbrandingska
mer bevindt, via een hoogspanningscircuit bestaande uit een hoogspanningstrafo, gesitueerd op de
automaatprint, en een hoogspanningskabel naar de ontsteekelektrode. De transiente energie die
vrijkomt bij de ontsteking van het gas middels een korte vonk (2 l\ 3 millimeter), stoorde de
branderautomaat.

De desbetreffende fabrikant heeft ons gevraagd hoe in het bestaande ontwerp maatregelen genomen
kunnen worden om de automaat storingsvrij te maken. Het bleek immers dat reeds veeI van de
betreffende HR-Ketels verkocht waren, waarvoor een oplossing gevonden moest worden.
In een eerste onderzoek is met behulp van de door onze vakgroep voorgestelde coaxiale uitvoering
van het)loogspanningscircuit (HSP-cicuit), redelijk storingsvrije werking van de automaat mogelijk
gebleken. In dit vervolgonderzoek heeft de fabrikant ons gevraagd te onderzoeken in hoeverre de
uitvoering van het HSP-circuit de storingsgevoeligheid van de automaat bepaalt, en/of andere
maatregelen die genomen kunnen worden in het bestaande ontwerp effectiever zijn . Twee
configuraties worden vergeleken:

aJ een HSP-draad met een extra aarddraad zo dicht mogelijk er tegen aan over de volle lengte;
hierna te noemen twee-draadskabel;

bJ een coaxiale kabel als voorgesteld in het eerste onderzoek.

Vergelijking van deze storingsgevoeligheden zal de beste uitvoering van het hoogspanningscircuit
geven. Ais extra voorwaarde aan de uitvoering van het hoogspanningscircuit heeft de fabrikant
meegegeven dat de maximale spanning, die de trafo afgeeft over de onsteekelektrode, zo hoog
mogelijk moet zijn (> 13 kV). In de praktijk blijkt dat deze topspanning soms te laag is, om het
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kritisch gas-Iucht mengsel te ontsteken.

De fabrikant heeft ons gevraagd terughoudend te zijn met publicaties van de verkregen meetresulta
ten en de specificaties van de automaat. Met dit verzoek is in dit afstudeerverslag rekening
gehouden.

De voorgestelde maatregelen'oplossingen zijn ook te gebruiken in elke andere automaat die met
vonkontsteking werkt.

3.2 De meetopstelling en het te meten systeem

De branderautomaat is gemonteerd op een eenlaags printed circuit board (pcb) met kopersporen
aan de soldeer- en componenten zijde. De branderautomaat zelf bevat een ASIC (Application
Specified Integrated Circuit) die aile controlesignalen, nodig voor een goede verbranding en juiste
regeling nagaat. Denk hierbij aan vlamdetectie, luchtdrukmeting, keteltemperatuurmeting etc. De
ASIC stuurt op basis van deze controlesignalen via een hand-shake mechanisme via twee opto
couplers een microcontroller aan, die op zijn beurt het totale verbrandingsproces regelt, denk aan
ventilatorregeling, gasklepregeling etc..
De microprocessor ontlaadt een opgeladen condensator over de primaire zijde van de hoogspannings
transformator, die zich eveneens op de pcb bevindt, wanneer het gas ontstoken moet worden. De
secundaire spanning wordt via een hoogspanningskabel naar de ontsteekelektrode gevoerd. Grote
en steile stromen worden verwacht bij het ontladen van deze capaciteit, maar ook met name van
de parasitaire capaciteiten, via deze vonk. De stijgtijd van de ontladingsstroom is ns snel. Er wordt
gekeken naar snelle verschijnselen wegens koppeling via dlldt (zie paragraaf 3.4), eerder dan met
I.
Het hoogspanningscircuit, waarin de ontsteekstroom moet lopen, werd in eerste instantie door de
fabrikant gesloten, door de secundaire zijde van de hoogspanningstrafo ter plekke van de pcb met
het gestel van de HR-ketel te verbinden. De opstelling van de pcb in de HR-ketel is aangegeven in
fig.3.1., waar de sluiting van het hoogspanningscircuit nu plaatsvindt door een extra retourkabel
bij de hoogspanningskabel aan te leggen (configuratie a van het hoogspanningscircuit gedefinieerd
in 3.1.1).

Gemeten worden de nu volgende gedefinieerde stromen:

'dm: de eigenlijke ontsteekstroom die loopt door de kring die gevormd wordt door het
HSP-circuit. Optimaal is de kring voor 'dm zo klein mogelijk. Dit is de reden voor de
extra aarddraad in configuratie a.

'em: de stroom die ge'induceerd wordt door 'dm; deze stroom loopt door de extra aard
draad en overige geleiders in de buurt, chassis, pcb-sporen enz. Deze stroom moet
zo klein mogelijk gehouden worden.

De beide stromen 'dm en 'em worden gemeten met Ailtech hoogfrequent stroomprobes net voor de
aansluiting van de kap op de hsp-elektrode.

'stoor: de stroom door het printspoor tussen de -koude kant- van de 5 V-voeding van de
microprocessor enerzijds en en het HSP-circuit (de ontsteekcondensator) anderzijds.
De meting van 'stoor in het voedingscircuit van de gestoorde microprocessor geeft
immers een prima indicatie hoe erg de microprocessor gestoord wordt. 'sloor is
aangegeven in fig.3.1 en fig.3.2.

De meting van 'stoor vindt plaats met een Tektronix-stroomprobe met een gevoeligheid van 0.1 VIA.
Deze belast de stoorbron zo min mogelijk en zal nauwelijks invloed hebben op de loop en de groone
van aile geinduceerde stoorstromen op de pcb.
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ontsteekelektrode

hsp-bbel "

hsp-trafo -

Configuratie a: HoogspanninfPabel zonder mantel

Fig.3. 7 Plaatsing van de automaat in de ketel. De automaat
bevindt zich op de PCB.

3.3 Meetresultaten

Hierbij wordt ook nog de spanning aan de
secundaire zijde van de hoogspannings
trafo gemeten met een 1000:1 Tektronix
spanningsprobe waarvan de capaciteit zo
klein is dat de trafo hierdoor niet noe
menswaardig extra belast wordt. De boven
gedefinieerde signalen worden gemeten
met een Nicolet Digitizer Model 450. Dit
is een 2 kanaals a-bit, 200 MegaSamples
per seconde systeem. De sampletijd
bedraagt dus 5 ns. De bandbreedte van
het meetsysteem wordt volledig door de
Nicolet scoop bepaald en bedraagt 100
MHz (-3dB).

Voor beide configuraties zijn een groot aantal metingen verricht; verschillende bougiekappen zijn
gebruikt om de storingen tengevolge van 'dm te beperken:

kap zonder weerstand,
kap met 1.0 kn (Bremiekap met ± 20 pH zelfinductie)
kap met 1.4 !ill weerstand.

In Tabel 3.1 staan de gemeten resultaten voor de drie stromen. Per configuratie is l§~n representatie
ve opname gebruikt; een spreiding van een factor 2 is bij vonken maar ook bij stoorproblemen in
het algemeen gebruikelijk.

Uit de metingen blijkt zeker storing van de automaat op te treden wanneer de maximale waarde van
'5tOO' 7 ~ a A overschrijdt bij een stijgtijd van enkele tientallen nanoseconden. Oit is bijv. het geval
bij de twee-draadskabel met de R=0 n kap, configuratie a; de bijbehorende '5toO' en 'em is
weergegeven in grafiek 1 van bijlage 1. In aile overige configuraties trad geen storing van de
automaat op.
Gelijktijdige opnames van de stromen '5tOO' en 'dm voor configuratie a en b zijn opgenomen in de
grafiek 2 van bijlage 1 en de grafiek 3 van bijlage 2.

Met de 1,4 kQ kap kan een hsp-kabel zonder mantel, maar met extra retourkabel toegepast worden.
Uit de praktijk blijkt dat liever een zuivere weerstandskap toegepast wordt dan de Bremiekap met
zelfinductie, omdat deze laatste snel veroudert; de kap blijft niet spanningsvast (over de zelfinductie
komt wegens de grote stroomsteilheid van de ontsteekstroom in eerste instantie vrijwel de volle
ontsteekspanning te staan). De stroom '5tOO' blijft toch aan de hoge kant met uitschieters tot 2 A;
de marge t.O.V. de 7 A is te klein om storingsvrije werking van de automaat te garanderen.
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Tabel3.1

Representatieve gemeten waarde van de stromen voor de beide uitvoeringen van het HSP-circuit

a) Hoogspannlngskabel zonder mantel

Kap [0]
geen weerstand
loOk
1.4k

Idm max [A]
ca. 35.0

2.1
3.2

lem max [A]
ca. 18.0

1.2
1.7

I.toor max [A]
ca. 10.0

0.8
1.2

b) Coaxiale hoogspannlngskabel

Kap [0]
geen weerstand
1.0k
1.4k

Idm max [A]
20.1

3.1
3.6

lem max [A]
4.1
0.5
0.6

I.toor max [A]
3.0
0.3
0.4

3.4 Storingsinkoppeling

De ontsteking zelf vindt plaats in de branderkamer. Hierdoor zijn de velden die ontstaan door de korte
vonk enigzins afgeschermd door de branderbehuizing. Uitgekoppeld worden natuurlijk wei de velden
die gepaard gaan met de ontsteekstroom 'dm over de leidingen van het HSP-circuit. Des te compacter
dit HSP-circuit zal zijn, des te minder koppeling naar het CM-circuit zal optreden.
In beide configuraties is de uitvoering van het HSP-circuit EMC-technisch gezien ongunstig. De HSP
draad met een dichtbije aarddraad is niet goed als een compact circuit uit te voeren. De coax is aan
beide uiteinden voorzien van twee grote ·varkensstaarten·: delen van het circuit die in wezen korte
stukken twee-draadscircuit zijn, zie fig.3.2.b. Met name bij de aansluiting op de HSP-trafo bij de
pcb wekt de varkensstaart grote elektrische velden op, ongeveer even erg als bij de volledige twee
draadsuitvoering.
Aangezien deze uitvoering in het bestaande ontwerp niet gewijzigd kan worden, zal de H-veld
inkoppeling van 'dm' op het common-mode circuit, gereduceerd moeten worden. Dus de vraag wordt:
hoe kan 'em gereduceerd worden?

3.4.1. Model voor de H-veld inkoppeling

Er wordt uitgegaan van de modellen geschetst in fig.3.2. Aangegeven is hoe de stroom 'dm inkoppelt
op het common mode-circuit, en hoe de stroom 'em zou kunnen inkoppelen op het circuit voor'stoo,'
Hoe de kring van 'stoo, sluit, is niet geheel duidelijk; deze kring kan deel uitmaken van het CM-circuit,
danwel er inductief mee gekoppeld zijn. Enkele belangrijke parasitaire capaciteiten zijn gestippeld
aangegeven.
Voor de verhouding tussen 'em en 'dm kan de volgende formule opgeschreven worden, waarbij ervan
uitgegaan mag worden dat de parasitaire capaciteiten bij deze hoge stijgtijden (hoogste signaalfre
quentie in de ordegrootte van enkele tientallen Mhz) ideaal doorkoppelen [van der Laan, van Deursen
1991] /3/ en [Vance 1978) /4/:
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Coofiguratie b: Coaxiale hoogspanningskabel

Flg.3.2 Schematische weergave van de koppelingen tussen de stromen I.too,. 'dm en lem voor de beide gemeten
configuraties

:::
Z'o.

[3.1]

Hierin is:
Lem (H), de zelfinductie van het common mode circuit
Zt eu (a), de totale transferimpedantie van het DM- naar het CM-circuit.
Zcu d,aad (a), de totale oppervlakte impedantie van de retourkabel of mantel
ZFtJ chassis (0), de totale oppervlakte impedantie van het chassis

De ontsteekstroom-vorm kan benaderd worden door een trapeziumvormige puis met stijgtijd t, en
pulsduur td' De hoogste kantelfrequentie fm in het spectrum wordt gegeven door 1lfm,J Hz, aile
hogere frequenties vallen af met 1/f2. De frequentie fm bepaalt in grote mate de vorm van het
ontsteeksignaal en frequenties tot fm koppelen het beste door in het CM-circuit.

[3.2]M

Voor aile gemeten ontsteekstromen varieert bovengenoemde frequentie van 5 tot over de 100 MHz
(voorbij de bandbreedte van de gebruikte digitizer). De verhouding 'em en Idm wordt dan met behulp
van [3.21 gegeven door de eenvoudige formule:

Iem
I
dm

- L
cm

Hierin is M (H), de wederkerige inductie tussen common- en differential mode circuit voor dat deeI
dat als twee-draadskabel is uitgevoerd (de bijdrage van de varkensstaart voor de coax is vele malen
belangrijker dan de inkoppeling via de mantel).

Voor de schatting vanM' en Lem ' kunnen de volgende benaderingsformules worden gegeven:
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[3.3]

Hierin is:
t dd

t d ehass;s
rd

de afstand tussen de draden van het HSP-eireuit, in het geval van de coax de afstand
tussen de draden in de varkensstaart; t dd = 5 em
de gemiddelde afstand tussen het chassis en de retourdraad; 'd ehtlSS;s = 40 em
de straal van de retourkoperdraad eonfiguratie 8) rd = 0.1 em, eonfiguratie b)

rd = 0.4 em.

Hiermee wordt de sehaning voor M' - 8'10-7 H'm en Lem' - 1.4'10-6 H'm.

Berekening van M en Lem levert op met gebruik van [3.3]:

configuratie 8); zonder mantel:
M = 8'10-7 • 0.4 = 3.2'10-7 H
Lem = 1.4'10-6 • 0.4 = 5.6-10-7 H

configuratie b); met mantel:
M = 5.2'10.7 '0.12 = 7.9'10-8 H
Lem = 1.1 -10-6 • 0.4 = 4.4'10-7 H

Hieruit voigt voor eonfiguratie 8) : 'errl'dm - 0.6.

Hieruit voigt voor eonfiguratie b) : 'errl'dm - 0.2.

Hieraan blijken de metingen in tabel 3.1 goed te voldoen. Verder blijkt dat voor hoge frequenties
de koppeling tussen het common mode circuit en het stoorcircuit ongeveer constant is, namelijk
'stool'em - 0.7.

3.4.2 Reductie van de stoorstroom

De coaxiale kabel geeft een betere storingsonderdrukking dan de twee-draadskabel. Toch blijft deze
reductie 'stool'dm beperkt, slechts een factor 3 tussen configuratie a) en b). Oit komt door de lange
varkensstaarten ten opzichte van de relatief korte coaxiale kabel.

'stoo, kan verlaagd worden door de filosofie voor maatregelen tegen storingen, uiteengezet in
paragraaf 2.2, te volgen:

1) een reductie van de ontsteekstroom 'dm
2) verlaging van M
3) vergroting van Lem
4) verhoging van de stoorimmuniteit van de microprocessor

ad 1) In goede benadering mag ervan uitgegaan worden dat aile ontsteekstromen periodiek
gedempt verlopen; d.w.z. Rkap < 4LdrrlC, waarbij Ldm de zelfinductie van het OM-circuit
is, en C de opgeladen capaciteit in het HSP-circuit is. Zo levert een vergrote zelfinductie
(Bremiekap) een beperking van de stroomsteilheid op ~n verlaging van 'dm max. Oeze
reductie van de stroomsteilheid is een factor 10, zodat formule [3.2] nog steeds geldig blijft.
Het is dus de beperking van 'dm max (zie metingen) die uiteindelijk voor de grootste reductie
van de stoorstroom zorgt en niet de relatief geringe beperking van de stroomsteilheid.
Zo leveren een kleinere C en/of grotere Rkap ook reducties op van 'dm max, derhalve evenzo
van'stoo,.
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Ook is geprobeerd de hsp-kabel uit te voeren als een verdeelde weerstandskabel met een
totaal weerstand van 1.4 kO. Eventuele reflecties in de hsp-kabel door de eindafsluitingen
gevormd door de elektrode en de trafo die zorgen voor een verhoging van de stroomsteilheid
van de ontsteekstroom zouden zo beter gedempt worden. Deze kabel gaf echter geen
verbetering t.O.v. de normale polytheen hsp-kabel met de 1.4 kO kap. De verklaring hiervoor
ligt in het feit dat de beperking van de stroomsteilheid erg klein is, zodat de formule [3.2]
geldig blijft omdat de capaciteiten in het eM-circuit evengoed doorkoppelen. Een kabel met
een grotere verdeelde weerstand is niet toepasbaar, omdat dit teveel ontsteekenergie zal
kosten.

[3.4]

ad 2)

ad 3)

Op de verlaging van M is in het voorgaande onderzoek reeds ingegaan: coaxiale kabel,
meervoudige aansluiting van de retourkabel bij de elektrode de ideale situatie is een volledig
coaxiale invoer naar de hoogspanningselektrode, verplaatsing van het hoogspanningscircuit
naar de ontsteekelektrode etc. Bij deze laatste maatregel moet het ontwerp van de
branderautomaat wei opnieuw aangepast worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de coax pas
echt zinvol is bij kleinere varkensstaarten dan nu toegepast.

Nog betere reducties zijn haalbaar met de vergroting van de zelfinductie van het common
mode circuit Lcrn ' Om dit te bereiken worden ferrietringen toegepast; een ferrietring om beide
leidingen van de twee-draadskabel tesamen, of om de coaxkabel; in beide gevallen neemt
Lem toe. Let wei, dit is anders dan de vergroting van Ldm .

Zo zorgt een ideale ferrietring met JJ, - 1.104 met dikte d, = 0.02 m, buitenstraal '2
= 0.02 men binnenstraal '1 = 0.015 m voor een extra zelfinductie:

11
2

d'lJoLo JoL, ('2)L = 'In -
eM 2n ,

1

Met [3.4] levert dit Lem - n2 ·2.4·10-5 H (n = aantal doorvoeringen). Dit levert reeds bij
n = 1 (eenmaal doorgevoerd) in geval van configuratie 8 (zonder mantel) op Icrnlldrn - 0.01.

In de praktijk blijkt dit niet haalbaar omdat:
a) lem bij grote magneetvelden (> 200 AIm) voor verzadiging in het gebruikte ferriet zorgt.

b) het skineffect in het ferriet tot een verlaging van de effectieve zelfinductie kan leiden.
De freQuentie f6, waarbij de skindiepte gelijk is aan de dikte van de ferrietring ('2-'1/ (voor
freQuenties > '6 wordt I ex: 1tVw), wordt gegeven door:

(Hz) [3.5]

20

hierin is u, de soortelijke geleiding van ferriet.
Voor vergroting van Lem is gebruik gemaakt van het ferriet van Kitagawa TR 28-16-20
(Firma Dracon B.V., Tilburg); de'6 van deze kern is gelijk aan 100 MHz bij u, = 1'10-5

Sm-1• Oat wil dus zeggen dat bij de freQuenties die in dit stoorprobleem een rol spelen
de waarde van de zelfinductie van de ferrietkern nauwelijks wordt verminderd door het
skineffect.

c) de relatieve permeabilteit JJ, van het ferriet een functie van de frequentie is en begint
af te nemen voorbij een zekere freQuentie die ongeveer 5 MHz bedraagt voor de
toegepaste kern. Oat betekent dat voor de hoogste freQuenties in de ontsteekstroom
Lem enigszins zal afnemen.
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In grafiek 4 van bijlage 2 is te zien, dat ondanks de effecten a) en c) die leiden tot een
verlaging van de effectieve relatieve permeabiliteit van de gebruikte kern, de oorspronkelijke
stoorproblemen die optraden, verholpen zijn met drie ferrietkernen, zelfs in configuratie a:
met de kap zonder weerstand. De geleiders worden slechts eenmaal door de ferrietkern
gehaald om verzadiging van de kernen te voorkomen.

ad 4) Deze maatregel zou pas genomen moeten worden wanneer de bovengenoemde maatregelen
wegens het ontwerp niet mogelijk zouden zijn geweest om de storingen te verhelpen. Op
een door de fabrikant geleverde print waren de ingangen van de controller gefilterd met
condensatoren. Hiermee dacht de fabrikant de storingen verholpen te hebben. Er is niet
bekend onder welke omstandigheden deze RontkoppeldeRprint getest en goed bevonden
is. Deze print werkte bij ons niet storingsvrij bij gebruik van de twee-draadskabel met de
kap zonder weerstand. Dit geeft aan dat de storingsgevoeligheid van enkele automaten
afhangt van montageverschillen tussen onze ketels en die in het veld.

Geprobeerd is de microprocessor op een RnettereR manier te ontkoppelen dan reeds door
de fabrikant gedaan was, door een breed aardvlak boven en onder de microprocessor aan
te brengen. Toch is het hiermee niet gelukt de microprocessor te ontkoppelen omdat
stoorstromen, ondanks het extra aangebrachte aardvlak, niet effectief afgeleid konden
worden wegens het printontwerp. De RafgeleideRstoorstromen zullen elders op de print weer
voor inkoppelingen zorgen, zodat het probleem met een dergelijke ontkoppeling via
condensatoren niet opgelost kan worden wegens, het wat EMC betreft, niet doordachte
printontwerp.

3.5 Conclusies en aanbevelingen

Uit de metingen blijkt dat het model voor de H-veld inkoppeling een goede beschrijving van de
werkelijkheid is. De E-veld inkoppeling door de hsp-draad is vele malen kleiner. Niet is duidelijk hoe
CM-stroom op de print sluit en wat zijn relatie is met de stoorstroom 'stoaT" De vaste gemeten
verhouding tussen 'em en 'stoor geeft aan dat 'stoor deel kan uitmaken van de CM-stroom dan wei
inductief ermee gekoppeld kan zijn.

Het verschil in de storingsgevoeligheid van de automaat bij gebruik van een twee-draadskabel en
een coaxiale kabel is minder dan gewenst. De goede eigenschappen van de coaxiale kabel worden
maar zeer ten dele benut, als gevolg van de aansluitingen op de pcb en de ontsteekelektrode. Hier
is weinig aan te veranderen tenzij de automaatbehuizing aangepast wordt. In dit kader zijn het dichter
verplaatsen van het HSP-circuit naar de hoogspanningselektrode toe en het compact maken van
het HSP-circuit zeer effectief.

Configuratie aJ een polytheen hsp-kabel zonder mantel met 1.4 k.O kap kan toegepast worden; wei
aileen wanneer de extra retourkabel dichtbij de hsp-kabel aangesloten wordt bij de print en bij de
elektrode.
Om storingen effectief te onderdrukken moet de zelfinductie van het common mode-circuit middels
de juiste ferrietring(en) verhoogd worden. Betere ferrieten dan de toegepaste zijn zeker te vinden.
De twee belangrijkste eigenschappen zijn: grote L, d.w.z. een hoge Pr (tot enkele honderden MHz)
en hoge verzadigingsveldsterkte. In het optimale geval kunnen twee verschillende soorten
ferrietringen toegepast worden omdat een hoge Pr en een groot frequentiebereik niet samengaan.
Zo moet een ferrietring met een lagere Pr gebruikt worden om de allerhoogste frequenties toch nog
effectief te onderdrukken.
De ringen zijn getest bij de twee-draadsuitvoering, maar ze zijn zeker ook effectief bij de coaxkabel.
Reductie van de CM-stroom is EMC-technisch een goede methode, zonder dat de ontsteekstroom
hierdoor beinvloed wordt.
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Bij configuratie a) een polytheen hsp-kabel zonder mantel maar met extra retourkabeJ, is het tevens
gunstig dat de ontlaadcapaciteit C ten opzichte van een coaxiale kabellager is; dit /eidt tot verhoging
van de topspanning van de HSP-trafo tot 18 kV. Bij een "volledige" coaxiale kabel is dit 13 kV; voor
een kabel met voor de he/ft een mantel 15 kV.
Bij een volledige coaxiale kabel wordt de HSP-trafo ongunstig belast. De resonantiefrequentie van
het secundaire circuit is gemeten als 60 kHz, terwijl de voedende frequentie 100 kHz bedraagt. Oat
wil zeggen dat de hsp-trafo overwegend capacitief belast is, en minder spanning afgeeft. Een twee
draadskabe/ heeft een k1einere capaciteit en stemt de belasting beter af op de hsp-trafo. Hierdoor
wordt de kans op een vertraagde ontsteking veel kleiner, waardoor ook aan de secundaire
voorwaarde gesteld door de fabrikant is vo/daan.

