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Samenvatting

In moderne schakelinstallaties voor hoogspanning wordt gasgei'soleerd schakelmateriaal
(GIS) gebruikt vanwege de compacte bouw die daarmee mogelijk is. De geleiders voor
de hoogspanning worden omgeven door stalen of aluminium mantels met daarin SFe
gas onder druk voor de isolatie. De schakelaars en scheiders zijn ook in een dergelijke
atmosfeer geplaatst. Bij schakelen treden vonken op; de stijgtijd van stroom en
spanning is van de orde van nanoseconden. Door de gesloten, coaxiale structuur van de
GIS planten deze storingen zich uitstekend voort door de hele installatie. Bij openingen
van de GIS, daar waar de verbindingen met de buitenwereld zijn, koppelen de storingen
naar o.a. de bekabeling rond de GIS, en zo naar de controle apparatuur.

Ais model om die koppeling te berekenen nemen we een coaxiale GIS op 1 m boven
een goed geleidend aardvlak. De GIS is op enkele plaatsen met het aardvlak verbonden.
Op de GIS-mantel is ook een kabel(mantel) aangesloten; die kabel loopt parallel onder
de GIS over een zekere afstand en wordt aan het eind geaard. De kabel staat hier voor
de aansluiting van een meet- en regelsysteem voor de GIS.

We berekenen de stroom door de meetkabel, die het gevolg is van de
schakelhandelingen in de GIS. De GIS en meetkabel worden beschouwd als
transmissielijnen; de aansluitingen op de GIS en het aardvlak worden met aangepaste
randvoorwaarden beschreven.

Voor de berekeningen is gebruikt gemaakt van het programma TLTA (Transmission Line
Transient Analysis), zodanig gemodificeerd dat ook gekoppelde lijnen meegenomen
kunnen worden. Voor een correct rekenresultaat is een grote nauwkeurigheid vereist
voor de verschillende koppelingsparameters; met name geldt dit voor de magnetische
flux tussen twee dicht bij elkaar liggende parallele geleiders. Hierop wordt dieper
ingegaan.

Uit de berekeningen voigt een grote opslingering van de stroom door de kabelmantel
t.g.v. resonanties in het systeem. Het TLTA-programma houdt geen rekening met
verliezen. In de praktijk wordt deze opslingering begrensd door verliezen t.g.v. het skin
effect. Enkele additionele maatregelen worden voorgesteld.

Verder zijn enkele andere configuraties beschreven die met hetzelfde programma
doorgerekend zijn. Hierbij zijn bijvoorbeeld ook geforceerde mantelonderbrekingen van
de GIS gemodelleerd.
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HOOFDSTUK 1

INLEJDING

Onderstations in Nederland werken op een spanningsnivo tussen 50 en 380kV. Ze
bestaan uit de inkomende hoogspanningslijnen, overspanningsafleiders, scheiders en
aarders, vermogensschakelaars, meet- en vermogenstransformatoren en de weer
uitgaande lijnen of kabels. Het materieel dat zich tussen de inkomende en uitgaande
lijnen bevindt kan zich zowel in de buitenlucht bevinden (Air Insulated Substation) als
opgesloten zitten in een compacte gasgevulde behuizing (Gas Insulated Substation). Het
hier genoemde materieel behoort tot het primaire ofwei hooggespannen circuit.
Een onderstation bestaat verder uit meet- en regelinstrumentatie met de bijbehorende
bekabeling. Dit wordt het secundaire circuit genoemd.
Op het gebied van onderstations zijn op het moment twee belangrijke ontwikkelingen
gaande. 1) Het GIS-systeem met aile voordelen vandien wordt meer en meer verkozen
boven het AIS-systeem. 2) De onderstations worden verdergaand geautomatiseerd.

De behuizing van GIS is coaxiaal en het gas, zwavelhexafluoride (SFS), zit onder lichte
druk opgesloten. De voordelen van dit GIS-systeem boven dat van AIS zijn dat de
stations erg compact kunnen worden uitgevoerd, niet weersgevoelig zijn (afgezien van
blikseminslagen) en over betere technische karakteristieken beschikken.
Er bestaat echter ook een groot nadeel: bij schakelhandelingen ontstaan doorslagen in
het SFS-gas welke ns-steile transiente spanningen teweeg brengen. Deze spanningen
planten zich als golven door het systeem voort. Met eenvoudige modellen van het GIS
systeem is in te zien dat deze hoogfreQuente golven op sommige plaatsen naar buiten
treden en aldaar een bron van electromagnetische storing zullen zijn, met de secundaire
circuits als "slachtoffer".
Met betrekking tot deze storingen zijn de ingekoppelde stromen in de mantels, goten en
instrumentatieafscherming van het secundaire circuit van groot belang. Dit zijn namelijk
de stoorstromen naar welke de titer refereert.
Waar in dit verslag kabelmantels aangehaald worden, worden ook goten bedoeld.
Stromen door kabelmantels geven via het skineffect een electrisch veld op hun
binnenzijde of geven via openingen in de mantel een flux tussen de mantel en ader.
Beide effecten zijn via de transferimpedantie van de mantel of goot te beschrijven en
laat de differential-mode stoorspanning uit de common-mode stoorstroom (stroom door
de kabelmantel of goot) afleiden.
De groeiende interesse voor dit onderwerp is zeker te associeren met de genoemde
ontwikkeling op het gebied van stationsautomatisering en het daarbijbehorende
toenemend gebruik van (micro-)electronica. Het secundaire circuit in onderstations
breidt zich uit en de storingskans neemt door het gevoeliger worden van de electronica
derhalve toe. Het behoeft geen uitleg dat storingen in deze circuits, vaak behorende tot
de beveiliging van de hoogspanningsinstallaties, tot desastreuze situaties kunnen leiden.
Zowel kwalitatief als kwantitatief is het een vereiste om de electromagnetische
beinvloeding dan wei storing te kennen om verantwoorde en effectieve maatregelen te
kunnen nemen. Dit afstudeerwerk is dan ook gericht op beide aspecten.
Kwalitatief is het werk waarover dit verslag verhaalt gebaseerd op (stoor-)stroom
berekeningen en verschilt met verschillende veel gebruikte opvattingen en modellen van
electromagnetische storing rondom GIS-systemen.
Een beschrijving die wereldwijd veel gebruikt wordt is de Transient Ground Potential
Rise. De TGPR van de GIS-mantel wordt uitgerekend, maar verder komt men in de
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literatuur vooralsnog niet.
Bovendien is deze methode op zich in principe welnlg zeggend; het potentiaalbegrip
verliest zijn betekenis in een omgeving met veranderende magnetische fluxen (span
ningsmetingen hangen af van de bedradingsweg en geven al gauw verkeerde beelden),
Het resultaat is nauweJijks bruikbaar; interessant zijn juist de transiente stromen.
Een proefschrift dat iets verdergaat dan de kwantitatieve berekening van de storings
bron is dat van Doege (Iit.[1 n. Ware het niet dat ook dit proefschrift de stap naar de
werkelijke inkoppeling van stromen in secundaire circuits zeer mistig doet verlopen.
Kwantitatief wordt een voldoende nauwkeurige methode ontwikkeld om de transiente
stromen in verschillende belangrijke GIS-configuraties te kunnen bepalen.
Voor het berekenen van de zich voortplantende golven over het gehele gemodelleerde
systeem, wat een boekhoudkundige zaak is, is gebruik gemaakt van een bestaand
computerprogramma. Dit programma, Transmission Line Transient Analysis geschreven
in fortran 77 door Ontario Hydro, Canada, is geschikt voor het analyseren van sys
temen met veelvoudige reflecties. Met verschillende modificaties zoals de mogelijkheid
om twee gekoppelde transmissielijnen in te voeren en het berekenen van stromen i.p.v.
spanningen, is dit programma van dienst bij de berekening van stoorstromen in
onderstations. Deze modificaties worden belicht in hoofdstuk 2.
Het modelleren van enkele GIS-configuraties wordt beschreven in hoofdstuk 4.
Bijbehorende bepalingen van golfimpedanties in hoofdstuk 3.
Resultaten behaald met behulp van dit programma staan in hoofdstuk 5 waarna
conclusies en mogelijke verdere werkzaamheden in de vorm van een follow up voor ver
volgstudies volgen.
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HOOFDSTUK 2

THEORIE

2.1 Aannamen en modelvorming

Bij schakelhandelingen in GIS-systemen ontstaan steile, impulsvormige (hoogfrequentel
stromen die zich als golven door het systeem voortplanten. De stijgtijd van deze
stromen ligt tussen 1 en 10ns. De voortplantingsmodus wordt TEM met de
lichtsnelheid verondersteld, waarover later meer voigt. Het primaire systeem bestaat uit
de GIS-ader en behuizing als coaxiaal systeem en breidt zich bij GIS-vrijelijn-overgangen
of een geforceerde mantelonderbreking uit naar buitengelegen golfgeleiders (afbeelding
1).

