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Samenvatting

Ben nadeel van de vacuiimschakelaar is dat ten gevolge van successieve herontstekin
gen overspanningen kunnen ontstaan bij het schakelen van inductieve belastingen.
Deze overspanningen zijn circuit en contact materiaal afhankelijk.
Voar het praktisch beproeven van schakelaars wordt door het lEe een inductief
motor testcircuit voorgeschreven.
Het blijkt dat het onderbrekingsproces onderscheiden kan worden in 4 karakteristieke
"modes".
In een van deze modes treedt "virtuele stroombreking" op; hierbij induceert de
hoogfrequente stroom die na elke herontsteking ontstaat via het railsysteem een
dusdanig grote stroom in een buurfase, dat daar een ongewenste boogdoving gefor
ceerd wordt. Dit kan gepaard gaan met zeer grote overspanningen.
Doel van deze studie is het ontwikkelen van een simulatie programma in Turbo
Pascal dat met medeneming van zoveel mogelijk circuit interacties de kans op het
optreden van de virtuele stroombrekingsmode berekent voor een schakelaar die op
een willekeurig ogenblik opent.

Het motor testcircuit wordt in dit verslag gesimuleerd met de "Nodal Matrix Admit
tance" methode waarbij de overspanningen met een hoge nauwkeurigheid berekend
worden.
De kans op virtuele stroom breking is onderzocht voor twee verschillende schakelaar
parameters: het hoogfrequente onderbrekingsvermogen en de initiele steilheid van de
dielektrische herstelcurve. Hieruit blijkt dat naarmate de herstelcurve steiler wordt,
de kans op virtuele stroombreking afneemt. Verder blijkt dat behoudens kleine
waarden voor de mutuele inductie van het railsysteem de overspanningen vooral
bepaald worden door het dielektrisch herstelgedrag van de schakelaar. Het hoogfre
quent onderbrekingsvermogen heeft een veel kleinere invloed op het ontstaan van
desastreuze overspanningen.
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Summary

A disadvantage of the vacuum switch is the generation of overvoltages in inductive
circuits due to multiple reignitions. These overvoltages are contact material and
circuit dependent.
In practical situations the switches are tested in a IEC motor test circuit. In this
circuit it is possible to get four modes of interruption. One of these modes is virtual
current chopping; the high frequency current which appears after every reignition,
induces a current zero in the adjacent phase by way of mutual inductance of the
busbar. This could cause very high overvoltages.
The purpose of this study is developping a program in Turbo Pascal which can
calculate the probability on virtual current chopping in the IEC motor test circuit.

The motor test circuit is simulated with the help of the "Nodal Matrix Admittance"
method which calculates the overvoltages with a high accuracy.
The probability on virtual current chopping is investigated for two different switch
parameters; the ability to interrupt high frequent currents and the slope of the
recovery curve.
The results of this investigation show a low probability on virtual current chopping
when then slope of the recovery curve is high. Besides this the overvoltages which
could be expected due to virtual current chopping, are strongly dependent of the
dielectric recovery behaviour of the switch. An exceptation must be made for small
values of the mutual coupling.
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Symbolenlijst

Symbool Omschrijving Eenheid

a Doorslag reductie factor

A Admittantie matrix

b Vector
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C Capaciteit [F]

C' Capaciteit per meter [F/m]

f Frequentie [Hz]

Im(r) Imaginair deel reflectiefactor

4 Overshoot factor

Stroom [A]

Lengte [m]

L Inductiviteit [H]

L' Inductiviteit per meter [H/m]

M Mutuele inductiviteit [H]

n Constante

q Constante

r Reflectiefactor

R Weerstand [0]

Re(r) Reeel deel reflectiefactor

S Steilheid dielektrische herstelkromme [V/~s]

Tijd [s]

u Spanning (V]

x Plaats (m]

~ Golflmpedantie [0]

f3 Reciproque tijdconstante [S·l]

6 Hoek (rad]

6t Tijdstap grootte [5]

v Snelheid [m/s]

w Hoekfrequentie [rad/s]

.,. Looptijd [5]
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1. InIeiding

Sinds het begin van de zestiger jaren is het gebruik van vacuum schakelaars snel
toegenomen. Omdat deze schakelaar compact, milieuvriendelijk en bovenal onder
houdsvrij is, bezit deze schakelaar een steeds groter aandeel op de middenspannings
markt. Oaarnaast heeft vacuum het voordeel dat de doorslagveldsterkte boven die van
andere gebruikte blusmedia ligt.
Tot de nadelen van de schakelaar behoort het feit dat overspanningen kunnen
ontstaan. Oeze overspanningen zijn circuit en contact materiaal afhankelijk. Ten
aanzien van de circuit afhankelijk.heid wordt er door het IEC een motor test circuit
voorgeschreven. Van de parameter grootte in dit sterk inductieve test circuit vah in
principe niet af te wijken omdat dit de "worst case" situatie voorstelt. In de praktijk
worden echter tal van variaties in circuit parameters aangetroffen.
Voor het motor test circuit is de keuze van het contact materiaal van de vacuum
schakelaar geheel vrij. Oit kan tot gevolg hebben dat een (relatief) grote kans op
overspanningen ontstaat vanwege de ongunstige combinatie van schakelaar parame
ters en circuit. Oit vorrnt de hoofdthema van deze studie. Oaarbij was het de
bedoeling om in opdracht van een industriele contract partner software te ontwikke
len die de overspanningen in het testcircuit als functie van de schakelaar parameters
(chopstroom, doorslagveldsterkte, hoogfrequent onderbrekingsvermogen) bepaalt. In
latere instantie kan het effect van circuit parameters bepaald worden.
Voor de bepaling van de overspanning kunnen verschillende methodes worden
toegepast. Zo is het mogelijk om met behulp van de netwerk reductie methode een
benadering van de overspanning te maken. In dit verslag is er echter voor gekozen
om de " Nodal Matrix Admittance" methode op het IEC test circuit toe te passen.
Het voordeel hiervan is dat de overspanningen exact berekend worden. Nadeel is dat
bij toepassing van kabels lange rekentijden ontstaan.
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2. Vacuum schakelaars in inductieve circuits

De Iaatste jaren neemt het gebruik van vacuum schakelaars in midden spanningsnet
ten steeds. meer toe. Vooral motoren worden nogal eens van vacuum schakelaars
voorzien. Het nadeel van deze schakelaars is dat zij de oorzaak van overspanningen
kunnen zijn. In dit hoofdstuk en het verdere vervolg van het verslag zal specifiek naar
sterk inductieve circuits gekeken worden. Zoals uit hoofdstuk 5 zal blijken komt deze
situatie overeen met het vervangingsschema van een startende asynchrone motor.

2.1 Overspanningen in een inductief circuit

Bij het gebruik van vacuum schakelaars in een sterk inductief circuit (afbeelding 1)
kunnen verschillende overspanningen ontstaan. Om dit in te zien wordt er allereerst
onderscheid gemaakt tussen een bronzijde, gevormd door Lac, C; en de bron, en een
belastingzijde gevormd door Lg en eg•

N

Afbeelding 1: 1-fase voorstelling van een inductief net

Op het moment dat de stroom onderbroken wordt, heeft de herstelcurve al een
bepaalde doorslagspanning (ubd) bereikt die gedurende de eerste paar honderd micro
seconden als een lineaire functie van de tijd beschreven kan worden. Deze veronder
stelling is aan de hand van metingen geverifieerd.

Ubd = ubO + S.t (2.1)

Hierin is t de tijdsverschil tussen het openen van de schakelaar en het onderbreken
van de stroom en S de steilheid van de dielektrische herstelcurve welke een functie is
van de doorslag veldsterkte (~)en de openingssnelheid (vo) : S = ~ vo'
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Op het moment van onderbreken ontstaat een ontkoppeling van het circuit aan de
bronzijde en het circuit aan de belastingzijde. Het voedende circuit zal daarbij gaan
oscilleren met een hoekfrequentie «,,)ds) van 1/(L.~)1/2 terwijI de belastingzijde
oscilleert met een hoekfrequentie «a)dt) van l/(L Cg)172.

De spanning die over de gap van de schakelaar tomt te staan wordt bepaald door de
spanning over Ck minus de spanning over Cg oftewel uan - ubn. Aangezien de spanning
over ~ met een hoekfrequentie (a)ds en de spanning over Cg met een hoekfrequentie
(a)dt oscilleert wordt een dubbeI frequente spanning over de gap van de schakelaar
verwacht. Deze spanning wordt de Transient Recovery Voltage (TRV) genoemd.
Waarom er speciaaI naar sterk inductieve circuits wordt gekeken heeft te maken met
de maximaal te verwachten spanning over Cg• Bij inductieve circuits is er namelijk
een faseverschil van 90 graden tussen spanning en stroom. Aangezien de stroom vlak
voor of op de stroom nuldoorgang onderbreektt heeft het belastingcircuit de meeste
energie inhoud bij een faseverschil van 90 graden tussen spanning en stroom.
De maximale spanning (Ubn•max) die over Cg verwacht kan worden wordt bepaald door
de sommatie van de energie in de spoeI en de energie in de condensator op het
moment dat de stroom onderbreekt.
In dit gevaI zal speciaal naar vacuum schakelaars gekeken worden. Deze hebben aIs
eigenschap dat de stroom iets voor de nuldoorgang onderbreekt. De waarde die bij
deze stroom hoort wordt de chopstroom (ICh) genoemd. In sterk inductieve circuits
kan dit een aanzienlijke toename van de energie in het belasting circuit veroorzaken
die er voor zorgt dat ubn veel hoger wordt dan wanneer de stroom niet chopt. Dit valt
als voIgt in te zien.

(2.2)

De maximale spanning over Cg kan nu eenvoudig bepaald worden:

met:

z =~go C,

en Uchop is de spanning over Cg op het moment dat de stroom breekt.
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2.2 Schakelaar parameters

Bij het gebruik van vacuiim schakelaars spelen de parameters van deze schakelaars
een belangrijke roI. Hieronder zullen de verschillende parameters behandeld worden.

2.2.1 De chopstroom

Vacuum schakelaars hebben als eigenschap dat de stroom iets voor de natuurlijke
nuldoorgang onderbreekt. De waarde die bij deze stroom hoort wordt de chopstroom
genoemd.

2.2.2 Het doorslag gedrag

Het doorslag gedrag van de schakelaar wordt beschreven door fonnule (2.1) met als
specifieke parameter S en in mindere mate UbO• De gap slaat door indien de TRV
een hogere waarde bereikt dan ubd•

2.2.3 Het hoogfrequente onderbrekingsgedrag

Tot nog toe is het hoogfrequente onderbrekingsgedrag van de vacuiim schakelaars
buiten beschouwing gebleven. Toch is het voor het verdere verloop van het verslag
noodzakelijk om dit proces nauwkeurig te bestuderen. Het circuit dat uitgaande van
afbeelding 1 als vevangingscircuit kan dienen voor de hoogfrequente verschijnselen
onmiddelijk na herontsteking, staat afgebeeld in afbeelding 2. De condensator CUhf

representeert hier de parasitaire capaciteit van de vacuiimschakelaar zelf. Praktische
waarden voor deze condensator liggen in de buurt van 100 pF.

L
III

C
I

c•
~ I

Afbeelding 2: Het hoag en ultra haog frequente circuit
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De te verwachten hoogfrequente stromen en spanningen staan afgebeeld in afbeel
ding 3.
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Afbeelding 3: Hoogfrequente onderbrekingsgedrag.