Een nieuwe multilayer-print meteen continu aardings- en voedingsvlak kan de automaat bedrijfszeker
der maken. Een dergelijk ontwerp reduceert de H-ve/d inkoppeling omdat men de lussen effectief
klein houdt. Tegen E-velden vanaf het chassis en de hsp-kabel moet zowel de boven- als onderzijde
van de print afgeschermd worden; dit kan met een goed geleidend aardvlak dat verbonden is met
de "koude kant" van de secundaire winding van de hsp-trafo. AIIl§l§n multi-layer ontwerp garandeert
geen storingsvrije werking.
Voor elektronische ontwerpers en produktmanagers is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk
stadium te weten welk type printplaat gebruikt moet worden voor de gegeven signaalspecificaties.
Dit kan voorkomen dat dure en tijdsvertragende redesigns gemaakt moeten worden om aan EMC
specificatie te voldoen. In de tabel uit [van Doorn 1992) /5/ in bijlage 3 is getracht, uitgaande
van de stijgtijden van de signalen, een advies te geven voor het printplaattype dat gebruikt moet
worden. Tevens is een kostprijsindicatie gegeven en een aantal randvoorwaarden (met name voor
de aardstructuur) om de printp/aat EMC technisch goed te laten functioneren.

Dit praktijkvoorbeeld leert ons dat micro-e/ektronica nooit in ontwerpen geplaatst moet worden,
zonder dat er goed naar de EMC-eisen voor storingsvrije werking van de pcb gekeken wordt. Bij het
ontwerpen van de pcb moet rekening worden gehouden met de plaatsing ten opzichte van, en de
elektrische verbindingen met, de overige elementen aanwezig in het totale eindprodukt. Een garantie
voor storingsvrije werking is aileen te verkrijgen door het volledige eindprodukt te testen.
Anders gezegd: "pcb's kunnen niet goed ontworpen worden wanneer de ontwerper de e/ektromag
netische omgeving waarin de betreffende pcb terecht komt niet voldoende kent".

In dit onderzoek is aangetoond dat de oorspronkelijke branderautomaat met weinig, niet kostbare,
maatregelen tegen de storingen, veroorzaakt door een korte vonk, beschermd kan worden en had
kunnen worden.

Met dit onderzoek b/ijkt dat de methodiek om maatregelen te nemen zoals is voorgesteld in paragraaf
2.3 tot goede resultaten leidt in de storingsonderdrukking. Dit wordt des te beter bereikt wanneer
de methodiek vanaf het begin in het ontwerp wordt toegepast. Hiertoe za/ de ontwerper zich moeten
concentreren op de stromen/oop, zoals voor de oplossing van dit probleem met het gegeven model
is aangetoond.
Het EMC-bewust ontwerpen reduceert de op langere termijn te nemen dure EMC maatrege/en, verkort
de produktontwikkeltijd door minder printplaat-redesigns en kweekt meer goodwill bij de klanten.

De voorstellen die in dit onderzoek gedaan zijn, kunnen zonder meer met succes toegepast worden
in elke andere automaat die met een vonkontsteking werkt.
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Hoofdstuk 4

4.1 Inleiding

Dee/II, EMC-Maarrege/en regen de b/iksemonr/ading t@

EMC-Maatregelen tegen de bliksemontlading

Tegen de gevolgen van een direkte blikseminslag hebben we ons en onze woningen weten te
beschermen doormiddel van deugdelijke bliksemafleiderinstallaties, gebaseerd op vele tientallen jaren
ervaring (1750). De bliksemafleiderinstallatie heeft als taak brand te voorkomen. De langlopende
volgstromen in de bliksemstroom werden door deze installatie een voorkeursroute aangeboden,
zodanig dat de ontwikkelde warmte J i2Rdt niet tot buitensporige verhitting zou leiden. Daartoe
waren de koperdoorsnede en de overgangsweerstanden belangrijke grootheden.
Het wijd verbreide gebruik van elektronica componenten en systemen in de laatste tientallen jaren
heeft echter geleid tot het stellen van geheel nieuwe eisen aan de bliksemafleiderinstallatie. Indirekte
inductieve effecten met korte spanningspieken als gevolg leidden bij de vroegere elektronicabouwste
nen nog niet tot beschadiging of verstoring. Nu worden de steeds sneller, en kleiner wordende
microelektronicacomponenten reeds door korter durende, en geringere overspanningen in gevaar
gebracht.

In het algemeen kan gezegd worden dat de schade als gevolg van door bliksem geinduceerde
overspanningen vele malen groter is dan de schade, ontstaan door directe blikseminslagen.
Elektronische Dataverwerkingssystemen (EDV-systemen) en Meet-, Stuur- en Regelsystemen (MSR
systemen) worden zowel gebruikt in de wetenschap alsook in aile takken van de industrie. Deze
systemen hebben verbindingen van gebouwtot gebouw, waarbij de ontwikkeling naar nieuwe vormen
van facilities management toegaat, waarbij volledige processen, op afstand computer gestuurd
worden zonder dat er menselijke handelingen aan te pas komen.
Hieruit blijkt dat bij deze bestaande en in de toekomst steeds sterker wordende afhankelijkheid van
EDV-systemen, het uitvallen van deze systemen tot enorme catastrofes kan leiden.
De eisen aan een deugdelijke bliksembeveiligingsinstallatie gaan nu steeds meer in de richting van
het afleiden van de bliksemstroom, waarbij intern in het gebouw geen storingen aan de systemen
mogen optreden. Natuurlijk blijft de voorwaarde dat dit brandvrij moet gebeuren bestaan. In plaats
van de duur en de grootte van de bliksemstroom wordt de di/dt in de bliksemstroom veeI belangrijker.
Een nieuwe kijk op bliksembeveiliging is daarom noodzakelijk.

4.1.1 Onderzoekbeschrijving

Wegens bovengenoemde redenen is de belangstelling voor bliksem geinduceerde overspanningen,
die micro-elektronica kunnen beschadigen, sterk toegenomen. IIlustratief hierin is de in november
ter kritiek uitgeven nieuwe ontwerpnorm NEN 1014 door het Nederlands Normalisatie Instituut
genaamd: "Bliksembeveiliging".

Het blijkt echter dat gevoelige apparatuur beschermen tegen overspanning ingewikkelder is dan het
gewone "afleiden" van de bliksem. Uit mijn inventarisatie van de huidige kennis in het bliksemonder
zoek en van de bliksembeveiliging, zijn de volgende punten naar voren gekomen:

a) Men gaat vaak ten onrechte uit van de wetten van Kirchhoff, terwijl de volledige wetten
van Maxwell gebruikt zouden moeten worden; dit kan leiden tot een verkeerde
aardingsgedachte en ondoordachte "potentiaal"-vereffening.

b) Men gaat niet goed genoeg na waar de stoorstromen ten gevolge van een bliksemstroom
lopen. Het begrip transferimpedantie is niet voldoende bekend. Wanneer de groone van
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de stoorstromen en de paden bekend zijn waarin deze lopen, kunnen daar eenvoudigere
en vaak betere EMC-maatregelen tegen genomen worden. Een betere aardingstructuur
is effectiever dan het ondoordacht plaatsen van veel overspanningsafleiders of extra
aardpennen.

c) In de Iiteratuur wordt niet gekeken naar de ladingsverdeling op een gebouw, onmiddellijk
voor blikseminslag; dit zou extra informatie kunnen geven over de grootte van de bliksem
stroom en de bescherming daanegen.

d) Er wordt met ingewikkelde modellen gerekend, zonder dat de stroomverdeling over het
ontladingskanaal en het proces van ladingsneutralisatie voldoende bekend zijn. Vaak
worden dergelijke modellen opgezet om de gemeten -verre- velden te modelleren; voor
een bliksembeveiligingsconcept zijn echter met name de -nabije- velden belangrijk.

Op basis van deze inventarisatie is mijn onderzoeksopdracht als voigt geformuleerd:

Probeer tot een verantwoord bliksembeveiligingsconcept te komen voor een gebouw met daarin
storingsgevoelige systemen, waarin de bovengenoemde opmerkingen centraal staan. Besteed ook
aandacht aan de ingaande leidingen in dat gebouw en de stoorstromen die daarover binnenkomen.
Maak daarbij gebruik van de beveiligingsconcepten, ontwikkeld door de vakgroep EHC.

Er is een literatuurstudie verricht, en er zijn diverse berekeningen gedaan. Door ons gezochte
gegevens bleken schaars te zijn. Echter, de publicaties van E. Montandon [Montandon 19911/3/
en van M. van Riet (Riet 19901/6/ geven goede informatie m.b.t. punt a) en b).
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4.2 De bliksemontlading

4.2.1 Inleiding, historisch overzicht

Alvorens te beginnen met het geven van een ontwerp voor een degelijke beveiliging of bescherming
van bouwstructuren tegen een grillig natuurverschijnsel, is het noodzakelijk de belangrijkste
kenmerken van dit natuurverschijnsel te kennen. De bliksem, veelal gepaard met donder, heeft de
mensheid angst, maar zeker ook respect afgedwongen. Ongetwijfeld een van de oorzaken waarom
bliksem sinds de 188 eeuw thema van onderzoek is voor vele wetenschappers.
Na de ontdekking van de elektrische vonk door Leibnitz in
1671 , en van de door von Guericke gebouwde elektriseerma
chine, werd voor het eerst de elektrische aard van bliksem
onderkend door Sir Isaac Newton in de 188 eeuw, en later
door Benjamin Franklin 11 752). Franklin was ook de uitvinder
van de bliksemafleider. Echter, de oude Egyptenaren hebben
al bliksemafleiders beschreven, bestaande uitmasten waarop
koperen lamellen werden aangebracht, die opgericht werden
naast tempels. Na Benjamin Franklin was er geen significante
vooruitgang in het begrip van de bliksemontlading, totdat in
het einde van de 198 eeuw de fotografie en de spectroscopie
hun intrede deden. Pockels [Pockels 18981 /7/ mat voor
het eerst de bliksemstroom in Duitsland. Hij analyseerde het
magnetisch veld in bazalt geinduceerd doordichtbije bliksem
inslagen, en schatte daarmee de bliksemstromen.
Modern bliksemonderzoek is begonnen door Wilson [Wilson
1916] /8/ in Engeland. Wilson bepaalde de ladingsstruc
tuur in een onweerswolk op basis van elektrisch-veldme
tingen.

Bijdragen aan het huidige begrip van de bliksemontlading Fig. 4. 7Frank/ins experiment waarmee hij
komen van onderzoekers van de gehele wereld. Ondanks aantoont dat onweerswo/ken e/ektrische
onze uitgebreide kennis van elektriciteit, is aan de bliksem lading dragen. Uit M. Uman IS/.
nog steeds een eigen karakter voorbehouden; het laatste
woord daarover is zeker nog niet gezegd. Redelijk goed bekend zijn de processen bij het ontstaan
van de ladingsverdeling binnen een wolk. Nog onvoldoende opgehelderd zijn de bliksem zelf, het
vormen van het 'Ieader'-kanaal, zijn ladingsverdeling, enz.

2.2 Elektriciteit in de lucht

De aarde vormt met de ionosfeer een bolvormige condensator. Een elektrode wordt gevormd door
de grond, de andere door de ionosfeer. De elektrische geleidbaarheid van lucht neemt snel toe met
de hoogte door de sterke ionisatie, hoofdzakelijk veroorzaakt door ultraviolet Iicht en rontgenstraling
van de zon. In de ionosfeer Idit is de laag tussen de 50 km en 1000 km boven de zeespiegel) zijn
de zuurstof- en stikstofmoleculen in geladen enkelvoudige en samengestelde atomen, nu allen ionen
genoemd, uiteengevallen. Hieraan dankt de ionosfeer haar naam. In de ionosfeer is de concentratie
der positieve ionen ongeveer 20% groter dan de concentratie van de negatieve ionen. Hiermee
correspondeert een negatief geladen aardoppervlak en er bestaat een continu atmosferisch elektrisch
"mooi weer" veld, naar de aarde toegericht met een veldsterkte van ongeveer 100 tot 130 V1m aan
het aardoppervlak. Cit statische veld is sterk afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Zo zijn in de Sahara waarden gemeten van 1500 VIm, terwijl bij een onweersbui 10 kV/m niet
ongebruikelijk is.
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Fig.4.2 De rol van de onweerswolk als elektrostatische machine ofbat
teri; om het aardoppervlak negatief en de ionosfeer positief geladen
te houden. Uit M. Uman 19/.

Het vermoeden is dat de onweers
wolk de motor is van deze enorme
elektrostatische machine. B1iksemin
slagen over de gehele wereld vinden
plaats met een frequentie van zo'n
100 inslagen/sec. Zoals aangegeven
in fig.4.210pen atmosferische stromen omlaag in het -mooi weer- gebied en omhoog boven de on
weerswolk. In 90% van aile inslagen leveren onweerswolken negatieve lading aan de aarde, door
bliksem, regen en corona-ontladingen.

De veldsterkte neemt snel af met de
hoogte en is op 1 km nog slechts
30 V1m. Het potentiaalverschil tus
sen het aardoppervlak en de iono
sfeer bedraagt in -mooi weer- gebie
den ongeveer 300 kV. Om dit poten
tiaalverschil te kunnen opbouwen
heeft de aarde ongeveer 30 kC nega
tieve lading verdeeld over haar op
pervlak, en een gelijke positieve la
ding is verspreid doorde atmosfeer.
Omdat de lucht tussen de ionosfeer
en de aarde niet volledig isolerend
is, ontstaat er een stroom, zodat
aldus een neiging ontstaat tot neutra
lisatie. Het -'eeglekken- van deze
immense aardse condensator gebeurt
met een tijdconstante RC van orde
van 10-103 sec. In -mooi weer- ge
bieden is deze atmosferische -Iek
stroomdichtheid- ca. 10.12 A/m2•

4.2.3 De elektrificatie van de onweerswolk

De meeste studies naar elektrische velden in wolken iijn verricht aan het wolktype cumulonimbus,
de veroorzaker van de onweersbui. Deze elektrische veldmetingen hebben een goede indruk gegeven
van de ladingsverdeling in een onweerswolk, weergegeven in fig.4.3.
Zoals reeds in het beknopte historische overzicht is aangegeven, werd een model voor de
ladingsstructuur ontwikkeld in het begin van de dertiger jaren door Uman. Het model werd opgezet
op basi6 van statische vertikaal-elektrische veldmetingen aan de grond, maar ook aan de hand van
de elektrische veldveranderingen tijdens bliksemontladingen. In dit model [Uman 1987] /9/ vormen
de ladingen in de onweerswolk een elektrische dipool, d.w.z., een positief ladingsgebied P met een
totale lading Op geplaatst boven een negatief ladingsgebied N met totale lading ON' Later in de
dertiger jaren werd het dipool-model door Simpson en Scrase geverifieerd met behulp van elektrische
veld metingen verricht in Zuid-Afrikaanse onweersbuien, en zij voegden nog een klein gebied met
positieve lading Op toe, gelokaliseerd in de basis van de onweerswolk. Een fundamenteel probleem
bij het ontwikkelde dipool model is echter dat in werkelijkheid noch de elektrische velden noch de
ladingen die daarvoor verantwoordelijk zijn, in statisch in de tijd zijn. Snelle bliksemontladingen en
de daarop volgende langzame elektrische veldopbouw zijn hier oorzaken van. Toch geeft het
dipoolmodel een vrij goede weergave van de elektrische velden in een laag aktieve onweerswolk.
In de grafieken van fig.4.5 is niet meegenomen dat corona-ontladingen, die verschijnen aan allerlei
uitstekende objecten van het aardoppervlak, de grootte van de veldsterkte aan het aardoppervlak
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F/g.4.3 De verdeling van de elektrische lading en de luchtstromingen in een typische onweerswolk,
in het begin van haar oplossingsfase, opgesteld door Simpson en Scrace (1937).

beperken.

Fig.4.4 Enkele dipoolconfiguraties voor onweerswolken.
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Metingen in onweerswolken in Engeland
(1941 ) gemaakt door Simpson en Robinson
leidden tot de volgende waarden voor Opr
ON en Op' respectievelijk + 24 C op 6 km,
24 C op 3 km en + 4 C op 1,5 km.
De metingen van Simpson en Scrase lever
den de volgende waarden: Op = + 40C op
10 km hoogte, ON = -40C op 5 km hoogte
en Op = 5 C op 2 km hoogte. Dit zijn de
gemiddelde waarden voor de onweerswolken
in Zuid-Afrika. Deze hoogtes zijn gemeten
vanaf het aardoppervlak.
Taniguchi et 81 [Taniguchi 1982] /10/
ontdekken dat Japanse winterse onweersbui
en kwalitatief dezelfde ladingsverdeling
hebben als de convectieve onweersbuien in

de zomer, maar dat de ladingscentra in de winter zich op een lagere hoogte bevonden. Het blijkt
dat het negatieve ladingscentrum zich bevindt op een hoogte, waar de luchttemperatuur varieert
tussen 0 en -10 0 C. In onze streken is dit 's winters op ongeveer 1 km hoogte en's zomers op 2
tot 4 km hoogte. Op basis van deze gegevens is voor verschillende dipoolconfiguraties het vertikale
veld aan de grond berekend (zie ook paragraaf 4.6.2), waarbij het aardvlak voor het vertikale veld
in goede benadering mag worden voorgesteld als een oneindig goed geleidend plat vlak. De dipool
ladingen voor Nederland zijn afgeschat met de Japanse waarden, die gemiddeld ongeveer 5 C hoger
Iiggen dan de Engelse waarden.
Dit leidt tot enige dipoolconfiguraties, afgebeeld in fig.4.4. De door mij berekende vertikale
veldsterkten zijn afgebeeld in fig.4.5. De richting van het -mooi weer· veld is negatief, zie fig.4.2.
Hieruit blijkt dat de gemiddelde statische vertikale veldsterkte onder een onweersbui aan de grond
ongeveer 10 kV1m bedraagt. Het E-veld zou groter kunnen worden wanneer de positieve ruimtelading
Op niet in de basis van de wolk aanwezig zou zijn (dipoolconfiguratie 5) of wanneer de dipoolcon
figuratie zo zou zijn als gedefinieerd voor configuratie 3. Uit deze grote statische E-velden blijkt reeds
dat deze dipoolconfiguraties niet werkelijk kunnen bestaan, omdat reeds lang een blikseminslag plaats
zou hebben gevonden. Immers uit [Uman 1987] /9/ blijkt dat het vertikale elektrisch veld aan de
grond enkele seconden voor de bliksem inslag gemiddeld zo'n 8 kV/m bedraagt.
Met behulp van de berekende veldsterkten aan de grond is het mogelijk de totale oppervlaktelading
aan de grond te berekenen als functie van de afstand volgens JE:oE(r)217J'dr van 0 tot R. Voor de
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Fig. 4. 5 De berekende vertikale elektrische veldsterkte op
het aardoppervlak voor de gedefinieerde dipoolconfigura
ties.

verschillende dipoolconfiguraties leidt dit tot de grafieken in fig.4.6:
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Fig. 4. 6 De totale geinduceerde oppervlakte lading op het aardoppervlak als
functie van de afstand.

Uit deze berekening blijkt dat de gemiddelde geinduceerde lading op het aardoppervlak onder de basis
van een onweerswolk ongeveer gelijk is aan 4 C.

Men kan inzien dat het negatieve ladingscentrum zich bevindt op een hoogte met een zekere
temperatuur, door te bedenken dat bij het bevriezingsproces van wolkendruppels diverse
mechanismen van ladingsscheiding aangetoond zijn.
Nu blijft de vraag, welke mechanismen deze ladingsscheiding of opbouw van deze dipoolstructuur
(elektrificatiel van de onweerswolk veroorzaken. Daarvoor is het goed heel in het kort de fysische
processen in een onweerswolk te beschrijven.
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De onweerswolk onderscheidt zich in de eerste plaats van de gewone regenwolk door zijn donker
zwartgrijze kleur. De vorm van de wolk doet aan een aambeeld denken, met aan zijn contour dikwijls
sferische kleine wolkjes (donderkopjes), weldra vergezeld van flauwe Iichtflitsen (ontladingen in de
wolk zeit) en dondergeroffel. Deze onweerswolk kan zich uitbreiden tot in de tropopause op 15 km
hoogte. Op deze hoogte vindt de overgang plaats tussen de troposfeer en de stratosfeer. Horizontaal
kan deze wolk wei een diameter van 10 km aan zijn basis hebben. Een vertikale uitbreiding van een
onweerswolk vereist de aanwezigheid van onstabiele luchtmassa's, die op hun beurt een gevolg
zijn van sterke temperatuursgradiinten. Haar levensduur bedraagt ca. 2 uur, waarbij ze in haar
evolutie 3 fasen doormaakt:
de ontwikkelingsfase, de maturiteitsfase en de oplossingsfase.

In de ontwikkelingsfase zal de top van de wolk, die warmer is dan de omringende omgeving, snel
stijgen, waardoor de instabiliteit eigen aan de originele luehtmassa toeneemt naarmate de waterdamp
in de hoogte condenseert. Deze opwaartse stroming brengt de wolk op een temperatuur, die
aanzienlijk lager is, ± -40 °C. De snelheid van deze opwaartse luehtstroming kan in het midden
van de wolk 30 m/s zijn.

In de tweede fase, de maturiteitsfase, groeien de waterdampdruppeltjes door cohesie uit tot
regendruppels, die onder invloed van de zwaartekracht naar het aardoppervlak gebracht worden,
waardoor neerslag ontstaat. Uiteindelijk wint de neerwaartse neerslagstroming, door het aanzuigen
van droge koude lueht ter hoogte van de periferie van de onweerswolk, en een hierdoor verder
afkoelen van de luchtmassa, het van de opstijgende warmtestroming waarmee de oplossingsfase
is ingezet. De wolk verspreidt daarna de laatste neerslag, die afneemt naarmate de opwaartse
stroming, waardoor de neerslag gevoed werd, verzwakt. De onweerswolk lost verder op, ofweI door
verdamping ofwei door afbrokkeling en verspreiding van enkele wolkenresten, waarbij het aambeeld
van de onweerswolk vervangen wordt door een cirrussluier.
In de ontwikkelingsfase zijn warmte en vochtigheid noodzakelijke elementen voor de vorming van
onweerswolken. In ons land ontstaan buienwolken bijvoorbeeld 's zomers boven het verwarmde
landoppervlak en in de herfst- en winterperiode boven het dan relatief warme kustwater.

Fundamenteel zijn er twee theoriein die de ladingsopbouw in de onweerswolk verklaren kunnen:
(1) neerslag theoriein en (2) convectie theorieen. De eerste worden in de literatuur als belangrijkste
beschouwd, maar beide typen kunnen een rol spelen bij de elektrifieatie van de onweerswolk. Beide
theoriein zullen kort toegelicht worden .

(1) In de neerslag theorieen [Reynolds et al. 1957] /11/ werken de zware omlaagval
lende deeltjes in op de Iichtere deeltjes die door convectie omhoog gedreven worden.
De wisselwerking tussen deze beide deeltjes zorgt ervoor dat de zwaardere deeltjes
negatief geladen worden en de Iichtere deeltjes positief. De zwaartekraeht en
convectie zorgen ervoor dat de deeltjes met tegengesteld ladingsteken gescheiden
worden en zo een dipool vormen. Zo zorgen botsingen tussen hagel- en ijs-kristallen
dat twee aanvankelijk ongeladen deeltjes na de botsing tegengesteld elektrisch
geladen zijn .
Ook inductie-effecten kunnen een rol spelen waarbij twee ongeladen maar wei door
het bestaande elektrische veld gepolariseerde deeltjes zodanig botsen, dat het Iichtere
omhooggaande deeltje lading absorbeert van de onderkant van het zwaardere
omlaagvallende deeltje.

(2) In de eonvectieve elektrificatie theoriein, wordt de lading die zieh dieht bij het
aardoppervlak bevindt of in gebieden van varierende elektrische geleiding, door de
luchtstromingen die samenhangen met het onstaan van een onweerswolk bijeenge
bracht. Williams (1985) geeft enkele redenen waarom de neerslagtheorie onvoldoen
de is voor de elektrificatie van onweerswolken. Convectiemechanismen kunnen ook
een belangrijke rol in de ladingsscheiding spelen.
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De kleine positieve lading in de basis van de onweerswolk kan onstaan door de volgende
voorgestelde mechanismen:

(1 ) een mechanisme dat gelijk is aan het gepostuleerde mechanisme voor de opbouw
van de hoofdladingsdipool. Bijvoorbeeld hagelstenen die vallen door een wolk van
gekoeld water en ijskristallen met temperaturen tussen 0 en -20 °Czoals voorgesteld
door Jayaratne en Saunders (1985) op basis van laboratorium experimenten.