Deze golfgeleiders ontstaan doordat het skineffect bij hoge frequenties een scheiding in
stroompaden teweeg brengt. De stromen worden door dit effect geforceerd om door de
oppervlakken van de geleiders te lopen en dringen er niet in.
Op deze manier ontstaat een transmissielijn (TL) gedefinieerd door de GIS-mantel en
aardretourgeleider (het aardnet van het onderstation of metalen plaat onder de GIS
opstelling). Deze is niet gekoppeld met de TL gedefinieerd door GIS-ader en GIS-mantel
door een scheiding t.g.v.het skineffect. Koppeling van beide treedt pas op bij een
mantelonderbreking.
Bij een GIS-vrijelijn-overgang wordt een derde TL gevormd door de vrijelijn zelf plus het
aardretourvlak.

De buiten het GIS gelegen golfgeleiders worden aangestoten door de transiente
schakelspanningsgolf op de plaatsen waar een mantelonderbreking plaatsvindt.
De schakelspanningsgolf op zich zal gemodelleerd worden door een stapspanning met
een stijgtijd van ~~n of enkele nanoseconden. De amplitude hangt af van het nominaIe
spanningsnivo van de schakelinstallatie en zal v2tV3'Un bedragen.
Dat een stapvormige schakelpuls een worst-case voorstelling van de werkelijkheid is
moge duidelijk zijn. In werkelijkheid koppelen slechts de hogere frequenties door
toedoen van het skineffect naar buiten. Ofwei de amplituden in het steile front. Deze
frequentieafhankelijkheid kan gemodelleerd worden door een met een bepaalde
tijdsconstante afnemende amplitude achter het front.

Met reflectie- en transmissiecoefficienten bij de diverse golfgeleiderovergangen is de
uitkoppeling van de schakelpuls uit het GIS naar buitengelegen TL-en te berekenen.
De coefficienten bestaan uit de betreffende golfimpedanties aangenomen dat de golf
zich in de TEM-modus voortplant.
Het TEM-karakter kan in de volgende gevall"9n aangetast worden:

door reflecties ontstaande staande golven
verliezen
electromagnetische koppeling door andere geleiders met afwijkende configuratie.

Aanname: slechts TEM-golven planten zich langs de diverse TL-en voort.
Dit impliceert dat het totale veld gerepresenteerd kan worden door de stromen d66r en
de spanningen tussen de geleiders.



8

,
"-
""""

-',- '-'

-- ~,
-v)

~
)

~~--
I~±~::: t-'\~,-= -

~
j

t' I

.. 1-
---'p --

=+---~--=r--,-i------------a-.-T-~

sol1'rh I
--- 7:= iI -

I --------,

~
I r,:-- --~ ~ '-

'I{ - 1

1
~

t I

l. ....

Afbeelding 1 Netto stroompaden in GIS-configuratie bij 50Hz en 50MHz



9

Voor het GIS-model worden dan ook de volgende aannamen gedaan:

1) Het GIS bestaat uit homogene enkelfasige delen en kan zodanig gemodelleerd
worden door homogene enkelfasige transmissielijnen met constante parameters
langs de lijn.

2) b <Al4 ;hierin is b de afstand tussen de geleiders van de TL en A de golflengte
van het gebruikte signaal.

3) De geleiders zijn verliesvrij (R = G = 0).

Aanname 1) is slechts ter vereenvoudiging van het geheel; discontinuiteiten in het GIS
kunnen vooralsnog door TL-en met verschillende golfimpedanties worden aangebracht.
Aanname 2) resulteert in een bovengrens voor TEM-modus in de frequentie van het
gebruikte signaal bij een gegeven configuratie.
Aanname 3) resulteert in de verwaarlozing van de demping in de geleiders. Aangezien in
werkelijkheid altijd demping optreedt wordt met deze aanname een eenvoudigere en
tevens een worst-case voorstelling gemaakt.
Ook wordt het TEM-karakter met deze aanname veilig gesteld; aantasting vindt plaats
in lijnen met verliezen en verergert met toenemende frequentie.
Vooralsnog kan dit effect worden verwaarloosd bij frequenties beneden de bij 2)
gegeven bovengrens (Iit.[2J).
In lit.[3J komt men aan de hand van metingen tot de conclusie dat de waarde van het
electrische veld tussen de geleiders, Ez (Ioodrecht op de golfvoortplantingsrichting x),
tien ~ twintig keer zo groot is als de andere veldcomponenten bij enkele bepaalde GIS
structuren. Dit duidt op een TE-golf. Verder wordt gevonden dat de verhouding tussen
het electrisch veld Ez en het magnetisch veld Hy een waarde heeft van 3200. Deze
waarde ligt goed in de buurt van de bekende waarde 3770 in vacuum. Met dit resultaat
is de aanname van een quasi-TEM golfvoortplanting in vergelijkbare GIS-structuren
geoorloofd.

De laagste bovenfrequentie van een te gebruiken signaal volgens 2) wordt bepaald door
de TL met de grootste geleiderafstand. In een GIS-systeem is dit de afstand tussen de
mantel en het aardretourvlak. Dit geeft een bovengrens van 75 MHz bij een veel
gebruikte afstand van circa 1m. De gebruikte formule is slechts geldig voor een lijn met
verwaarloosbare straal boven een aardvlak. Dat dit bij een GIS-mantel een hogere
waarde oplevert is evident.
Een ondergrens aan de frequentie wordt bepaald door het skineffect welke voor een
correcte scheiding tussen binnen- en buitengelegen systemen moet zorgen. Echter door
de verwaarlozing van de verliezen is de skindiepte nul wat wil zeggen dat de stromen
bij aile frequenties door de oppervlakken lopen. In werkelijkheid is de soortelijke
geleiding van het GIS-mantelmateriaal dusdanig hoag dat deze grens zeer laag ligt (7.6
kHz voor aluminium met: Prel = 1 0'= 1.6'107 (Omr' met als eis: skindiepte 6<
0,001m. Voor ijzer, met een veel hogere relatieve permeabiliteit, ligt deze grens bij
enkele Hz-en).
De frequenties van de spanningspuls met een stijgtijd tussen 1 en 10ns liggen tussen
beide grensfrequenties in. Wei moet aan de hand van de ondergrensfrequentie een
tijdsconstante geschat worden voor de afval na het front van de spanningspuls. In de
Iiteratuur worden modeIIen gebruikt met een exponentiale afval na het front met
tijdsconstanten tussen 20 en 100 ns (lit.[4] en [1 J).
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2.2 Gekoppelde transmissielijnen

De berekening van de ontstane stromen in de kabelmantels gaat uit van gekoppelde
golfimpedanties. De golfimpedanties van de GIS-mantel en de kabelmantel (beide met
gezamenlijke aardretourgeleider) worden wederzijds van elkaar afhankelijk verondersteld
via een mutuele inductie.
Deze mutuele inductie hangt af van de configuratie: de plaatsing van de kabelmantel
t.O.V. de GIS-mantel. De (ongekoppelde) golfimpedantie van de kabelmantel zelf hangt
uiteraard ook van de configuratie af. In hoofdstuk 3 worden de formules gegeven en in
hoofdstuk 4 worden daarmee precieze berekeningen gedaan. De golfimpedantie van de
GIS-mantel verandert slechts onder invloed van de mutuele inductie.

Er wordt in het vervolg aangenomen dat de kabelmantel parallel onder de GIS-mantel
loopt. Onder aanpassing van de modelvorming is het wei mogelijk is om een kabelman
tel langer dan de GIS-mantel te simuleren.
Met de veronderstelling dat de kabelmantel parallel onder de GIS-mantel loopt en dat de
kabelmantel noch de GIS-mantel door andere systeemdelen worden beinvloed, zijn
beide voor te stellen door TL-en met plaatsonafhankelijke mutuele koppeling.

De af- C.q. aansluitingen van de kabelmantel aan beide zijden en de positie hiervan
t.o.v. de GIS-mantel hebben allen hun invloed op de grootte van de stromen en de
tijdsafhankelijkheid. De in de praktijk veel voorkomende situatie verdient uiteraard de
meeste aandacht: de kabelmantel aan een zijde kortgesloten met de GIS-mantel en aan
de andere zijde kortgesloten met de aardretourgeleider (zie afbeelding 2).