De hoogfrequente sinusvormige stroom ontstaat op het moment dat de laagfrequente
TRV de herstel curve smjdt. De hoogfrequente stroom zal een halve periode vloeien
alvorens deze onderbroken wordt. Indien de condensator CuM niet aanwezig is (deze
is echter in praktische situaties onvermijdbaar) dan zou de spanning over de gap naar
Uco springen. Vanwege de aanwezigheid van Cuhf treedt er een overshoot naar een
maximum Urn met een overshoot factor f'p (f'p = Urn/UcO) op. De maximale spanning
die zo over de gap kan komen te staan (Urn) wordt bepaald door UcO*~' Omdat dit
effect zo snel na de boogactiviteit optreedt zal er door de boogactiviteit de doorslag
spanning lager liggen dan de II recovery curve n Ubd en moet er gerekend worden met
een gereduceerde herstel curve. De verhouding van doorslagspanning gebaseerd op
deze gereduceerde herstel curve en de "koude" herstel curve is gelijk aan een nieuw
te introduceren factor a (OsaS1). Deze factor verdisconteert het negatieve effect van
de boog op de doorslagspanning vanwege de hoogfrequente stroom. Bereikt de UHF
TRV een hogere waarde dan de doorslag spanning van de gereduceerde herstel
curve, dan treedt er opnieuw een herontsteking op (1). De stroom loopt weer een
halve periode door en wordt dan weer onderbroken (2). Hier aangekomen slingert de
spanning over de gap weer met de overshoot factor (~) in. Ook in dit geval smjdt
deze TRV de gereduceerde herstel curve en kan er weer een halve periode van hoog
frequente stroom verwacht worden. Deze hoogfrequente stroom wordt ook weer na

11



een halve periode onderbroken (3). De TRV die nu ontstaat is echter Diet hoog
genoeg om een Dieuwe herontsteking teweeg te brengen omdat door demping de
waarde van Uca dus ook van Urn = 4·Uca steeds verder daalt, terwijI de doorslagspan
Ding a Ubd steeds verder stijgt. Het gevolg is dat er op korte termijn geen hoog
frequente stroom meer loopt. Er moet namelijk weer gewacht worden op het moment
dat de laagfrequente TRV de "koude" herstelcurve snijdt.

In fonnule vonn uitgedrukt kan dit proces aIs voIgt beschreven worden:

Dit is de vervangingscapaciteit die de hf-stroom "drijft".

Ub = Ub()-UItJ)

Spanning op ~r op moment van eerste herontsteking

1
Ci)0'" = --;;:=::::;=

JLIlfC"1

(25)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

Op het moment van herontsteken is de drijvende spanning als voIgt gedefinieerd:

met (2.10)

Bij de nde stroom nuldoorgang is daar nog van over:
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-1I1t1l•

ucJn) = "b ( mt ) = (-l)II"b t w~
~dJ{

(2.11)

Bij elke hoogfrequente stroom nuldoorgang komt deze spanning over de gap te stun,
maar omdat rekening moet worden gehouden met CUhf' zal deze spanning oscillerend
met een frequentie ~uhr bereikt worden. Hierbij treedt een overshoot op waarbij de
maximale waarde van de UHF-TRV (Um) uitgedrukt wordt in de overshoot factor f'p.
Deze overshoot factor in combinatie met de doorslagspanning reductiefactor a
bepaalt of er een herontsteking optreedt. Stelt men de met de overshoot factor
maximaal bereikbare spanning over de gap gelijk aan Um dan geldt daarvoor het
volgende:

-1I~lItr

IU". I = f'"bt ..,~
(2.12)

Er zal een herontsteking optreden indien de waarde van Um groter is dan de geredu
ceerde doorslag spanning van de gap.
De koude herstelkromrne wordt bepaald door de steilheid (S) en de tijd dat de
schakelaar open is (t) (2.1). De gereduceerde herstelcurve zal nu lager Jiggen dan de
"koude" herstelcurve en weI een factor a (OSaSl). De factor a is echter voor elk
contact materiaal anders net zoals de steilheid van de dielektrische herstelkromme
(S) en de chopstroom (Ich)' Grofweg kunnen de contact materialen in drie groepen
onderverdeeld worden:

1: Contact materialen met een a waarde van ca. 0.2. Deze materialen zoals Cd,
Sb en Bi hebben een lage chopstroom en onderbreken een hoogfrequente
stroom moeiIijk. Daamaast is de koude doorslag veldsterkte ~ ten opzichte
van de twee volgende groepen laag.

2: Dit is de middengroep en heeft een a waarde in de buurt van 0.5. De koude
doorslag veldsterkte en de chopstroom is bij dit type contact materiaal hoger
dan bij type 1.

3: De laatste groep heeft een a waarde in de buurt van 1. Daarbij heeft deze
groep de hoogste koude doors]ag veldsterkte (E1x,) en de hoogste chopstroom.
Tevens kan deze groep ten aanzien van de eerder genoemde groepen, het
makkelijkst een hoogfrequente stroom onderbreken.

In fOTmules uitgedrukt treedt er een onderbreking op indien:

-1I1t"tr

a(St + "60) > IU.I= !,"b t w~
(2.13)

Dat dit indirect ook een maat voor de stroom steilheid in de nuldoorgang (Sj) is, valt
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als voIgt in te zien.
De sinusvormige hoogfrequente boogstroom (ib) ziet er als voIgt uit:

hieruit voIgt dat:

Idi I lib ¥S, = -1'000 = -e #I(

dt L~

Vit (2.13) en (2.15) voigt ais criterium voor hoogfrequente onderbreking:

a(St + 1l"J
a (St + 1l"J > !pS,Ll{ - Sj < ------=-;...

Lhl / p

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

Hierin is te zien dat de keus van a ais parameter die het boogfrequente onderbre
kingsvermogen karakteriseert, een logisch alternatief is voor de meestal gekozen
parameter Sj. Tevens drukt (2.16) de door metingen geverifieerde contact afstand (d)
afhankelijkheid uit voor bet boogfrequente onderbrekingsvermogen.

Ebd d + " boSj< a ----
Ll{/p

Tot slot impliceert (2.16) een circuit afhankelijkheid van de onderbrekingsparameter
Sj = Sj(~r), evenals van de schakelaar geometrie via 4 (de demping van de UHF
oscillatie).

Bovenstaande analyse gaat er van uit dat herontsteking na boogfrequente boogdoving
door dielektrische processen bepaald wordt. Dit dient door metingen geverifieerd te
worden.

2.3 De verschillende onderbrekingsmodes

Voor een analyse van de verschillende stroom onderbrekingsvormen worden vier
modes gedefinieerd. Mode 1,2 en 4 hebben betrekking op de eerst blussende fase
terwijI mode 3 betrekking beeft op de buurfase. Deze verschillende modes zullen
hieronder behandeld worden en staan afgebeeld in afbeelding 4.

De eerste mode die behandeld wordt gaat er van uit dat de stroom iets voor of op de
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stroom nuldoorgang wordt onderbroken. Het medium tussen de contacten heeft dan
al een bepaalde doorslagspanning opgebollwd die volgens (2.1) beschreven kan
worden.
De spanning over de schakelaar wordt weer gevormd over Cg en ~. Indien deze
spanning steeds kleiner blijft dan de herstelcurve zal er geen herontsteking optreden.
In afbeelding 4 wordt deze onderbrekingsvorm mode 4 genoemd.
Het is echter ook mogelijk dat de TRV groter wordt dan de herstelcurve. Hierdoor
zal een herontsteking optreden. De zo ontstane boogstroom (ib) bestaat dan uit een
hoogfrequente (ihf) en een laagfrequente (ib) stroom (zie afbeelding 1). it is de
herstelde 50 Hz stroom inclusief inschakel transient; ihf is een hoogfrequente stroom
die gedreven wordt door het spanningsverschil van uan en ubn op het moment van de
herontsteking. Dit proces heeft mode 1, 2 of 3 van afbeelding 4 tot gevolg. De
verschillen tussen deze drie modes zijn de volgende:

Het kan zijn dat de hoogfrequente stroom, welke gesuperponeerd is op een 50 Hz
stroom met inschakeltransient, met meer onderbroken wordt (mode 1). Dit houdt in
dat de onderbreking mislukt is en dat er 10 ms (in een 50 Hz net) gewacht moet
worden alvorens een meuwe stroom nuldoorgang wordt bereikt. Zoals uit afbeelding
4 blijkt, blijft in dit geval de geinduceerde stroom in de naburige fase klein en veroor
zaakt daar geen stroom nuldoorgang.

Het is ook mogelijk dat de hoogfrequente stroom in de eerst blussende fase wordt
onderbroken. het gevolg is een TRV die weer een meuwe herontsteking teweeg kan
brengen. Dit proces blijft doorgaan totdat de TRV de herstel curve niet meer snijdt
(mode 2). In afbeelding 4 zijn voor dit geval twee herontstekingen getekend. De
hoogfrequente stromen koppelen op de naburige fase in doch deze brengen geen
nuldoorgang teweeg.

Het is echter ook mogelijk dat de hoogfrequente stromen in de eerst blussende fase
een stroom nuldoorgang in de naburige fase teweeg brengt (mode 3). Indien er een
boog in deze naburige fase aanwezig is kan de stroom onderbroken worden. AIs dit
het geval is wordt er gesproken van een virtuele stroombreking. De momentane
stroomwaarde in de naburige fase bedroeg 1f213*t. Hierdoor kunnen in de gebroken
fase veel hogere TRV waarden optreden die men graag wil vermijden.
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Zou men de onderbrekingsmodes in een "flow chart" willen onderbrengen, dan ziet
deze er als voIgt uit:

ja
mode 4

ja

mode 2

mode 3

Afbeelding 5: De verschillende modes
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3. Gediscretiseerde netwerkelementen

Voor het berekenen van overspanningen in een net, zal een methode gezocht moeten
worden die deze overspanningen kan bepaIen. Zo is bet mogelijk bestaande software
(EMTP) voor deze berekeningen te gebruiken. Dit kost ecbter de nodige inwerktijd
en bevordert het inzicht in de gehanteerde rekenmodellen niet. Ook de flexibiliteit
van deze programma's laat te wensen over. Daamaast heeft een programma als
EMTP veel meer mogelijkheden dan er bij deze berekeningen nodig zijn. Dit zal de
rekentijd nadelig beinvloeden. Het schrijven van een eigen programma beeft deze
nadelen niet doch bier kunnen veel eerder fouten in de software worden gemaakt.
Toch is er gekozen voor de laatste optie en wordt er vanuit gegaan dat aIle fouten in
de software geelimineerd kunnen worden.
Bij bet schrijven van de software wordt uitgegaan van de " Nodal Matrix Admittance"
methode. Dit is het principe waarop EMTP gebaseerd is.
Lijnen en kabels worden bier met de Bergeron-Schneider methode beschreven.
Capaciteiten en inductiviteiten worden door trapeziumregel benaderde differentiaal
vergelijkingen beschreven.
De gebruikte formules voor de verschillende netwerkelementen zullen hieronder stuk
voor stuk afgeleid worden.

3.1 Verliesvrije Iijnen

Voor het modelleren van verliesvrije lijnen wordt gebruik gemaakt van de telegraaf
vergelijkingen. Deze zien er als voIgt uit:

De algemene oplossing van deze vergelijkingen is:

"(x,t) =Zo h(x-vt) - Zo !,,(x+vt)

i(x,t) = fl(x-vt) + h(x+vt)
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waarbij de volgende variabelen zijn gedefinieerd:

v= t~CI

(3.5)

(3.6)

Door (3.4) nu met Zo te vermenigvuldigen en vervolgens bij (3.3) op- of af te trekken
ontstaan de volgende twee vergelijkingen:

u(x,t) + Zoi(x,t) = 2Zo f1(x-vt)

u(x,t) - Zoi(x,t) = - 2Zoh(x+vt)

(3.7)

(3.8)

Vit deze formules blijkt dat een waarnemer die in positieve x-richting met snelheid u
beweegt, u(x,t) + Zoi(x,t) constant is. Tevens blijkt voor een waarnemer die zich in
negatieve x-richting met snelheid u voortplant, dat u(x,t) - Zoi(x,t) constant is.