(2) het vrijkomen van positieve corona van de grond en zijn daaropvolgende beweging
naar de basis van de wolk, zoals voorgesteld door Malan en Schonland (1951).

(3) de afvoer van negatieve lading door de bliksem zoals voorgesteld door Marshall en
Winn (1985).

Het mag duidelijk zijn dat het exacte mechanisme voor de ladingsopbouw binnen een onweerswolk
nog steeds niet bekend is. Er ontbreekt beslissend experimenteel bewijs ten gunste van een of
meerdere van de bekende theorieen en verschillende mechanismen zijn wellicht tegelijk actief.

4.2.4 Het mechanisme van blikseminslag

Indien de eerder genoemde ladingscentra groot genoeg zijn en de onweerswolk zich in de
maturiteitsfase bevindt, veroorzaakt de negatieve onderzijde van de wolk door influentie een positieve
lading in het daaronder Iiggende aardoppervlak (zie ook fig.4.2). Ais de wolk verschuift, schuift het
positief geladen oppervlak van de aarde mee, als was het de schaduw van de wolk. Grote en lange
objecten worden nog meer positief geladen dan de grond waarop zij staan. Aan deze objecten zal
zelfs corona verschijnen onder invloed van de veldversterking die plaats vindt op de hoogste punten
van deze lange objecten. De luchtlaag tussen de grond en de lucht fungeert als een vrij goede
isolator, die de wolk ervan weerhoudt de positieve lading van de grond te betrekken. Zowel tussen
de ladingscentra in onweerswolken alsook tussen een ladingscentrum in de onweerswolk en de
influentielading op het aardoppervlak zijn ontladingen mogelijk. Het eerste type ontladingen is de
zogenaamde wolk-wolkbliksem of "wolkenbliksem". Het laatste type ontladingen, waarin wij het
meeste geTnteresseerd zijn, omdat deze ontladingen meestal tot de grootste schade kunnen leiden,
is de wolk-aardebliksem of "aardbliksem".

Bij dit laatste type is het zeker niet
zo dat ontlading optreedt, wanneer
de doorslagveldsterkte van lucht
tussen de wolk en het aardopper
vlak overschreden wordt. Die be
draagt in lucht met neerslagdeel
tjes nog minstens 1'106 V1m. De
gemiddelde veldsterkte juist onder
een onweerswolk is ongeveer 10
keer geringer, zie tabel 4.1 uit
£Taniguchi 19821 /11/. De veld
sterkte aan het aardoppervlak is
dan nog een factor 100 geringer.

Tabel4.1
Elektrische veldmetingen in de periferie van de onweerswolk

Gemiddeld Hoogste waarde
E-veld E-veld Type

Onderzoek (Vim) (Vim) Meting

Winn et 8/. (1974) 5-8'104 2'105 Reketten
Winnets/. (1981) 1.4'105 8eI1onnen
Kasemir et a/. (1978) 1'105 2.8'105 Vliegtuig
Imyanitov fit 8/. (1972) 1'105 2.5'105 V1iegtuig
Evans (1969) 2'105 Sonde
Fitzgerald (1976) 2-4'105 8'105 Vliegtuig

Uit metingen van het veranderende
elektrische veld, gedaan door
Krehbiel et al. [Krehbiel et al. 1979] /12/, blijkt dat deze beginnende corona-ontlading ongeveer
op dezelfde hoogte start waar het negatieve ladingscentrum zich moet bevinden, bij de luchttempera
tuur van ongeveer 0 tot -10 °C. Deze ontlading breidt zich uit over afstanden van 10 tot 100 m
met tussenposen van ca. 50 ps, ook wei de "stap"-afstand genoemd.
Dit voorontladingskanaal, ook wei"stepped leader" genoemd naar zijn verschijningsvorm, beweegt
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voort met een snelheid Vs van ongeveer 2.105 m/s. Het verloop van de stepped leader is duidelijk
te zien in fig.4.7, waar de opname te zien is zoals die door een ·Boys- camera (camera waarin de
film tijdens de opname met een constante snelheid voor de lens wordt geschoven) opgenomen zou
worden. De -Boys·-foto's laten zien dat het onderste deel van de leader het helderste deel is (dikker
weergegeven in fig.4.7). De ·stap·-afstand is meestal gelijk aan dit heldere deel.

Er is nog steeds geen bevredigende kwantitatieve verklaring voor het optreden van de stepped leader.
Enkele theorieen voor het mechanisme achter de stepped-leader zijn ontwikkeld door Schonland (1938,
1953). Wagner en Hileman [Wagner en Hileman 1958, 1961] /13/ en /14/, hebben een
leader model opgesteld dat wei gebaseerd is op laboratorium experimenten, waarin in het onderste
deel van het ontladingskanaal beurtelings in glimontladingsfase dan wei in boogontladingsfase verkeert.
Deze theorie gaat er van uit dat het corona-ontladingsgebied op de kop van de leader bestaat uit
diverse, van elkaar onafhankelijke ontladingskanaaltjes. Naarmate deze kanaaltjes langer worden
neemt de stroom toe, totdat de stroom zo groot wordt dat een boogontlading inzet, die de overige
ontladingskanaaltjes allemaal als het ware kortsluit. Dit is dan de heldere stap in de leader.

T
- .stijlI '"

tRllurn 1b
'-- -=;;;;.;..---'I......:.=__--'S'-tr-GU...j L..._........._ .....

Wanneer de overslagafstand hd is bereikt
zullen vanaf aarde verschillende streamers
geinitieerd worden op die plaatsen waar
de veldsterkte het grootste is. Dit gebeurt
wanneer de •stepped leader· zich heeft
uitgebreid tot op 10 - 100 m afstand van
de aarde. Deze geinitieerde streamers
worden vangontladingen genoemd, die zich
naar de ·stepped leader· toe bewegen.
Zodra de snelste van deze geinitieerde
streamers zich met de ·stepped leader·
verenigt op een hoogte van 10 tot 50 m,
de zogenaamde contaetafstand h c' onstaat
een zeer Iichtintensieve ontlading, die zich

Fig.4.7 fa} b/iksemins/ag opgenomen met de "boys" camera over de ·stepped leader· voortplant naar
fb} zelfde b/iksemins/ag meteen norma/e camera. Uit Uman19/. de wolk. Dit is de hoofdontlading of return

stroke, die zich voortplant met een
gemiddelde snelheid van 1'108 m/s. Deze hoofdontlading voert een unipolaire stroom (zoals reeds
aangegeven in 90% van de gevallen negatief, d.w.z. negatieve ladingscentra van de wolk worden
afgevoerd naar aarde), zodat de conventioneel gedefinieerde stroom opwaarts gericht is. Deze
hoofdontlading bereikt in enkeleps zijn maximale waarde en neemt vervolgens min of meer exponentieel
af met een tijdconstante van 20-1 00 ps. De gemiddelde piekstroom ~ bedraagt 20 ~ 40 kA, alhoewel
incidenteel stromen boven 200 kA zijn waargenomen (dit betrof positieve ontladingen). In bijlage 4
zijn de getabelleerde statistische waarden van onder andere deze stroomwaarden en andere
bliksemparameters te vinden uit [Berger et al. 1975] /15/. Het mechanisme van blikseminslag
is nogmaals weergegeven in fig.4.8 uit [Po Viemeister 1972] /16/.

In afbeelding 1 van fig.4.8. zijn duidelijk de afzonderlijke ontladingskanaaltjes te zien in het corona
ontladingsgebied aan de kop van de streamer. In afbeelding 3 is de stroom in een van deze
ontladingskanaaltjes reeds zo groot geworden dat een boogontlading onstaat, die in afbeelding 4
leidt tot kortsluiting van aile overige kanaaltjes, resulterend in een heldere stap van de stepped leader.
In afbeelding 7 is de overslagafstand hdreeds bereikten worden vangontladingen vanaf aarde gestart.
In de afbeeldingen 7-12 is te zien dat positieve streamer ontladingen geinitieerd worden vanaf lange
objecten op de aarde.
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Rg.4.8 Het beeld dat de stepped leader verlclaart ten gevolge van onzichtbare eoronahoofdontlading, waaruit
diverse ontladingskanaaltjes ontstaan. Uitleg zie tekst. Vit Viemeister I.e..

In afbeelding 10 is juist de contactafstand he bereikt en in 11 treedt kortsluiting van de stepped leader
met de vangontlading op, wat uiteindelijk overgaat in de hoofdontlading of return stroke in afbeelding
12. Het snel vrijkomen van de returnstroke energie verhit het leader-kanaal tot een temperatuur nabij
de 30.000 K. Deze enorme temperatuursverhoging genereert een hoge druk kanaal dat zeer snel
naar buiten expandeert en zorgt voor de geluidsgolf, die wij herkennen als donder.

Hiermee kunnen in het bliksemproces 4 fasen onderscheiden worden:

fase 1) ontstaan onweerswolk: totale duur ± 60 min.
fase 2) voortplanting stepped leader: fase waarin de stepped leader zich voortplant vanaf de wolk

totdat de overslagafstand is bereikt. Totale duur ± 20 ms.
fase 3) vangontladingsinitiatie: fase waarin de vangontladingen vanaf aarde worden geinitieerd en

zich naar de stepped leader toebewegen. Beide treffen elkaar op de contactafstand. Totale
duur ± 1 ps.

fase 4) de hoofdontladingsfase: fase waarin het hoofontladingskanaal ontladen wordt. Totale duur
enige tientallen microseconden.

Tot nu toe is het meettechnisch niet gelukt de stromen in fase 3 te onderscheiden van de stromen
in fase 4. De stromen in fase 3 worden afgeschat op enige honderden Amperes [Uman 1987) /9/.
Hoe het verband is tussen de overstekende lading in de vangontlading en de gemeten stroom is erg
moeilijk. Hier moet uiterst precies Ramo-Shockley toegepast worden [Ramo 1939) /17/.

Het is doorgaans niet zo dat de onweerswolk in een keer wordt ontladen. De totale lading ON zoals
die in paragraaf 4.2.3 geintroduceerd is, is verdeeld over gebieden in de wolk waarin een verhoogde
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Fig.4.9 Een volgontlading van een meervoudige ontlading haalt zijn lading uit een ander gebied
van de onweerswolk. Uit /Vtemeister 1972//161.

ruimteladingsdichtheid aanwezig is. Bewijs voor deze op verschillende plaatsen geconcentreerde
ladingsverdeling, wordt gevonden uit het feit dat individuele hoofdontladingen in een meervoudige
hoofdontlading uit verschillende gebieden in de wolk lading wegnemen. Krehbiel et s/. [Krehbiel et
sl. 1979] /131 vonden dat de negatieve ladingscentra die na elkaar ontladen werden door de meervoudige
ontladingen, zich vooral in de horizontale richting naast elkaar bevonden.
Dit principe wordt nog eens toegelicht in fig.4.9.
Dus na de eerste hoofdontlading voigt een zekere ladingsherverdeling binnen de wolk, wat gepaard
kan gaan met een wolk-wolk ontlading. Afbeelding 4 van fig.4.9 laat dit zien. Langs het reeds voorgeioni
seerde kanaal van de voorgaande hoofdontlading herhaalt zich het proces van voorontlading en hoofdont
lading na enkele hondersten van seconden weer. Deze bliksemontladingen zullen in het vervolg de
volgontladingen genoemd worden.
Nu is het verloop van de voorontlading continuo Geen vertakkingen zijn meer te zien, er is immers
een reeds goed geleidend, geioniseerd kanaal beschikbaar, zodat ook de voortplantingssnelheid van
de voorontlading met ongeveer 1-108 m/s veel hoger ligt dan van de initiale voorontlading. Deze
volgontladingen worden in plaats van -stepped- leaders dan ook -dart-leaders genoemd. In fig.4. 7,
bij de opname van de -Boys- camera, is te zien dat nog een volgontlading plaatsvindt. Wat opvalt
is dat de negatieve volgontlading doorgaans een lagere amplitude en een grotere steilheid heeft dan
de hoofdontlading. Dit betekent dat de negatieve volgontladingen met de grootste di/dt's bepalend
kunnen zijn voor de te nemen maatregelen tegen storingen.
Bij meervoudige ontladingen kunnen tussen de afzonderlijke ontladingen, en aan het einde van een
meer- of enkelvoudige ontlading, continue stromen lopen van zo'n 100 tot 300 A. Het stroomverloop
als functie van de tijd voor een willekeurige meervoudige ontlading is gegeven in fig.4. 1O. De tijden
tussen iedere ontlading bedragen zo'n 40 tot 80 ms. De totale tijd van een inslag, vanaf de eerste
voorontlading tot na de laatste volgontlading bedraagt ongeveer 0,5 S.
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Fig.4. 70 H~t ver/oop van een meervoudige ont/ading. Vit
ontwerp NEN 7074, november 7997.

4.2.5 Categorieen van bliksemontladingen

In het algemeen wordt van een positieve ontlading gesproken wanneer de bliksemstroom van de
wolk naar aarde loopt en er wordt gesproken van een negatieve ontlading wanneer deze stroom
van aarde naar de wolk loopt.
Bij wolk-aarde ontladingen kan afhankelijk van de polariteit van de lading op de ·stepped leader·
gesproken worden van een positieve of een negatieve ontlading (hierbij moet wei de voortplantings
richting van het kanaal gedefinieerd zijnl. De voorontJading kan zich opwaarts ofneerwaarts voortplanten,
zodat in totaal vier verschillende mogelijkheden bestaan voor een wolk-aarde ontlading en wel, zie
fig.4.11.:

Fig.4. 77 (7) de neerwaartse negatieve ont/ading, (2) de opwaartse positieve ont/ading, (3)
de neerwaartse positieve ont/ading en (4) de opwaartse negatieve ont/ading.
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1) de neerwaartse negatieve ontlading;
2) de opwaartse positieve ontlading;
3) de neerwaartse positieve ontlading;
4) de opwaartse negatieve ontlading;

negatieve ontlading
negatieve ontlading
positieve ontlading
positieve ontlading

1) Is het type bliksemontlading dat in de voorgaande paragraaf is beschreven. Ongeveer 90% van
aile blikseminslagen op aarde en in ons land is van type 1), terwijl type 3) zich nagenoeg aileen tijdens
winters onweer voordoet. Het blijkt dat deze neerwaartse positieve bliksemontladingen vooral in
de laatste fase van een storm plaatsvinden, wanneer het P-gebied relatief minder afgeschermd wordt
door het N-gebied, omdat veel van de negatieve lading dan reeds naar aarde afgevoerd is.
Minder dan 10% van de inslagen zijn van type 3).
Type 2) en 3) ontladingen komen voor bij zeer hoge gebouwen en berggebieden. Zoals de bijgevoegde
fig.4.12 uit [Horvath 1971) /18/ laat zien, zijn de dalende voorontladingen het meest frequent
in vlakke gebieden, terwijl opstijgende voorontladingen vooral gezien worden vanuit het gebergte
of vanuit gebouwen hoger dan 100 m.

Fig.4. 12 Verhouding van opwaartse en neerwaartse
ontladingen in het geval van een inslag in hoge bouw
werken. Vit Horvath I.c..
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• voor-ontladingen •

00tOO

n8l11Waart..
• voor-ontladlngen •.

"I.

10

De gemiddelde waarde van de amplitude van de bliksemstroom, voor zover uit metingen bekend
(zie bijlage 4), bedraagt bij negatieve ontladingen 30 kA en bij de positieve ontladingen 40 kA. De
spreiding in de amplituden is groot. Zo zijn negatieve ontladingen tot 200 kA en positieve tot 400
kA gemeten.
Berger heeft aangetoond dat de positieve ontladin
gen die door hem gemeten zijn en verwerkt zijn
in de tabel in bijlage 4, beter beschreven konden
worden door opwaartse negatieve voorontladingen
(type 4) dan door neerwaarts bewegende positieve
voorontladingen (type 3). Volgens hem worden
positieve neerwaartse leaders in bergachtig gebied
bijna altijd onderschept door relatief lange
opwaarts bewegende negatieve leaders. Hierin
kan de verklaring liggen dat de gemiddelde stijgtijd
van positieve ontladingen van 22 ps met een 5%
waarde van 200 ps ongeveer 4 maal zo lang is
in vergelijk.ing met een negatieve eerste hoofdont
lading. De reden is waarschijnlijk dat de stroom
golfvorm op het bovenste gedeelte van de
opwaartse leader begint maar gemeten wordt
aan de onderkant. Hiertoe, heeft Berger [Berger
1967) /19/ data gepresenteerd die een corre
latie laten zien tussen maximale stroomsteilheid
en de inverse van de totale leaderlengte.
Golfdemping langs het hoofdontladingskanaal speelt hierin een grote rol. OokRamo-Shockley effecten
zijn niet uitgesloten.
Positieve opwaartse leaders dringen vaak de onweerswolk binnen wat slechts resulteert in een continue
stroom in ordegrootte van 100 tot 1000 A. In ongeveer de helft van de gevallen wordt deze continue
stroomloop gevolgd door een neerwaartse dart-leader met daarop volgend een hoofdontlading, die
ongeveer dezelfde eigenschappen heeft als het negatieve ontlading type 1).
Opwaartse leaders kunnen ook geinitieerd worden door middel van een raket, die een geaarde geleider
enkele honderden meters omhoog trekt. De raket wordt afgeschoten naar de basis van een onweerswolk,
wanneer het elektrische veld op de grond aanzienlijk is. Het elektrisch veld was niet voldoende voor
een natuurlijke bliksem; vandaar dat de amplitude van de kunstmatige bliksem lager is dan van een
natuurlijke naar vlakke grond.
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4.3 De bedreigingen door bliksem

De bedreiging voor elektronische apparatuur bestaat uit twee componenten: a) te hoge spanningen
aan gevoelige ingangen, en b) te grote stromen door gevoelige elementen.

De standaardaanpak bij bliksembeveiliging voor apparatuur concentreert zich op a): men plaats
overspanningsafleiders. Er wordt niet ingegaan op de oorzaak van de spanningen.

In onze aanpak leggen we de nadruk op de stromen die door de bliksem geinduceerd worden. Via
de transferimpedantie, van aile leidingen en van de apparatuur zelf, bouwen die stromen de hoge
spanningen op. Onze maatregelen zijn er vooral op gericht die transferimpedantie te verlagen. Men
kan deze zo laag maken als men maar wi!.

De nadruk op de stromen maakt het onderscheid tussen nabije en verre inslag irrelevant. In beide
gevallen zijn de stromen het gevolg van de elektrische en magnetische velden die bij de inslag horen.
Lange leidingen zijn goede antennes voor deze velden. Het nabije en verre veld verschillen slechts
in de verhouding tussen de sterkte van de elektrische en magnetische component.

Een goede bescherming tegen de stoorstromen, uitgaande van een lage transferimpedantie, staat
voorop. Een directe wiselwerking van de elektronica met de E- en H-velden is natuurlijk mogelijk,
evenals afscherming enegen; hiervoor gebruikt men in het uiterste geval een kooi van Faraday. Behalve
afscherming geeft een dergelijke kooi ook een lage transferimpedantie. Meestal is een lage Z t voldoende.

bJikseminslag

aangevoerde transiCnten

directe veae veldinstraling

nabije magneetveld

leidingen

aardverbiDdingen•

Fig.4. 73 De bliksembedreiging voor elektronische systemen in gebouwen.
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De drempel voor storingen van de elektronische apparatuur kan men zeer hoog maken of kiezen.
Hier ligt een taak voor de leverancier van de apparatuur. Anderzijds kan men de bekabeling rond
de apparatuur zo maken, dat te hoge stoorspanningen aan de ingangen nooit voorkomen. De leverancier
moet dan wei de drempels specificeren. In dit hoofdstuk bespreken we vooral maatregelen rond de
bekabeling en rond deapparatuur. Veldenberekeningen leveren de waardes van bliksem-geinduceerde
stromen. Deze stromen, samen met de susceptibiliteit van de apparatuur, stelt limieten voor de totale
transferimpedantie.
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4.4 Berekening van de elektrische en magnetische veldsterkten bij bliksem

4.4.1 Inleiding

We berekenen de E- en H-velden voor een bliksemstroom, uitgaande van een dubbele exponent golfvorm,
overeenkomend met de gemeten stroom aan het inslagpunt. In eerste instantie denken we dat deze
stroom momentaan over de volle lengte van het bliksemkanaal aanwezig is (div J = 0 op de leader).
In tweede instantie nemen we aan dat deze stroom met eindige snelheid over de leader loopt, en
zo de leaderlading neutraliseert (div J ongelijk 0 op de leader).

De lading van de leader zal invloed hebben op voornamelijk het E-veld. We berekenen de invloed
van deze lading, van de spiegellading in vlakke grond, en van de geinduceerde lading in een hoog
gebouw (spitswerking).

Weliswaar baseren we uiteindelijk onze bescherming op stromen. Toch zullen we de resultaten van
deze berekening op enkele plaatsen nodig hebben in de rest van dit hoofdstuk. We vergelijken ons
model met een uitgebreider model (Heidler, Travelling Current Source-modell, waar de looptijd van
de returnstroke over het leaderkanaal meegenomen wordt. Het TSC-model is vooral opgezet om
het verre veld weer te geven. Ons model verschilt nauwelijks met het TCS-model in het nabije veld.
In het verre veld treden wat grotere verschillen op. De overgang tussen het nabije en verre veld wordt
door ons model goed beschreven. Ons model is te beschouwen als een worst-case, maar wei een
redelijke.

Uit de literatuur beschikbare veldmetingen betreffen voornamelijk het verre veld, en deze zijn maar
zelden gecorrelleerd met een gelijktijdig gemeten stroom. Wei zijn er nabije veld- en stroom-metingen
van raket-geinitieerde bliksems, o.a. [Fieux en Gary 19781 1201. De topwaarde en steilheid van
de stroom blijven echter gemiddeld onder de waarden van Berger.

Een algemene opmerking over de berekening van de velden: in principe moet de stroom als functie
van plaats ~n tijd volledig bekend zijn. In werkelijkheid kent men hoogstens de stroom dicht bij het
punt van inslag op de grond. Voor aile andere hoogtes is men aangewezen op een model.

4.4.2 Analytische functie voor de bliksemstroom

Voor de analytische weergave van de bliksemtroom zijn diverse funeties ontwikkeld. De meest gebruikte
is de dubbel exponentiale functie. Wegens zijn eenvoudige vorm zal in dit verslag ook deze functie
gebruikl worden:

,
Q(t) = fl( -r) d-r

o
I(t) '" A'(exp(-at) - exp(-bt»)

[4.1]

Hierin zijn a, en b reciproke tijdconstantes en is A een vermenigvuldigingsfactor met de dimensie
kA.

de stijgtijd (10%-90%) tr - 2.2/b
de pulsduur (50%-50%) td - 0.69/a
de piekwaarde I - A~1 + (albl)-(ln(alb)-1)

Het nadeel van deze functie is dat dl(t)/dt en d2l(tl/dt2 discontinu zijn op t = O. Dit leidt op t = 0
tot een stapfunctie bij dl/dt, fig.4.2 en een delta functie bij d21/dt2, fig 4.3. Bij een natuurlijke
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bliksemontlading moeten deze beide afgeleides 0 zijn, wat wil zeggen dat de grootste steilheid in
een natuurlijke bliksemontlading na t = 0 optreedt, terwijl met deze dubbel exponentiele functie
de grootste steilheid op t = 0 optreedt. De vraag is met name hoe groot d 21/dt2 is, die in een werkelijke
bliksemontlading optreedt vlak na t = O. Omdat hiervan nimmer metingen gedaan zijn, heeft het
geen zin deze d21/dt2 met een nieuwe functie die wei aan dl/dt en d21/dt2 = 0 voldoet te modelleren.
De delta functie is wei aangegegeven in de grafieken.
De twee exponentiele functies in tabel 4.2 zijn zo gemodelleerd dat de maximum steilheid S'm op
t = 0 overeenkomt met de S'm' gemiddeld over vele natuurlijke bliksemontladingen.

Tabel4.2
Analytische definitie van een hoofdontlading en een volgontlading.

Hoofdontlading Ih 200
Volgontiading Iv 20

t, (nsl

630
300

40
45

1,13'104

1,53'104
3,49'106

1,30'106

A (kAI

201
20,3

Hierbij is uitgegaan van:
- een negatieve hoofdontlading Ih met een topwaarde van 200 kA en stijgtijd van 0.63 ps. Slechts

5% van de de hoofdontladingen, zoals die door Berger en Anderson gemeten zijn, hebben grotere
piekstromen en kortere stijgtijden (Zie bijlage 41.