I I
i

! I Q
-

I 1I

I 1l

Afbeelding 2 Kabelmantel t.O.V. GIS-mantel

De coaxiale GIS-structuur wordt gemodelleerd volgens een ideale (verliesvrije) TL met
een van de geometrie afhangende golfimpedantie.
Aan het begin van het GIS zal de vermogensschakelaar en aile daarv66r in het net
aanwezige apparatuur plus elektrische verschijnselen worden gemodelleerd door een
stapspanningsbron welke karakteristiek afgesloten wordt.
Bij mantelonderbrekingen (zowel een GIS/vrijelijn-overgang als een geforceerde
mantelonderbreking) zal de GIS-TL in de richting van de golfvoortplanting, vanaf de
gemodelleerde schakelaar, overgaan in twee in serie staande TL-en met verschillende
golfimpedanties (zie afbeelding 3). Een staat voor de ontstane golfgeleider tussen de
GIS-mantel en de aardretourgeleider. De andere staat voor de vrije lijn.
Bij een GIS-vrijelijn-overgang is deze laatste evident. Bij een geforceerde mantel
onderbreking zou getwijfeld kunnen worden aan deze voorstelling daar de vrije lijn in
praktijk de Jengte van de mantelonderbreking zelf heeft. Beter zou het dan zijn om de
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Afbeelding 3 Transmissielijnen bij GIS-vrijelijn-overgang

twee GIS-TL-en met de twee GIS-mantel/aardretour-vlak-TL-en direct d.m.v. een groot
serieknooppunt te verbinden.

2.3 Modelschakelingen

Om een en ander te toetsen zullen er twee modellen voor een geforceerde mantelonder
breking ontwikkeld worden. Vervolgens zullen deze met elkaar worden vergeleken.

Verticale stukken GIS hebben hun invloed op de golfimpedantie van de GIS-mantel/aard
retourvlak-TL-en. Deze impedanties kunnen worden benaderd door deze golfgefeiders
als kegelvormig voor te stellen zodat een (TEM-lgolf-impedantie definieerbaar is (Iit.[5]
en [8]),

M."D,"fiC>.,...(·

" ... ~ 'C..

Go::.· ,~."

Afbeelding 4 Transmissielijn-model GIS-vrijelijn-overgang
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De GIS-mantel wordt altijd op een bepaalde plaats geaard met de aard- retourplaat.
Deze aarddraad kan op zich ook weer gemodelleerd worden als een TL met een ko
rts/uiting als afs/uiting (Iit.[6]).
De impedantie hiervan kan wederom worden uitgerekend door deze verticale golf
geleider kegelvormig te beschouwen.

Aile looptijden worden uiteraard door de afmetingen bepaald. Hiervoor worden de voort
plantingssnelheden. zowel in het SF6-gas als in de open lucht. gelijk aan die van het
vacuum genomen.

2.4 Koppeling

Bij het gelijk en homogeen verdeeld veronderstellen van aile diEUectrica geldt altijd:

(Iit.[7]l (, )

De koppeling tussen GIS-mantel en
kabelmantel verloopt zowel via het
electrisch als het magnetisch veld
tussen de geleiders van beide TL
en. Deze worden beschreven met
respectievelijk C, 2 en M.

Afbee/ding 5 Koppeling tussen GIS- en
kabelmantel

De gekoppelde impedanties laten
zich m.b. v. de Telegraafvergelijkin
gen eenvoudig af/eiden.
/n matrixvorm zien deze er als voigt uit:

(2)

a. (~l' -a, (~ ~. (j (3)

Subschrift 1 = GIS-mantel
Subschrift 2 = kabelmantel
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Met als onbepaalde standaardoplossingen voor 11.2 en V'.2 de functies:

f(x + vtl met: v = 3'108 m/s (Iit.[8J en [9]).

Deze oplossingen weer ingevuld in de Telegraafvergelijkingen geeft:

(4)

(5)

Hierin zijn I en V lokale waarden voor aile tijden t.
Daar de interesse naar de stromen uitgaat zal de C-matrix met behulp van formule (1 I
naar de eenvoudiger te bepalen L-matrix omgezet worden:

met: 12"' (L,~-M~-" [~ -II)", D-1 • [~ -II) (6)
-1,1 L,) -1,1 L,)

De kabelmantel kan bijvoorbeeld als in afbeelding 6 worden geconstrueerd.

CD : ~"'0C>l'>\",-,~\' \ I'f>( B

O;l , "'~P-'~' ':. 'Yf' A

Afbeelding 6 Definitie knooppunt type A
knooppunt type B

'\:
In afbeelding 6 is een in de praktijk veeI voorkomende situatie geschetst. De aarddraad
van de GIS-mantel wordt vlak bij de mantelonderbreking geplaatst. Vervolgens worden
het aansluitpunt 1, van de kabelmantel aan de GIS-mantel, en aansluitpunt 2, van de
kabelmantel aan de aardretourplaat, gedefinieerd.
Om onnodig moeilijke situaties te voorkomen ligt de aarddraad nooit tussen het
aansluitpunt 1 of afsluitpunt 2.
De punten 1 en 2 vormen de randvoorwaarden in de Telegraafvergelijkingen. De aan- en
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afsluitingen op deze punten worden altijd via botte kortsluitingen gerealiseerd.
De koppeling ·onderweg" tussen deze punten is in principe terug te brengen tot die bij
de impedantiesprongen bij deze punten. Met impedantiesprong wordt hier dan de
sprong van het ongekoppelde deel van de GIS-mantel naar de gekoppelde impedanties
van geleider 1 en 2. Bij punt 2 wordt ook gerefereerd naar het "imaginaire knooppunt"
zoals deze in afbeelding 6 staat omcirkeld. Imaginair omdat er geen galvanische
koppeling tussen aile geleiders op dit knooppunt zit.
De koppeling "onderweg" wordt pas gemerkt bij deze overgangen. "Onderweg"
gebeurt, of bater gezegd, verandert niets aan de situatie ingegeven door de begin
situatie. Deze baginsituatie moet dan ook worden bekeken.
De koppeling bestaat in twee manieren: via een mutuele inductie en/of galvanische
koppeling. Bij de eerste mogelijkheid is de kabelmantel niet fysisch verbonden met de
GIS-mantel (maar met het aardretourvlakl en wordt het "imaginaire knooppunt" type A
genoemd. Bij een galvanische koppeling zorgt zowel geleiding als de mutuele inductie
voor de koppeling. Deze knooppunten worden van het type B genoemd.

De aanvoerende geleider ziet op het punt waar de twee gekoppelde TL-en bevestigd zijn
(type Bl een impedantiesprong afhankelijk van de mutuele inductie. Idem dito bij een
aanvoerende geleider naar een knooppunt type A. Zij het met een andere impedan
tiesprong ,bij eenzelfde mutuele inductie, dan bij type B.

Dat er "onderweg" niets verandert is gesteld uitgaande van de veronderstelling dat de
relatieve dielectrische constanten van aile media waarin de geleiders zich bevinden
gelijk zijn. Deze veronderstelling voor SF6-gas en lucht is gerechtvaardigd. Dit houdt in
dat de golfvoortplantingssnelheden in aile TL-en gelijk zijn. Dus ook voor de twee
gekoppelde TL-en. Golffronten in beide gekoppelde TL-en verplaatsen zich dus parallel
aan elkaar en er vindt geen verandering van situatie plaats.

De golfimpedanties van de verticale aan- en afsluitingen van de kabelmantel kunnen
weer via de kegelvoorstelling benaderd worden. Het zal blijken deze ongeveer gelijk zijn
aan de golfimpedantie van de kabelmantel wanneer deze niet te laag boven het
aardretourvlak geconstrueerd is. Hierdoor zou het hele traject van punt 1 naar punt 2
door een enkele golfimpedantie Z2 te vervangen zijn.
Wei worden op deze manier bij de berekening van de gekoppelde golfimpedantie, die
later nog voigt, de verticale aan- en afsluitingen gekoppeld verondersteld of de looptij
den hierin worden verwaarloosd. In de praktijk is dit laatste niet echt mogelijk. Wei zal
het effect van de altijd weI aanwezige bocht in de verticaal gestelde geleider aanwezig
zijn. Dit levert alsnog een koppeling op welke constant wordt verondersteld over de
gehele lengte.

2.5 Reflectietheorie voor een enkele lijn

De benodigde reflectie-theorie luidt als voigt:
Voor spanningen.