De looptijd van de kabel kan vrij eenvoudig bepaald worden indien de kabellengte
gegeven is. De looptijd blijkt vervolgens aIleen van kabel parameters afbankelijk te
ZlJn.

't = .i = I JL'C'
v

(3.9)

Kijken we naar een waamemer die in posltleve x-richting met een snelheid u
beweegt, dan is u(x,t) + Z,J(x,t) constant en kunnen we daarvoor aan de hand van
afbeelding 6 de volgende vergelijking afleiden:

(3.10)

Voor een waamemer die in negatieve richting met snelheid u beweegt, geldt weer dat
u(x,t) - Zoi(x,t) constant is. Houden we vervolgens de definities van afbeelding 6 aan
dan kunnen we de volgde formule afleiden:
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+ ZO,T +

11
m

Afbeelding 6: Kabel volgens de Bergeron-Schneider methode

(3.11)

Door (3.10) nu iets anders op te schrijven ontstaat de volgende formule:

(3.12)

Met (3.11) kunnen we nu hetzelfde doen en daaruit voIgt:

(3.13)

Vit (3.12) en (3.13) blijkt dat de stromen afhankelijk zijn van de spanningen op twee
knooppunten en van factoren uit het verleden. Door nu de wet van Kirchhoff voor
stromen toe te passen kunnen we de onbekende stromen uit de vergelijkingen
elimineren. Het is dus het handigste om voor elk netwerkelement een vergelijking
voor de stroom als functie van een knooppuntsspanning en parameters uit het
verleden op te stellen zoals dat ook bij (3.12) en (3.13) is gedaan. Een nadere
toelichting van de toepassing van deze methode zal in hoofdstuk 4 geschieden.
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3.2 Een geconcentreerde inductiviteit

De meest elementaire vergelijking voor spanning en stroom door een inductiviteit
staat hieronder gegeven. Daarbij is gebruik gemaakt van de definities van afbeelding
7.

Hieruit valt ikrn eenvoudig af te leiden.

ilRt(t) = im,(t-At) + "!"J.t (u1 - U)dt
L t-6t •

(3.14)

(3.15)

Aangezien we bij voorkeur aIleen lineaire vergelijkingen willen hebben, passen we de
trapeziumregel toe.

rt f(t)dt = .!.At [f(t-At) +f(t)]
1t - 61 2

(3.16)

(3.17)

Dit geeft dan het volgende resultaat dat bij de berekeningen zal worden toegepast:

ilm(t) = At [Uj;(t)- u.(t)] + im,(t-At) +
2L
At
2L [uj;(t-At)- um(t-At)]

i
km L

• -+ +

I~muk

Afbeelding 7: Definities inductiviteit
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3.3 De mutuele inductie

De mutuele inductiviteit speelt bij hoogfrequente circuits een belangrijke rol. Zo kan
men bijvoorbeeld denken aan virtuele stroombreking ten gevolge van mutuele
koppeling.
De mutuele inductiviteit zal dus ook gemodelleerd moeten worden.
De afleiding van een te hanteren computermodel is analoog aan die van de inducti
viteit en gaat als voIgt:

i1
• LIt

+ ....- +
ut 12 • L21 114....

+ +
u2 13 • U3 uS....

. -1.:' t -

Afbeelding 8: Definities mutuele inductiviteit

Bovenstaande vaIt ook als voIgt te schrijven:

rI [u
l
(t) - u

4
(t)]dt =

JI-lot

J,
t di1(t) di2(t) di3(t)

[L11-- + Ml2-- + Ml3--]dt
t-At dt dt dt

(3.18)

(3.19)

Door wederom de trapeziumregel toe te passen kan dit als voIgt geschreven worden:
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Lll [i1(t)-i1(t-at)] + M 12[i2(t)-i2(t-at)] +

M13[i3(t)-i3(t-at)]

(3.20)

Door voor beide andere fasen een soortgelijke afleiding te maken, kan de volgende
matrix opgesteld worden:

met:

Lll M 12 M 13

M21 ~ M23

M31 M32 L33

(3.21)

/:"t
b[2] = -[u2(t) + u2(t-at) - us(t) - us(t-at)] +

2

(3.22)

(3.23)

(3.24)

Ook nu zien we weer dat de drie verschillende stromen door het tweevoudige aantal
spanningen bepaald wordt.
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3.4 Een geconcentreerde capaciteit

De afleiding van een computermodel voor een capaciteit gaat ook weer op dezelfde
manier als voor een inductiviteit. We weten namelijk dat voor een capaciteit geldt :

. C du
'1M = -dt

Door deze vergelijking over de tijd te integreren verkrijgt men :

u/c(t) - u",(t) = 1. r' ibft(t)dt
C J,-At

Toepassing van de trapeziumregel geeft:

ibn(t) = 2C [uk(t) - u",(t)] - ikm(t-!!At) 
!!At

2C
!!At [uk(t- !!At) -u",(t- !!At)]

(3.25)

(3.26)

(3.27)

Ook nu wordt de stroom weer door twee knooppuntsspanningen en termen uit het
verleden bepaald.

c

+

Afbeelding 9: Definities capaciteit
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3.5 Een geconcentreerde weerstand

Toepassingen van weerstanden in computermodellen zijn eenvoudig omdat er een
lineair verband tussen spanning en stroom bestaat. Volgens de wet van Ohm geldt:

(3.28)

Vit (3.28) blijkt direct dat we weer met een vergeIijking met een onbekende stroom
en twee onbekende knooppuntsspanningen te maken hebben.

+----L...-__ +

U
m

Afbeelding 10: Definities weerstand
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4. Aanzet tot eeo 3-faseo computer model

Aan de hand van de afgeleide formules voor de verschillende netwerkelementen~ kan
voor elk willekeurig netwerk een n*n matrix (A) opgesteld worden. Deze (tijdonaf
hankelijke) matrix, de admittantiematrix, karakteriseert het netwerk. De waarden van
spanningen/stromen~ opgenomen in de vector 2', op een tijdstip t worden nu berekend
uit de waarden van spanningen/stromen in vector h een tijdstap eerder.

...(&=12. (4.1)

Indien er geen sprake van mutuele koppeling is~ zullen de uit te rekenen onbekenden
(2'), spanningen voorstellen. Indien er weI sprake van mutuele koppeling is~ zullen de
onbekenden, spanningen en stromen voorstellen. Dit valt eenvoudig in te zien door
naar (3.21) te kijken. Extraheren we uit deze formule een vergelijking voor it(t) dan
blijkt it(t) niet aIleen afhankelijk te zijn van twee knooppunt spanningen maar ook
van de twee stromen i2(t) en i3(t).

Alvorens in hoofdstuk 5 op een 3-fasen computer model over te gaan zullen in dit
hoofdstuk drie steeds moeilijker wordende modellen behandeld worden.
Allereerst zal er een RLC-circuit aan bod komen. Dit circuit valt te vergelijken met
de belastingzijde van een I-fase circuit op het moment dat de stroom chopt. Vervol
gens zal een model met een kabel behandeld worden. Beide circuits worden hoofdza
kelijk gebruikt om de afgeleide formules en bijbehorende programma~s aan de hand
van praktische configuraties te testen.
Het laatste circuit dat in dit hoofdstuk behandeld zal worden, heeft betrekking op een
I-fase circuit inclusief schakelaar. Bij dit circuit is gekeken naar het effect van een
kabel op de wederkerende spanning.

4.1 Voorbeeld 1: RLC-circuit

Voor het testen van de afgeleide formules van een weerstand, inductiviteit en
capacttett, is een programma voor een RLC circuit (Bijlage A) geschreven. De
vergelijkingen van dit circuit beschrijven het gedrag van stromen en spanningen die
ontstaan wanneer een inductieve belasting van een voedend net afgeschakeld wordt
even voor de nuldoorgang van de 50 Hz stroom. Het zo ontstane circuit kan worden
voorgesteld als de belastingzijde van een I-fase circuit. Op het moment dat de stroom
onderbreekt, het moment van choppen, bedraagt de stroom door de spoel 4 A en
door de capaciteit 0 A
ZoaIs uit hoofdstuk 3 bleek moeten naast de stromen uit het verleden, ook de
spanningen uit het verIeden bekend zijn. De spanning over de weerstand kan
eenvoudig bepaald worden door de chopstroom met de weerstandswaarde te verme
nigvuldigen. De spanning over de capaciteit op het moment van choppen moet echter
gegeven worden. Hiervoor is een spanning van 25 kV gekozen.
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Indien aan de hand van (4.1) spanningen in dit circuit bepaald moeten worden dan
moeten deze spanningen ten opzichte van een referentiepunt bepaald worden. Als
referentie spanning wordt knooppunt 3 genomen en deze zal gedurende de gehele
berekening op 0 V gehouden worden.

1

Voedend ! L-O.2H

Netwezk

~ c- 10nF
i L

i e

~
R -5.OOtvn

iR

3

Afbeelding 11: Definities spanningen en stromen RLC circuit

Voor het circuit zoals dit na het choppen aan de belastingzijde ontstaat, kunnen de
onderstaande vergelijkingen per knooppunt opgesteld worden. Bij de afleiding van de
vergelijkingen, wordt uitgegaan van het feit dat de sommatie van de inkomende
stromen gelijk moet zijn aan de sommatie van de uitgaande stromen (Kirchhoff).

Aan knooppunt 1 zit een inductiviteit en een capaciteit aangesloten. Beide stromen
vertrekken uit dit knooppunt dus moet gelden: ic + il = 0; Gebruik makend van de
formules van hoofdstuk 3 geeft dit het volgende resultaat:

at [ul(t) - "2(t) + "let-at) - Uz(t-at)] + iL(t-at) +
2L

2C [ul(t) - "3(t) - "let-at) + "3(t-at)] - ie(t-at) = 0
at
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(4.3)

Aan knooppunt 2 zit een weerstand en een capaciteit aangesloten. Passen we
Kirchhoffs stroomwet toe dan geldt ir = il . Gebruik makend van de formules van
hoofdstuk 3 levert dit het volgende resultaat op:

1
R [u2(t) - u3(t») =

~; [u1(t) - u2(t) + "l(t-~t) - u2(t-~t») + iL(t-~t)

Voor knooppunt 3 geldt nu weer een identiek verhaal: ~ + ic = O. In formules
uitgedrukt levert dit het volgende op:

o = - .![u2(t) -u3(t)]
R ~~

- 2C [u1(t) - u3(t) + "3(t-~t) - "l(t-At)] + id-t - At)
at

Aan de hand van de formules voor de verschillende knooppunten, kan het volgende
stelsel vergelijkingen opgesteld worden:

met:

at 2C
-+-
2L At

At
2L

2C
At

At

2L

at 1
- +-
2L R

1
R

2C
At

1
R

2C 1
+ -

~t R

[
b[I)l

= b(2)

b(3)

(4.5)

At
+ -[u (t-At) - " (t-at)]2L 2 1

(4.6)

(4.7)

(4.8)

Hieruit blijkt dat de onbekenden vector h enkel uit spanningen op bet tijdstip t·~ t

28



bestaat.
Aangezien u3 gelijk aan 0 V wordt gesteld, kan dit stelsel vergelijkingen tot de
volgende 2 • 2 matrix gereduceerd worden.