- een negatieve volgontlading Iv met een topwaarde van 20 kA en stijgtijd van 0.30 ps. Ongeveer
5% van de volgontladingen, zoals die door Berger en Anderson gemeten zijn, hebben grotere
piekstromen en kortere stijgtijden

In de figuren 4.1 tot en met 4.3 zijn Ih en Iv weergegeven als functie van de tijd, als eerste afgeleide
van de tijd, en als tweede afgeleide van de tijd.
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Fig.4. 1 Ih en Iv als functie van de tijd Flg.4.2 De afgeleide van 'h en 'va's functie van de
tijd.

Wanneer de maximale afgeleide van Iv vergeleken wordt met de gegeven waarden door Berger, dan
voigt hieruit dat deze een factor 20 hoger ligt dan de waarde die voor 5% van de gemeten stromen
wordt overschreden. De dubbelexponentiele functie laat hier echter geen betere beschrijving toe,
omdat voar een S'm = 40 kAlps de stijgtijd gelijk aan 10ps zou moeten worden, dit is een onrealistisch
hoge waarde voor negatieve ontladingen.
De volgstroom voldoet qua stroom-steilheid aan de waarde van 120 kAlps, die door 5% van de volg-
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stromen overschreden wordt. In dit geval kan dus
aileen een veldberekening met de hoofdontladings
stroom uitgevoerd worden voor een worst-case
simulatie. Wei moet daarbij rekening worden ge
houden dat de di/dt term een factor 20 sterker kan
zijn dan 5% van de negatieve hoofdontladingen en
ongeveer een factor 6 sterker kan zijn voor 5% van
de volgontladingen.

• - II

/..--
j/

I

I

,.-
Het is interessant te weten welke de belangrijkste
frequenties in een bliksemontlading zijn waartegen
beschermd moet worden. Hiertoe moet het frequentie

Flg.4.3 De dubbel afgeleide van Ih als functie van de spectrum van de analytische functie voor de bliksem
tijd. stroom bekeken worden. Hieruitwordtsnelduidelijk

dat de bliksempuls gekarakteriseerd is doorde beide
afvalfrequenties a en b. Met name de frequentie b rad/s, waar het frequentiespectrum begint af te
vallen met w2, is voor de bescherming interessant. Deze kantelfrequentie wordt in het vervolg fm
genoemd gelijk aan bl(2"). Immers de magnetische flux induceert spanningen evenredig met w induceren.
Beide effecten meenemend zullen de geinduceerde spanningen vanaf 'm evenredig met wafnemen.
Voor gemeten bliksempulsen kan fm afgeschat worden met de formule fm - l/(rnr).

Dit betekent bij natuurlijke bliksemontladingen dat gemiddeld geldt voor:
hoofdontladingen 'm - 100 kHz
volgontladingen'm - 1 Mhz.

Hieruit mag geconcludeerd worden dat de frequenties voor de gemiddelde bliksemontlading waartegen
een effectieve bescherming gemaakt moet worden, in eerste benadering het frequentiegebied tot
zo'n enkele honderden kHz bestrijken. Dit is natuurlijk niet meer waar wanneer de b/iksemontlading
secundaire ontladingen in de vorm van vonken dicht bij de apparatuur tot gevolg heeft. Voor deze
secundaire ontladingen moet aan 'm = 10-100 MHz gedacht worden.

4.4.3 Hat model

De eerste vraag die gesteld moet worden, is hoe nauwkeurig de veldberekeningen moeten worden:
met andere woorden hoe nauwkeurig het model moet zijn.
Hierover kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden:

1. Het blijkt vaak dat bedreigde systemen veilig zijn binnen een brede marge of zich in een
gevaarlijk gebied bevinden met ook een zeer brede marge. In deze gevallen is hoge nauwkeu
righeid een verspilling van tijd.

2. De modellering van de bliksemstroom met een analytische functie is reeds een benadering
van de werkelijkheid, die onbekende fouten zal opleveren.

3. De beschadigingsniveau's van elektronische componenten kunnen aileen statistisch bepaald
worden.

4. "Nauwkeurige" berekeningen zijn ook behept met onbekende fouten die ontstaan omdat
het ontladingsproces onbekend is: invloeden van corona, de manier van ladingstransport
en ladingneutralisatie in het leaderkanaal, de doorsnede van het ontladingskanaal en
afschattingen van de lading op het leaderkanaal.

Vier goede redenen om een model voor de bliksemontlading op te zetten, dat de werkelijkheid goed
genoeg benadert. Goed genoeg wi! hier zeggen, dat met het model uitspraken gedaan kunnen worden
over de geinduceerde spanningen en dus stromen in kringen bij blikseminslag. Beschermingsmaatregelen
kunnen zodanig genomen worden, dat systemen niet beschadigd worden en/of dat de kans zo klein
mogelijk is dat zij in haar werking gestoord worden.
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de velden van een stroom element
Wanneer een stroomelement in lucht (p =Po en e = eoJ getekend in fig.4.4, voldoet aan de volgende
voorwaarden:

1) infinitesimale dwarsdoorsnede dA en eindige lengte .

h ~iM
2) de lengte h is kleiner dan een half maal de j' 1

golflengte van de hoogste frequentie, gelijk aan sa:-.l
fm •

3) de stroom loopt uniform langs de as van de cylinder
5) er is geen wisselwerking van de velden met het

stroomelement zelf,

dan wordt de vektorpotentiaal in p(r,{J,tp) op tijdstip t Rg.4.4 Een stroomelement in lucht.

beschreven door o.a. [Jordan en BalmainJ /21/:

A J10h ·[(t - rIc)
A(r,~,ql,t) =e .......;;-----

~ 4nr
(1m) [4.2]

Hierin is ric de tijd die de elektromagnetische golf (EM-golf) in lucht nodig heeft om in p(r,{J,tp) aan
te komen. De Iichtsnelheid in vacuum is c.

Met behulp van de vektorpotentiaal voigt voor de velden in p(r,{J,tp) van het boven gedefinieerde
stroomelement:

H (t) = ..!-.[-.!.. diet - rIc) + i(t - rlc)I'sin~
• 41t rc tit r 2

Er(t) = ..!-.[2'l i(t - rIc) + 2.- q(t - rlc)].cos~
4n r 2 tr3

(14m)

(VIm)

[4.3]

[4.4]

Eo(t) = ..!-.[~ di(t - rIc) + .!li(t - rIc) + _l_q(t - rlc)].sin~
4n r dt r 2 tr 3

(VIm) [4.5]

In deze afzonderlijke vergelijkingen kan onderscheid gemaakt worden tussen de elektrostatische termen,
afhankelijk van q(t) en afvallend met ,-3, de inductietermen, afhankelijk van i(t) en afvallend met r2

en de stralingstermen, afhankelijk van di/dt en afvallend met r. Van het ·verre· veld wordt gesproken
indien de stralingsterm domineert en er is sprake van het nabije veld indien de elektrostatische en/of
de inductie term overheerst.
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Het verre veld domineert wanneer:

1 diet - rIc) i(t)
- >-
rc tit r 2 - r > ct,

Wanneer H"ftJ, E,It) en E"ftJ Fourier getransformeerd worden, domineert het verre veld wanneer
r It Al2", met A=elf.

Vaak is de stroombron kort vergeleken met de kJeinste golflengte. Zo zou bij bliksem met f m - 100kHz
het ontladingskanaal nog zo'n 2 km lang mogen zijn. Maar de bron is zeker lang vergeleken met de
afstanden tot de bron, waarin wij hier geintereseerd zijn: enkele tientallen meters vanaf het punt
van inslag. Twee (vertraag)tijden zijn van belang: a) de looptijd van de kop van de stroomgolf over
de leader naar boven, en b) de looptijd rIc tussen het observatie punt en het stroomelement in (4.3)
tot en met [4.5). Beide tijdsvertragingen worden in eerste instantie verwaarloosd; dit levert een worst
case afschatting. De looptijd a) wordt meegenomen in paragraaf 4.4.5, waar een homogene stroom
de leaderlading neutraliseert.

Het Transmission Line Model dat van Uman, M.A. et al. [Uman et al. 1975) 1221 neemt beide
vertragingstijden mee om verre veld metingen te verklaren. Ons model is simpeler, en levert een
uitstekende worst-case benadering, want de bijdragen van de verafgelegen stroomdipoolelementjes
zijn te verwaarlozen tegenover de elementen dicht bij de grond. Dicht bij de grond, binnen een straal
van 10m van de insJag, zijn onze berekende veldsterkten maximaal 5% te groot. Een marge van
een factor twee zou voor EMC-doeJeinden nog toelaatbaar zijn.
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opzet van het model
Er wordt ook hier uitgegaan van een oneindig goed
geleidende aarde; dan mag de methode van spiegel
beelden gebruikt worden, zie fig.4.5. Het totale
ontladingskanaal, met lengte H wordt onderverdeeld
in oneindig kleine en smalie dipoolstroombronnet,jes met
lengte df. In fig.4.5 geldt:,2 == R2 + (Z-f)2, sin8 = Rlr
en cosB = (Z-f)/r. Met integratie over f, substitutie van
u = Z-f en de vergelijking [4.31, voigt voor het
magnetische veld op het punt p(R,Z) [4.61.
Hierin is T == t-Rlc.

De horizontale en vertikale bijdrage, respectievelijk dEr
en dEz, van het elektrisch veld van het stroomelement
df op het punt p(R,Z) kan uitgedrukt worden als:

dEr = dE,sinB + dEecos8
dEz = dErC0s8 + dEesin8.

Hieruit voigt met integratie over f en substitutie van
u = Z-f en de vergelijkingen [4.41 en [4.51:

I

I

~.
---Y~ -Q(t)

/ +Q(t)

Rg.4. 5 De onderverdeling van hetontladingskanaal
in oneindig veel kleine stroomdipooltjes.

,,=Z+H

H (R,Z;c) = [di('C)/dt (8Zrt",n(~)) + i('C) ( " l~
• 4nc w,R 4nR .!

(R2 + ,,2)1 ,,=Z-H

[4.6]

[4.7]

[4.8]

Hierin is T = t-Rlc en f] de golfimpedantie in vacuum, gelijk aan 377 a.
Uit [4.81 en [4.91 voigt ook dat quasi-stationair gerekend mag worden (er is dan sprake van het nabije
veld), wanneer R If trC.
Dit betekent voor:

Ih met tr 0.63 ps, R If 190 m
'v met tr 0.30 ps, R If 90 m

Met deze vergelijkingen is het mogelijk met behulp van de gedefinieerde analytische bliksemfunctie
de velden dicht bij een inslag te berekenen.
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4.4.4 Veldberekening zonder invloed van de leader

Uitgegaan wordt van de ladingsverdeling in fig.4.5. Hierin valt op dat:
1) aileen een deel van de negatieve lading van de totale dipoollading in een onweerswolk wordt

meegenomen,
2) de invloed van de leaderlading wordt nog niet meeberekend.
Het meenemen van de totale dipoollading is aileen interessant voor het statische veld dat volgens
de dipoolmodellen en metingen volgens paragraaf 4.2.2 zo'n 10 kV/m bedraagt. Uit de volgende
berekeningen zal toch dat de statische term in de vergelijkingen [4.7] en [4.8] volledig verwaarloosd
kan worden ten opzichte van de inductie term.

Uitgegaan wordt van een totale lengte van de "stepped leader" H = 1000 m, normaal voor een winterse
inslag en H = 2000 m, normaal voor een zomerse inslag. De beginlading 0; is enigszins willekeurig
op 14 C vastgelegd, waarmee in [4.8] en [4.9], q(t) = OJ - Oft).

Met behulp van de vergelijkingen [4.6] tot en met [4.8] kunnen de figuren [4.6] tot en met [4.17]
berekend worden.
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Flg.4.6 Vertikale E-veld met H =1000m in het punt R=10m, Z =Om.
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F/g.4.9 Het H-veld met H=2000m in het punt R= 10m en Z=Om.
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Rg.4. 73 Het dH/dt-veid met H= 1000m in het punt R= 10m en Z=Om.
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Flg.4.78 Modelconflguratie voor
veldberekeningen met invloed van
de leaderlading.

t~ EMC-maatregelen tegen storingen van korte en lange vonken

4.4.5 Veldberekening met invloed van de leader.

In de veldberekening van het elektrische veld in de voorgaande paragraaf is de invloed van de lading
op het ontladingskanaal volledig afwezig. Oit heeft nauwelijks gevolgen voor de magnetische veldsterkte,
maar wei voor de berekening van de elektrische veldsterkte. Welke fout ontstaat hierdoor?

Daartoe wordt een model opgezet, waarbij verondersteld wordt dat de lading op de • stepped leader·
1 mC/m is. Schonland heeft reeds in 1953 de gemiddelde leaderladingsdichtheid q op 10-3 elm
afgeschat [Schonland 19531/23/. Oorspronkelijk zag Schonland de stepped leader als een kanaal
met een uniforme doorsnede met een straal gelijk aan 1 m. Later poneerde Schonland dat de stepped
leader bestaat uit een dun, geleidend kanaal waarin de leaderstroom vloeit , en een omhullende
coronamantel van enige meters in diameter, die de totale leaderlading draagt. Uitgaande van een
stepped leaderstroom van 200 A en een leadersnelheid Vs =
2'105 mis, leidt dit tot een ladingsdichtheid van q = 10'3 Clm.
De straal van de coronamantel wordt in het algemeen afgeschat
tussen de 6 en 9 m. Oit correspondeert met een elektrisch veld van
ca. 2'106 VIm aan het oppervlak van de coronamantel, op enige
afstand van de kop van de leader.

Het model waarmee nu wordt gerekend ziet er uit als in fig.4.18.
Er wordt opnieuw van uitgegaan dat de stroomverdeling over het
ontladingskanaal uniform is, gelijk aan de stroom gemeten aan de
grond. De ·stepped leader" wordt afgebouwd (geneutraliseerd) door
de lading aangevoerd door de de bliksemstroom Ih , gedefinieerd in
paragraaf 4.4.2. Deze lading aft) is op elk tijdstip gelijk aan I 'hdt.
De fysische processen achter de ladingsneutralisatie zijn nog immer
niet goed bekend. Zeker is dat ladingsneutralisatie in werkelijkheid
niet zo plaatsvindt als in dit model gesuggereerd wordt, maar dit
model geeft wei de grootst mogelijke dE/dt termen ten gevolge van
de afbouw van de leaderlading.
Op t = 0 s bevindt de kop van de "stepped leader" zich op de
contactafstand he' In de formules [4.6] tot en met [4.8] moet nu
dus voor de hoogte H, de hoogte h(t), tot waar het voorontladingska
naal ontladen is door de bliksemstroom, ingevuld worden. De statische
term in formule [4.81 moet dan vervangen worden door de volgende formule geldig op Z=Om:

[4.9]

Hierin is T = t-Rlc, hft) = I 'hdt/q + he en q(t) = OJ voor h(t) < Hen q(t) = OJ + (H-hrJ 'Q - aft)
voor h = H. Met behulp van dit model kunnen de veldberekeningen gemaakt worden in de figuren
4.19 en 4.20 met H = 1000 m, he = 30 m (afgeschat als de helft van de doorslagafstand, zie paragraaf
4.5) en OJ = 13.05 C, zodat in vergelijking met het vorige model de totale negatieve lading gelijk
blijft.
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4.4.6 Conclusies

In het nabije veld is de inductie term in de vertikale E-veldsterkte dominant. Wanneer we de positieve
helft van de statische dipool mee zouden nemen in de berekening, zou de totale statische veldsterkte
in de figuren 4.6 tot en met 4.17 nog eens met minstens een factor 10 afnemen.

De horizontale E-veldsterkte is minstens een factor 1000 kleiner als de vertikale veldsterkte; voor
maatregelen tegen blikseminslag is deze component dus nauwelijks van belang.

De lengte van het ontladingskanaal heeft geen invloed op de grootte van de E- en H-velden dicht
bij de grond. Vergelijk de figuren 4.8 en 4.9 met 4.6 en 4.7; het verschil is minder dan 2%. De verdeelde
stroomdipooltjes dicht bij het meetpunt p(R,Z) leveren de grootste bijdrage.

De stralingsbijdrage aan het veld bij R = 100 m in het front van de bliksemstroom is niet meer te
verwaarlozen ten opzichte van de induetieterm (figuren 4.14 en 4.15); dit geldt zeker voor R = 2000 m
(figuren 4.16 en 4.17), in het "verre" veld, waar de verhouding tussen het vertikale E-veld en het
H-veld reeds gelijk is aan '1.

De leaderlading verhoogt het vertikale E-veld onder de "stepped leader", vergelijk fig.4.6 en 4.19.
De leaderlading, en zijn afbouw tijdens de returnstroke, heeft geen invloed op de dEldt; deze laatste
blijft bepaald door de inductie term, zie fig.4.19.

In het nabij veld (R < 100m) mogen de inducerende velden Een ~ berekend worden met de inductie
termen uit de vergelijkingen [4.6] tot en met [4.8]. De fout die hierdoor ontstaat wegens het weglaten
van de overige termen is kleiner dan 15% (figuren 4.12 en 4.13). Dit is aileen waar wanneer de
grootte van de d21/dt2 bij het begin van een werkelijke bliksemstroom zodanig klein blijft, dat de
stralingsterm niet gaat overheersen. In het algemeen maken we ons niet zo'n zorgen over de
d2'/dt2 , omdat de stromen in grote inductieve lussen evenredig zijn met de magnetische flux en dus
evenredig met de magnetische veldsterkte.

De magnetische veldsterkte mag in het nabije veld berekend worden met de bekende formule
H(tJ = IJl2"R en dus ook: Hft) = i(tJ/2"R. Met deze laatste formule kan gemakkelijk de induetiespanning
in willekeurige kringen, liggend in het nabije veld, berekend worden.

Uit de resultaten blijkt dat op kleine afstanden in de ordegrootte van R
moet worden gehouden met:
maximaIe veldsterktenveranderingen: E ... 4'10'2 V/ms

H .. 1'10'0 Alms
maximale veldsterkten: E .. 1'106 VIm

H .. 3'103 AIm

10m op zijn minst rekening

Deze waarden komen overeen met de waarden die F. Heidler berekent in zijn wiskundig en fysisch
veeI minder duidelijk Traveling Current Source Model [Heidler 19881 /24/. Nieuwe metingen aan
bliksemstromen zullen moeten uitwijzen in hoeverre de d21/dt2 werkelijk relevant is. Met name is
dit interessant voor de geinduceerde stromen tengevolge van het veranderende vertikale E-veld.

Uit de maximaIe veldsterkte veranderingen voigt dat de spanning, die in een vertikale Ius van 1 m2

op een afstand van 10m vanaf de blikseminslag geinduceerd wordt, in de orde van grootte van 15 kV
kan liggen. De stroom geinduceerd in een dergelijke gesloten Ius kan waarden tot enkele kA's bereiken.
De stroom die geinduceerd wordt in de aardgeleider van een geleidend horizontaal vlak van 1 m2

op dezelfde afstand kan ongeveer 40 A groot zijn.
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4.5 Blikseminslag in een zendmast in verbinding met een ontvangstgebouw

4.5.1 Inleiding

In paragraaf 4.3 is er reeds op gewezen dat een van de bedreigingen van blikseminslag wordt
veroorzaakt door de aangevoerde DM-spanningstransienten over kabels. Een uitstekend voorbeeld
hiervan wordt gegeven wanneer de bliksem inslaat in een zendmast en via inductie en geleiding
spanningen induceert in het signaalcircuit dat in verbinding staat met bijvoorbeeld ontvangstsyste
men, gesitueerd in een gebouw op enige afstand van deze zendmast. De door de bliksem
geinduceerde eM-stromen moeten over de juiste aardstructuren lopen, zodat geen gevaarlijke
spanningsverschillen in het OM-circuit geinduceerd kunnen worden.
In deze paragraaf worden daar methoden voor beschreven, zoals toepassing van goten en
stroomafpelling. De EMC-aspecten van goten zijn beschreven in [v. Houten et al. 1989] /25/.
Een model voor stroomafpelling is opgezet door M.J. Kobilsek in [Kobilsek 1991] /26/. Hij mat
en berekende de stroomafpelling door extra aarddraden die de mantel van een coaxkabel verbonden
met een onderliggende aardplaat. Wij geven aan dat ook met stroomafpelling naar de grond de
aangevoerde CM-stroom aanzienlijk gereduceerd kan worden.
Een belangrijk aspect hierbij is het gedrag van vertikale aardelektrodes bij hogere frequentie.
Opgemerkt moet worden dat de aardelektrodes met name belangrijk zijn voor het CM-circuit. De
transferimpedantie van de goot kan immers zo laag gemaakt worden als we willen (paragraaf 2.2.1).

De figuurnummering en de nummering van de vergelijkingen start hier opnieuw. Wanneer naar figuren
of vergelijkingen van voorgaande paragrafen verwezen wordt, wordt het paragraafnummer erbij
vermeld.

4.5.2 Impedantieberekening van een vertikale aardelektrode

4.5.2.1 Het model

In de literatuur wordt wei eens een stootaardingsweerstand gedefinieerd als de verhouding van de
maximale spanningswaarde van de elektrode tegenover de omgeving en de maximaIe waarde van
de stroom, die door de aardelektrode loopt o.a. [Hasse 1982) /27/. Deze definitie is niet
nauwkeurig genoeg, noch voor de stroomkring, noch voor de spanningsmeting. De zelfinductie van
een vertikale aardelektrode is immers aileen gedefinieerd wanneer de stroomkring gesloten is. Een
spanningsmeting is wegafhankelijk bij verdeelde magnetische fluxen. Verder zal deze ·stoot
aardingsweerstand· altijd afhankelijk zijn van de steilheid van de bliksemstroom. Reden genoeg om
de impedantie van een vertikale aardelektrode netter te definieren.

Dit gebeurt onder de volgende condities:
1) de spanning V is gedefinieerd als de Iijnintegraal E'<il van punt A naar 8 over het oppervlak van

de grond, in radiale richting van de aardelektrode, zie fig.4.1.a.
2) de verschuivingsstroom aD/at loodrecht op het aardoppervlak is verwaarloosbaar t.O.v. de

aardpenstroom.
Uitgaande van de wetten van Maxwell voigt dat 2) aileen geldig is in het nabije veld van een
blikseminslag, paragraaf 4.4. Dit betekent dat voor:
fm = 100 kHz de definitie geldig is voor r « 500 m
fm = 1 MHz de definitie geldig is voor r « 50 m.

Deze situatie kan nu experimenteel benaderd worden, zoals getekend is in fig.4.1.a.
Een schijf boven de grond, verbonden met een stroombron en een ~ingvormige elektrode met een
straal 'c' Voor dit stroomcircuit is het mogelijk een weerstand en een zelfinductie aan de vertikale
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Fig.4. 7 fa) Experimentele situatie waarin de impedantie van een vertikale aardelektrode definieerbaar
is (b) Dwarsdoorsnede van elektrode voor berekening van de weerstand.

aardelektrode toe te kennen. Capacitieve effecten in de grond mogen buiten beschouwing gelaten
worden voor frequenties tot zo'n 1 MHz. Immers de stroom in de bodem is vooral een geleidings
stroom wanneer W If 11peo£r Met er = 9 en Pb = Pdroog = 1000 am voigt w « 10 MHz.

De stroom over de vertikale aardelektrode met een lengte t., is in goede benadering een uniforme
verdeling in r en kan dan beschreven worden door I(z) =lo(1-zll,), wanneer de totale toegevoerde
stroom 10 bedraagt en op een afstand 'c opgevangen wordt door een cylindrische elektrode met een
straal 'c' oit is een benadering die slechts een kleine fout geeft wegens het niet meegenomen
eindeffect aan het onderste puntje van de aardelektrode.

Echter, op een gegeven moment zal het skineffect in de grond de stroomverdeling op de vertikale
aardelektrode beinvloeden. oit betekent voor aardelektrodes langer dan zo'n 10m, dat de hogere
frequenties in de bliksemontladingsstroom in de regel bij een homogene grond niet over de gehele
lengte van de aardelektrode lopen. oit gebeurt bij de frequentie fs waar I. = 6. Hieruit voIgt:

f. =~ (Hz)
II 2

11l1t~o

waarin Pb de soortelijke weerstand van de bodem is (Om).