Transmissie = Tv = 2Z2/(Z, +Z21 = 1 + Rv
Reflectie = Rv = (Z2-Z11/(Z, +Z21

Voor stromen.
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_____ 1:

Afbeelding 7 Transmissie en reflectie bij een knooppunt

Transmissie = T j = 2Z,/(Z, +Z2)
Reflectie = Rj = (Z, -Z2)/(Z, + Z2) = -Rv

Deze theorie geldt slechts voor TEM-golven daar voor deze golven geldt:

(7)

met: I = stroom V = spanning Zo = golfimpedantie TL
+ = heenlopende golf in bepaald referentiestelsel
- = teruglopende golf.

De voorwaarde dat de stromen gesommeerd op een knooppunt nul moet opleveren kan
als voigt uitgedrukt worden:

Een voorbeeld wordt gegeven in afbeelding 8. Dit voorbeeld is algemeen uit te breiden
naar knooppunten die meer dan twee takken verbinden.

- ...
r

___-0,,, --7" '1/;

_'/~ +--

.. .
... '\.

! . '. .<
l "/':l +<--- t! 1/" 1:,.

--'l> \/~ 'C " ..

Afbeelding 8 Voorbeeld
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2.6 Koppelingsconcept

Knooppunt type B

Voor knooppunten type B dienen slechts de impedanties van de twee gekoppelde
takken aangepast te worden. Daar de takken bij dit type knooppunt ook galvanisch
gekoppeld zijn wordt dit knooppunt correct behandeld door het bestaande programma
TLTA.
De zogenaamde gekoppelde impedanties worden hier afgeleid:

Er geldt: V, =V2 =V.
Dit geldt uiteraard slechts als randvoorwaarde om Oberhaupt met impedanties te
kunnen rekenen. Ais de aan- en afsluitingen impedanties louden hebben of een looptijd
louden hebben dan is niet meer via het impedantieconcept te werken om de een
voudige reden dat de stromen dan door lowel V, als door V2 vastgelegd worden welke
een tijdsvertraging t.o.v. elkaar hebben. Er is dan geen impedantie meer te definieren.
Interessant bij deze randvoorwaarde en dit concept is dat de eerste looptijd over de
kabelmantel de spanning op elk punt gelijk is aan de spanning van de erboven liggende
GIS-mantel.
De randvoorwaarde legt nu de stroomverdeling op de volgende manier vast:

!
I = 1.L;.-M.V, v D

1 -M+L,
/2 = - 'V

v D

(8)

(9)

v D
(L;.-M)

v D
(L, -M)

L;.-M
=--

L,-M

v
= ,Iv,.v,.v,

V
= Iz Iv,.v,.v

(10)

(11)

De gekoppelde impedanties worden intern in het gemodificeerde programma uit
gerekend aan de hand van de opgegeven mutuele inductie M.

De volgende overgangen zijn nu mogelijk:

Knooppunt 1, type B. De naar rechts lopende golven vanuit de GIS-mantel lien een
impedantiesprong van de twee parallel-geschakelde boven afgeleide impedanties. De
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stroomverhouding in beide takken ligt dan vast. Met de reflectie-theorie voigt de
waarde.
De naar links lopende golven vanuit beide gekoppelde TL-en zien een impedantiesprong
van de parallelschakeling van het ongekoppelde deel van de GIS-mantel met een van
beide gekoppelde TL-en waar de golf zich juist niet in bevindt.
De totale lading op het knooppunt is nul zodat aile stromen gesommeerd nul moeten
opleveren.

Knooppunt 1,type A. De naar rechts lopende golven vanuit de GIS-mantel zien een
impedantiesprong naar het gekoppelde stuk GIS-mantel. Tevens vindt er een soort
stroominjectie plaats in de kabelmantel vanuit de GIS-mantel plaats (en in principe ook
vice versal door de gekoppelde flux. Dit proces is niet geheel volgens de reflectietheorie
te beschrijven. De berekeningen van de stromen in lijnen na deze knooppunten zal dus
door een aparte routine in het programma moeten gebeuren. De gebruikte formules
zullen in de volgende paragraaf worden afgeleid.

Voor knooppunt 2 van beide typen geldt het zelfde onder verwisseling van de golf
voortplantingsrichtingen.

2.7 Stroomberekening bij knooppunt type A

Het programma TLTA berekent gewoonlijk aile lopende golven als spanningen. Het
maakt gebruik van de spanningstransmissie- en reflectie-co~fficienten. Om deze
methode niet te veranderen is gekozen voor handhaving van deze spanningsberekenin
gen en vervolgens een stroomberekening voor de tak die bekeken wordt. Voor de niet
gekoppelde takken is dit eenvoudig via formule 7 uit te voeren. Voor de gekoppelde
takken gaat deze berekening volgens telegraafvergelijking 6.
De afleidingen voor de behandeling en berekening van diverse spanningen voor het
knooppunt 2 en vervolgens van knooppunt 1 van het type A, voigt nu.

v,' --V,- V,,'

Afbeelding 9 Definitie (spanningsgolf-lrichtingen
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Voorwaarden (op) knooppunt 2 type A:

1) V 2 ++V2-=0
2) V, + + V, . = V4 + +V4-

3) I, + + I, -=14 + + 14"

De onbekende spanningen V,·,V2- en V4 + worden met de drie naar het knooppunt toe
lopende golven V, + ,V2 + en V4• berekend. De invloed van elke aankomende golf bij
knooppunt 2 wordt apart uitgerekend onder de voorwaarde dat de andere twee nul zijn.
Vervolgens worden deze resultaten gesommeerd.
Telegraafvergelijking 6 wordt gebruikt om de stromen in voorwaarde 3) te bepalen uit
de bekende spanningen.

V, + wordt bekeken, V2 + =V4-=0

Uit telegraafvergelijking 6 voigt:
I, + = (L 2 /vD)'V, + ',-=-(L2 /vD)'V,- + (M/vD)'V£

De tweede term in ',- is nul volgens voorwaarde 1 en het gegeven dat V2 + =0.
14 + = V4 + fZ 4 (ongekoppelde transmissielijn)
14 -=0
Met deze vergelijkingen ingevuld in voorwaarde 3 en samen met voorwaarde 2 voigt:

-=-----

-=-----

Uit voorwaarde 1 voigt direct:

V
2

- = 0
V +,

V2 + wordt bekeken, V, + =V4-=0

Uit de telegraafvergelijking voigt:

Deze vergelijkingen ingevuld in voorwaarde 3 en gecombineerd met voorwaarde 2
levert:
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-=-----

v·2
- =-1
V +

2

v +
4

- =------

V4- wordt bekeken. V, + =V2 + =0

Uit de telegraafvergelijking voigt:

De tweede term van I,· is nul volgens voorwaarde 1 en het gegeven dat V2 + = O.

Deze vergelijkingen ingevuld in
voigt:

V· 2v2 /vL2,
- =
V· Z4 + v2D/vL24

V4
+ v2D/vL2 • Z4

- =
V· v2D/vL2 + Z44

Uit voorwaarde 1 voigt direct:

V·2
- = 0
V-

4

voorwaarde 3 en gecombineerd met voorwaarde 2

Nu zijn aile elementen van de spannings verstrooiings-matrix van knooppunt 2 type A
bekend.
Deze matrix voor knooppunt 1 type A blijkt uit symmetrie-overwegingen identiek te zijn.
Slechts met het verschil dat voor Z4 nu uiteraard Zo ( zie afbeelding 9) moet worden
genomen.
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~- ~+ ~+ \r,"

V
2
- - [' ~l V

2
+ V

2
+ -[' ~l Vi (12)- . - .

V; . . V
4
- Vo-

. . Vo+

Spanningsverstrooiings-matrices voor knooppunt 2 respectievelijk knooppunt 1 type A.
De wijze waarop deze matrices in het programma TLTANEWG verwerkt zijn wordt hier
niet behandeld.
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HOOFDSTUK 3

aEPALING GOLFIMPEDANTIES EN MUTUELE INDUCTIE

3.1 Coaxiale structuur

Aigemeen:

6 : skindlepte : ~ 2
Iolc.>a

(13)

Coaxiale structuur met ~~n ader (lit. [10]):
aile waarden zijn per lengte-eenheid.

Rg = R.. + RmarwI
(14)

/ ~\

~
; V;;" •

/ /
,i /1

Aanname: (J = soortelijke geleiding = DO

Hierdoor wordt de DC-weerstand nul en bestaat er geen Afbeelding 10 Coaxiaal
freQuentie-afhankelijkheid meer in Reder en Rmentel' Door
zowel (JI (geleiding ader) als (Je (geleiding mantel) oneindig
hoog te veronderstellen wordt de totale weerstand Rg nul.