~t 2C
-+-
2L ~t

-~t

2L

~t

2L

~t 1
+ -

2L R

(4.9)

waarbij b[l] en b[2] met behulp van (4.6) en (4.7) bepaald kunnen worden.
Het reduceren van de matrix is overigens verplicht omdat deze anders singulier is wat
numerieke problemen geeft.
Het oplossen van de matrix gaat met behulp van het procedure SLEGEN [8]. Deze
procedure lost stelsels lineaire vergelijkingen met behulp van Gauss eliminatie met
partial pivoting op. De pivotstrategie is daarbij gebaseerd op de rijgeschaalde matrix.

Ten aanzien van de nauwkeurigheid van de gehanteerde methode kunnen twee
factoren onderscheiden worden die aan de hand van de output van SLEGEN in de
vorm van ca bepaald kan worden

1: De nauwkeurigheid van de rekenmethode
Zij 6x de fout in x tengevolge hiervan, dan zal als regel 0 6x ~ /0 x l, in
orde van grootte gelijk zijn aan ca • 10-12

.

2: De ingegeven elementen A en b zijn niet exact bekend en bevatten fouten. Zij
d j de norm van de i-de rij van A dus

N

dj = L IAij I
jcj

(4.10)

Zij D de diagonaalmatrix D jj : = d j-
1• Zij 6A de matrix die bestaat uit de fouten

in A en 6b de vector bestaande uit de fouten in b. dan geldt voor de orde van
grootte van de fout:

116xll.
Ixl.

=
ID~A I. + ID~bl.

Ixll.
• ca (4.11)

De fouten in 6A en 6b worden hoofdzakelijk veroorzaakt door bet toepassen
van de trapeziumregel. Op- en aftrekfouten gemaakt door de computer worden
hierbij verwaarloosd.
De fouten ten gevolge van de trapeziumregel bebben een grootte van
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~t3t'(t)
12

(4.12)

voor een zekere ~ € (t-~t, t) (op grond van continuiteit van f').
In het vervolg van het verslag zal gerekend worden met tijdstapgrootten die
vanwege de toepassing van kabels in de orde van enkele tientallen nanosecon
den liggen. Dientengevolge valt de fout gemaakt door bet toepassen van de
trapeziumregel te verwaarlozen.

Berekeningen aan verschillende circuits leverde een maximale waarde voor ca van 3
let op. Dientengevolge wordtjer uitgerekende tijdstap voor de term I 6x L/1 xD III

een geschatte waarde van 5 10 berekend. Deze fout wordt als acceptabel beschouwd.

Een voorbeeld van spanrungen en stromen in het RLC netwerk staat bieronder
afgebeeld.
In dit geval is de weerstand 5 n, de capaciteit 10 nF en de spoel 200 mH met de
volgende begincondities voor t = 0:

iL = 4.0 A
VI = -25 kV

xlO"

i = 0 A·c ,

V 2 = iL * R = 20 V.

R = 5 Ohm; C .. 10 nF; L .. 200 mH; - - strOOlD

<'
E

-u

-40!----Z~OO---400~--~600~--800~--1~OOO---1200

-> lijd [us)

Afbeelding U: R = 5 Ohm; C = 10 nF ; L = 200 mH;

In eerste instantie valt te zien dat de spoelenergie aan de condensator wordt afgege
ven. Wanneer de stroom 0 [A] bedraagt is de energie in de condensator maximaal
(1/2CU2

).

De condensator zal zich vervolgens gaan ontladen totdat de spanning weer 0 V
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bedraagt. De energie in de spoel is dan maximaaI. Vervolgens ontlaadt de spoel zich
weer. Het gevo]g is een oscillatie proces dat gezien de kleine demping vrij lang kan
doorgaan.
De eigenfrequentie van spanning en stroom, vah aan de hand van (4.10) af te leiden:

1 1to = --- = 3559 Hz..
27t JLC

(4.13)

(4.14)

Dit houdt in dat de periodetijd van de eigentrilling 281 p,s is. Vergelijkt men dit met
de oscillatie frequentie van afbeelding 12, dan komt de daarin afgebeelde frequentie
vanwege de geringe demping overeen. Wilt men echter de frequentie van spanning en
stroom exact bepalen dan kan dat aan de hand van de volgende formuIe:

.,=~~- ::2
In dit geval levert dit zoals verwacht een frequentie van 3559 Hz op.

4.2 Voorbeeld 2: LC-circuit met kabel

Wanneer de spanning over de schakelaarcontacten gelijk wordt aan de doorslagspan
Ding, zal de schakelaar herontsteken. Dit heeft tot gevolg dat naast de 50 Hz stroom,
transiente stromen van diverse frequenties beginnen te lopeno De hoogste frequenties
komen voort uit het parasitaire circuitdeel in de nabijheid van de schakelaar, het
"hoogfrequente circuit".
Wanneer naar het eenfase circuit van afbeelding 15 wordt gekeken dan vah hierin
een soortgelijk hoogfrequent circuit dat bij herontsteking ontstaat, te herkennen. Het
hoogfrequente circuit bestaat dan uit ~, ~1' ~2 en de kabel. De belastingzijde Cp en
L mag in dit circuit verwaarloosd worden omdat zij een golfimpedantie vormt die veel
groter is dan de golfimpedantie van de kabel (.fL/Cp> > Zo). Aldus houdt men een
circuit over dat gevormd wordt door ~, ~1' ~2 en de kabel. Voor de sommatie van
~1 en ~2 wordt een nieuwe inductiviteit L" gekozen. Hierdoor ontstaat voor de tijd
dat de schakelaar gesloten is, het circuit dat in afbeelding 13 afgebeeld staat. Dit
circuit wordt gebruikt om de formules van de kabel zoals in hoofdstuk 3 beschreven
staan, te testen.

Ook nu hebben we weer met begin condities te maken. Deze luiden voor dit test
geval aIs voIgt:

Op t = 0 sluit de schakelaar en ontstaat het circuit van afbeelding 13.
Het circuit is in rust voor t < 0; De stromen door en in aIle componenten
worden gelijk aan 0 A gesteld.
Knooppunt 4 wordt als referentie knooppunt gekozen en wordt tijdens de
gehele berekening op 0 V gehouden
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c

4

3

Afbeelding 13: Definities spanningen en stromen

Knooppunt 1 en 2 bebben ten opzicbte van knooppunt 4 een spanning van
8.65 kV op t = O. Op dit moment beeft knooppunt 3 een spanning van 0 V.

Ook voor dit geval geldt weer dat de sommatie van de stromen in een knooppunt 0
moet zijn. Voor de verschillende knooppunten ontstaan dan de volgende vergelijkin
gen.

Voor knooppunt 1 geldt i( + ic = O. In formules uitgedrukt levert dit bet volgende op:

2C ~t
-[u1(t) - u,.{t)]+-[u1(t) - u2(t) + Ul(t-~t) - U2(t-~t)] +
~t 2L"

(4.15)
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Voor knooppunt 2 geldt I. =123• In formules uitgedrukt is dit het volgende:

- I1t [u1(t)-"2(t)+u1(t-l1t)-u2(t-l1t)] - iL(t-l1t) +

2L" (4.16)

~ [u2(t)-U3(t-'t)] - i3Z(t-'t) = 0
o

met Zo de golfimpedantie en f de looptijd van de kabel.

Voor knooppunt 3 geldt 132 = 0:

1-[u3(t) - "z(t-'t)] - i23(t-'t) = 0
Zo

(4.17)

Deze drie vergeIijkingen zijn ook als voIgt te schrijven:

(4.18)

o-l1t

2L"

~ +..l 0
2L" Zo

oo

tJ.t
+-

2L"

-tJ.t

2L"

2C
tJ.t

met:

(4.19)

b[2] = iL(t-tJ.t) + ~[Ul(t-l1t)-U2(t-tJ.t)] +
2L"

..lu3(t-'t) + i32(t-'t)
Zo

(4.20)
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(4.21)

Dit stelsel vergelijkingen is met behulp van een Pascal programma (Bijlage B)
opgelost.

Er is met dit programma aan de volgende configuratie gerekend:

Kabel
Spoel
Condensator :

Zoo = 30 n; v = 2e8 m/s ; I = 100 m; f = 0.5 ~s;

L = 900 nH;
C = 1 nF;

(4.22)

De parameters zijn zo gekozen dat de periodetijd van de LC-oscillatie veel kleiner is
dan de kabel looptijd : 21[.[L"C = 190 ns < l/v = 500 ns. Hierdoor "interfereert" het
lopende golf gedrag van de kabel met een veel grotere tijdconstante dan de oscillatie
periodetijd. Daarnaast zijn de L" en C waarden zo gekozen dat

~ ~ = 30 C

zodat de kabel karakteristiek is afgesloten aan het linker uiteinde (en open is aan het
reehter uiteinde).

Voor de stroom door de spoeI houdt dit het volgende in:
Vanaf t = 0 krijgen we door de spoel vanwege de aanwezigheid van de kabel, een
sterk gedempt oseillerende stroom. De demping is afkomstig van de kabel, die in
eerste instantie als een weerstand reageert. Aangezien (Zo)2 < 4L/C is de demping
Diet overkritisch met volgens (4.14) een frequentie van 4.6 MHz.

De stroom gaat geheel de kabel in. Bij het open eind aangekomen draait de polariteit
van de stroomgolf om en ontstaat een naar links lopende golf.

Na 1 ~s (2 f) bereikt de kop van deze gereflecteerde stroomgolf het begin van de
kabeI. Aangezien de golfimpedantie van het LC-circuit gelijk is aan de golfimpedantie
van de kabel zal de stroom de spoel geheeI ingaan en de condensator opladen.
Wanneer de eondensator geheel opgeladen is, komt er nog steeds stroom uit de
kabel. Deze stroom gesommeerd bij de ontlaadstroom van de eondensator, geeft bet
beeld zoals in afbeelding 14 na 1.1 ~s staat afgebeeld.
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ZO = 30 Ohm L = 900 nH C = 1 nF
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Afbeelding 14: Golfimpedantie kabel = golfimpedantie LC-circuit

De demping van de geretlecteerde stroomgolf na 1.0 p.s Iijkt dus minder doch dit
komt vanwege de sommatie van de geretlecteerde kabelstroom en de ontlaadstroom
van de condensator die beiden dezelfde polariteit hebben.

4.3 Voorbeeld 3: Een I-rase circuit

Nu de verschillende formules, de mutuele koppeling uitgezonderd, aan de hand van
voorgaande voorbeelden getest zijn, kan een I-fase circuit inclusief kabel, gesimuleerd
worden. Voor het I-fase circuit is een voorstel van lEe document 17A (secretariaat)
291 (1988) genomen. Dit sterk inductieve circuit ziet er als voIgt uit en stelt een
startende asynchroon motor voor die afgeschakeld moet worden. Waarom er voor een
startende motor is gekozen zal in hoofdstuk 5 aan de orde komen. In dit hoofdstuk
wordt alleen naar de werking van de kabel gekeken en valt de keuze van het model
buiten beschouwing.
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Afbeelding 15: Schema I-fase circuit volgens IEC werkgroep 17A

Aan de bronzijde zit een capaciteit en twee inductiviteiten. Wanneer van een
gekoppelde spanning van 10 kV wordt uitgaan, krijgen deze drie elementen volgens
bet IEC (bijlage C) de volgende waarden:

L =s

~1 =
Cb =

16,7 mH
2.0 ILH
50.0 nF

Aan de belastingzijde zit een ingewikkelder circuit. Allereerst is er een parasitaire
inductiviteit ~2 aanwezig die mede de boogfrequente stroom bij een berontsteking
bepaald. Deze parasitaire inductiviteit wordt gevolgd door een kabel waar de
startende motor mee zit aangesloten. Van de kabel wordt uitgegaan dat deze
verliesvrij is en dat er geen mutuele koppeling tussen de verschillende kabel fasen
aanwezig is.
De op de kabel aangesloten motor wordt voorgesteld door een LC-circuit.
De waarden die volgens de IEC norm (Bijlage C) voor een 10 kV net aan de
belastingzijde gelden zijn:
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~2 = 5.0 J,'H
Zo = 30 Ohm
1 = 100 m
\) = 1.0EB mls
Cp = 1.5 nF
L = 167 mH

Door de aanwezigheid van de schakelaar rnoeten 2 gevallen onderscheiden worden:

1: "arcing" periode
2: "recovery" periode

: de schakelaar is perfect geleidend.
: De schakelaar is perfect isolerend.