[4.1]

Het is mogelijk een effectieve lengte 'liff van de vertikale aardelektrode te bepalen ten gevolge van
het skineffect. De stroomverdeling ten gevolge van het skineffect wordt benaderd door een uniforme
stroomverdeling over de lengte 6. De geldigheid van deze benadering kan ingezien worden wanneer
het meetcircuit in fig.4.1.a voorgesteld wordt als een coaxiale geleider, met een dissipatief medium
om de signaalgeleider. Stroomgolven dempen in een dergelijke geleider volgens exp{-z/61. Binnen
dat model is de effectieve lengte van een vertikale aardelektrode wegens het skineffect gegeven
door t IIff = 6.
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Vanaf 's begint het skineffect dus de gelijkstroomverdeling te beinvloeden en neemt de effectieve
lengte van de aardelektrode af. Dit treedt eerder op bij langere aardelektrodes, zoals te zien is in
fig.4.2 voor voor 1" = 39 m en Pb = Pn"t = 100 am.

Dus: 'II" = 1"
til" = 6

voor , :s; 's en
voor' > 's'

p-1oo Om en I .-39 m

-- Ile

18+00 +--+-+-++H-H+-::--,-+--+-'I-H-t+H'""":"-+--H++I+H- +-H--H+++
1e+02 18+03 1e+04 18+05 1e+08

FrequenU8 (Hz)

Flg.4.2 De effect/eve lengte van een vert/kale aardelektrode met I. = 39 m.

Met deze definitie van de effectieve lengte van de elektrode kan de bijdrage aan de weerstand en
de zelfinductie van de elektrode aan het circuit volgens fig.4.1.a berekend worden.
De weerstand van de elektrode wordt verwaarloosd ten opzichte van de grondweerstand, zodat
volgens fig.4.1.b de weerstand van de schil met dikte d, gelijk is aan:

(0) [4.2]

[4.3](0)

Indien dit geintegreerd wordt over de afstand r, is niet duidelijk op welke afstand de integratie moet
stoppen. Wanneer r » 1" zien we aileen nog een puntstroombron, die een halfbolvormige
stroomverdeling geeft. De integraal van deze bolvormige elektrode is wei eindig, ptf(4"',,) en
verwaarloosbaar ten opzichte van de eerste bijdrage. Men kiest de straal van deze bolelektrode gelijk
aan 21". Omdat deze waarde onder een natuurlijk logaritme komt te staan is deze waarde niet
kritisch. De weerstand R" van een vertikale aardelektrode is daarmee gelijk aan [4.31.

R = ~1n[21,,)
tJ 2nl4T rtJ

Hierin is '. de straal van de aardelektrode. De grootste bijdrage aan de weerstand van de
aardelektrode vindt plaats in de eerste meters.

De zelfinduktie van een vertikale aardelektrode L" kan nu volgens fig.4.1.a berekend worden uit de
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[4.4]
(Nm)

magnetische energie in de cylinder met lengte 1a en straal 21a' De interne zelfinductie van de
elektrode wordt verwaarloosd. De bijdrage aan de zelfinductie boven de grond wordt zo klein mogelijk
verondersteld (eigenlijk is deze berekening van "de zelfinductie" van de vertikale aardelektrode aileen
mogelijk omdat in fig.4.1.a het totale stroomcircuit gedefinieerd is).
Htp(z) , een geldige oplossing volgens de Maxwell-vergelijkingen, is dan gelijk aan [4.4) en :

Jo( 1 - .3...)
lefT

Uit

[4.5]

voigt:

(H) [4.6]

Ook voor de zelfinductie geldt dat de grootste bijdrage aan de zelfinductie zal plaatsvinden in de
eerste meters vanaf de elektrode.

De impedantie Za van een vertikale aardelektrode met het circuit gedefinieerd in fig.4.1.a is nu dus
gelijk aan Za = Vllo' waarbij de straal van de ringvormige elektrode,c = 21a:

Za - R(leff= IJ + jwL(leff=IJ = Ro + jWLo wLo « Ro
Za - R(leff=6) + jwL(leff=6) = Rh + jwLh wLh = 2I3flh

In figuur 4.3 wordt de berekende impedantie van een vertikale aardelektrode met Pb = 400 n,
'a = 0,01 m en la = 39 m , waaruit voigt, volgens [4.1), dat fs = 64 kHz, vergeleken met de
gemeten waarden voor een dergelijke elektrode, gemeten door C.F. Post [Post 1990) 1281. Ten
aanzien van de berekende impedantie moet opgemerkt worden dat het model slechts geldig is tot
1 MHz.
De overstemming tussen het theoretische model en de praktijk is redelijk. Het skineffect in de grond
veroorzaakt ook in de meting aanvankelijk een toename van de impedantie metVw; het theoretische
model geeft het correcte experimentele kantelpunt. Het verschil in de gelijkstroomweerstand kan
veroorzaakt worden door inhomogeniteiten van de bodem, bijv. omdat de elektrode tot in nattere
bodem reikt. Post gebruikte behalve de aardelektrode zelf slechts ~~n hulpelektrode voor het
stroomcircuit en ~~n hulpelektrode voor de spanningsmeting. Zijn opstelling is dus niet cylinder
symmetrisch, zoals in fig.4.1.a. We laten verdere afwijkingen tussen theorie en experiment rusten.

Voor dezelfde elektrode is RlRo' LlLo en wLlRo uitgezet als functie van flfs in fi(J.4.4.
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Fig.4.3 De berekende impedantie van een vertikale aardelektrode, dunne lijn. En de gemeten
impedantie door C.F. Post, dikke lijn.
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Fig.4.4Impedantie van een vertikale aardelektrode vergeleken met de impedantie voor f< f."
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4.5.2.2 Toepassing bij blikseminslag

We gebruiken de oppervlakte-impedantie van de vorige paragraaf bij de berekening van de spanning
geinduceerd in de Ius gevormd door de grond en de benen van een persoon.
De oppervlakte-impedantie wordt beschreven door [4.7].

Zw =..!!.... (elm) voor I ~ I.
o l)..rcr
Ph j~j.106

Z =-- + (e'm) voor I > I.
w. 62nr 6nr

[4.7]

Hiermee is direkt te zien dat voor frequenties lager dan fs de oppervlakte-impedantie in goede
benadering gelijk is aan de oppervlakte-impedantie voor gelijkstroom. Voor aardelektrodes met tlJ

== 10m en Pb == 100 Om betekent dit fs = 250 kHz.

Een veel gebruikt begrip is een 'potentiaaltrechter'. Deze wordt
gebruikt voor het berekenen van de spanning die de bedreiging voor
personen vormt. De benaming potentiaal is geheel onjuist. In de
buurt van de inslag is t E-dl ongelijk aan 0, wegens het tijdsaf
hankelijke magnetische flux, zeker voor lussen in het vertikale vlak.
In fig.4.5 bevindt een persoon zich op een afstand r == 10m van
het punt van inslag; de afstand tussen de voeten is 'stlJp = 0,8 m
en de benen zijn 'm == 0,9 m lang. We gaan uit van een enigszins
hoge waarde van 10 = 10 kA bij fm == 1 MHz. De soortelijke
weerstand van de grond bedraagt Pb = 100 O. Voor het op
pervlakte omsloten door de benen en het aardoppervlak geldt
volgens Maxwell:

f - - dff-E·dl = - dt B'n cIA [4.8]

,
10

............................. ....... .. .. .. .. . . . .. ....... .

Flg.4.5 B/iksemins/ag op een af
stand van 10 m van een staande
persoon.

De spanning volgens de Iijnintegraal Edl over het aardoppervlak
is VlJlJrd , zie [4.7]. De spanning Vb6en, de lijnintegraal over de benen van de persoon, is eenvoudig
te berekenen met [4.8].

(
p jWl1a) (r+Val] LY... = -10 -"- + __0_ 'In .. -jwVzl.l..l1o-o = -2,6 -jl,' -jO,J kY

a2n 6nr r - Vzl.., 2nr
[4.9]

De drie bijdragen in Vbeen zijn achtereenvolgens de weerstand van de grond, de inductie van de grond
en inductie in het oppervlak door de benen omsloten. De modulus van Vbeen is ca. drie keer groter
dan gevonden zou worden met een potentiaaltrechter, op basis van de gelijkstroomterm in [4.8].
Immers bij gebruik van de potentiaaltrechter wordt de stroomverdeling voor aile frequenties gelijk
genomen aan de gelijkstroomverdeling; dit levert grote fouten op bij:
1) frequenties groter dan fs en/of 2) grote omsloten magnetische fluxen.
Naarmate het omsloten oppervlak groter is zal de bijdrage van de omvatte magnetische flux aan
Vbeen het belangrijkste worden.
Onduidelijk is waar de spanning Vbeen komt te staan. Bij goed isolererende zolen tussen de grond
en deze zolen; bij geleidende zolen verdeeld over de kring grond-zolen-benen. De werkelijke bedreiging
is een te hoge stroom door de mens; deze stroom is moeilijk te bepalen.
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4.5.3 EMC-Maatregelen tegen storingen

4.5.3.1 Toepassing van goten en aansluiting daarvan

Uit de methodiek van maatregelen tegen storingen voigt, dat aardlussen toegelaten worden en met
succes toegepast worden om de geinduceerde spanningen laag te houden. Oat houdt wei in dat
de transferimpedantie van die aardstructuren waarover de CM-stroom moet lopen zo laag mogelijk
moet zijn. Uit hoofdstuk 2 is duidelijk dat een volledige massieve mantel de beste oplossing is om
de ~ voor de hoogste bliksemfrequenties zo laag mogelijk te houden. Ook goten zijn prima
toepasbaar. De aansluitingen van deze kabel bij de antenne en het ontvangsthuisje zullen in dat geval
het meest kritische zijn. Bij de antenne moet de buitenmantel van de coaxiale kabel zo dicht mogelijk
bij de antenne geaard worden tegen de vakwerkstructuur van de antennemast. De antenne kabel
zelf en aile overige MSR-Ieidingen moeten aan de binnenzijde in een hoek van bijvoorbeeld een T
profiel van de vakwerkmast, in plaats van aan de buitenzijde van de mast of in het midden van de
mast, geplaatst worden; eventueel kan hier een extra goot aangelegd worden. Bij buisvormige masten
moet de kabel in de buis geplaatst worden.
oit heeft twee redenen: de kabel wordt zo beter beschermd tegen een direkte blikseminslag en de
stroom door de mantel wordt verminderd wegens de transferimpedantie van de mast.

De MSR-Ieidingen en de antennekabel tussen de mast en het gebouw moeten wederom via een goot,
die juist aansluit (nette aarding) op de vakwerkstructuur van de mast, naar het ontvangstgebouw
geleid worden. De mast moet goed met aardelektrodes geaard worden om zoveel mogelijk van de
CM-stroom over aarde weg te leiden. De resterende bliksemgeinduceerde CM-stroom loopt daarmee
over de goot en induceert wegens de prima transferimpedantie [4.10), een vermenigvuldiging van
de transferimpedantie Zt2 van de kabelmantel en de Ztt van de goot, nauwelijks OM-spanning in
de signaalcircuits, zie fig.4.6. Voor golflengtes die veeI groter zijn dan de lengte van de goot is [4.11)
geldig.

Hierin is verder:
Lem 2 de zelfinductie van de CM-Ius 2 (H)
Z t de oppervlakteimpedantie van de goot (0)
Z2 de oppervlakteimpedantie van de kabel (0)
Vdm de geinduceerde OM-spanning in het signaalcircuit.

('7...4) [4.10]

Ook bij de aansluiting van de goot en kabels bij het huisje moet een rondom verbinding gemaakt
worden van de mantels en de goot met het daar aanwezige metaa!. Er moet zoveel mogelijk
geprobeerd worden binnen het ontvangstgebouw waar de apparatuur zich bevindt een beschermd
gebied te maken. Eerste voorwaarde hiervoor is dat de aangevoerde CM-stroom bij het
ontvangstgebouw zo snel als mogelijk naar de aarde afgevoerd wordt, zonder dat gevaarlijke
spanningen geinduceerd worden in het gebouw, zie fig.4. 7.
Ook hiervoor is het mogelijk een transferimpedantie te definiiren als [v. Houten 1990) /1/:

[4.11]

Natuurlijk hangt deze transferimpedantie af van het circuit waarin Vem gemeten wordt. Toch is het
mogelijk met een dergelijke definitie de beschermde gebieden van verschillende aardingsstructuren
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Fig.4. 6 De configuratie voor de transferimpedantieberekening van een kabel
in een goot.

OntvIDpt
gebouw

te vergelijken. Een brede plaat van ijzer, koper of
verzinkt staal levert een lage transferimpedantie (zie
fig.4.7). Stoorstromen kunnen op deze manier naar
aarde afgeleid worden zonder dat hinderlijk hoge
spanningen in het beschermde gebied voorkomen.
Deze plaat moet doorlopen tot een aardelektrode, of
verbonden worden met de ringaarde.

Dit aardvlak is de plaats waar aile leidingen (ener
gienet, waterleidingen, dataleidingen etc.) die eM
stroom voeren, het gebouw binnen komen.

II
Fig.4. 7 De definitie van de transferimpedantie bij
de kabelinvoer in het ontvangstgeoouw.

In fig.4.8 uit (Vance 19801 /29/ wordt
getoond hoe de mantels van al die kabels
aangesloten moeten worden op het aardvlak. De
meest Iinkse afbeeldingen verdienen de voorkeur
omdat de Zt naar de systemen daar het kleinste
is; de meest rechtse afbeeldingen nooit of te
nimmer toegepast mogen worden.

Metdebovenstaande beschrijving moet duidelijk
zijn dat overspanningsafleiders niet toegepast
hoeven te worden, omdat men bij een goede
uitvoer de Zt zo laag kan maken als men wil.
Een directe inslag op de antenne moet zo goed
als mogelijk voorkomen worden door een juiste
plaatsing op de mast.

II

rJ
11

"I

Fig.4.8 Aansluiting van cm-stroom dragende geleiders:
(a) Aardverbindingen. (b) Te aarden geleiders. (c) Te
filteren geleiders. Uit Vance I.e..
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Een juiste aardingsstructuur houdt de spanningen vanzelf laag. Niet afgeschermde leidingen zoals
aansluitingen op het energienet en eventueel minder goed afgeschermde dataleidingen zullen in het
algemeen genomen altijd gefilterd moeten worden. Zij worden bekeken in paragraaf 4.6.6.

Naast het afleiden van de CM-stroom heeft de goot nog een rol als een scherm, te zien in fig.4.9.
Voor de combinatie van de goot en de kabel is een transferadmittatie Yt te definieren. T.o.v. de kabel
aileen verlaagt de goot deze Yt drastisch (zie fig.4.9 a,b,c) .

•
E-----...------

3·E--------(a)

..

..
( d)

(bl

(e) (f)

Fig.4.9 De rol van een goot als seherm. Uit v. Houten I.e..

Voor het B-veld heeft men drie orientaties t.o.v. de goot (zie fig.4.9. d,e,f).
De in de mantel ge'induceerde stroom in situatie (d) hangt af van de verhouding van de hoogte en
de breedte van de goot, en van de afstand van de kabel tat de bodem van de goot. Relatief hoge
goten schermen beter af. Deze inkoppeling kan van dezelfde groatte zijn als tengevolge van de
transferimpedantie. Homogene B-velden loodrecht op de bodem (e) en parallel aan de goot (f) zijn
njet schadelijk (e, f),

Kabels vinden dus hun beste plaats tegen de opstaande rand van de goat.
Zo wardt de Zt verlaagd (minder inductieve inkoppeling van de CM
stroom) en de inkoppeling ten gevolge van externe velden wordt verlaagd,
zie fig.4.19.d. Dit is te zien in fig.4.1 O.

Rg.4. 70 Plaatsing van
kabels in een goot.
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4.5.3.2 Verlaging van de aangevoerde eM-stromen met stroomafpelling

De CM-stroom die ten gevolge van een blikseminslag over een goot loopt, kan effectief afgenomen
worden door vertikale aardelektrodes die met de goot verbonden zijn. Deze methode wordt
stroomafpelling genoemd. De methode van stroomafpelling wordt getoond in een configuratie waarbij
een goot een zendmast verbindt met een ontvangstgebouw, zie fig.4. 11 . De mast alsook het gebouw
zijn beiden met 66n aardelektrode geaard. De zendmast wordt nu getroffen door een blikseminslag.
Het aantal aardelektrodes bij N afpelsecties is N + 1 stuks.

ontvangstgebouw

I mg

Fig.4. 77 Stroomafpel/ing toegepast op een zendleiding in een goot, lopend van de zendmast
naar het ontvangstgebouw.

In de figuur is:
d de afstand tussen twee vertikale aardelektrodes
I mg de afstand tussen de beide aardelektrodes van de mast en het gebouw'0 de opgedrukte bliksemstroom van een zekere frequentie die voor grote, zal sluiten via de

aDlat met de onweerswolk
'N de kringstroom in de N-de afpelsectie

We zouden graag weten in hoeverre de aangevoerde CM-stroom, die over de goot bij het gebouw
aankomt, gereduceerd kan worden met behulp van stroomafpelling. Immers de grootte en met name
de steilheid van deze CM-stroom bepaalt hoe groot de daardoor ingekoppelde stoorspanning,
gedefinieerd volgens [4.11], in het ontvangstgebouw is. In het bijzonder zijn we geinteresseerd in
de hogere frequenties van 'em' die de grootste stoorspanningen zullen induceren. Afhankelijk van
de grootte van de stoorspanningen zal de invoer van de goot op, en de constructie in het ontvangst
gebouw zo aangepast moeten worden, dat een lagere Zt naar de gevoelige circuits in het
ontvangstgebouw bereikt wordt. Wanneer echter voldoende reductie van de CM-stroom mogelijk
is, hoeft het ontvangstgebouw niet uitgevoerd te worden als een volledige EMC-kast.Een grote
metalen plaat, zoals voorgesteld in paragraaf 4.5.3.1, is dan voldoende.

In geval van een blikseminslag blijkt het echter enorm moeilijk te zijn aan stroomafpelling te rekenen.
We zouden graag een Kirchhoff-netwerkmodel opzetten voor de opeenvolgende afpelsecties, waarbij
in elke Kde-afpelsectie een kringstroom 'k gedefinieerd kan worden. Het grote probleem hierbij is
dat 3-dimensionale E- en H-velden, die ontstaan wanneer naar de combinatie van meerdere
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aardelektrodes gekeken wordt, niet eenvoudig in een vervangend netwerkmodel gestopt kunnen
en mogen worden.
De definitie van een L en een R in een netwerkmodel geeft aan dat magnetische fluxen en
geleidingsstromen gelokaliseerd en geconcentreerd zijn. Uitsluitend op deze basis kan een zelfinductie
en respectievelijk een weerstand toegekend worden.
In onze configuratie met toepassing van meerdere aardelektrodes zijn de magnetische fluxen echter
sterk verdeeld, en de geleidingsstroom door een elektrodepaar en de grond kan nauwelijks als een
kringstroom gezien worden. We proberen in deze paragraaf kort aan te geven waar de moeilijkheden
zitten en hoe toch een enigszins redelijk netwerkmodel opgezet zou kunnen worden.

De totaal gemeten bliksemstroom /0 in de mast wordt niet meer radiaal door de bodem aangevoerd,
zoals in fig.4.1 uit paragraaf 4.5.2, maar de stroomloop in de grond wordt nu sterk beinvloed door
de aanwezigheid van de goot.
De stoorbron, die de storende eM-stromen induceert in de afzonderlijke afpelsecties, is onder te
verdelen als:
A) het E- en H-veld in en boven de grond, gekoppeld met de bliksemontladingsstroom '0
B) de inductieve en resistieve koppeling tussen de afpelseeties onderling.

De stoorinkoppeling tengevolge van A) zou benaderd kunnen worden door de oppervlakte-impedantie
gegeven door [4.7]. Aileen in het nabije veld van een blikseminslag is [4.7] geldig, waar de
verschuivingsstroom aOlat loodrecht op het aardoppervlak nog immer verwaarloosbaar is, zie
paragraaf 4.5.2.1. Om de stoorinkoppeling op deze wijze te modelleren, moet verondersteld worden
dat de totaal gemeten bliksemontladingsstroom '0 door de aardelektrode van de mast loopt en niet
beinvloedt wordt door de stromen in de opeenvolgende afpelsecties. Naarmate we ons verder vanaf
het inslagpunt begeven wordt deze veronderstelling snel minder juist: de stoorinkoppeling tengevolge
van B) wordt dominant omdat de stroomdichtheid t.g.v. de bliksemstroom afneemt.
De kringstromen in de verdere afpelsecties worden dan nog uitsluitend gedreven door de gekoppelde
flux en de gekoppelde weerstand met de naburige afpelsecties.

Wanneer de aardelektrodes, zoals in fig.4. 11, tot aan het grondwater reiken, zal de volledige stroom
door de afzonderlijke afpelsecties naar het laagimpedante grondwater lopen. Er vindt dan geen
uniforme stroomafname van het elektrode-oppervlak door de grond plaats.
Voor de kringstromen zijn de afpelsecties nu zodanig gesloten dat een L en een M zinvol definieerbaar
zijn. De koppeling tussen naast elkaar gelegen lussen is dominant, [Kobilsek 1991) 126/, omdat het
lokale H-veld rond de vertikale aardelektrodes met 11f afneemt. De stoorinkoppeling tengevolge van
de gekoppelde weerstand, die dominant is voor de lagere frequenties « 10 kHz, is moeilijk juist te
beschrijven. Ook hiervoor kan in eerste benadering de resistieve koppeling tussen naast elkaar
gelegen lussen als dominant beschouwd worden, omdat ook het lokale E-veld rond een aardelektrode
in het grondwater in goede benadering met 1If afneemt.
Met de genoemde veronderstellingen zou een afpelsectie voorgesteld kunnen worden door het
netwerkmodel, getoond in fig.4.12.
De afzonderlijke lussen zijn gekoppeld via een wederzijdse inductie M en een weerstand R2• Elke
Ius bezit tevens een zelfinductie L en een niet gekoppelde weerstand Rt van de goot. De
spanningsbron Vk representeert de stoorinkoppeling A); Vk neemt snel af met de afstand vanaf het
inslagpunt. De stoorinkoppeling B) wordt dan dominant en de bijdrage van de spanningsbron Vk mag
in het netwerkmodel verwaarloosd worden. Omdat nu doorde afwezigheid van VA' de opeenvolgende
afpelsecties volledig identiek geworden zijn, kan met behulp van Z-transformatie de stroom in de
laatste, Nde-afpelsectie uitgedrukt worden in de stroom in bijvoorbeeld de Kde_afpelsectie, waar de
stoorinkoppeling B) dominant geworden is, en van waaraf VA' verwaarloosd mag worden. Voor deze
verre secties gaat de afpelling naar de grond steeds meer Iijken op een afpelling naar een metalen
plaat. De afpelling naar een metalen plaat is beschreven door [Kobilsek 1991] 1261.
De verhouding ',lIN = A N-K, geeft de stroomverzwakkingsfactor tengevolge van de laatste N-K..
afpelsecties. Uit de oplossing van deze differentievergelijking voigt voor AN-K ' wanneer M = L2
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M
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Fig.4. 12 Netwerkmodel voor opeenvolgende afpelsecties.

en L-2M = Ll' Kobilsek 1261:
A N_K is afhankelijk van de verhouding (R1+jwL ,)I(R2 +jwL;} en neemt toe naarmate deze
verhouding groter is. Voor lage frequenties « 10 kHz is deze verhouding RIIR2 en voor frequenties
» 10 kHz is deze verhouding LIlL 2' R1alsook L1 zijn afhankelijk van d en worden evenredig groter
met toename van deze afstand tussen twee elektrodes.
A N-K kan beschreven worden met een sinh, welke afhangt van het aantal afpeldraden.
Aangezien R,IR2 tr L,IL 2 Ide weerstand van de goot, Pg - 1a7 Om, is enorm klein ten opzichte
van de weerstand geintroduceerd door het grondwater, Pw - 5 Om), zal de stroomverzwakking
het grootst zijn voor frequenties » 10 kHz. Oit is precies wat we willen bereiken.

conclusies
Het is mogelijk een netwerkmodel voor stroomafpelling naar de grond op te zenen, al is het moeilijk
de afzonderlijke elementen ver van de inslag en vooral dichtbij de inslag correct analytisch te
beschrijven.

Voor de onderdrukking van de CM-stroom is stroomafpelling zeer effectief, vooral vanaf ± 10kHz.