Iolo '1L = -'1:(-)
.. 21t 6,

(15)

FreQuentie-afhankelijkheid:

" l~1:(-) == 6
6, _' . (1 + ... )

2',

td 3
1:(-) == 6

6. •
2d

1>26,

d>1.56.

(16)

(17)
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De tweede gevallen in deze frequentie-afhankelijkheid staan voor stroomverdringing in
de geleider.

De waarden voor de ader en mantel staan voor de magnetische en electrische velden
binnen deze geleiders. De waarde voor de tussenruimte representeert op zijn beurt de
electromagnetische velden in de ruimte tussen de ader en de mantel als gevolg van
stromen door en ladingen op deze geleiders.

De frequentie-afhankelijke term in Lader en Lm.ntel wordt door het oneindig stellen van
de geleidingscoefficient nul doordat de skindiepte onder deze aanname nul wordt. In dit
geval is rekenen met slechts ~u'Benruimte voor de totale inductie Lg voldoende.

Capaciteit en geleiding van de tussenruimte zijn op zich niet van belang (volgen
onmiddelijk uit formule (' I ) daar gerekend wordt met TEM-golfvoortplantings-modi.
De te bepalen golfweerstand van de coaxiale GIS-structuren gaat nu' eenvoudig aan de
hand van de volgende standaard-formules:

Zo =golfimpedantie =
(R,+jwL)

(G+jwC)
(18)

Onder aanname van TEM-golfvoortplantingsmodus. Ugeleiders = 00. A = 0, en umedium = O.
G=O. geldt:

(19)

Onder eerder gestelde voorwaarden geldt voor v in elk te modelleren medium (zowel
SF6-gas als luchtl de lichtsnelheid in vacuum. 3"08 m/s.

3.2 Diverse structuren

Andere bruikbare configuraties dan coaxiaal:
(Iit.[p))

Twee identieke staafvormige geleiders parallel.

voor b » roo
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Staafvormige geleider parallel aan vlak.

,,~/-/'_/_---
~o

D,

voor 0 » roo

Tweeverschillende staafvormige geleiders
parallel.

(22)

Kegelvormige geleider loodrecht boven vlak.

voor e « 1.

(23)
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3.3 Inductiecoefficienten

Bij de berekening van de mutuele inductie M tussen de GIS-mantel en de kabelmantel
en de zelfinductie van de kabelmantel L2 wordt onderscheid gemaakt tussen de gevallen
1) dat de kabelmantel voldoende ver van de GIS-mantel af ligt en 2) dat de kabelmantel
dichtbij de GIS-mantel ligt.

1) Voldoende groot wil zeggen dat de aanwezigheid van de GIS-mantel geen invloed
meer heeft op de golfimpedantie van de kabelmantel. In dit geval wordt veldverdringing
verwaarloosd en de flux berekend t.O.V. hart kabelmantel. De mutuele inductie kan dan
met een eenvoudige schets worden afgeleid. Hier wordt gebruik gemaakt van de
zogenaamde "spiegelmethode": bij een vlak als retourgeleider kan de zelfinductie van de
golfgeleider worden berekend door de geleider als het ware te spiegelen in dit vlak. Er
wordt zodoende gerekend met een dubbele oppervlakte en de verkregen flux wordt
vervolgens gehalveerd.

"'----

Afbeelding 15

a, =V(B2 + (0, -02)2)

a2 = V(B2 + (0, + O2)2).

(24)

De waarde van L2 kan met formule (21) goed worden benaderd.

2) In het nu volgende wordt verondersteld dat de kabelmantel recht onder het hart van
de GIS-mantel ligt (B =0).
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Ais de kabelmanteJ dichtbij de GIS-mantel ligt moet zowel de mutuele inductie M als de
zelfinductie van de kabelmantel L2 op een andere wijze worden berekend. De invloed
van de aanwezigheid van de GIS-mantel kan in dit geval niet meer worden
verwaarloosd. Daarentegen wordt verondersteld dat de zelfinductie van de GIS-mantel
L, niet wordt be'invloed door de veel kleinere kabelmantel.
In het nu volgende zal een elegante methode worden beschreven om zowel M als L2 in
deze situatie goed te benaderen.

y

Afbeelding 16 AO = 08 = a

In afbeelding '6 stellen de cirkels met hun middelpunten op de v-as getrokken door de
punten A en 8 de punten voor met een gelijke hoek tussen R, en R2. A en 8 liggen op
gelijke afstand a tot de oorsprong. De cirkels hier loodrecht op zijn de punten met een
constante verhouding tussen R, en R2 ( lit["] ).
De exacte waarde voor deze verhouding is eT zodat deze cirkels beschouwd kunnen
worden als Iijnen van constante flux in het geval dat er een lijnstroom loopt door punt A
loodrecht op het vlak en terugloopt door 8.
Op deze manier kan elk willekeurig paar cirkels r= constant met hun middefpunt op de
x-as als omtrek van GIS- en kabelmantef worden genomen. De ligging van de punten A
en 8, ofwei de afstand a, voigt dan uit r" r2 en de afstand b tussen beide
middelpunten.

Voor beide cirkels geldt:

x2 - x, = b

volgens fit[' ,] geldt: (x-acoth r)2 + y2 = a2 /(sinh2r)
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(lit)',.)

I
I
...·~----"""":"'"-:...-_---.....b I

Afbeelding 17 GIS- kabelmantel configuratie

(X_X,)2+ y2=r,2 = => r, = a/sinh.T, ,sinh T, = -air, (T, <0)

Gegeven: sinh x=a = = > coth x=a-'(a2+1)~

coth T, = -r,/a'V"((a/r,)2 + 1) = x,/a

evenzo: = = > r2 = a/sinh T2 ,sinh T2 = a/r2

op de x-as geldt: R, = Ix + a i (afstand x tot -a)
R2= Ix-a: (afstand x tot + a)

H-veld = 1/2nR, + 1/2nR2 voor -a < x < a

H(x) = /12"·( 1I(x + a) + 11i x-a I )

x, = -r,'V"((a/r,)2+ 1)

x2= r2'V"Ua/r2)2+1)

x2-x, =b =V(a2+r,2) + V(a 2+r22)

Een expliciete formulering voor de waarde van a is niet te geven.
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, ii,>,>,

Afbeelding 18 " = -'2 = I

> , , , , ; ; ; > ,

Deze formules gelden voor het geval dat " = -1 2 = I

Deze formules gelden voor het geval dat I, =I en 12 =O.

(25)

(26)

(27)

(28)

In de laatste formule is het effect van het aardvlak meegenomen. De parameter a, is de
afstand van het aardvlak tot het punt A voor het geval dat de stroom I, =1 retour loopt
door de in het aardvlak gespiegelde GIS-mantel. De flux q> 3' is nu de flux tussen het
hart van de kabelmantel en het aardvlak.



voor 02-0,-r,
voor aile O2
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q>3-q>, geeft de totale flux tussen de GIS-mantel (1) en het aardvlak bij I, = 0 en '2 = I.
Oit is dus een maat voor de mutuele inductie M bij aanwezigheid van de GIS-mantel.
Een betere waarde wordt verkregen met behulp van formule (28) daar q>, niet berekend
is met inbegrip van het effect van het aardvlak. Voor lagere hoogte O2 is dit zeker
merkbaar.
q>3' + q>2 geeft de totale flux tussen de kabelmantel (2) en het aardvlak bij 12= I en
I, = O. Oit is een maat voor de zelfinductie van de kabelmantel L2 bij aanwezigheid van
de GIS-mantel.

Er geldt:

L2= (q>3'+q>2)/1
M = (q>3 -q>, )/1
M = q>3'/1

Aan de hand van een computerprogramma zijn nu voor een groot aantal waarden voor
O2 de waarden voor L" L2 en M bepaald. De waarde voor L, werd constant
verondersteld en wordt berekend met formule (21) en de waarden 0, = 1.2m,
r, =0.21m. L2 wordt berekend met r2=0.01m. M wordt op de twee bovengenoemde
manieren berekend zodat deze vergeleken kunnen worden.
Een en ander is te vinden in de uitdraai FLUX.OAT die in de bijlagen te vinden is.
Het belangrijkste gegeven van deze resultaten is dat zowel L2 als M dalende
respectievelijk stijgende naar de waarde van L, gaan bij afnemende afstand tussen
kabel- en GIS-mantel (toenemende O2).
De waarde van de stroomverhouding '211, = (L,-M)/(L2-M) neemt af naar kleine
waarden bij toenemende O2 (0.11 voor een afstand van 2 mm). Vooralsnog is de limiet
waarde voor de situatie waarbij de kabelmantel tegen de GIS-mantel aan ligt onbepaald.
In deze berekeningen is tot nu toe nog niet de invloed van het skin-effect
verdisconteerd. Oit effect zou een dusdanige invloed op de parameters kunnen hebben
dat dit limietwaarde-probleem opgelost is.