Elk van beide gevallen wordt beschreven met verschillende matrices.

Voor de boogperiode geldt:

~t ~t ~t -~t -~t 0-+-+-
2L. 2L.1 2L.2 2L.1 2L.,

-~t ~t 2C. "'J(t)
~11]-+- 0 0

U.1 2L.1 ~t ")(t) b[2] (4.23)•
-~t 0

~t 1 0 ".(t) b[3]
-ot-

2L.2 2L.2 Zo u,(t) b[4]

0 0 0 2C, ot 1.. ... ~t
~t Zo 2L

Met:

i (t-At) - i (t-At) - ...!!..-(u (t-At)-u (t-At)) -
23 24 2L 2 3

bl

37

(4.24)



f1t 2Cbb[2] = -[U2(t-f1t)-U3(t-!1t)] + -[U3(t-!1t)] +
2Lb1 !1t (4.24)

2*i23(t- !1t)

b[3] = i24(t-!1t)+~[U2(t-!1t)-u,(t-!1t)] +
2Lb2

-.!..u (t-'t) + i (t-'t)Z 5 5
o

(4.25)

(4.26)

Tijdens de recovery periode geldt:

!1t 2Cb 0 0-+-
2Ls f1t

[U,(t») [b[ll]
0 1 0 u,(t) = b[2] (4.27)-

Zo
us(t) b[3]

!1t 2C 10 0 -+- + -
2L At Zo

Met:
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1 2C
b(3) = -uit-'t) + i,,(t-'t) + _Pu,(t-f1t) +

Zo f1t

iCj(t-f1t) - iz.s(t-f1t) - f1t u,(t-f1t)
2L

(4.29)

(4.30)

De vergelijkingen voor de boog en de recovery periode zijn ook weer in een Pascal
programma (Bijlage D) verwerkt. De begin condities zijn daar als voIgt gedefinieerd.
Op t = 0 is de stroom door de schakelaar maximaal en is de spanning vanwege bet
sterk inductieve net op alle knooppunten nagenoeg 0 V. Uitgaande van een frequen
tie van 50 Hz verwacht men een eerste stroom nuldoorgang na 5 IDS. De stroom zal
iets voor de nuldoorgang choppen. Om rekentijd te besparen wordt op t = 4.885 ms
met rekenen begonnen. Deze op het eerste oog miraculeuze begintijd ontstaat bij de
veronderstelling dat bij 4 A gechopt wordt. De volgende vergelijking geldt dan:

(4.31)

Bij een gekoppelde spanning (usys) van 10 kV en een netfrequentie van 50 Hz levert
dit een tch van 4.91 ms op. Dit is dus het moment waarop de stroom chopt. Logischer
wijs beginnen de berekeningen even voor deze tijd en is een waarde van 4.885 ms
gekozen.

De aanwezigheid van de kabel veroorzaakt snelle transienten in de initiele TRV die
in het volgende geanalyseerd worden.
Op l' = 0 [s] ontstaat onderstaand circuit.
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Afbeelding 16: De belasting zijde tijdens de berstel periode

Vanwege bet wegvallen van stroom i4 zal de spanning op knooppunt 4 (voor t' < 2r)
aIleen nog maar bepaald worden door spanningen en stromen van knooppunt 5 die
op tijdstip t-r plaatsvonden. Aangekomen op knooppunt 4 zorgen deze stromen op
t' = 0 voor een spanningsstijging van ICh·Zo. Deze verhoging duurt een tijd 2r en
vanaf dat moment begint de invloed van knooppunt 5 een rol te spelen. Vanwege de
stapvormige verandering van de spanning op knooppunt 4 treedt er op t' = r een in
amplitude dubbele stapvormige verandering in de spanning op knooppunt 5 op. De
amplitude verdubbeling komt vanwege het feit dat de golfimpedantie ter rechterzijde
van de kabel vele malen groter is dan de golfimpedantie van de kabel. VervoIgens
brengt de stapvormige verandering van de spanning op knooppunt 5 op t' = 2r een
stapvormige verandering met dubbele amplitude op knooppunt 4 teweeg. Ook aan
schakelaarzijde treedt immers voIledige reflectie op.

Naast dit optreden van spanningsverdubbelingen zal er vanaf t' = 0 een tweede effect
optreden. Op dit moment bezit de inductiviteit L een stroom die zich over de
condensator en kabeI zaI gaan ontladen. Aangezien de kabeI vervangen kan worden
gedacht door een grote capaciteit met grootte Ck = r /Zo is, zal nagenoeg aIle stroom
komende vanuit de induetiviteit, de kabel ingaan en zodoende de kabel capaciteit
opladen.

Bij bet trapvormige gedrag van de TRV ontstaat tevens een dip op t' = 2J.Ls. Deze dip
beeft ecbter zijn oorsprong op t' = 1 J.LS. Op dit moment arriveert namelijk de
spanningsgolf op knooppunt 5. Deze golf zal geheel positief gerefleeteerd worden.
Hierdoor zal op knooppunt 5 een grote du/dt ontstaan. Deze du/dt zorgt voor een
stroom vanuit de condensator (Cp) de kabel uit. De stroomgolf zal op t' = 2 J.LS
knooppunt 4 bereiken en zal daar ook weer voor een spanningspiek zorgen.
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Hieruit blijkt dat op knooppunt 4 drie effecten een rol spelen. Allereerst zal er een
oscillerend circuit zijn dat gevormd wordt door de inductiviteit L en de kabel
capaciteit 1/Z0• Daar bovenop bevindt zich een trapvormig gedrag waarbij de eerste
stap een amplitude IchZo, terwijl de andere stappen een amplitude van 2*IchZo
hebben. Als laatste treedt het effect van spanningsdippen op die veroorzaakt worden
door de grote du/dt over Cpo

Een voorbeeld van zo'n situatie staat in atbeelding 17 afgebeeld.
Bij deze simulatie is uitgegaan van een 10 kV net, een kabel met een golfimpedantie
van 30 n en een looptijd (1) van 1 JjS. De zo ontstane spanning over de schakelaar
wordt bepaald door twee oscillerende circuits, te weten de bronzijde en de belas
tingzijde. In het beschouwde tijdsinterval is de spanning aan bronzijde van de
schakelaar nagenoeg constant (knooppunt 2). De spanning die over de schakelaar
komt te staan is de spanning op knooppunt 4 minus de spanning op knooppunt 2.

2500.-----..........---...,.....---..----..........---....,......----,

> 2000..
ell

'"U
""'"~ 1500..
~
o
E:O 10000c:
c
!...
? 500

2 4 6

-> tijd (us)

8 10 12

Afbeelding 17: Spanning over schakelaar; Kabel aanwezig.

Bij bovenstaande simulatie is uitgegaan van de IEC norm voor een 10 kV net met de
eerder beschreven parameters. Daarnaast geldt bij deze simulatie voor de kabel:

- Kabellengte 100 m
- Voortplantingssnelheid kabel 1e8 m/s

Interessant is om te kijken naar het effect van de kabel op de TRV. Om het specifie
ke kabelkarakter te onderscheiden van het gedrag ten gevolge van de geconcentreer
de elementen zullen berekeningen zonder kabel uitgevoerd moeten worden. De
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spanning die dan over de schakelaar verwacht wordt, is mede afhankelijk van de
grootte van L, Cp en Ich' Wordt het moment van choppen weer gelijk aan t = 0
gesteld, dan is er in de spoel een magnetische energie van Y2Llch

2 opgeslagen. Vanaf
t = 0 wordt deze energie aan de condensator afgegeven in de vorm van Y2CpU

2
• Deze

ornzetting zorgt voor een initiele spanning over de schakelaar zoals in afbeelding 18
staat afgebeeld:
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Atbeelding 18: Spanning over schakelaar; geen kabel aanwezig

Ook nu kan de steilheid berekend worden. Opvallend aan deze afbeelding is echter
dat de spanning over de schakelaar veel steiler is dan bij afbeelding 17. De oorzaak
hiervan moet gezocht worden in de kabelcapaciteit die vele malen groter is dan Cpo
Vit deze analyse blijkt hoezeer de kabel een verkleinend effect heeft op de span
ningssteilheid over de schakelaar kort na de onderbreking.
Op het moment van de onderbreking levert de kabel echter een oneindig steile TRV
(zie afbeelding 19) ter hoogte IchZo. Dit is echter een relatief lage waarde (hier
120 V) die in de praktijk met (makkelijk) tot herontsteking leidt.
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without cable

with cable

2f
time [liS)

Afbeelding 19: TRY met en zonder kabel
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s. Bet lEe motor testcircoit

Voor het berekenen van overspanningen ten gevolge van schakelhandelingen met
vacuum schakelaars kan men verschillende circuit situaties simuleren. Probleem
daarbij is de grote diversiteit van praktisch voorkomende circuits in industritHe
installaties. Ter standarisatie ten behoeve van het beproeven van schakelaars is door
IEC in document 17A Secretariaat 291 (1988) een circuit voorgesteld voor het
uitschakelen van motoren in aanloop. De circuit parameters worden bepaald door een
compromis tussen praktijk en "worst case" situatie.

5.1 De keuze van bet motor testcircuit

Vacuumschakelaars worden hoofdzakelijk in het middenspanning gebied toegepast.
Het is daardoor niet verwonderlijk dat veel motoren met deze schakelaars zijn
uitgerust. De spanningen varieren daarbij tussen de 2 en 14 kV terwijl de vermogens
varieren tussen de 100 kW en 40 MW. De aangesloten machines kunnen synchrone of
asynchrone motoren zijn. Aangezien de stroom nabij de nuldoorgang onderbroken
wordt is een sterk inductief circuit een hoge moeilijkheidsgraad voor een schakelaar
(de netspanning is dan immers maximaal).
Bij de hierboven genoemde machines treedt dit sterk inductieve circuit op wanneer
de motor aanloopt. De cos cp van een asynchroon motor ligt daarbij tussen 0.15 en
0.20. Bij een synchrone motor, die overigens veel minder voorkomt, bedraagt de cos cp
bij aanloop tussen 0.25 en 0.30. Er zal daarom gekozen worden voor een startende
asynchroon motor die afgeschakeld moet worden. Het door IEC voorgeschreven
testcircuit dat deze situatie nabootst is afgebeeld in afbeelding 20.

In dit test circuit kunnen de volgende onderdelen onderscheiden worden:

- De bronzijde
De bronzijde wordt gevormd door de kortsluit inductiviteit 4 de parasitaire inductivi
teit ~l en de capaciteit C4, waarbij de Iaatste parallel aangesloten kabels represen
teert.
De waarde voor Ls moet 0,1 L bedragen terwijl voor ~l een waarde kleiner dan 2
J,LH geldt. De waarde van C4, wordt op 40 oF gesteld.

- Het rail systeem
Het railsysteem is voorzien van capacitieve en inductieve koppeling. Voor de
capacitieve koppeling wordt een waarde van 1 nF genomen terwijl de eigen inductivi
teit van het railsysteem 6 J,LH [7] bedraagt. De mutuele koppeling tussen de verschil
lende railsystemen wordt op 3 J,LH [7] gesteld.
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- De test schakelaar
De schakelaar zit via een parasitaire inductiviteit ~2 welke kleiner is dan 5 J,£H aan
de kabel aangesloten.