De methodiek in paragraaf 2.2 volgend, kan het pad voor de CM-stroom over de goot moeilijker
begaanpaar worden gemaakt. Oit kan het meest effectief gebeuren door verhoging van L voor aile
afpelsecties; verhoging van R1 is nauwelijks mogelijk, al zorgt het skineffect in de goot voor enig
respijt. L kan w~1 effectief verhoogd worden door trafoblik om de goot toe te passen. Oit gaat goed
tot frequenties waarde skindiepte in de buurt van de dikte van het blik zal komen te Iiggen. Met blik
is het mogelijk de stroomverzwakking per afpeldraad minstens met een faktor 2 te verbeteren
[Kobilsek 1991 ] 1261. Er moeten dan wei veel lamellen toegepast worden.

Uit het netwerkmodel voigt dat indien de situatie het toestaat, verlenging van de goot bij toevoeging
van een extra afpelsectie het meest voordelige is voor de totale stroomverzwakkingsfactor 'r/'N'
We hebben dan de winst van een extra afpelsectie, maar ook de verhoudingen RIIR2 en LIlL 2 blijven
gelijk.
Het is moeilijk aan te geven hoeveel afpelsecties toegepast moeten worden om een zekere reductie
van de CM-stroom te verkrijgen. Bij korte te overbruggen afstanden 1mg zal het aantal afpelsecties
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groter moeten zijn dan bij de grotere afstanden, omdat de verhouding L,IL2 kleiner is, wat
gecompenseerd moet worden door meerdere afpelsecties aan te leggen. Des te groter het aantal
afpelsecties is, des te hoger wordt de totale stroomverzwakking, al wordt de winst bij veel
afpelsecties kleiner wanneer de afstand tussen de mast en het ontvangstgebouw gelijk blijtt.

Metingen gedaan door de vakgroep EHC in [v. Deursen 1989] 1301, tonen dat met verbinding
van 5 vertikale aardelektrodes op equidistante punten met een goot van een lengte van ± 25 m,
reeds en stroomverzwakkingsfactor gelijk aan 20 gehaald wordt voor f » 10 kHz. Als gemiddelde
richtlijn zou het aantal afpelsecties tussen de 5 ~ 10 kunnen bedragen. Dit aantal zal moeten
toenemen naarmate de Zt van de invoer in het ontvangstgebouw, gedefinieerd volgens [4.11] van
paragraaf 4.5.3.1 hoger is, en de gevoeligheid van de elektronische systemen in dat gebouw hoger
is.

4.5.3.3 Overige mogelijkheden

Zoals altijd mogelijk is in een storende omgeving, kan de signaal/stoor verhouding verbeterd worden
met de volgende standaardtrucs:

kabels met een lagere transferimpedantie gebruiken: MSR-kabels met buitenmantel en
aderpaarafscherming (let op de aansluitingen, zie paragraaf 4.5.3.1)
grotere signalen over te zenden
niet breedbandiger werken dan strikt noodzakelijk is
eventueel toepassen van HF-emphasis
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4.6 Blikseminslag in een gebouw

4.6.1 Inleiding

In de modeme elektronische systemen worden veeI componenten met een hoge integratiedichtheid
gebruikt, Het probleem is de hoge gevoeligheid voor overspanningen van deze elementen. Om toch
een ongestoord bedrijf te kunnen waarborgen, moet de stromenloop binnen het gebouw waarin deze
systemen zich bevinden, bekend zijn. Deze informatie moet verkregen worden met behulp van
metingen, of met gesimuleerde bliksemstromen op modelstructuren, of door modelberekening. Het
aantal berekeningen aan de stromenloop in een gebouw blijkt beperkt te zijn. Aan de hand van de
beschikbare gegevens worden door ons maatregelen voorgesteld om elektronische systemen in
gebouwen te beschermen tegen een blikseminslag.
In de praktijk wordt nauwelijks gekeken naar de ladingsverdeling voor de blikseminslag: dit zou extra
informatie geven over de stroomverdeling en de stroomgroone. Een werkelijke blikseminslag, en
vooral de ladingsverdeling juist voor de hoofdontlading is moeilijk te model/eren. De ladingsverdeling
op de stepped leader is niet goed bekend.

De formule- en figuurnummering wordt opnieuw gestart.

4.6.2 De stroom als functie van de hoogte

Een dalende "stepped leader" induceert steeds meer lading op aarde onder de leader. Op het moment
dat de leader zich op de overslagafstand hd bevindt, worden vanaf aarde vangontladingen, streamers,
ge'induceerd. Het punt waar de eerste streamer begint, is meestal ook het inslagpunt. De
overslagafstand is een functie van de lading op het leaderkanaal en is met name afhankelijk van de
geometrie die genaderd wordt. De geladen leader wordt "geneutraliseerd" doorde bliksemontladings
stroom, Dus er zou een relatie kunnen bestaan tussen de piekstroom en de totale lading op de
stepped leader,
Uit fysisch oogpunt is er geen duidelijk verband tussen deze beide grootheden, omdat de lading op
de "stepped leader" verspreid zit over een groot volume, over verschillende leader-zijtakken, terwijl
de piekstroom in een paar microseconden wordt bereikt in een zeer smal kanaal verbonden met aarde.
Toch heeft Berger (19721 een grafiek afgeleid, die goed met de beschikbare data overeenstemt.

Deze statistische relatie tussen de totale lading en de piekstroom geeft een relatie tussen de over
slagafstand hd in meters en de maximum stroom ~ in kA, [Golde 1977] /31/:

hd = 10'1,°·65 1, (kA), hd(m) [4.1]

Dit verband is uitgezet in fig.4.1.

De grote spreiding in de beschikbare data maakt de bovenstaande vergelijking tot een vrij ruwe
afschaning.
De relatie [4.1) wordt ook gebruikt bij het bepalen van beschermde zone's tegen blikseminslag. Dit
wordt het geometrisch model genoemd; op basis daarvan wordt bepaald waar bliksemafleiders
moeten komen om structuren tegen een directe inslag te beschermen.

De voortplantingssnelheid van de hoofdontlading is ongeveer 2,108 m/s; bij een lengte van 2000
m van de "stepped leader" wordt de wolk pas na 10 JJS bereikt. De lading van de wolk bereikt de
aarde pas, nadat deze afstand is afgelegd. Omdat deze tijd van 10 JJS veellanger is dan de stijgtijd
van de bliksemstroom, wordt de maximale steilheid Sim en piekwaarde van de stroom Ip vol/edig
bepaald door de leaderlading in de eerste 50 ~ 100 m. Omgekeerd kunnen deze parameters net zo
goed bepaald worden door de ladingen geinduceerd in aarde of geinduceerd in een gebouw. In geval
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Flg.4.1 De doorslagafstand als functie van de piekstroom volgens Golde (1977), gegeven
door vergelijking /4. 1/

van een hoge structuur is bekend dat er aan de top van deze struktuur veldversterking optreedt.
Ten gevolge van de naderende leader stroomt steeds meer lading naar de top van deze structuur,
wat duidelijk te zien is in fig.4.2.

-------- FASE 2 ---------

~
t· ±4 IDS

Fig.4.2 De invloed van een stepped leader op de ladingsverdeling bij nadering van een
structuur.

Deze grotere hoeveelheid lading op de top van een gebouw kan ter plekke tot veel grotere bliksem
stromen of tot grotere steilheden leiden.

We hebben de toename van de lading op een gebouw berekend, daarbij nemen we aan dat de leader
over zijn lengte een constante ladingsdichtheid heeft. Dit vergelijken we met de lading die zou zinen
op een zelfde oppervlak bij een vlakke inslag.
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ladingsverdeling bij een vlakke inslag
Uit paragraaf 4.2.3 blijkt dat zowel 's zomers als 's winters de gemiddelde totale lading op het
aardoppervlak onder de wolk zo'n 4 C bedraagt; indien de lading Op niet aanwezig is, zou dit 's
winters kunnen oplopen tot zo'n 8 Coulomb.
Deze laatste lading wordt gebruikt als waarde voor de negatieve lading ONI, gesitueerd op een hoogte
H = 1000 m voor een winterse inslag. De modelconfiguratie voor de veldberekening aan het aardop
pervlak is dezelfde als toegepast is in paragraaf 4.4.5 fig.4.20. Formule [4.19] uitdezelfde paragraaf
wordt voor de berekening van de vertikale elektrische fluxdichtheid DlRJ = eEz aan het aardoppervlak
toegepast. DlRJ wordt berekend voor verschillende afstanden h (1000, 500, 150, 60, en 30 m),
waarop de kop van de ·stepped leader· zich bevindt, zie fig.4.3.
De oppervlakteladingsdichtheid is in dit model gelijk aan DlRJ, omdat de aarde als oneindig goed
geleidend beschouwd wordt. De ladingsdichtheid op het leaderkanaal q = 1 mC/m.

i
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Fig.4.3 De oppervlakteladingsdichtheid als functie
van de afstand voor verschillende naderingshoogten
van de leader.

Flg.4.4 De lading per radiale meter en de totale
stroom die loopt in een cirkel met straal R.

De hoeveelheid lading op een ring dr met straal r is gelijk aan dOfrJ = 2"DlrJdr de zogenaamde
lading per radiale meter. Deze is uitgezet in fig.4.4. voor h = 30, 60, 150 en 500m. Naarmate de
leader het inslagpunt dichter nadert hoopt de lading zich op bij het inslagpunt. De totale radiale
stroom, die door de randkromme van het aardoppervlak met een straal gelijk aan R moet lopen om
deze ladingsverandering te bewerkstelligen is ook uitgezet in fig.4.4 voor dezelfde h's en is gelijk
aan:

[4.2]

Hierin is Vs = 2.105 m/s de voortplantingssnelheid van de leader.
Uit integratie van de lading per radiale meter voigt dat bij hd = 30 m de lading in een cirkel met een
straal gelijk aan 70 m ongeveer 10 mC bedraagt. Afschaning van de doorslagafstand vindt plaats
op basis van de snelste stijgtijden die tot nu toe gemeten zijn gelijk aan 100 ns met een bandbreedte
30 MHz [Leteinturier et al. 1991] /32/. Er zijn in de Iiteratuur geen aanwijzingen dat Vs dicht
bij de grond toeneemt. Uitgaande van een stroomgolfvoortplantingssnelheid gelijk aan vh' leidt dit
tot Ip = 14 kA.

ladingsverdeling bij inslag in een gebouw
Een soortgelijke berekening kan opgezet worden wanneer de leader een hoog gebouw nadert. Hiertoe
is het finite-element veldberekeningsprogramma Ansoft gebruikt. De configuratie waaraan gerekend
wordt is dezelfde als in fig.4.2. Het gebouw is ingevoerd als een metalen cylinder met hoogte
Hg = 70 m en met een straal r = 10m. De straal van de leader in de Ansoftconfiguratie r, = 9m.
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Ook nu is Q = 1 mC/m, H = 1000 m, ON' = -8 C en de overslagafstand is opnieuw gelijk aan 30
m genomen. In bijlage 7 is de berekening van de vertikale elektrische fluxdichtheid Dn te zien langs
het oppervlakte van het gebouw. Duidelijk is te zien dat de veldsterkte in hoeken zeer groot is. Axiale
integratie van Dn langs het oppervlakte van het gebouw levert in Ansoft een totale lading op van
45 mC, waarvan ± 50% boven in het gebouw zit. Opnieuw is uitgegaan van de snelste stijgtijd gelijk
aan 100 ns. Hieruit voigt voor de maximaal mogelijke Ip = 64 leA; een factor 5 groter dan bij een
inslag in een vlak oppervlakte. Hogere gebouwen verzamelen nog meer lading en hieruit voigt dat
elektronische systemen in hogere gebouwen aan veel grotere storingen kunnen worden blootgesteld.

Uit de oppervlakteladingsverdeling berekend met Ansoft zou tevens geconcludeerd kunnen worden
dat de stromen in een gebouw, dichter bij de grond gemeten, minder groot zijn en een kleinere
steilheid hebben. Dit is waar wanneer de snelste componenten in de ontlading boven in het gebouw
onder niet sterk doorkoppelen. Uit Iiteratuuronderzoek blijkt helaas dat geen bliksemmetingen gedaan
zijn op verschillende hoogtes bij torens. Een betrouwbaar model is niet voorhanden. De
stroomgolfvorm hangt teveel af van details van de processen in de vangontlading en de leader. Een
dergelijk model zou grote praktische waarde hebben, omdat dergelijke vragen waar de hoogste
frequenties lopen, ook bijvoorbeeld bij de elektrostatische ontlading (ESD) een grote rol spelen.

Om hier toch enig gevoel voor te krijgen zou een opstelling gemaakt kunnen worden in onze
hoogspanningshal waarbij we de stootspanningsgenerator in laten slaan op een ijzeren staaf. Op
de ijzeren staaf moeten de stromen met Rogowski-spoelen op verschillende hoogten gemeten
worden.

Uit de tot nu toe bekende metingen blijkt dat er geen tendens bestaat naar hogere piekstromen en
grotere steilheden bij structuren met een grotere hoogte. Zo blijken de bliksemstroomparameters
bij stroommetingen aan enkele tientallen blikseminslagen op de hoogste toren ter wereld, de C.N.
Tower, Toronto, Canada, [McComb 1980) /33/op een hoogte van 473 m uitstekend te voldoen
aan de bliksemstroomontladingsparameters afgeleid door Berger, gegeven in bijlage 4.
Verklaringen die we hiervoor kunnen geven zijn:
1) dat bij grotere hoogtes dan 100 m de kans op opwaartse ontladingen enorm toeneemt, zie

fig.4.12 uit paragraaf 4.2.5. Bij opwaartse ontladingen ontbreekt vaak een returnstroke.
Daarbij heeft Berger heeft reeds aangetoond dat de steilheid van de bliksemgolf gemeten
op de top van een structuur afhangt van de lengte van de opwaarts geinitieerde streamer,
zodat ook de gemiddelde steilheid van de bliksemontladingsstroom voor objecten hoger dan
100 m een dalende tendens heeft.

2) dat het uit fysisch oogpunt een te simpele voorstelling van de werkelijkheid is, de leader voor
te stellen als een enkel geometrisch element, dat aile lading verdeeld over zijn lengte draagt.
In werkelijkheid bestaat de leader uit een macro-structuur maar ook uit een microstructuur
van nog fijnere zijtakken. Dit is aangetoond in tijdopgeloste fotografie. Deze micro-structuur
breidt zich over een relatief groot volume uit, waarvan de straal kan varieren van 1 tot 5 km.
Daarom kan verondersteld worden dat het lokale elektrische veld in de onmiddellijke nabijheid
van deze structuur meer door de microstructuur (de leadertakken in de nabijheid) van de
leader, dan door de totale lading, vastgelegd in de macrostructuur van de leader, bepaald
wordt. Aangezien de totale lading op een dergelijke microstructuur een stochastische
grootheid is zal de totale geinduceerde lading op het gebouw minder gecorreleeerd zijn met
de hoogte van het gebouw.
Ais gevolg van deze leaderstructuur is duidelijk dat het elektro-geometrisch model op basis
van vergelijking [4.1) met de nodige voorzichtigheid moet worden toegepast in de bliksem
beveiligingswereld. Dit blijkt uit tal van inslagen die schade veroorzaakten, ondanks dat de
aanwezige beveiligingsinstallatie bescherming bood.

67



w

Flg.4.5 Conisch TEM-golfgeleider model
voor de berekening van de karakteristieke
impedantie.

[4.3]- 377~tan~)r--
211: tan1f281

De leader wordt benaderd door een conus met 8, - 0,3 rad.
Deze waarde is wegens het natuurlijk logaritme niet erg
kritisch.
Het gebouw of de structuur wordt benaderd door een conus
met een hoogte hs en een straal r., fig 4.5.a. Deze waarden
bepalen de golfimpedantie rs van het systeem structuur
leader. Om de reflectiefactor te kunnen berekenen, moet ook
de golfimpedantie rv berekend worden voor de TEM-golven
die over de aarde door lopen. Deze golfimpedantie wordt
bepaald doorvoor de leader opnieuw 8, - 0,3 rad te stellen
en 8 2 = %", zoals aangegeven in fig.4.5.b. Het is mogelijk
aan dit conische TEM-golfgeleidermodel een verdeelde zelfinductie L', een verdeelde capaciteit C',
en een verdeelde weerstand R' toe te kennen, volgens [4.4]:

t~ EMC-maatregelen tegen storingen van korte en lange vonken

opsteilen van de bliksemontladingsstroom ten gevolge van reflecties
Uit de Iiteratuur voigt dat de gemeten stroomsteilheden aan de voet van een mast of een hoog
gebouw groter kunnen zijn dan gemeten aan de top van een gebouw. Dit is gemakkelijk in te zien
omdat een deel van de bliksemstroomgolf reflecteert aan de voet van een gebouw. Met behulp van
het conische TEM-golfgeleider model is het mogelijk de karakteristieke impedantie van de leader in
combinatie met het gebouw te bepalen, waarbij zowel de leader als het gebouw voorgesteld worden
door een conus, zie fig.4.5.
In elk antenneboek kan nagezocht worden dat de karakte
ristieke impedantie r van eeen dergelijk systeem gelijk is aan:

,_ ~O~ tan1h92 )L --
211: tanVa91

(HIm) c' = __2_11:_t.....;o'----_

~:~::l
(Flm)

[4.4]

R' = 0,2 -0,7 (aIm)

R' is gelijk genomen aan de waarden die in de literatuur aangetroffen zijn voor de weerstand van
de leader o.a. [Podgorski 87] /34/. Tegelijkertijd is een dergelijke weerstand voor metalen structu
ren ook een vrij goede benadering. De golfvoortplantingsconstante y van dit systeem is gelijk aan:

[4.5]

Hierin is a de golfdempingskarakteristiek en 13 de golffasekarakteristiek.

De reflectiefactor voor stroomgolven bedraagt nu: R, = (r.-rvl/(r8 +r vI. Wanneer de beschouwde
bliksemfrequenties groter zijn dan fd = R'l2"L' is de golfvoortplanting distorsie vrij. Oat wil zeggen
dat a = constante en 13 = constante·w. Uitgaande van t, = 100 ns leidt dit tot fm = 3 MHz als
hoogste frequentie in het bliksemspectrum. In aile praktische structuren zal de golfvoortplanting
distorsievrij zijn voor deze frequenties, zodat a geen functie meer is van de frequentie en gelijk is
aan a = YzR''l.
Uitgaande van:
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- een initiele steilheid 5'0 = wID van de vertrekkende stroom golf bij het contactpunt.
- een invallend door de verdeelde weerstand gedempte stroomgolf bij het voetpunt met een

steilheid 5,; = wlc;exp(-ahs )
- een gereflecteerde stroomgolf met een steilheid 5'r = R,5'i
is de stroomsteilheid aan de voet van de structuur 5,v = 5,; + 5'r

Nu kan de opsteilfactor gedefinieerd als 5";5'0 aan de voet van een gebouw beschreven worden
door:

[4.6]

In de fig.4.6 is de opsteilfactor uitgezet als functie van de structuurhoogte voor,s = 5 en 20 m
en voor R' = 0,2 en 0,7 aIm.
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Fig.4.6 De opsteilfactor aan de voet van een structuur als functie van de hoogte van deze structuur voor
r$ = 5 en 20 men R' = 0,2 en 0,7 DIm.

In deze figuur is duidelijk te zien dat, naarmate het gebouw hoger wordt, in de eerste tientallen meters
de toename van de opsteilfactor wordt veroorzaakt door een toename van R,. Hoewel R, steeds groter
wordt, neemt uiteindelijk de opsteilfactor toch af, omdat de afname van de steilheid door golfdemping
het wint van de toename die reflectie nog veroorzaakt. Verder blijkt dat brede en lage gebouwen
minder hoge opsteilfactoren teweegbrengen dan hoge en smalle gebouwen.

In dit model is R'onafhankelijk van de frequentie. In werkelijkheid zal R, 'Indien geen verzadiging
optreedt in de stalen constructies van het gebouw, wegens het skineffect toenemen, zodat de
uiteindelijk opsteilfactor erg zal meevallen door de grote golfdemping langs de structuur.

Voor beschermingsmaatregelen moet gemiddeld rekening worden gehouden met een opsteilfactor
van 1,5 bij de voet van een structuur of een gebouw. Over het algemeen genomen zijn goede bescher
mingsmaatregelen die genomen worden, niet zo kritisch dat een dergelijke verhoging van de dl/dt
tot nieuwe storingsproblemen kan leiden. Onder andere Duitse metingen [Beierl en Steinbigler, 1990]
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/36/aan een zendmast met rs = 5 m, hs = 160 m, en R' - 0,2 OIm bevestigen het bovenstaande
verhaal, zie fig 4.7.

conclusies
Deze berekening geeft aan dat het erg be
langrijk is te vermelden waar een bliksem
stroom gemeten wordt. Er zullen meer me
tingen moeten komen waarbij de maximale
steilheid en de grootte van de bliksemontla
dingsstroom gecorreleerd worden aan de
hoogte van een gebouw. De ladingsverdeling
voor inslag is met het nog niet juist bekende
fysiche proces in de lange vonk van de
bliksem, de enige grootheid die deze parame
ters bepaalt. Zolang echter dicht bij het
contactpunt geen grotere stijgtijden dan 100
ns worden gemeten, moeten deze snelle
verschijnselen ten grondslag liggen aan de te
nemen EMC-maatregelen.
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Fig.4.7 Verloop van di/dt aan de top (doorgetrokken) en aan
de voet (gestippeld) van de zendmast. Vit Beier! en
Steinbigler I.e..

4.6.3. De stromenloop in een gebouw

Het is mogelijk met behulp van gesimuleerde bliksemstromen aan modellen. of door modelberekening,
informatie te krijgen over de stromenloop binnen een gebouw. Er bestaan nauwelijks mogelijkheden
deze informatie te winnen tijdens natuurlijke bliksemontladingen, omdat bij structuren kleiner dan
100 m de kans op een blikseminslag te klein is om over voldoende meetgegevens in een kone tijd
te kunnen beschikken. Bij al deze modellen moet rekening worden gehouden dat de resultaten aileen
gebruikt kunnen worden om globale uitspraken te doen over de grootte van de diverse stromen in
een gebouw: de invloed van de initiale ladingsverdeling is niet bekend en wordt in geen enkel model
meegenomen. In aile modellen wordt de aarde als ideaal geleidend voorgesteld.

Indien modelberekening wordt toegepast. moet rekening
worden gehouden met het feit dat de netwerktheorie voor
zekere frequenties, afhankelijk van de dimensies van het te
onderzoeken gebouw, niet meer geldig is. Dit betekent voor
een tr = 1 JJs dat de dimensies van het gebouw kleiner dan
t,c = 300 m moeten zijn. Uit paragraaf 4.4 is gebleken dat

ook voor punten die binnen deze afstand in het gebouw
liggen deoptredende velden quasi-stationair berekend mogen
worden. Worden de dimensies van het gebouw beduidend
groter of de stijgtijden aanzienlijk kleiner, dan mag strikt
gezien geen quasi-stationaire berekening meer opgezet
worden.