29

HOOFDSTUK 4

SI MULATI EMODELLEN

4.1 Inleiding

Voor de modellering van de gebruikelijke componenten in TLTA wordt naar de hand
leiding van het oorspronkelijke programma TLTA (Iit.[12]) en een T.U.E. stageverslag
(lit.[13]) verwezen. De hier bedoelde componenten zijn Zo (algemeen voor TL-en), C
(tussen mantels bij geforceerde mantelonderbrekingl, L (niet gebruikt) en R (voor
karakteristieke afsluitingenl.
Bij het gebruik van TLTANEWG. de nieuwe versie van TLTA met de mogelijkheid twee
gekoppelde lijnen in te voeren en de resulterende stromen te beschouwen. zijn twee
voorwaarden toegevoegd:

de twee gekoppelde Iijnen dienen even lang te zijn voor een correcte berekening
de van de hoofdlijn vertrekkende (zij-ITL-en moeten worden ingevoerd met hun
eerste knooppunt behorende tot de hoofdlijn (het "bronknooppunt" dient als
eerste te worden opgegeven voor een correcte stroomrichting).

De eerste voorwaarde houdt in dat de GIS-mantel altijd langer moet zijn dan de
kabelmantel. De kabelmantel ligt in zijn geheel onder de GIS-mantel. Hun gezamelijke
traject wordt door twee separate TL-en van gelijke lengte gemodelleerd. Vervolgens kan
de GIS-mantel naar behoren worden voortgezet door een ongekoppeld stuk TL.
Overigens is dit is geen principiele eis; in de gebruikte formules zijn de GIS & mantel
parameters verwisselbaar. Ais het gewenst is om langere kabelmantels, die verder
lopen dan de GIS-mantel, te simuJeren, is dit met een kleine modificatie in TLTANEWG
mogelijk. Vooralsnog zijn hier geen simulaties van gedaan.

Zoals reeds vermeld, wordt de doorslag in het SF6-gas gemodelleerd door twee
spanningsbronnen op een punt met tegengestelde polariteit: ±V2'\/3'Unom '

De positieve bron verkrijgt een stijgtijd van 1ns, de tegengestelde bron een stijgtijd van
50ns.
De twee bronnen worden vooraan in het TL-en systeem geplaatst en worden karakteris
tiek met de GIS-impedantie afgesloten. Dit wordt gedaan om reflecties van bij de bron
teruggekeerde golven te elimineren. De bron staat namelijk in principe voor een complex
systeem van schakelaar. lijn en trafo (etc.). Modelvorming hiervan zou tot een te
uitgebreide simulatie leiden; de aangenomen "worst case" situatie voldoet met zijn
minder hoge nauwkeurigheid voor het doel van de simulaties.

De vrije lijn wordt gemodelleerd door een korte TL welke karakteristiek wordt afges
loten. In werkelijkheid is deze Iijn te lang om de reflecties hieruit te doen bijdragen tot
het hier beschouwde kortdurende transiente verschijnsel. Door een karakteristieke
afsluiting wordt de lijn oneindig lang gesimuleerd.

4.2 Simulatiemodellen

Aile onderdelen van de te modelleren GIS-structuur zijn nu behandeld. Er resteren nog
de schakelingen op zich en de bepaling van de diverse impedantiewaarden.
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GIS-vrijelijn-overgang:
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Afbeelding 16 Simulatie-configuratie GERARD 1.CNF

GIS-vrijelijn-overgang met verticaaJ stuk GIS:
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Afbeelding 17 Simulatie-configuratie GERARD4.CNF
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Bij de modelvorming van de ge':>rceerde GIS-mantel onderbreking dienen een aantal
zaken opgemerkt te worden.
Bij de GIS-vrijelijn-overgang is de aanwezigheid van een aantal capaciteiten verwaar
loosd. Dit is gedaan omdat deze verwaarloosbaar klein zijn. Bij een geforceerde
mantelonderbreking moeten deze capaciteiten wei worden meegenomen.

Afbeelding 21 Definitie capaciteiten

De capaciteit C, tussen de ontstane vrije lijn en het aardretourvlak wordt in model 1
verwaarloosd en in model 2 in rekening gebracht, In model 2 wordt namelijk de, zij het
uiterst korte, vrije Iijn in serie geplaatst met de GIS-ader-mantel-TL en de GIS-mantel
aardretourvlak-TL. Vervolgens zet deze configuratie zich aan de andere kant van de vrije
lijn symmetrisch voort.
De capaciteit C2 tussen beide GIS-mantels is hier van eminent belang om de invloed
van grootte van de onderbreking tot uitdrukking te brengen. De waarde hiervan is te
benaderen door de uit te gaan van een vlakke condensator tussen de twee zij
oppervlakken van de beide GIS-mantels:

(29)

Deze waarde moet jets verhoogd worden daar de ideaIe situatie van een vlakke
eondensator zieh niet voordoet. Er kunnen zich ook veldlijnen sluiten van andere dan
reehte wegen tussen de beide oppervlakken. De aangenomen waarde komt met x =
1em, r, = 0.21 m en r" = 0.20m op 0.012nF.

De capaciteit C3 tussen de vrije Iijn en de GIS-mantel, welke ook bij de GIS-vrijlijn
overgang optreedt, wordt verwaarloosbaar klein verondersteld.



28

Geforceerde GIS-mantel onderbreking:
Model 1
Model 2
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Afbeelding 18 Simulatie-configuratie GERARD6.CNF en GERARD8.CNF
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4.3 Modelimpedanties

= 600 met de formules (15) en (19)
ra= 0.2m; rj = 0.074m

vL, = ZGIS-mantel-aarde = 145.70 met formule (21)
D, = 102m; r, = 0.21m (d= 1cm)

Zvrije liin

Zverticaal GIS-mantel-aarde

ZGIS-mantel aarding

vL2 = Zkabelmantel

= 3500

= 2000

= 3200

met formule (21)

met formule (23)
h = 3m; rk = 0.23m

met formule (23)
h= 1m; rk= 0.01m

D/ro = 340

= 178.20

= 2750
= 0

D2 = 0.978m

D2 = 0.50m
D2 = ro = 0.01 m

met formule (26 en 28)
L2 =(4)3' + 4>2)/1
met formule (21)

idem

De impedantie ZGIS-mantel aarding is hier berekend voor een draadmodel. Vaak is deze
aarding een plaatvormige structuur waarvan de impedantie moeilijk te berekenen is. In
de simulaties met TLTANEWG wordt hier een waarde van 500 voor verondersteld.
Het programma berekent zelf de gekoppelde impedanties aan de hand van de afgeleidde
formules en de mutuele inductie.

Bijbehorende waarden voor de mutuele inductie vM:

vM = 141.7 met formule (28)
M =4>3'/1 ; D2 =0.978m

voor B = 0 en de kabelmantel op voldoende afstand van de GIS-mantel geldt:

(30)

= 53.30
"" 0

D, = 1.2m; D2 = 0.50m
D, = 1.2m; D2 = ro= 0.01m.
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HOOFDSTUK 5

SIMULATIES

5.1 Inleiding

Tijdens de uitvoering van het programma TLTANEWG wordt gevraagd naar de nummers
van de gekoppelde takken, de tak alwaar de stroom bekeken moet worden en de
mutuele inductie vM.
Wanneer de output-tak een van de gekoppelde takken is worden de stromen in beide
gekoppelde takken als uitvoer opgegeven.
De stroom wordt berekend in het midden van de output-tak zodat het beste de
langskomende lopende golf als functie van de tijd wordt uitgezet (zoals deze ook
gemeten wordt). Bij impedantiesprongen, aan het begin en einde van de tak, vinden
namelijk voor het gestelde doel insignificante verschijnselen plaats.
Elk punt in het systeem waarvan de twee lopende spanningsgolven worden bijgehouden
wordt gedefinieerd door tijdstappen. Elke TL wordt opgedeeld in een aantal tijdstappen
afhankelijk van de lengte van de TL en de grootte van de tijdstap. Deze tijdstap kan
tijdens de uitvoer van het programma opgegeven worden. Een eis voor een correcte
uitvoer is dat deze tijdstap kleiner is dan de halve lengte van de kortste transmissielijn
(afgezien van de karakteristieke afsluitingen welke gesimuleerd worden door een TL met
lengte nul).