Mocor 8lIbstituto

R

Rp

LLb2

Lbl

Ul La

'-- ------'_-'----'--_Cb ---r- lD ~

Afbeelding 20: IEC motor test circuit

- De kabel
De afstand tussen de schakelaar en de motor wordt overbrugd met een 3-fasen kabel.
Van deze kabel wordt uitgegaan dat de fasen elkaar niet beinvloeden (Screened
cable). Voor de golfimpedantie van de kabel wordt een waarde van 30 n genomen.

- De motor
De representatie van een startende motor wordt voorgesteld door een RL-circuit
waarbij de waarde van RL dusdanig moet worden ingesteld dat er bij 50 Hz een
stroom van 100 A en een cos 'P < 0.2 optreedt. Daamaast moet ~ en Cp dusdanig
worden gekozen dat de eigenfrequentie van de motor 12.5 kHz en de overshoot
factor van de TRV 1.7 bedraagt.
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5.2 De mutuele koppeling

Bij de in hoofdstuk 4 behandelde circuits is er een netwerk interactie niet aan de
orde gekomen die in het 3·fasen geval weI aanwezig is. Dit is de mutuele koppeling.
In het 3-fasen circuit zit deze koppeling in het railsysteem verborgen. De invloed van
deze koppeling op de te genereren overspanning is zeer groot omdat deze namelijk
een virtuele stroombreking teweeg kan brengen (mode 3).
Een voorbeeld van zo'n virtuele stroombreking staat hieronder afgebeeld.

In eerste instantie wordt naar de hoogfrequente stroom uit afbeelding 21 gekeken. De
stroom die daar staat afgebeeld is een gevolg van de netwerk elementen e." 41' 42'
het railsysteem en de kabel. Op tijdstip to herontsteekt schakelaar pool R. Als gevolg
daarvan ontstaat een hoogfrequente stroom, die in eerste instantie overkritisch
gedempt is door de golfimpedantie van de kabel, Zo2 > 4 (~ot/Ctot). Voor een
oneindig lange kabel zou het stroomverloop als gestippeld zijn. Deze stroom plant
zich als lopende golf in de kabel voort en arriveert op t1 (na 2T) na vrijwel volledige
reflectie in tegengestelde polariteit weer in de schakelaar pool R.
Superpositie van de oorspronkeIijke stroom met deze reflecterende stroom veroor
zaakt een nieuwe nuldoorgang direct na t1•

De amplitude van de HF stroom neemt af door voortdurende demping en door een
geleideIijke overdracht van magnetische energie naar de buurfasen. De daarop
volgende interactie tussen de geconcentreerde en gedistribueerde circuitelementen is
zeer gecompliceerd en bevat vele frequentie componenten. Hieruit blijkt dat de
werking van de kabel Diet zomaar door een T-sectie of een Pi-sectie vervangen kan
worden.

De hoogfrequente stroom in pool R werkt via de mutuele koppeling op fase S en T in
en kan daar een stroom nuldoorgang teweeg brengen. Deze onderbreking wordt
virtuele stroombreking genoemd en een voorbeeld hiervan staat in afbeelding 22
afgebeeld.
Hierin ontstaat een HF-stroom in pool S op to. en heeft een aangroeiende amplitude
vanwege het eindige tempo waarmee magnetische energie uitgewisseld wordt tussen
fase R en fase S (zie [9]).
Op t3 heeft deze stroom een dusdanige amplitude bereikt dat de som van de 50 Hz
stroom (hier lOol2 Vzl3 = 122 A) en de geinduceerde stroom nul geworden is.
Als op dit moment een boog aanwezig is in schakelaar pool S en deze boog dooft ten
gevolge van de zojuist gecreeerde nuldoorgang, dan is virtuele stroombreking een feit.
Bijzonder hoge overspanningen zijn te verwachten omdat in de (motor) inductiviteit
een zeer grote magnetische energie aanwezig is gelijk aan VzL(10ol2.1fzl3)2. Deze
energie gaat osciIIeren tussen de motorspoel en de parasitaire capaciteiten en
veroorzaakt daarbij zeer grote overspanningen, in theorie voor dit circuit enige
honderden kV.
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5.3 Demping van de kabel

Vit hoofdstuk 5.2 bleek dat de werking van de kabel met zijn looptijden niet zomaar
verwaarloosd mag worden. Deze zal daarom ook meegenomen moeten worden in de
berekeningen. Dit gaat ecbter weI ten koste van de rekentijd omdat met tijdstappen
kleiner dan de 'looptijd van de kabel geitereerd moet worden.

Ten aanzien van de in hoofdstuk 3 afgeleide formules voor verliesvrije Hjnen moet er
demping in de kabel aangebracbt worden. Deze demping is ecbter frequentie
afhankelijk. Bij de berekeningen wordt er vanuit gegaan dat er bij 50 Hz een
verwaarloosbare demping en bij frequenties in de buurt van 1 MHz of hoger weI
demping vanwege bet skin effect optreedt.
Tijdens de boogperiode kan gedempt worden met bebulp van een weerstand Rb• Deze
komt op de plaats van ~1 omdat deze vanwege zijn zeer kleine waarde en de grote
waarde van Cb, numerieke problemen gaf. De verwaarlozing van de parasitaire
inductiviteit kan gecompenseerd worden door deze op te tellen bij in 1....,2.

De waarde van de weerstand ten gevolge van het skin effect, moet bij een kabellengte
van 100 m in de orde van enkele ohms liggen. Veel moeilijker is het om de hoogfre
quente demping tijdens de herstelperiode aan te brengen. De eis is dan dat deze
demping frequentie afhankelijk moet zijn. Als oplossing voor dit probleem is gekozen
om ten tijde van de herstelperiode het dan aan de geopende schakelaar aangesloten
gedeelte van de kabel af te sluiten met een RC-netwerk. Dit netwerk absorbeert bij
elke reflectie een klein gedeelte van de golf energie en beeft aldus een frequentie
afhankelijk dempend effect op de golf in de kabel. Dit veroorzaakt echter weI weer
drie nieuwe knooppunten (een per fase).
De reflectiefactor van de kabel is als voIgt gedefinieerd:

(5.1)

Voor de reflectiefactor (r) van de kabel geldt in het geval van harmonische stromen
in de kabel:

1--+R-Zo
J·CJ>C

r = -=-----
1--+R+ZojCJ>C

(5.2)

Vit deze formule valt een imaginair gedeelte (Im(r» en een reeel gedeelte (Re(r» te
distilleren. De eis is dat de aanwezigheid van het RC netwerk geen invloed heeft op
de laagfrequente TRV, maar weI op de lopende golven in de kabel. Voor Iage
frequenties moet gelden dat Re(r) gelijk is aan 1 en Im(r) gelijk is aan O. Het
skineffect is dan namelijk te verwaarlozen. Voor hoge frequenties (orde 1/1') in de
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buurt van 1 MHz moet gelden dat Re(r) gelijk is aan 0.8 (dit voIgt uit metingen) en
Im(r) moet daarbij zo klein mogelijk zijn.

De formuies voor beide variabelen zien er als voIgt uit:

1+c..>2C2R2_c..>2C2Z;
Re (r) =---------

1+cu2C2R2+c..>2C2Z;+2CU2C1ZoR

en

-2Cr.lCZo
Im(r) =----------

1+ c..>2C1R1+c..>
1C2Z;+2c..>2C2ZoR

(5.3)

(5.4)

Bij een hoekfrequentie van 3.14 106 rad/s en een reflectie factor Re(r) van 0.8
ontstaat er een probleem. In principe is een kleine waarde van Im(r) gewenst. Dit
komt echter overeen met een grote waarde voor C waardoor een compromis tussen
beide variabelen gezocht moet worden.

Indien voor Im(r) een waarde van - 0.1 bij gelijkblijvende parameters wordt genomen,
dan voIgt hier voor R en C een waarde van 210 n en 2.77 nF uit.
De invloed van het "energie absorberend" RC-netwerk op de TRV is als voIgt:
Tijdens de herstelperiode kan de kabel worden voorgesteld door een capaciteit met
een grootte van .,. /Zo. Bij de berekeningen komt dit ongeveer overeen met een
waarde van 33 nF voor een kabel met een Iooptijd van 1 JjS en een golfimpedantie
van 30 n. Wordt echter een RC circuit aangebracht, dan zal de totale capaciteit
ondanks de afschermende werking van de weerstand, groter worden, waardoor een
tragere en lagere wederkerende spanning optreedt. Om dit trager worden van de
TRV te beperken moet de waarde van C zo klein mogelijk gekozen worden maar om
ongewenste vervorming van het signaal te voorkomen moet ook im(r) klein worden
gekozen.
Aan de hand van de onderstaande formules kunnen de waarden van R en C worden
afgeleid:

Zoe -1 + Re(r)2 + Im(r)2)
R=---.,;;..---------

Im(r)2 + 1 + Re(r)2 - 2*Re(r)
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1 lm(r'l + 1 - 2·&(r) + &(r)2
C = -- -~-----~-.........;~

2 lm(r) • fA) • Zo
(5.6)

Dat de waarden voor R en C goed gekozen zijn blijkt uit de frequentie atbankeliJke
waarden van Im(r) en Re(r). Bij lage frequenties is Im(r) namelijk gelijk aan 0 en
Re(r) geliJk aan 1. Dit komt gebeel overeen met bet skin effect bij lage frequenties.
Een voorbeeld van een berekende TRV met kabel demping staat hieronder afge
beeld. Hieruit blijkt dat de methode good werlct.

pole R
0

4.5

·1

·I.S
>...
~ -2

]
~ ·2.S

.t
~ .)

/I
J .)..5

-4.5

10 20 30 40 so 60 70 80 90 100

-> time \IS

Afbeelding 23: Toepassing van kabeldemping

De herontsteking treedt op op t = 27 I-'S en dooft op t = 32 I-'s. Vervolgens begint de
TRV welke is opgebouwd uit een Iaagfrequent en een hoogfrequent signaal. Het
hoogfrequente signaal is op t = 100 I-'S nagenoeg gedempt terwijl het laag frequente
signaal dan nog weI aanwezig is.
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5.4 Het sterpunt in het 3-fasen circuit

Indien er drie boogstromen aanwezig zijn zal de spanning van het sterpunt 0 V
bedragen. dit verandert echter indien een fase in de herstelperiode zit. Het sterpunt
komt dan op spanning te staan. Dit valt als voIgt in te zien:

L

"""T"" --=r::- TflJ)

+ I==e-

m

+ ·1
==:>

lJ1 ~~

Afbeelding 24: Herstelperiode in fase R

Dit levert dan op:

UBN = u2-iZo
uBN = u3+iZo

(5.7)

(5.8)

De spanning van het sterpunt in afbeelding 24 is dan dus met meer gelijk aan 0 V
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6. Berekeningen aan bet lEe circuit

Met het in hoofdstuk 5 behandelde circuit is een 3-fasen programma ontwikkeld
(bijIage E) voor het afschakelen van een startende asynchroon motor. Hiermee is het
mogelijk overspanningen in het circuit te bepalen. Deze overspanningen hangen
echter van verschillende parameters af. Zo zuBen de chopstroom (zie H 2.2.1), de
steilheid S (zie H 2.2.2) en de factor a (zie H 2.2.3) die bepaald worden door het
contact materiaaI, de overspanning op de motorklemmen kunnen beinvIoeden.
Daarnaast is het moment van openen van de schakelaar bepalend voor de optredende
overspanning in het lEe test circuit. Trekt men de schakelaar ver voor de natuurlijke
stroom nuldoorgang open, dan treedt er een lagere overspanning op dan wanneer
men de schakelaar vIak voor het choppen opentrekt.