In aile te gebruiken modellen kan het te onderzoeken gebouw
waar de bliksem inslaat vervangen worden door meerdere
onderling verbonden geleiderstructuren. Dit is te zien in
fig.4.8 waar in de bovenste tekening de bliksem wordt
opgevangen door een externe bliksembeveiligingsinstallatie
en in de onderste tekening, waar de bliksem inslaat in de
gecombineerde betonbewapening en bliksemafleiderinstalla
tie, zodat de stroom door de betonbewapening loopt.
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Fig.4.8 Belangrijke geleidersystemen in een
gebouw die de bliksemstroom voeren. Vit
A. Sowa I.e..
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Om de stromenloop binnen een gebouw te kunnen bepalen zijn voor verschillende van deze
geleiderstructuren berekeningen opgezet.

quasi-statlsch
A. Sowa [Sowa 19S5} /35/ heeft voor verschillende van deze geleider-structuren met behulp
van een betrekkelijk eenvoudig model, dat aileen gebaseerd is op magnetische koppelingen die
bestaan tussen de kringen die door de geleiders onderling gevormd worden, stroomberekeningen
gemaakt. Netwerktheorie kan, mits goed toegepast, een correcte stroomverdeling geven. De
berekende knoopunt spanningen zijn minder relevant. Bij stijgtijden van orde van grootte van 1 ps
mogen inderdaad de ondelinge capaciteiten van de geleiders verwaarloosd worden en wordt de
impedantie van de geleiderkringen volledig door de zelfinduetie bepaald. Uit zijn berekeningen bleek
dat bij de afwezigheid van aardweerstanden geen grote veranderingen optraden «5%) ten opzichte
van de situatie waar deze wei in de berekening meegenomen waren, fig.4.1 O. De bliksemontla
dingsstroom zelf wordt gesimuleerd door een ontladingsstroom te laten lopen in de geleider onder
het inslagpunt.
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Flg.4. 70 Stroomberekening in een systeem met ho,;
zontale doorverbindingen. De witte waarden zijn de
berekeningen met R=2OQ de geareeerde met
R=OO. Vit A. Sowa I.e..
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In fig.4.9 is te zien dat naarmate de geleiders
dichter bij elkaar geplaatst zijn de stroom effectie
ver naar buiten wordt gedrongen. Ditzelfde effect
is merkbaar voor de stromen die in de geleidende
constructies van een gebouw geinduceerd worden.
Naarmate de buitengeleiders dichter bij elkaar ge
plaatst worden, wordt de interne magnetische flux
beduidend kleiner. Hierdoor worden de geinduceerde stromen in lussen gevormd in het gebouw

Fig. 4. 9 Berekende stroomwaarden in procenten van
de ingevoercJe stroom Ip in konstrukties met veel
geleiders. Vit A. Sowa I.e..
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kleiner.
In fig.4.1 0 valt op dat, indien de bliksem niet symmetrisch inslaat, de grootste stromen en dus ook
de steilste di/dt's (wlo) onder het inslagpunt terug te vinden zijn. Wanneer horizontale verbindingen
toegevoegd worden kan met betrekking tot de stroomverdeling het volgende opgemerkt worden:

dichter bij de grond wordt de stroomverdeling gelijkmatiger in aile vertikale geleiders.
de grootste stromen en dus steilheden worden aangetroffen in het hoogste gedeelte van
de constructie.

Het voordeel van parallele geleiders is dus overduidelijk: zij zorgen ervoor dat het magnetisch veld
binnen in het gebouw eerlijker verdeeld wordt!

.
a

Rg.4. 77 Bliksemstroomverdeling in de
geleiders vande bliksembeveiligingsinstal
latie van sen gebouw (1,= 700'J6J. Uit A.
Sowa I.e..

Dergelijke berekeningen zijn ook opgezet voor een driedimensionaal model, waarvan de resultaten
in fig.4.11 gegeven zijn. Ook hier is duidelijk te zien dat de
geleiders onder het inslagpunt, het grootste deel van de
hoogfrequente stroam te verduren krijgen.

Nu de stromen berekend zijn, kan met paragraaf 4.4 het
magnetisch veld afgeschat worden. Er is sprake van nabije
veld condities. Zo wordt door Sowa in fig.4. 12 de bescher
mingseigenschap van een vlakke geleiderstruetuur vergeleken
met het geval dat de bliksem loodrecht in zou slaan (de
gestippelde Iijnen). Erwordt gerekend met een bliksemstroom
van 25 kA.
In deze figuur is te zien dat afhankelijk van de plaats, een
vlakke geleiderstructuur reeds veldsterkte reducties oplevert
van 8 tot 12 dB. Duidelijk is dat de constructie voor een
gelijkmatigere verdeling van de veldsterkte zorgt.

Ook aan het driedimensionale model
gegeven in fig.4.11 zijn veldberekenin
gen gemaakt (zie fig.4.13).
Hieruit voigt dat de magnetische veld
sterkte in het gebouw, wanneer de
geleiders meer dan 10m uit elkaar
Iiggen, waarden kan bereiken van 100
AIm tot enkele kA/m. Dezelfde waarden
die berekend zijn in paragraaf 4.4.

.~

transient
Het is moeilijk goede transiente model-

~I

/ \ :,..zn,I I len op te zetten, die ook voor uitgebrei-
/ \ ~iJ, dere structuren berekenbaar moeten

t..... " \ _I'L'. blijven. In de Iiteratuur worden nauwe-
~ \ Iijks pogingen ondernomen. Een presen-

\ I \ I _ tatie van een dergelijk model heeft
I \ ... plaatsgevonden op het 20th ICLP 1990

/ ~ \ \ door de beide Duitse wetenschappers
,,/ -~ - "" Beierl en Steinbigler [Beierl en Steinbig-

.~-,~ • • • • • ler 1990] /36/. In dit model wordt
~ elke geleiderstaaf verdergediscretiseerd

.. . naarmate de stijgtijd korter is. Voor elk
FI9·4. 72 Het magnetlsche veld aehter een vlakke gelelderstruetuurgeleiderelement is de stroom dan nog
vergeleken met een ·onbesehermde· blikseminslag. Uit A. Sowatijdsafhankelijk maar niet meer plaatsaf-
I.e.. hankelijk. De inductieve en capacitieve
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koppelingen tussen de geleiderelementen worden meegenomen
door een spanningsbron per discrete sectie afhankelijk van aile
overige secties te definieren. De resultaten van dit model toegepast
op eenvoudige structuren zijn vergeleken met praktische metingen.
De overeenkomst is tot dusverre vrij goed te noemen. Toch moet
met de resultaten van dergelijke modellen voorzichtig worden
omgesprongen omdat ook hier de invloed van de inith!le ladingsver
deling er niet meer is.
De belangrijkste resultaten zijn dat de optredende golfverschijnse
len, tot een aanzienlijke verhoging van de bliksemstroomsteilheden
kunnen zorgen en daarmee de indirekt geinduceerde spanningen
in kringen aanzienlijk kunnen vergroten. Ermoet gemiddeld rekening
worden gehouden met een verhoging van de groote en steilheid
van de bliksemstroom met factoren 1,5 A 2. Oit is ongeveer
dezelfde waarde als de opsteilfactor, die we berekend hebben in
de voorgaande paragraaf.

Rg.4. 73 Het maximale horizontale
veld in het gebouw ten gevolge van
een inslag van 100 kA, A. Sowa
I.e..

metingen aan een werkelijk gebouw
In Japan [Kuramoto et a/. 1990] /37/ is het model van Sowa
toegepast op een echt telecommunicatiegebouw. De metingen
verkregen uit bliksemstroomsimulatie op het gebouw zijn vergeleken

met modelberekeningen. Dit is te zien in in in fig.4.14
De piekstroom opgewekt door de pulsgenerator bedraagt 1 kA met tr = 1 ps en td = 40 ps. Oeze
stroom wordt toegevoerd aan de middelste pilaar op de hoogste (3d8) verdieping van het gebouw.
De stroom wordt teruggevoerd via een vienal aangelegde retourgeleiders. In de gemeten stromen
is duidelijk de invloed van deze retourgeleiders te zien, die in de berekening ook is meegenomen.
Er bestaat immers een niet verwaarloosbare magnetische koppeling tussen deze retourgeleider en
de circuits, die door de dichtbijzijnde constructie elementen gevormd worden.
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Fig. 4. 74 Meting en berekening van de geindueeerde bli/c.semstromen in
ijzeren pilaren van een bestaand teleeommunieatiegebouw.
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Duidelijk is te zien dat de gemeten waarden dezelfde tendens hebben als de berekende resultaten.
Het blijkt dat de gemeten spanningsverschillen tussen de vloeren, volledig evenredig zijn met de
afgeleide van de stroom. Dit duidt erop dat de impedantie van de pilaren voorgesteld kan worden
door louter reaktantie, in overeenstemming met het model van Sowa.
Ook in de metingen valt op dat de stroomverdeling van de derde naar de eerste verdieping veel
gelijkmatiger wordt door de stroomverdringing naar de buitenzijdes. Naarmate de inductiviteit
vergroot wordt (door toepassing van stalen pilaren) en naarmate er meer pilaren in de constructie
toegepast worden, zal deze stroomverdringing zich beter manifesteren.

In de figuur valt op dat de hoogfrequent (100 kHz) bliksemstroom die het gebouw bij het inslagpunt
binnendringt zeer aanzienlijk is. Dit is een effect wat in eerste instantie niet verwacht wordt, maar
wei te verklaren is omdat de invoeding juist op deze pilaar plaats vindt. Vaak zou men de indringing
van enige hoogfrequente stroom willen vermijden doordeconstructie-elementen niet met de bovenste
verdiepingen door te verbinden. Dergelijke praktijken kunnen echter problemen opleveren, omdat
dit grote spanningen kan opleveren van enkele tientallen kV's tussen het plafond en de niet
galvanisch verbonden constructie elementen, maar ook de aanwezige apparatuur, wat kan leiden
tot doorslagen over deze trajecten. Dergelijke doorslagen, optredende in het gebouw, zullen over
het algemeen genomen funest voor de apparatuur zijn. Wil een dergelijke constructie toegepast
worden dan moeten aile galvanisch open verbindingen minstensgeisoleerd zijn tegen 50kV10,6/50ps,
o.a. [Montandon 1991] /21.
In gebouwen met een open geleiderstructuur (geen betonijzer wordt gebruikt voor de afleiding van
de bliksemstroom) mogen dergelijke praktijken nooit ondernomen worden omdat de geinduceerde
spanningen hier van ontoelaatbaar hoge waarden zouden zijnl In het algemeen is het beter de
bliksemstoorstromen over deze bekende wegen te laten lopen, zodat met deze gegevens
beveiligingsmaatregelen genomen kunnen worden.

Indien om de een of andere reden ook laagfrequente stoorstromen
hinderlijk zijn, zoals in laboratoria, bestaat de volgende constructie, waarin
als het ware een kooi binnen de kooi van de constructie-elementen van
een gebouw gevormd wordt, fig.4.15, waarin laag frequente stoor
stromen geen kans krijgen om te lopen. Wei moet de afstand s voldoende
groot worden gehouden om doorslag tussen het gebouw en de kooi te
vermijden. De stromen in de buitenste kooi zullen nog steeds stromen
induceren in de binnenste kooL

Conclusies
Bliksemafleiders bestaan i.h.a. uit grote lussen. De stroomloop wordt
hoofdzakelijk bepaald door induetie, eerder dan door weerstand. Veel
doorverbindingen in het horizontale vlak, bijv. op aile verdiepingen, geven

Fig.4. 75 Kooi-kooi construc- de stroom de mogelijkheid zich te verdelen over de vertikale afleiders. Bij
tie bij het uitbannen van een werkelijke inslag loopt de stroom bij voorkeur aan de buitenzijde van
Jaagfrequent stoorstromen. een gebouw; enige concentratie onder het punt van inslag blijft. In

simulaties zoekt de stroom een pad zo dicht mogelijk tegen de retour
geleider van het injectieeireuit.
Inductie, en dus in de ruimte verdeelde magnetisehe fluxen zijn dominant. Dit is bij uitstek een
situatie, waarin onze EMC-maatregelen, gebaseerd op een Zt' effectief zijn.
In aile simulaties is de initiele lading voor de inslag niet meer aanwezig. Men kan dit opvangen door
een opgeladen lijn boven een gebouw te hangen. De stroomschakelaar bevindt zich tussen gebouw
en lijn. De lengte van de lijn is bij voorkeur enige malen de hoogte van het gebouw.
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4.6.4 Gevolgen voor de bliksemafleiderinstallatie

Vertikale afleiders moeten voldoende dicht op elkaar staan; de normen gaan uit van een afstand .
van ca. 10m. Zoals besproken in paragraaf 4.6.3 moeten er voldoende dwarsverbindingen zijn.
Brede geleiders genieten de voorkeur boven bijv. enkele koperen staven. Ijzeren staven in
betonwapening vormen meestal een brede bundel; dit is uitstekend mits consequent doorverbonden.
Constructie-metaal, in de vorm van H-, T-, of L-profielen, is prima; uite"raard is dit al goed
doorverbonden. Metalen gevelelementen als raamkozijnen kunnen met voordeel opgenomen worden
in de bliksemafleiderinstallatie. Goten (paragraaf 4.5.3) zijn een integraal deel van de installatie. Ook
binnen het gebouw zijn ze op vele plaatsen met het aardingssysteem verbonden.

4.6.5 Beveiligingsmaatregelen binnen het gebouw
10.-----------------.

• Measured

C-'cul_toa

o~--'-_:!:----'-_~---L._±-------L---l
024 6

••••

plaats van apparatuur
Midden in een gebouw zijn de magnetische velden laag. De
magnetische fluxen, gerekend tussen twee vertikale geleiders in
het midden van een gebouw, zijn daar ook het laagst. Vertikale
kabelgoten plaatsen we daarom bij voorkeur in het midden van een

~

gebouw, parallel aan daar aanwezige vertikale geleiders (bijv. van ~
~de verschillende kamers in het gebouw). De geinduceerde CM- '"

stromen zijn daar het laagst.
Dlstanco (0)

Fig I! Wil.gnt:tic field strcn,lh betl'cell I:Hllars
(p(':\k qlul'. reeding turrcn' is 1 lA)

Rg.4.76 De magnetlsche veld
ste,kte gemeten in een kame, van
het Japanse telecommunicatiege
bouw.

Magneetveld gevoelige apparatuur plaatst men daarom bij voorkeur
midden in een gebouw. De uitvoering van de afleiderinstallatie
bepaalt hoeveel het veld naar de buitenste wand toe groter wordt :
(zie fig.4.12 en 4.16). Eventueel kan extra afscherming nood- "
zakelijk zijn. : •
Aangezien in de onderste verdieping van het gebouw de stromen ~ "I:

in de horizontale geleiders erg klein zijn, voigt hieruit dat de_
magnetisch gevoelige as van de elektronica, de printplaten, "
magnetische geheugensystemen etc. in de vertikale richting "
gemonteerd zouden moeten worden.
In de praktijk blijken systeemleveranciers daar geen rekening mee
te houden omdat de printplaten vaak in de vertikale richting, dus
met de magnetisch gevoelige as in horizontale richting, worden
ingebouwd. Oit is slechts een eenvoudige ontwerpeis, die de
susceptibiliteit van elektronische systemen voor direkte H-velden
aanzienlijk zou verbeteren.

kabelloop en aansluitingen
In het algemeen is hier het uitgangspunt:

1) houdt de transferimpedantie van aile kabels en aansluitingen (in combinatie met goede
aardingsstructuren) laag.

2) Wanneer de Zt niet te beinvloeden en hoog is: voorkom grote inductielussen. Oaarbij kunnen
twee soorten lussen onderscheiden worden:
I) CM-Iussen tussen de verschillende kabels aan hetzelfde apparaat of verschillende

apparaten,
II) tussen de beide geleiders van een enkel OM-circuit: houdt de twee geleiders van een

tweedraadslijn dicht bij elkaar.
Hierbij zijn vooral lussen in het vertikale vlak gevaarlijk.
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1)
In paragraaf 4.5.3.1. is aangetoond hoe met behulp
van goten de transferimpedantie aanzienlijk verlaagd
kan worden. Ditzelfde concept kan toegepast worden
in een gebouw waar MSR-Ieidingen uitsluitend in
kabelgoten gelegd moeten worden. Vaak kunnen de
geleidende constructie-elementen van het gebouw zelf
toegepast worden om de Zt van kabels voldoende laag
te houden. Een goede aansluiting van de goot rondom
op de kasten van de elektronische systemen, is wei
van cruciaal belang. Dit moet een laag Zt pad zijn voor
hf-stromen.

Voorbeelden van toepassingen van kabelgoten zijn ge
geven in fig.4.17. In afbeelding a zou het veeI beter
zijn wanneer de goot, of op zijn minst de bodem van
de goot, doorliep tot aan de EMC-kast, en daarmee
goed rondom verbonden was. De hf-strips die nu
gebruikt worden, geven een lokaal hoge Zt.
De kabelgoot zelf mag geen lange inkepingen bevatten
die de CM-stroom hinderen. Deze inkepingen zorgen
voor inkoppeling van magnetische veldlijnen van de
CM-stroom en leiden zo tot een aanzienlijke verhoging
van de totale Zt. Aile goten moeten een continue,
geleidende structuur vormen. De aarding van de EMC
kast (het circuit voor de CM-stroom moet netjes
gesloten worden), vindt zo dicht mogelijk in de buurt
van de kabelgoot plaats.

"""0

Rg.4.77 Toepassing van kabelgoten om de
transferimpedantie te verkleinen. aJ onderlinge
verbindingen tussen systemen, bJ montage van
kabelgoten. Uit IPost 1990/.

Fig.4.17.c geeft een praktijkvoorbeeld hoe kabelgoten
gemonteerd worden. Ook geven wij aan hoe het
constructiemateriaal gebruikt zou kunnen worden in
plaats van goten, met een winst van een lagere Zt.
De aangebrachte separation plate in fig.4.17.b wordt gebruikt voor reductie van de DM-DM
overspraak tussen de 50 Hz circuits en MSR-Ieidingen, bij compact blijvend CM-circuit. Goedbloed
[Goedbloed 1990] /38/ geeft aan welke leidingen nooit in dezelfde goot mogen liggen.

De deksel (cover) op de kabelgoot wordt bij voorkeur op veeI plaatsen met de goot verbonden. Van
Houten [v. Houten 1990] /1/ toont aan dat ook een niet verbonden deksel enige verlaging van Z,
geeft.

In plaats van de separation plate kan men
I n n nook gescheiden goten gebruiken, zie 'over Medhua Volta;_

fig.4.18. n n n
'ower 1.0'" Volhqe

Auillary circu,it_ M n

Control n n n
1M••ute

0 0 Cl

Fig. 4. 78 Verschillende categorieen kabels kunnen in aparte
goten gelegd worden om de cm-lussen klein te houden, maar
toch de dm-dm overspraak te beperken.
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2)
Compacte OM-circuits en CM-circuits leggen ons de volgende regels op:

- verzorg de energievoorziening van elke verdieping met dezelfde onderverdeling

- aile soorten MSR-Ieidingen van een systeem moeten dicht langs de voeding van dat systeem
lopen; een indicatie is gegeven in de vorige paragraaf.
Ous niet zoals de ontwerp NEN-norm 1014 wil voorschrijven: •Antenneleidingen moeten hun
weg zoveel mogelijk buiten het gebouw afleggen en meteen zo dicht mogelijk bij de ontvangst
of zendinrichting door de muur zijn doorgevoerd.· Niet vermeld is dat de leiding bij binnenkomst
lokaal met het aardingssyteem verbonden moet worden. Oit is een ernstige omissie: de gevaarlijke
Ius in het vertikale vlak injecteert een grote CM-stroom het gebouw in. Ook koppelt de CM-stroom
over de grote lengte een OM-spanning in de kabel in; het hangt van de kabel af, of deze spanning
vergelijkbaar is met de directe storing op de antenne.
Ons voorstel: de mantel van de antenneleiding moet geaard worden tegen de afleiders, of
eventueel tegen andere doorverbonden constructie-elementen, op het dak van het gebouw. De
leiding moet meteen boven in het gebouw naar binnen gevoerd worden. De mantel zelf moet
een voldoende lage~ hebben, anders moet de kabel in een goot geplaatst worden. In het gebouw
wordt de mantel en/of de goot nogmaals op vele punten geaard. Eenmaal in het gebouw moet
de antenneleiding zoveel mogelijk parallel lopen met de netvoeding van hetzelfde systeem.

- verbindt de N-geleider van de sterkstroomverdeling op elke verdieping met de onderling verbonden
geleidende constructie-elementen van het gebouw, zo dicht mogelijk bij de hoofdonderverdeling
van die verdieping. Oit impliceert dat gekozen wordt voor een lokaal TN-S netsysteem; zie verder
paragraaf 4.7.3.1. De veiligheidsaarde (PE-Ieiding)
neemt men op dezelfde plaats af.

- OM-signalen tussen apparaten die ver van elkaar
staan, kunnen getransporteerd worden via signaal
leidingen, of via glasvezels. Ver weg kan zijn: op
dezeltde verdieping, op verschillende verdiepingen,
in verschillende gebouwen. De signaalleiding moet
een voldoend lage Zt hebben (goten). Wanneer de
glasvezels een metalen mantel hebben, kunnen
deze mantels CM-stromen voeren. Oeze CM-stro
men vragen bij de apparatuur dezelfde aandacht als
de CM-stromen via kabels.

- wanneer OM-circuits geschakeld moeten worden,
lichtschakelaars, sturingen etc., moet de Ius die het
OM-circuit beschrijft zo klein mogelijk blijven. Oat
betekent voor de leidingtoevoer naar een enkelpoli
ge schakelaar dat in fig.4.19 uit [v. Oeursen, 19921
/39/, (a,b,c) toegestaan zijn omdat het OM
circuit compact blijft; mogelijkheid d) is echter niet
toegestaan.

• •
© ®

Rg.4. 79 Moge/ijkheden om een schake/aar in het
dm~ircuittep/aatsen: (a,b,c) zijn toege/aten we
gens het eompaete dm~ircuit, d} moet niet
gebruikt worden. Vit v. Deursen /.e..

- De CM-stroom over een kabel kan binnen het gebouw een hoge OM-spanning opwekken. Ook
wanneer een kabel bij het punt van binnenkomst in het gebouw gefilterd of begrensd is (zie
verderop in paragraat 4.6.6). Vaak brengt men dan extra filtering of begrenzing aan bij een
apparaat. Zo vormt men een getrapte bescherming, grot bij de invoer in het gebouw, fijn verder
naar binnen, dicht bij de apparatuur.
Tussen de grot en fijn bescherming mag men niet slordig zijn met de Zt. Een rekenvoorbeeld:

77



t£i3 EMC-maatregelen tegen storingen van korte en lange vonken

We gaan uit van een geinduceerde CM-stroom 10 van 1 kA met een frequentie fm = 100 kHz. Bij
de kabel in een goot wordt een spanning VpEo'tussen de aarde en nul geinduceerd gelijk aan VpEO'
= 2rrfm "0,zt .. 0,4 VIm. Voor de onbeschermde kabel wordt deze VPEO' .. 200 VIm, een factor
500 groter. Bij een 30 m kabel is de totale geinduceerde spanning zo'n 6 kV. Het filter of de
begrenzer bij het apparaat moet hier wei tegen kunnen.

gebruik van klasse I en klasse II apparatuur
Klasse I apparatuur zijn apparaten die voorzien zijn van een vailigheidsaarde; meestal hebben deze
apparaten aen metalen kast. Bij klasse II apparaten is een hoge isolatiespanning vereist tussan hat
net en aanraakbara metalen delen; een randaarde kan achterwege blijven. Voor de precieze definitie,
zie NEN3544.

N
•

Flg.4.20 Toepassing van Klasse /I apparatuur: de loop
van de cm-stroom is nu onbekend en kan voor doorsla
gen over de trafo of elders zorgen.

Bij een Klasse I apparaat is een doorslag moge
lijk tussen de behuizing en de constructie-ele
menten van het gebouw. De metalen behuizing
kan een pad van voldoend lage Zt vormen; de
kans is aanzienlijk grater dat de elektronische
systemen in de behuizing niet beschadigd of
gestoord worden.

In de literatuur heet klasse II apparatuur soms
beter te zijn m.b.t. bliksemveiligheid. Men ver-
geet dat de onderbreking van het CM-circuit
tussen net en aanraakbare delen leidt tot een
CM-spanning. De grootte van deze spanning is
ongedefinieerd. De spanning hangt van de
lussen af die het CM-circuit maakt met uitwen
dige geleiders (zie fig.4.20); hij hangt ervan af
of de bovengenoemde onderbreking de enige
barri6re is. Er is een kans dat de CM-spanning
leidt tot overslagen.

4.6.6 Beveiligingsmaatregelen buiten het gebouw

Bij een gebouw komen aile leidingen op een punt aan; de mantels worden afgewerkt op de aardplaat
(paragraaf 4.5.3.1). Gedacht wordt aan leidingen en kabels voor telecommunicatie, sterkstroom,
MSR, maar oak aan leidingen water en gas wanneer deze geleiden. Van belang zijn de CM-stromen
die over aile leidingen naar het gebouw af- of aangevoerd worden, en de DM-spanningen die ze buiten
het gebouw opgewekt hebben. Filtering of begrenzing van de DM-spanningen vindt in het algemeen
plaats bij de invoer in het gebouw.

Metingen bij werkelijke inslagen in een gebouw zijn schaars. De meest recente metingen zijn gedaan
voor getriggerde bliksems in St. Privat-d'Alliers. De CM stroom werd bepaald voor 200 m lange
kabels in de bodem, op zo'n 100 m afstand van het punt van inslag. lDarcheriff et al. 1990] 1401.
De geinduceerd CM-mantelstroom bedraagt gemiddeld 100 A met een stijgtijd van ongeveer 2 ps.
Niet bekend is wat de piekstroom van de bliksem zelf was. Dezelfde onderzoekers hebben ook
berekeningen verricht. Verwacht wordt dat binnenkort meer resultaten uit dit onderzoek vrijkomen.