5.2 Simulaties met TLTA

Met het het originele programma TLTA zijn enkele simulaties gedaan om de invloed van
de aarddraad, verticale "bushing" en de capaciteiten in de modellen voor de geforceerde
mantel-onderbreking na te gaan. In dit geval dus zonder kabelmantel.
De volgende configuraties zijn gemodelleerd:

Gerard 1.cnf : GIS-vrijelijn overgang
Gerard4.cnf : GIS-vrijelijn overgang met verticale "bushing"
Gerard6.cnf : Geforceerde mantelonderbreking volgens model 1
Gerard8.cnf : Geforceerde mantelonderbreking volgens model 2.

Met deze configuraties zijn de volgende simulaties gedaan:

Met Gerard1.cnf,

Gerard1.plt: ouput op de GIS-mantel meteen na de overgang.
interval tot 100ns na start excitatie.

Gerard2.plt: idem, interval tot 300ns.
Gerard3.plt: output op de GIS-mantel meteen na de aarddraad.
Gerard10.plt: output op einde GIS-mantel.

Met Gerard4.cnf,

Gerard4.plt: ouput op het horizontale deel van de GIS-mantel meteen na de "bushing".
Gerard5.plt: ouput op GIS-mantel meteen na de aarddraad.
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Met Gerard6.cnf,

Gerard7.plt: ouput op de GIS-mantel meteen na de onderbreking.
c= 2nF.

Gerard7.plt: idem, C = 0.04nF.
Gerard11.plt: idem, C= 0.01 nF.
Gerard7.plt: idem, C= open.

Met GerardS .cnf,

GerardS.plt: ouput op de GIS-mantel GIS-mantel meteen na de onderbreking.
C= 2nF.

Gerard9.plt: idem, interval tot 500 ns.
GerardS.plt: idem, interval tot 100 ns, C= open.
Gerard9.plt: idem, interval tot 500 ns, C= open.

Waar er geen duidelijke verschillen in de naamgevingen van de simultaties bestaan zijn
de resultaten hiervan in grafiekvorm op gegeven volgorde bijgeleverd.
De waarden zijn "per unit" opgegeven zodat met elke bedrijfsspanning gerekend kan
worden.

5.3 Resultaten TLTA

Over de invloed van de aarddraad kan het volgende worden verwacht.
Een parallelschakeling van aardraad aan GIS-mantel levert altijd een kleinere resul
terende impedantie dan de GIS-mantel oorspronkelijk had. Djt houdt in dat de reflec
tiecoefficient bij het punt waar de aarddraad aan de GIS-mantel bevestigd is, altijd
negatief is. De lopende spanningen op de GIS-mantel achter de aarddraad worden
hierdoor verlaagd.
Hoe lager de impedantie van de aarddraad, hoe Jager de parallelimpedantie wordt. De
reflectiecoefficient gaat naar de limietwaarde -1 en de spanningen achter de aarddraad
zullen steeds meer naar nul getrokken worden. Dit verzachtende effect op de spannin
gen vindt eerder in de tijd plaats naarmate de positie van de aarddraad meer naar de
mantelonderbreking verschuift.
Uit simulatie Gerard 1.plt voigt dat de stroom door de buitenkant van de GIS-mantel bij
een bedrijfsspanning van 120kV (p.u.-waarden vermenigvuldigen met V2tV3'Unom =
105):

-0.53*105 /150 = -355A

Deze stroom n~ de aarddraad (3200) voigt uit Gerard3.plt:

-0.43*105/150 = -2S6A

De absolute waarde van de stroom door de aarddraad is ongeveer 70A meteen na het
eerste spanningsfront.



36

Bij het plaatsen van een verticaal stuk GIS tussen de mantelonderbreking en het een
horizontaal stuk zoals in de vorige model is gesimuleerd, komt een "overall-transmis
siecoEHficient" in het spe!. Deze coefficient legt de transmissie over het verticale stuk
GIS vast en bestaat uit de vermenigvuldiging van de twee transmissiecoefficienten aan
het begin en einde van dit verticale stuk.
In simulatie Gerard4.plt is te zien dat deze overall-coefficient groter is dan de ver
gelijkbare coefficient bij simulatie Gerard1.plt zonder het verticale stuk GIS (-0.536
respectievelijk -0.559), Bij deze configuratie werkt de aanwezigheid van de verticale
"bushing" verhogend wat betreft het eerste golffront (spanningen en stromen).
Dat een en ander afhangt van de configuratie blijkt al uit het feit dat de overall-trans
missiecoefficient als een tweedegraads-functie afhangt van de impedantie van het
verticale stuk GIS-mantel/aardretourvlak-golfgeleider. De waarde bij deze configuratie is
maximaal bij ongeveer 200n en zal dalen als deze impedantie toe of af neemt.
De invloed na het eerste golffront zal een signaaluitsmerend-effect zijn; stijgtijden
worden vergroot. Ook dit is te zien door de grafieken van Gerard4.plt en Gerard 1.plt
met elkaar te vergelijken.

In de grafieken van de simulaties van de geforceerde mantelonderbreking volgens model
, is duidelijk de invloed te zien van een veranderende capaciteitswaarde. Bij de
simulaties voJgens model 2 ontbreekt deze invloed. Model 2 dan ook verworpen.
Overigens werkt dit model identiek aan model 1 met een oneindig kleine capaciteits
waarde voor C2 (open verbinding).
Een toenemende capaciteit, het kleiner worden van de afstand x tussen de twee
mantels, leidt tot een verkleining van de in het buitensysteem gekoppelde amplituden.
De grillige vormen bij een open verbinding worden meer en meer uitgesmeerd en een
sinusvormig signaal ontstaat. De frequentie van deze oscillatie zoals deze gesimuleerd is
bedraagt ongeveer 2MHz en is de resonantiefrequentie van het met een capaciteit van
2nF gemodelleerde systeem.

5.4 Simulaties met TLTANEWG

Met het gemodificeerde programma TLTANEWG zijn de volgende configuraties
gesimuJeerd:

Gerard 1.cnf : GIS-vrijelijn overgang met knooppunt 1 type B en knooppunt 2 type A
Gerard2.cnf : GIS-vrijelijn overgang met beide knooppunten van het type A
Gerard4.cnf : GIS-vrijelijn overgang met verticale "bushing"
Gerard6.cnf ; Geforceerde mantelonderbreking volgens model 1.

De laatste twee configuraties bevatten beide knooppunt 1 van het type B en knooppunt
2 van het type A.
Voor configuratie Gerard6.cnf wordt niet geexperimenteerd met verschillende hoogten
van de kabelmante!. Er zullen namelijk geen wezenlijke verschillen optreden met de
eerder gesimuleerde configuraties. Tevens worden bij de eerste configuratie twee
verschillende vormen van de exciterende spanningspuls bekeken.
Een en ander staat in onderstaande tabel uitgewerkt.
De nominale GIS bedrijfsspanning is Unom = 100kV.
De impedantie van de aarddraad is nu gesimuleerd met een waarde van son.



D2 = 0.978m
= O.SOm
= 0.01m

Met Gerard 1.cnf:

Zkabelmantel = 178.20
27S0
10
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vM= 141.70
S3.30
O.SO

Ger10S0A
Ger10S0B
Ger1098B
Ger1001 B
Ger1098C

D2 = O.SOm excitatie: stapspanning Unom
idem, demping spanningspuls achter front met T= SOns
evenals Ger1 050B, D2 = 0.978m
evenals Ger1050B, D2 = 0.01m
evenals Ger10S0B, D2 = 0.978m, knooppunt 2 type A is nu omgezet in
type B

Met Gerard2.cnf:

Ger20S0B
Ger2098B

D2 = 0.50m, demping spanningspuls
idem, D2 = 0.978m

Met Gerard4.cnf:

Ger40S0B
Ger4098B

D2 = O.SOm, demping spanningspuls
idem, D2 =0.978m

Met Gerard6.cnf:

Ger6050B
Ger6050C
Ger6050D

D2 = 0.50m, demping spanningspuls, C = 0.12nF
idem, C = 0.012nF
idem, C = open

5.5 Resultaten TLTANEWG

Voor de interpretatie van de resultaten wordt per simulatie het resultaat bekeken en er
worden onderlinge vergelijkingen gemaakt.