6.1 De parameter grootte van het lEe testcircuit

Voor het rekenen aan het 3-fasen programma is het noodzakelijk om de correcte
parameters van het circuit te bepalen uitgaande van de praktijksituatie waarvoor de
te simuleren vacuiimschakelaars ontworpen zijn. Allereerst wordt er vanuit gegaan dat
er sprake is van 7.2 kV gekoppelde spanning. Aan de hand van dit gegeven kunnen
de verschillende parameters als voIgt bepaald worden.

EIe- formule grootte in 7.2 kV net
ment

f 50 of 60 Hz. 50 Hz.

Utf!,gtkoP/Hld = Utjf,gtkop/Hld

L 1.1 ·In·.fj ·21tf 1197 f 120mH

*

l--s 0.1 L 12mH

~1 S2~H verdisconteerd in 42

~2 S 5 ~H 5 ~H

~ Tussen 30 en 50 nF 40nF
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•

U
R ~ 0.2 ef1,gdDp~1Il = 1.0S·10-3U • III

R 1.1 -I,. 0/3 4.8 'J1IM! In

C =
1 1.94 . 10-7 ·f

=
Cp

p L 0(21tf)2 Uef1,gdDppeJd 13nF

Zo Tussen 30 en 50 n 30 n

T 1 JLS

1 100m 100m

R =-
1t Uef!,gdDp~1d 0Zo

p In(O.7) 3
~ \

1197 ofo- 't 13.6 kn
2

**

Cc InF

I..n 6 JLH

Mxv Zie Luxa [7] 3 JLH

UbO metingen 1 kV

Rb 2n

de factor 1.1 ontstaat door de combinatie van L en L.
•• de factor In(O.7) ontstaat ten gevolge van In(A-1) met A de amplitude factor welke bier

op 1.7 wordt gesteld.

6.2 VoorbeeIden van de vier onderbrekingsmodes

In hoofdstuk 2.3 zijn de verschillende onderbrekingsmodes aan de orde gekomen. Of
deze vier verschillende modes ook daadwerkelijk met het computer programma
gesimuleerd kunnen worden is getest. De resuItaten van deze tests staan hieronder
per mode afgebeeld.
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Bij deze berekeningen is uitgegaan van de circuit parameters zoals beschreven in 6.1.
De enige parameters die varieren is het moment van openen van de schakelaars en
de schakelaar parameters. Voor de verschillende modes zijn de volgende parameters
tijdens de berekeningen gebruikt:

parameter mode 1 mode 2 mode 3 mode 4

Ich [AJ 2.0 4.0 2.0 2.0

S [V/ J.'s] 17 70 50 70

a [-] le-6 0.8 0.95 02

Ub<> [kV] 1 0 1 1

topen [ms] 4.925 4.89 4.925 4.925

Bij de figuren wordt de volgende definitie van de tijd toegepast:

4.75 4.925
0.0

4.95 l' [ms]

t [ms]

Afbeelding 25: Definitie van tijden t (gere
fereerd aan contactscheiding) en t' (gerefe

reerd aan stroommaximum)
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De berekeningen starten op t' = 4.75 InS. Op t' = 4.925 ms (voor mode 1,3 en 4) en
voor t' = 4.89 InS (mode 4) worden alle drie de schakelaars gelijktijdig geopend. Deze
tijd gerefereerd op t' wordt ~Q genoemd. In de onderstaande afbeeldingen wordt
voor de duidelijkheid een nieuwe tijdschaal gedefinieerd. t = 0 Komt daar overeen
met het moment van openen van de schakelaars, deze tijd is als horizontale as in de
bierop volgende figuren te vinden.

Mode 1 (afbeelding 26 en 27) wordt gekarakteriseerd door een lage a-waarde (een
zeer gering hoogfrequent onderbrekingsvermogen). Op t = 0 worden de drie schake
laars gelijktijdig geopend. Na 30 p.s chopt de stroom in pool R. Er ontstaat een TRY
die 140 p.s na het openen van de schakelaars de herstelcurve snijdt. Het gevolg is een
laag- en hoogfrequente stroom door pool R die niet meer onderbroken wordt. De
ingekoppelde stroom in pool S heeft een dusdanige grootte dat er geen virtuele
stroombreking optreedt.

Mode 2 (afbeelding 28 en 29) blijkt weinig voor te komen.
Op t = 0 worden de drie schakelaars weer gelijktijdig geopend. Na ca. 20 p.s chopt de
stroom en ontstaat de TRY. Deze snijdt op t = 35 p.s de herstelcurve waarna een
hoogfrequente stroom ontstaat. Deze onderbreekt op t = 40 p.s waarna de TRV in
het verdere verloop lager blijft dan de herstelcurve.

Mode 3 (afbeelding 30 en 31) treedt relatief veel op indien de schakelaars vrij dicht
voor een natuurlijke stroom nuldoorgang worden geopend.
In dit geval worden op t = 0 de schakelaars geopend. Na 30 p.s chopt de stroom in
pool R en ontstaat er weer een TRV. Deze snijdt op t = 240 p.s de herstelcurve
waarna er vrij snel een virtuele stroombreking optreedt.

Mode 4 (afbeelding 32 en 33) overheerst bij de meeste contact materialen. Ook in dit
geval chopt de stroom na 30 p.s en ontstaat de TRY. Deze is echter niet hoog genoeg
om de herstelcurve te snijden.
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Afbeelding 26: mode 1
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6.3 Inductieve of capacitieve koppeling

Virtuele stroombreking korot weI eens voor. Of dit komt door capacitieve en/of
inductieve koppeling is een vraag die vrij eenvoudig met bet programma van biJlage E
bepaald kan worden. De parameters die in dit geval voor inductieve en capacitieve
koppeling zijn gebruikt zijn 3 #£H en 1 nF. Om een vergelijking te kunnen maken is
bij precies dezelfde configuratie een berekening met mutuele koppeling en zonder
capacitieve koppeling en een berekening met capacitieve en zonder mutuele koppe
ling uitgevoerd. Bij de capacitieve koppeling blijkt de ingekoppelde stroom enkele
amperes groot te zijn terwiji bij de inductieve koppeling de ingekoppelde stroom
tientallen amperes bedraagt.
Hieruit blijkt dat voor de hier behandelde configuratie aileen de inductieve koppeling
van belang is.
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-> tIme[..)

Afbeelding 34: Mutuele koppeling aanwezig

In afbeelding 36 staat het geval indien de kabel niet voomen is van een aardscbenn.
Er wordt dan aangenomen dat de capacitieve koppeling tussen de verschillende fasen
gelijk is aan 20 nF. Het gevolg hiervan is dat de ingekoppelde stroom in fase S groter
is dan in afbeelding 34. Dit houdt in dat in dit geval de capacitieve koppeling
zwaarder doorwerkt dan de inductieve koppeling.
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Albeelding 35: Capacitieve koppeling volgens H.61. aanwezig; 1 nF.
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Afbeelding 36: Capacitieve koppeling van 20 oF aanwezig
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6.4 De kans op virtuele stroombreking

Hoewel het in principe mogelijk is met het ontwikkelde programma de reeks
gebeurtenissen na virtuele stroombreking te simuleren inclusief de daarmee gepaard
gaande overspanningen, wordt hiervan in deze studie afgezien. Reden is de onbekend
heid van de doorslagspanningen van bet laatst onderbrekende scbakelaarpolen. Het is
immers redelijk aan te nemen dat de drie polen niet precies gelijktijdig openeD,
waardoor twee extra parameters (verschil in openingstijden) het beeld vertroebelen.
Bij niet gelijktijdig openen is de doorslagspanning van de laatst onderbrekende polen
na virtuele stroombreking gewoonIijk (veel) hoger dan van de eerst blussende pool.
Het is daarom redeIijk te veronderstellen dat inherente spanningsbegrenzing door de
laatst blussende polen niet groot zal zijn na virtuele stroombreking. De overspan
ningen als gevolg van virtuele stroombreking zijn om die reden altijd onacceptabel en
het lijkt voldoende om de kans op virtuele stroombrekening te berekenen in plaats
van de overspanning daarvan.

o tijd [ms]

Ubd

Afbeelding 37: Definitie tijdvenster

Ter berekening van de kans op virtuele stroombreking is de volgende benaderingswij
ze gekozen. Door stapvormige variatie van de openingstijd (stappen van 10 I-'s) is een
tijdvenster Tvc vastgelegd aIs verzameling van openingstijden die bij gegeven parame
ter waarde tot virtuele stroombreking Ieidt. Uitgaande van een contactscheiding op
een willekeurig tijdstip, is de kans (in een 50 Hz net) dat de openingstijd in het
tijdvenster Tvc ligt gegeven door Tvc/lO (Tvc in ms). De kans dat dit in een 3-fasen net
het geval is, is drie maal zo groot zodat bij gelijkblijvende contaetscheiding in alle
drie de polen geldt:
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T\OCPvc = _--:.=......-
1,33. n,3-

(6.1)

Het is nu mogelijk om voor verschillende schakelaarparameters en verschillende
waarden van M (de mutuele induetie) de kans op een virtuele stroombreking te
bepalen.
Als eerste is er gerekend met de volgende schakelaar parameters:
S = 70 V/ IJ,S, Ich = 2 A bij drie verschillende a waarden te weten a = 0.2, a =05 en
a = 0.95.
De mutuele koppeling is daarbij gevarieerd tussen 0 en 6 IJ,H.
De kans op virtuele stroombreking als functie van a en M ziet er als voIgt uit:

s - :lO VIus; loh - 2 A; • : a - 0.2; 0 : a - o.s; + ; a - Q.9S

0'2.-------,-------,-----r-------,-----r------,

o.I8

0.16

0.14

0.12

l.
" 0.1
I

,..- - - -:; -= ':: .: :. ~ ... - - - _.. . .. - . - .• - - - - ... - - - .
0.08 , ,,-

I ,I,.
: "0.06 , 'I

I " I
'" I I I0.... I, :

• • I
, ' I

0.02 -, I I -
I

'J I, , ,
6

-> MIIlUa1 coupliDa (uH)

Afbeelding 38: Kans op virtuele stroombreking (Pvc)als funetie van M

Bij een mutuele koppeling groter dan 2 IJ,H is de kans op virtuele stroombreking voor
dit geval maximaal namelijk ca. 0.09. Deze maximale kans wordt bepaald door de
verzameling van openingstijden waarvoor geldt dat de TRV in de eerst blussende fase
de herstel curve (2.1) smjdt. Om deze reden is deze maximale kans voor een gegeven
circuit sterk afbankelijk van de steilheid van de herstelcurve (5)

Bij openingstijden relatief ver voor de natuurlijke stroom nuldoorgang die nog net
een herontsteking opleveren, zal er virtuele stroombreking optreden ten gevolge van
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deze herontsteking. Die hiermee geassocieerde hoogfrequente stroom heeft dan een
hoge amplitude omdat de drijvende spanning aehter deze stroom (2.10) hoog is.

Bij openingstijden relatief dieht bij de stroom nuldoorgang is in eerste instantie na
herontsteking de drijvende spanning (de doorslagspanning) (2.10) laag. De eerste
serle herontstekingen zal dientengevolge geen virtuele stroombreking teweeg kunnen
brengen. De energie in het belastingcircuit neemt door deze herontstekingen weI toe
waardoor de TRV de kans krijgt om steeds hoger te worden. Vanwege de steeds
hoger wordende TRV neemt de amplitude van de herontstekingstroom toe waardoor
er een punt bereikt kan worden dat er virtuele stroombreking optreedt.