De leidingen aan een gebouw zijn soms zeer lang. Bij inslag op dat gebouw zou men de uitbreiding
van de stroom via die leidingen willen beperken. Dit kan m.b.v. de stroomafpelling als beschreven
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Fig.4. 1 Plaatsing van meerdere
begrenzers in een coaxiale struc
tuur om de transferimpedantie laag
te houden.

Dee/II, EMC-Maatrege/en tegen de b/iksemont/ading titj
in paragraaf 4.5.3.2. Tevens verlaagt dit de OM-spanning die buiten het gebouw via deZt inkoppelt.

Binnen een industrie-terrein is het nog mogelijk de kabels in goten te leggen. Naar buiten, en
openbaar terrein toe wordt dit niet meer praktisch. Dan worden zeer speciale kabels vereist, of
begrenzers.

Een ideale begrenzer moet [laan, van der, 1990] /41/:
- kleine signalen niet beinvloeden: de begrenzer moet weinig capaciteit hebben: hoge capaciteit

hebben de zinkoxide- (ZnO)-afleider, de zenerdiode en de breakover diode. De gewone diode de
gasontlading en de vonkbrug hebben lage capaciteit.

- grote signalen correct begrenzen, zonder dat hogere frequenties gegenereerd worden; dit blijkt
in de praktijk bijna een onmogelijke eis zodat filtering na een begrenzer, zeker voor energiekabels
waar vonkbruggen toegepast worden, noodzakelijk blijft.

- weinig signaal doorkoppelen; de afgeleide OM-overstromen mogen
in het achterliggende circuit nauwlijks OM-signaal inkoppelen. In
coaxiale structuren zou dat opgelost kunnen worden, door een
aantal begrenzingselementen in stervorm te monteren, zoals te
zien is in fig.4. 1. Dit betekent dat aanvullende overspanningsaflei
ders plus filtering zo dicht mogelijk bij het ontvangstcircuit
gemonteerd moeten worden. Bij toepassing van goten moeten
deze elementen op de goot gemonteerd en geaard worden.

- zichzelf in geen geval beschadigen, omdat de te dissiperen energie
te hoog is geweest.

4.6.7 Juiste netsyteemkeuze

Er bestaat op het moment in de bliksembeveiligingswereld nogal wat discussie over welk netsysteem
de beste bescherming tegen overspanningen zou bieden. Omdat de discussie zich vooral toespitst
op de n- en de TN-sytemen worden deze beide met elkaar vergeleken, zie fig.4.2.
PE staat voor de veiligheidsaarding en de N is de neutrale geleider, de retour voor de drie fases bij
onbelans in de belasting.

Het TN-systeen kan onderverdeeld worden in het TN-C- en het TN-S-systeem. Het TN-C-systeem
wordt echter nauwelijks nog toegepast omdat onderbreking van de PEN-bedrading het metalen huis
onder bedrijfsspanning kan zetten, zonder dat een fout aanwezig is. Oaarbij is het in een TN-C-systeem
onmogelijk nauwkeurige aardlekschakelaars toe te passen, die terwille van de veiligheid voorgeschreven
kunnen worden.
Op basis van dit argument blijft de vergelijking van het IT- en het TN-S-systeem over, hoewel strikt
gezien het TN-C-systeem onze voorkeur geniet, omdat in dit systeem geen OM-spanningen kunnen
ontstaan tussen de N-geleider en de PE-geleider. In het TN-C-systeem zijn deze beide geleiders immers
geintegreerd tot de PEN-geleider.

In het algemeen blijkt in de praktijk dat wanneer apparatuur beschadigd wordt door blikseminslag,
dit veroorzaakt is door een doorslag tussen de N, of koude kant van de circuits, en de veiligheidsaar
ding van de behuizing. Op dezelfde manier treden veelvuldig doorslagen op in de verdeelinrichtingen
van gebouwen.
Bij blikseminslagen dichtbij en bij de trafo zullen de grootste stromen geinduceerd worden in de Ius,
aarding stroombron, PEN-geleider, en retour via de potentiaalvereffeningsrail in verbinding met het
aardingssysteem van het gebouw.
Duidelijk is te zien in fig.4.3.a dat de CM-stroom bij het TN-S-netsysteem een weg wordt aangeboden
via de potentiaalvereffeningsrail in een gebouw naar aarde toe. Oeze aarding van de PEN geleider
in het gebouw moet zo dicht mogelijk bij de gebouwinvoer plaatsvinden. Immers de transferimpedantie
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Flg.4.2 De verschillende netsystemen die onder
scheiden kunnen worden.

b)
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Wanneer de CM-stroom netjes wordt afgeleid (vergelijk
ook de beschrijving in paragraaf 4.5.3.1 I, zal de
spanning tussen de koude kant (NI van het apparaat
en de veiligheidsaarde van de behuizing dermate laag
zijn dat geen doorslag zal plaatlvinden.
In het IT-netsysteem zijn de doorslagen tussen N en
PEveel waarschijnlijker. De geinduceerde eM-spanning
wordt geen laag impedant pad aangeboden dat een lage
Zt naar de apparatuur heeft. De volledige flux induceert
een CM-spanning die in de meeste gevallen tot doorslag
zal leiden, fig.4.3.b. Het concept van tweezijdige
aarding wordt hier dus verlaten met aile nare gevolgen
van dien. Zo worden in Duitsland bijvoorbeeld buiten
op het platteland door veeI EVU's (energieverzor
gingsbedrijvenl het IT-net voorgeschreven, omdat men
juist bang is voor dergelijke aardlussen. De oorzaak van
de hoge spanningen in de IT-sytemen is natuurlijk niet
de stroom, maar de met de bliksemontlading gekop
pelde flux.
Oplossing is het maken van een TN-S-systeem door
ook de N geleider zo snel mogelijk na gebouwinvoer
met de gebouwfundering of eventuele aanwezige
aardelektrodes te aarden.

naar willekeurige leidingen binnen het gebouw moet
zo klein mogelijk worden gehouden.

~--; -
a)

Laat de stoorstromen lopen langs paden met een
lage Zt.
Wei moet er hier op aangedrongen worden (met
name bij deenergieverzorgingsbedrijvenl dat ook
daadwerkelijk afgeschermde energiekabels (met
een concentrische buitenmantell gebruikt worden
zoals in fig.4.4.b. Anders worden de problemen
opnieuw verlegd naar optredende OM-overspan
ningen in de lussen, gevormd door de drie fase
geleiders L1, L2 en L3. Met name de aansluitin
gen bij de tr~fo en het gebouw zijn dan nog
kritisch en moeten zo kort mogelijke varkens-

f-u"0_-I
~_._. .
~

a) TN-S NetsyIfeem

f~."0:...-1
••·~I

b) 1T NeIsyIteem

Fig.4.3 Verschil bij blikseminslag tussen een TN-S
Netsysteem en een TT-Netsysteem.

staarten bevatten. •b)

Wanneer kabels zoals in fig.4.3.a toegepast worden,
zijn overspanningsafleiders in de hoofdverdeelkast Flg.4.4 Te kiezen typen energiekabels a/ Kunst
onoverkomelijk. stofkabel NYY b/ Kunststofkabel met concentri-

sche mantel NYCWY.

80



Dee/II, EMC-Maarrege/en regen de b/iksemont/ading te
4.7 Overzicht

4.7.1 Inleiding

In feite komt het erop neer dat de methodiek zoals die in paragraaf 2.2 uiteen gezet is, consequent
gevolgd wordt. In deze paragraaf wordt onder andere met behulp van enkele tekeningen nog even
kort samengevat, wat de basisgedachte is achter de diverse beveiligingsmaatregelen.

4.7.2 Totaalbeeld

Er wordt met behulp van metalen geleiders, die of verbonden zijn met de geleidende constructie
elementen van een gebouw, of deel uitmaken van deze elementen zelf, stroompaden voor de eigenlijke
bliksemstroom of voor de geinduceerde componenten van de bliksemstroom ontworpen. Op die wijze
worden kritieke OM-spanningsverschillen laag gehouden. AI deze elementen vormen het
aardingssysteem en kunnen dienst doen als aardgeleiders. Onderling geisoleerde aardes mogen niet
geinstalleerd worden.
Aile kringen die gevormd worden door net· of MSR-Ieidingen worden voorzien van een dergelijke
aardgeleider, dichtb'J en parallel aan deze leidingen. De vorm van de aardgeleiders moet zo gekozen
worden, dat de transferimpedantie, naar de kritische ingangen toe, laag blijft; het deel van de
bliksemstroom over de aardgeleiders heeft dan slechts een OM-spanning tot gevolg die beheersbaar
blijft. Aardlussen zijn daarom toegestaan en zelfs van nut, omdat door de herverdeling van de
bliksemstroom de magnetische flux in elke kring sterk gereduceerd wordt.

)I cm

I dm

(

Het mag duidelijk zijn dat deze methode toepasbaar is om storingen, veroorzaakt door een willekeurige
transiente stoorbron, te onderdrukken. In fig.4.5 is het bovenstaande nog eens schematisch
weergegeven. In feite wordt voor de OM-stroomcircuit een beschermde lone gecreeerd met de
aardstructuur.
20 lOU systeem I een zendmast kunnen zijn en systeem II het ontvangstgebouw. Systeem I kan ook
de netonderverdeling zijn en systeem II een aangesloten elektronisch apparaat.

In het hier voorgestelde bliksembeveiligingscon
cept, is het aardingssysteem inclusief veilig
heidsaarde geintegreerd als een EMC-aarde. Oat
wi! zeggen zodanig van structuur dat storingen
ten gevolge van blikseminslag klein gehouden
worden. In feite omvat het aardingssysteem
zoals dat bedoeld is in dit afstudeerwerk nog
meer: ook het opvangen van de bliksem moet
hiermee gebeuren. Vooral het gebruik van
bewapeningsstaal, levert een welkome aanvulling
op een juiste EMC-aarde. Oit is nog eens
weergegeven in de afbeeldingen van fig.4.6:

Flg.4.5 Het basisprincipe van bescherming met behulp
van geaarde structuren.

a) toont een volledig onbeschermd gebouw, dus geen bliksemafleiderinstallatie en geen afge
schermde leidingen aanwezig.

b) het gebouw krijgt een uitwendige bliksemafleiderinstallatie, die doorverbonden is met
de betonbewapening (of hiermee is geintegreerdl en overige geleidende constructie
elementen. Hierdoor wordt de bliksemstroomverdeling over het gebouw homogener,
waardoor de inducerende magnetische flux in het gebouw aanzienlijk afneemt.

c) laat een luivere interne maatregel zien. Grote lusoppervlakken tussen de verschillende
onbeschermde leidingen moeten vermeden worden. Hiermee wordt de werking van het
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magnetische flux aanzienlijk gereduceerd.
d) laat opnieuw een interne beschermingsmaatregel zien: leidingen moeten afgeschermd

worden: gebruik van coaxiale kabels, goten etc.
e) laat de ideale combinatie zien van zowel interne alsook externe bliksembeveiliging.

DoanIlboDdeD .....
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/

~
1
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Systeem 2
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Fig. 4. 6 Methoden voor de externe fb) de interne fe,d) bliksembeveiliging en zijn eombinatie fe).
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4.8 Visueel uitgewerkte voorbeeld

4.8.1 Inleiding

Uiteindelijk is het voor de begripsvorming goed de verschillende voorgestelde bliksembeveiligings
maatregelen in een gebouw nog eens te bekijken in de beide besproken configuraties, nl.:
voor een zendmast in combinatie met een ontvangstgebouw en voor de beveiliging van een (hoog)
gebouw.
Voor de zendmast in combinatie met een ontvangstgebouw is gebruik gemaakt van de tekeningen
van [Montandon, 1991] uit /2/, die erg goed en duidelijk zijn.

4.8.2 Zendmast in combinatie met een ontvangstgebouw

De gekozen oplossing is prima maar wei duur, omdat de wanden van het gehele ontvangstgebouw
als verzinkt staalblik uitgevoerd zijn. Een volledige coaxiale uitvoering van staal rond de toevoerleiding
is niet nodig. Toepassing van een goot is algemeen genomen voldoende. Het gebouw had niet volledig
als staalblik uitgevoerd hoeven te zijn wanneer gebruik was gemaakt van de stroomafpelling, zoals
voorgesteld in paragraaf 4.5.3.2. Ook is aanvoer aan "n kant, zoals gedaan, belangrijker dan de
complete afscherming.
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4.8.3. Hoog gebouw

De voorgestelde maatregelen, die in de tekening verwerkt konden worden, zijn er duidelijk in
aangebracht.

coaxkabel /
~/

1 verdieping

/
bliksemafleider

"N··...
bodem ..
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4.9 Toekomstperspectieven

In de bouwwereld is men nu al overtuigd van de voordelen van het gebruik van synthetische
construetiematerialen. Deze zijn vele malen lichter, maar tevens ook vele malen sterker en slijtagevaster
(geen problemen met corrosie). Voor de EMC-specialist is dit een akelige gedachte wanneer hij aan
de consequenties daarvan denkt. Bescherming tegen blikseminvloeden met behulp van constructie
elementen van het gebouw is dan verloren gereedschap. Duidelijk ligt hier een toekomstige adviserende
functie voor de EMC-specialist naar de bouwwereld toe. AI werkt het misschien effectiever om bij
de bron, de opdrachtgevers, te beginnen.
Ook de verzekeringswereld staat te wachten op dergelijke adviezen. Sinds het enorm toegenomen
elektronicagebruik, zijn de kosten wegens overspanningsschaden vele malen hoger, als die van direkte
inslagen.

Het is uit dit afstudeerwerk duidelijk, dat om uitsluitend kwantitatieve adviezen te geven bijv. ten
aanzien van de te gebruiken begrenzers, met name nog meer bekend moet worden over de
geinduceerde CM-stromen in lange leidingen. De toekomst ziet er toch dankzij het toegenomen en
toenemende elektronicagebruik rooskleurig uit. Dit lijkt in tegenspraak met de klagende geluiden,
die de verzekeringswereld laat horen over de steeds omvangrijker wordende integratie van snellere
en storingsgevoeligere systemen. Maar de komst van de digitale opnametechnieken, microprocessor
gestuurde meetapparatuur, software die automatische datasortering en golfvormanalyse uitvoert
en de verschillende ontwikkelde datacompressiemethoden, zullen nu en in de toekomst leiden tot
het vrijkomen van veel meer meetgegevens tegen relatief lage kosten en met toenemende
nauwkeurigheid.

Deze technieken (mits goed afgeschermd!) staan nu reeds wetenschappers toe metingen te maken
op verschillende nieuwe locaties, die voorheen nauwelijks praktisch en economisch haalbaar waren.
Denk bijvoorbeeld aan vaste meetpunten in lange telecommunicatieleidingen, meetpunten op
verschillende hoogtes in zendmasten en gebouwen, metingen in onweerswolken en het opzetten
van blikseminslagmeetpunten over grote gebieden.

Het toenemende elektronicagebruik levert de EMC-specialist dus (over)werk op. Uiteindelijk echter
zal deze zelfde toename van elektronicatoepassingen ervoor zorgen dat enkele leegten in onze kennis,
aangegeven in deze scriptie, in de toekomst op basis van betere statistische gegevens opgelost kunnen
worden I

4.10 Conclusies en aanbevelingen

Het is goed mogelijk elektronische apparatuur in gebouwen te beschermen tegen een blikseminslag,
wanneer de methodes in dit verslag consequent worden toegepast. Het concept is 'verbinden', eerder
dan'scheiden' . Aile constructie-elementen en overige geleidende elementen binnen het gebouw worden
met elkaar verbonden. AI deze elementen vormen het aardingssyteem van het gebouw. Ook de
bliksemafleiderinstallatie wordt hiermee verbonden. Op deze wijze worden in het gebouw veellussen
gemaakt, die de grootte van de magnetische fluxen t.g.v. een blikseminslag in het gebouw erg
verzwakken.
Signaal- en net-Ieidingen moeten beschermd worden met juiste aardstructuren. Deze aardstructuren
moeten minstens aan beide zijden geaard worden, zodat de CM-stromen een duidelijk pad wordt
geboden. De CM-stromen leveren geen gevaarlijke DM-spanningen op wanneer de aardstructuren
zodanig gekozen worden dat de transferimpedantie laag blijft.

In een gebouw met een volledig verbonden aardingsstructuur neemt de magnetische veldsterkte
af naar binnen toe. De flux gerekend tussen twee vertikale aardingsgeleiders in het midden van het
gebouw is het kleinste; lussen gevormd door de leidingen en/of goten vangen in het midden van
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het gebouw minder flux, waardoor storende CM-stromen geringer blijven.
Elektronische apparatuur gevoelig voor direkte magneetvelden plaatst men bij voorkeur op enige
afstand van de buitenwand.

Ais apparatuur op minder gunstige plaatsen moet worden opgesteld, kan men overigens met extra
lokale maatregelen (toepassing van aardstructuren meteen nog lagere Zt) toch afdoende bescherming
verkrijgen.

Van buiten komende leidingen worden bij de binnenkomst in het gebouw bij voorkeur begrensd.
Filtering na begrenzing wordt aanbevolen. Stroornafpelling is nuttig en erg effeetief om de aangevoerde
CM-stromen over kabelmantels en goten te beperken.

Het TN-netsysteem is te verkiezen boven het TI-netsyteem. Het TI-netsysteem strookt helemaal
niet met het concept van tweezijdige aarding. Geisoleerde aardes moeten hoe dan ook uitgesloten
worden. Schade ten gevolge van een bliksemontlading treedt altijd op, daar waar de ene aarding
geisoleerd overgaat in de andere aarding; dus bij een onderbreking van het aardingssysteem.

Er moet voorzichtig worden omgegaan met de resultaten die volgen uit diverse modelberekeningen.
Vooral stroomberekeningen zijn zinvoJ. Verre spanningen hebben nauwelijks een praktische of zinvoJle
betekenis. Berekeningen aan potentiaaltrechters zijn onjuist bij blikseminslag.

De bliksemstroomgolf hangt sterk af van de details van de processen in de vangontlading en de leader.
Een betrouwbaar model is niet voorhanden. Een eenvoudig model is opgezet om de nabije velden
in de buurt van een bliksemontlading te berekenen.

De bliksemontlading is een intense en ontembare bron. Toch is met de huidige kennis een afdoende
bescherming maakbaar. Meetgegevens zijn gewenst m.b.t. de correlatie tussen de gebouwhoogte
en grootte en steilheid van de bliksemstroom. Er zijn onvoldoende data over de CM-stroom aangevoerd
via lange leidingen naar een gebouw bij een werkelijke inslag.

Dit afstudeerwerk geeft een aanzet voor een volledige specificatie van maatregelen voor de
bescherming van elektronische systemen tegen blikseminslag.
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Hoofdstuk 5 Discussie

Het blijkt dat uitgaande van de aangedragen methodiek voor het nemen van maatregelen tegen
storingen, zowel de storingen tengevolge van een ontsteekvonk alsook de storingen tengevolge van
een bliksemontlading succesvol onderdrukt kunnen worden. Elektronica en vonken kunnen in elkaars
nabijheid toegepast worden.
Uitgangspunt is dat aardlustromen worden toegelaten. De EMC-specialist kent en ontwerpt gesloten
OM- en CM-circuits en zorgt ervoor dat de transferimpedantie naar de OM-circuits met behulp van
de juiste aardstructuren laag gehouden wordt. Hij weet waar de stoorstromen lopen of hij gaat er
naar op zoek, maar hij maakt zich vooral niet druk om (springende) ·potentialen-. Spanningen kunnen
aileen gedefinieerd worden wanneer de weg, of het circuit waarover gemeten wordt, bekend is.
Zinvolle en belangrijke spanningen zijn vooral de geinduceerde OM-spanningen in de signaalcircuits
van de elektronische systemen.

Oit houdt wei in dat de methodiek reeds vanaf de ontwerpfase toegepast moet worden. Zo moet
de layout van een PCB en de plaatsing van de componenten erop, alsook de layout van de bekabeling
in een gebouw en de plaatsing van elektronische systemen daarin, kritisch bekeken worden. Voldoende
aanbevelingen zijn gedaan om in deze tot een goed resultaat te komen.

Uit de literatuur blijkt dat de voorgestelde methodiek en de maatregelen die daaruit voortkomen,
voor velen een hele omslag zijn, omdat men het anders geleerd heeft, en niet bekend is met het begrip
transferimpedantie.
We hopen dat, gezien de aangetoonde resultaten die bereikt kunnen worden met de gegeven
methodiek, deze andere manier van denken wordt overgenomen door de elektrotechnische ontwerpers
en de specialisten in de bliksembeveiligingswereld.
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Bijlage 1

Stroommetingen HR-ketel
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Bijlage 2

Stroommetingen HR~ketel vervolg

Bijlagen t(i3
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KEUZE PRINTPLAATIYPE(digitale circuits)

TYPE SELECTIE-CRITERIA
OPMERKINGEN

prijs stroom

EEN LAAG Hfl.O,55/dm2 A=10mA A=Amplitude

ENKELZ1JDIG KOPER t>10ns t=stijg/afvaltijd
f<30MHz f=bandbreedte

EEN LAAG
• Maak verbindingen tussen deDUBBELZIJDIG KOPER

aardsporen aan de soldeer-
zijde en het aardvlak aan
de comp. zijde:

1. signaal/aard-sporen aan beide idem - bij de aardpennen van
zijden enkelzijdig koper connectors
(doorgemetaliseerde gaten. Hfl.4,-ldm2

- bij de aardpennen van ICs
geen aardvlak)

2. aardvlaklrooster aan compo-
A=10mAnentzijde, signalen aan
t<10nssoldeerzijde:
f>30MHz • geen lange sleuven in heta) met 'opsolderingen'· HfI.O.65/dm2

aardvlakb) met doorgemetaliseerde gaten HfI.4,--ldm2
• aardvlak onder de componenten
- aardsporen tussen de IC-pennen

MEERLAGEN >Hfl.10,--'dm2 A=100mA aard/voedingsvlak
t<lns
f>300MHz oppervlaktemontage componenten

"'U
~

5'...
'0;
D)......
'<
'0
CD
~
CD
C
N
CD

OJ
-:::;-
cc
CD
W
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Bijlage 4

Bliksemstroomparameters

Table 7.2

Lightning Current Parameters·

Number
Percentage of cases exceeding

tabulated value
of

events Parameters Unit 95070 50070 5070

Peak current (minimum 2 kA)
101 Negative first strokes kA 14 30 80
135 Negative subsequent strokes kA 4.6 12 30
20 Positive first strokes kA 4.6 35 250

(no positive subsequent
strokes recorded)

Charge
93 Negative first strokes C 1.1 5.2 24

122 Negative subsequent strokes C 0.2 1.4 II
94 Negative flashes C I.3 7.5 40
26 Positive flashes C 20 80 350

Impulse charge
90 Negative first C 1.1 4.5 20

117 Negative subsequent strokes C 0.22 0.95 4.0
25 Positive first strokes C 2.0 16 150

Front duration (2 kA to peak)
89 Negative first strokes psec 1.8 5.5 18

118 Negative subsequent strokes psec 0.22 1.1 4.5
19 Positive first stroke psec 3.5 22 200

Maximum dildt
92 Negative first strokes kAlpsec 5.5 12 32

122 Negative subsequent strokes kAlpsec 12 40 120
21 Positive first strokes kAlpsec 0.20 2.4 32

Stroke duration (2 kA to half-value)
90 Negative first strokes psec 30 75 200

115 Negative subsequent strokes psec 6.5 32 140
16 Positive first strokes psec 25 230 2000

Integral (i 2dt)
91 Negative first strokes A2 sec 6.0 x 10l 5.5 x Ht 5.5 x 105

88 Negative subsequent strokes A1 sec 5.5 x 101 6.0 X 10l 5.2 x Ilt
26 Positive first strokes A2 sec 2.5 x 10' 6.5 X IOl 1.5 X 10'

Time interval
133 Between negative strokes msec 7 33 ISO

Flash duration
94 Negative (including single- msec 0.15 13 1100

stroke flashes)
39 Negative (excluding single- msec 31 180 900

stroke flashes)
24 Positive (only single flashes) msec 14 85 500

• Adapted from Berger et al. (J 975).
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Bijlagen tU3
Bijlage 5

Berekening oppervlaktelading op een gebouw met Ansoft
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