1.5

0.5

10

-1

-1.5

Afbeelding 39: De ingekoppelde stroom neemt "Iangzaam" toe

Bij waardes voor M ldeiner dan 2 I-'H.treedt er een afhankelijkheid op van a. De
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kleinste a waarde blijkt bier de grootste kans op een virtuele stroombreking te
hebben. Dit effect valt aan de band van onderstaand figuur en aan de band van
hoofdstuk 5.2 te verklaren. Vit dit boofdstuk bleek dat het even duurt alvorens de
hoogfrequente stroom in de naburige fase tot een grote amplitude aangroeit (zie
figuuer 39). Aangezien a = 0.2 inhoudt dat de stroom in de eerst blussende fase de
kans krijgt om in de naburige fase in te koppelen, wordt verwacbt dat de kans op een
virtuele stroombreking bij a = 0.2 hoger is dan de kans op een virtuele stroombreking
bij a = 0.95. Dit blijkt ook uit de figuur 38.

Daamaast is er gekeken naar een schakelaar die de volgende eigenschappen bezit:
S = 70 V/ ~s, 1m = 4 A bij verschillende a en M waarden.
Aangezien S zeer steil is, is er maar een klein tijdsinterval waarop herontstekingen
kunnen optreden. De maximale kans op een virtuele stroombreking is dus al veel
kleiner dan bij bet hierboven behandelde geval.
De resultaten van de berekeningen leverde de onderstaande grafiek op:

S - 70 VIus; Ich. 4 A;. • : • - 0.2; 0: a-a": + : a • 0.95
0.2.------,---------,----,.....----,-------,.----.

0.18

0.16

0.14

0.12

l.
1\ 0.1
I

0.08

0.06

0.02

°0:-----7---~----t----+---~-------46

-> Mutual couplilJl [""I

Afbeelding 40: Kans Op virtuele stroombreking als functie van M

Hieruit blijkt dat er voor geen van de M waarden een virtuele stroombreking is
gedetecteerd. Dit wordt veroorzaakt door bet belemaal niet snijden van de TRV met
de herstelkromme. De kans op een virtuele stroombreking moet daardoor kleiner dan
0.3% ( 10 ~s/3,3 ms) zijn.
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De complexiteit van bijvoorbeeld afbeelding 38 wordt bepaald door het aantal M
waarden, het aantal a waarden, het aantal openingstijden en de rekentijd per
openingstijd.
Het aantal M waarden dat hier is doorgerekend bedraagt S terwijl het aantal a
waarden 3 bedraagt. Het aantal openingstijden waarmee gerekend is bedraagt bij een
stapgrootte van de openingstijd van 10 IJ,S 32. De maximaal doorgerekende tijd
bedroeg 2.5 ms. Bij een tijdstap grootte van 40 ns levert dit per openingstijd 62500
keer het doorrekenen van de 22*22 matrix op.
Voor de totale afbeelding is er 4S*1<f (62500*32*8*3) een 22*22 matrix opgelost.
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7. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk zuBen de conclusies en de aanbevelingen voor verder onderzoek
worden gegeven.

7.1 Conclusies
In dit afstudeerverslag wordt de Nodal Matrix Admittance methode toegepast am
overspanningen in het lEe motor testcircuit met een hoge nauwkeurigheid bepalen.
Deze methode is gebaseerd op het oplossen van lineaire vergelijkingen. Voor wat
uitgebreidere netwerken neemt het aantal van deze vergelijkingen snel toe; in het
circuit uit deze studie bedraagt dit aantal 22. Door introduetie van de kabel wordt de
rnaximaal toelaatbare tijdstap beperkt tot ca. 1/25 van de kabellooptijd, wat inhoudt
dat bij simulatie van korte kabels de rekentijd snel toeneemt. Voor de oplossing van
het stelsel lineaire vergelijkingen is een snel algoritme noodzakelijk. Complicatie
hierbij is dat coefficienten-matrix (de adrnittantie matrix) niet symmetrisch is vanwege
de introductie van mutuele inductie in het circuit. het bij deze studie gebruikte
algoritme (gebaseerd op Gauss eliminatie). Bleek voldoende stabiel bij floating point
reken operaties na zeer veel (> lOS iteraties). Ook de rekentijd blijft acceptabel: op
basis van een 80486 processor, 33 MHz, wordt de simulatie van een volledige schakel
eyclus gesimuleerd in ca. 30 minuten. Dit houdt echter in dat in parameter variatie
studies (zoals beschreven in H.6) zeer lange rekentijden (ca. 50 uur) te verwachten
zijn. Een zeer aanzienlijke tijdwinst kan vooral voor kortere kabels verkregen worden
door de kabel te vervangen door equivalente geconcentreerde elementen.

Een ander probleem geassocieerd met de introductie van kabeIs is demping. Met de
gebruikte methode is interne kabeldemping niet te simuleren. Dit probleem kan
worden opgelost door de kabel af te sluiten met een frequentie-afhankelijk impedan
tie, hier een RC netwerk. Door juiste component keuze kan een gewenste demping
worden gerealiseerd. Deze methode is echter aIleen bruikbaar als de kabel reeds met
een zeer hoge impedantie afgesloten is (hier de geopende schakelaar in de TRV
fase).

De schakeI handelingen kunnen met een grote mate van accuratesse gesimuleerd
worden. Probleem voor praktische toepassing is met de simulatie maar de onbekend
heid van de voIgende schakelaar parameters

Steilheid van het initiele verloop van de herstelcurve (S) en de initiele
spanning (Uoo)
De chopstroom (ICh)
De doorslagspanning reductiefaetor, een maat voor het HF onderbrekings
vermogen (a)
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Afhankelijk van deze parameters kan de onderbreking op vier manieren tot stand
komen te weten:
mode 1: De onderbreking mislukt na een zeer korte boogtijd, maar de overspanning

blijft beperkt tot de normale chopping overspanning. Deze mode treedt op
bij zeer lage a waarden.

mode 2: De onderbreking slaagt na enkele herontstekingen. Er treedt geen virtuele
stroombreking op terwijl de overspanning meestal hoger is dan de
chopping overspanning welke afhankelijk is van S en a.

mode 3: Deze mode is identiek aan mode 2 doch nu treedt er virtuele stroombre
king Ope Deze kunnen gepaard gaan met zeer hoge overspanningen. Het
berekenen van de kans op deze mode is hoofddoel van dit afstudeerwerk.

mode 4: Deze mode kenmerkt zich met een herontstekingsvrije onderbreking. De
overspanning die optreedt wordt bepaald door de chopping-overspanning.

In deze studie is er vanuit gegaan dat aIle drie de polen zodanig "gelijktijdig" geopend
worden, dat tijdens de stroomnuldoorgang van de eerst blussende pool boogaktiviteit
in beide andere schakelaarpolen optreedt. Verder vindt deze opening op een
willekeurig moment plaats. De kans Pi (i = 1..4) op een van de onderbrekingsmodes
wordt uitgedrukt in een tijdvenster Ti waarin de contactscheiding moet liggen die
resulteert in mode i.
Op basis van deze aannamen zijn de volgende conclusies te rechtvaardigen
1: De volgorde van voorkomen van de modes is als voIgt: P4 > >P3; Pl~P2~O

voor realistische schakelaar en circuit parameters.
2: Vrijwel elke herontsteking leidt tot virtuele stroombreking bij mutuele

inducties > 2 J,£H. Dit vereenvoudigt de analyse zeer aanzienlijk omdat de
kans op herontsteking eenvoudig uit TRV en herstelkromme te bepalen is.

3: Voor voldoende grote mutuele inductie (M > 2J,£H) is noch M noch het
hoogfrequent onderbrekingsvermogen bepalend voor de kans op virtuele
stroombreking. Deze wordt in zeer sterke mate beinvloed door de initiele
steilheid van de herstelcurve.

4: Lage waarden van m geven als resultaat een grotere kans op virtuele
stroombreking voor schakelaars met een slecht hoogfrequent onderbre
kings vermogen.

5: Voor per fase afgeschermde kabel ("screened") is de invloed van capacitief
ingekoppelde stromen in de laatst blussende fasen gering ten opzichte van
de inductief ingekoppelde stromD.

6: Voor niet afgeschermde kabels is de invloed van capacitieve koppeling niet
meer verwaarloosbaar.

Tot slot kan geconcludeerd worden dat ten gevoIge van de excessieve rekentijden, het
ontwikkelde programma minder geschikt is voor het berekenen van kansen op
overspanningen. Ten aanzien van de bepaling van deze overspanningen ("worst case"
analyse) en belasting van de motorwindingen met steile spanningsfronten, is dit
programma echter uitstekend geschikt.
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7.2 Aanbevelingen

Het gesimuleerde IEC-netwerk met kabel heeft als grootste nadeel dat de rekentijden
vrij lang zijn. Een vuistregel hierbij is 10 minuten rekentijd voor het doorrekenen van
1 IDS op een 80486, 33 MHz processor, bij een kabel looptijd (r) van 1 J,&S en een
stapgrootte van r /25. Om deze rekentijden te beperken kan gekozen worden voor
een snellere computer of kan een variabele tijdstap grootte ingevoerd worden. Dit is
in principe mogelijk met de gekozen methode. De zo ontstane grotere tijdstapgrootte
kan worden ingevoerd indien er in de kabel geen hoogfrequente spanningen en
stromen aanwezig zijn. Zo'n geval treedt op in de herstel periode wanneer de kabel
door een capaciteit met grootte f /Zo kan worden vervangen. Het spanningsverscbil
over de twee kabeluiteinden is dan klein. Het moet voor dit geval mogelijk zijn om
met een grotere tijdstap (bijvoorbeeld f /5) te gaan werken. De zo ontstane onbeken
de waardes voor t-r kunnen uit bekende waarden worden geextrapoleerd.
Mocht er tijdens de herstelperiode met de grote stapgrootte een herontsteking
optreden dan moet er een tijdstap teruggegaan worden. Vanaf dan moet er weer met
de kleine tijdstap gerekend worden.
Bij positieve resultaten van deze variabele tijdstapgrootte kan er geprobeerd worden
met tijdstappen groter dan f /5 te gaan werken opdat de rekentijden nog kleiner
zullen worden.
Daarnaast is van belang om het gedrag van onderbreking van de hoogfrequente
stroom te verifieren. In het programma wordt er vanuit gegaan dat de dielektrische
processen bepalen of er een herontsteking optreedt. Mogelijk spelen tbermische
processen ook een rol van betekenis.
Naast metingen aan het hoogfrequente onderbrekingsgedrag van de schakelaar
vormen de onbekendheid van praktische schakelaarparameters en enkele circuit
parameters een probleem bij het correct berekenen van overspanningen. Zo moet er
van de scbakelaar onder andere de cbopstroom en de doorslagcurve beschreven
volgens formule (2.1) bekend zijn. Van de circuit parameters vormen vooral het
"busbar" gedeelte een grote onbekende.
Indien deze parameters gemeten zijn is bet mogelijk om overspanningen in bet circuit
te gaan berekenen. Er kan dan ook daadwerkelijk naar de overspanningen veroor
zaakt door virtuele stTOombreking gekeken worden. Mogelijk beeft een schakelaar
met een slappe dielektrische herstelcurve en een relatief grote kans op virtueel
choppen veel Iagere overspanningen op de motorklemmen dan een schakelaar met
een steile dielektrische berstelcurve waarbij de kans op een virtuele stroombreking
klein is. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.
Daamaast kan gekeken worden naar de maximale du/dt die over de windingen van
de motor komt te staan en kunnen verschillende lEe circuits (zie bijlage C) bekeken
worden.
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