Ger1050A:

Op het tijdstip 17 +0.2 + 1+ 3/2 = 19.7ns begint het outputsignaal, de stroomgolf op
de helft van de kabelmantel, te stijgen naar een waarde van ongeveer -SOA. Tot het
moment dat het eerste golffront het einde van de kabelmantel bereikt (knooppunt 2)
zijn de spanningen op elk bovenelkaar liggend punt van de kabel- en GIS-mantel gelijk.
Zo ook met de verhouding van de stromen.
Na 3ns is de reflectie van het volledig kortgesloten einde van de kabelmantel plus
influentie van de GIS-mantel teruggekeerd bij het meetpunt: de waarde stijgt tot
ongeveer -11 OA. Zonder influentie van de GIS-mantel zou dit de dubbele waarde zijn.
De influentie bestaat dus uit een verhogend effect op de terugkerende stroomgolf.
Na 17 +0.2 + 1+ 3 + 2 * 12.8 + 3/2 = 48.3ns is de bij het einde van de GIS-mantel
gereflecteerde stroomgolf bij het meetpunt teruggekomen. Zonder enige vorm van
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demping geeft dit een tamelijk grote negatieve amplitude op de kabelmantel. Wat
hieraan opvalt is dat de terugkerende stroomgolf op de GIS-mantel, die gelijk is van
teken is aan de heenlopende. een positieve stroom inkoppelt in de kabelmantel.
Uit eenzelfde simulatie maar over een langer tijdsinterval blijkt dat een gedempte
oscillatie met een bepaalde offset in beide signalen ontstaat. Dit is te verkJaren met het
feit dat er afgezien de karakteristieke afsluitingen van de bron en de vrije lijn, geen
demping in het circuit aanwezig is. Daarentegen blijft de aanvoer van energie door de
bron continu doorgaan.
Dit model is zeker geen goede afspiegeling van de werkelijkheid en dient daarom
aangepast te worden. Topwaarde = -127A.

Ger10S08:

In deze simulatie is het effect van de frequentie-afhankelijkheid van het skineffect
opgenomen door de excitatie met een tijdsconstante van SOns lineair te dempen (zoals
beschreven in paragraaf 4.1 ).
Het verschil met de simulatie Ger10S0A is te vinden in de snellere afname van het
signaal na het bereiken van een topwaarde. De waarden gaan sneller naar nul en de
offset verdwijnt.
Uiteraard is er geen verschil in de eerste topwaarde te constateren daar er geen verschil
is in de amplitude van het golffront. De tweede top, na 3ns, is echter al van -120A naar
-110A gedaald. De grootste invloed is te merken aan de topwaarde na 61.8ns: deze is
gedaald van -127 A naar -6 SA. Ofwei met deze excitatie is de reflectie van het eerste
golffront bij het kortgesloten einde van de kabelmantel, bepalend voor de grootste
amplitude.

Ger10988:

De kabelmantel Iigt nu als het ware tegen de GIS-mantel aangedrukt.
V66r de aarddraad loopt in de TL GIS-mantel/aardretourvlak -430A. De aarddraad (SOm
tapt 3/4e van de bij dit knooppunt getransmitteerde stroom af t.O.V. de GIS-mantel
(1S0m. De stroomtransmissie-coefficient op dit punt bedraagt (2* 1S0)/(1S0 + SO//1S0)
= 1.6
De aarddraad voert dus 1.6*3/4 * -430A = -S16A naar aarde af. Door de GIS-mantel
loopt slechts -172A door.
De stroomverhouding 12/1, bij knooppunt 1 type 8 is ongeveer 0.11. De stroom in de
kabelmantel is dus minder dan 10% van de stroom door de GIS-mantel. Dit is ook te
zien in de uitdraai.
Na de eerste looptijd over de kabelmantel (3ns) vertoont de stroom door de kabelmantel
een flinke negatieve daling ten gevolge van de invloed van knooppunt 2 type A.
Dergelijke knooppunten koppelen stromen in met een verhouding 1211, = -(vM)/L2 . Deze
waarde gaat, zoals uit de uitdraai FLUX.DAT voigt, naar een limietwaarde sen. Dit
verklaart het feit dat de stromen in tegenfase gaan lopen en ongeveer van gelijke
grootte zijn.
Topwaarde = 200A.

Ger1098e:

De grote invtoed van knooppunt 2 type A op de kabelmantelstroom wanneer deze kabel
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tegen de GIS aanligt kan gereduceerd worden door hier GIS- en kabelmantel galvanisch
met elkaar te verbinden. In principe wordt knooppunt 2 nu van het type B plus een
kortsluiting naar het aardvlak.
De reductie van de kabelmantelstroom is aanzienlijk:
Topwaarde = -15A.

Ger1 001 B:

De abnormale grote kabelmantelstromen duiden op een modelfout.
Fysisch is deze fout te vinden in het feit dat de nu zeer lange verticale geleider bij
knooppunt type B te lang is om deze met een gelijke impedantie te modelleren als het
horizontale stuk kabelmantel. De impedantie van deze laatste gaat in dit geval naar nul
bij een kleiner wordende afstand tot het aardretourvlak.
Mathematisch drukt zich deze fout uit in zowel de transportcoefficient bij knooppunt
als in de stroomverhouding.

limiet T j

vL2 ,vM -->0 = 2
limiet 1211,

vL2 ,vM -->0 = 00

Deze gevallen zijn beter te modelleren door de impedantie van de verticale geleider te
bepalen en deze (als een extra aarddraad) kort te sluiten met het aardretourvlak. De
stroom die in de kabelmantel zou gaan lopen na reflectie aan het aardvlak is gelijk aan
de waarde van de op deze wijze berekende stroom in deze verticale geleider.
Deze stroom is echter gewoon met de hand te berekenen:
De stroom door de GIS-mantel na de aarddraad is -172A (zie Ger1098B). Met de
reflectie-theorie en de waarden 150n voor het "gekoppelde" stuk GIS en 320n als een
voorbeeld waarde voor een verticaal stuk kabelmantel, voigt een waarde van -1 30.6A.

Ger2050B:

Doordat nu de kabelmantel slechts via de mutuele koppeling met de GIS-mantel
geexciteerd wordt, begint de stroom in deze configuratie, in tegenstelling tot de
voorgaande, te stijgen naar positieve waarden. De stroom in de GIS-mantel is namelijk
negatief en wekt een tegengesteld gerichte stroom op in de kabelmantel.
Deze configuratie levert een topwaarde van +37A. Na ongeveer 200ns treedt een
gedempte oscillatie op. De frequentie hiervan bedraagt ongeveer 25MHz, met een
golflengte 12m.

Ger2098B:

Is identiek aan Ger1098B met het verschil dat in dit geval meteen de stromen in
tegenfase beginnen te lopen.

Ger4050B:

Door het extra stuk lengte wat aan het GIS wordt toegevoegd met de verticale
"bushing", verschuiven aile uitgangssignaJen in de tijd.
Zoals reeds eerder vermeld stijgen de topwaarden met de "bushing" aan de GIS
configuratie toegevoegd. Dit is te zien aan de eerste topwaarde van -1 35A.
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Ger4098B:

Vergelijkbaar met Ger1 098B maar met hogere topwaarden:
Topwaarde = -270A.

Ger6050B:

In vergelijking met de mantelonderbreking volgens een GIS-vrijelijn overgang is volgens
dit model meteen een gedempte oscillatie te constateren.
Topwaarde = + 220A. De frequentie van de oscillatie bedraagt 2MHz (35m).

Ger6050C:

In vergelijking met de simulatie met een mantelonderbreking met grotere capaciteit
(Ger6050B), is de maximale amplitude van de gedempte oscillatie groter. Dit en een
grilliger verloop van het signaal wordt ook verwacht.
Topwaarde = + 273A. De frequentie van de gedempte oscillatie is nu hoger en
bedraagt 10MHz (30m)

Ger6050D:

De condensator is nu zeer klein genomen zodat deze weg gedacht kan worden. Fysisch
is dit een simulatie van een mantelonderbreking bewerkstelligd door een scheidend
materiaal met een zeer kleine f r . De andere mogelijkheid om een dergelijk kleine
capaciteitswaarde te verkrijgen is de mantelonderbreking zeer lang te maken. In dit
laatste geval begint dan de mantelonderbreking op een GIS-vrijelijn overgang te lijken.
Het hier gebruikte model gaat dan niet meer op. Model 2 zou hier voor een oplossing
kunnen bieden maar de problemen met dit model zijn reeds uit de doeken gedaan.
De maximaIe stroomwaarde is erg hoog en ligt in de buurt van + 31 OA.
Ook het signaalverloop is nog iets grilliger dan bij simulatie Ger6050C.
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CONCLUSIES

De invloed van een verticale "bushing" werkt verhogend op de uitgekoppelde ampli
tuden van spanningen en stromen van het eerste golffront. De grootte van dit effect
hangt af van de configuratie.

Een toenemende capaciteit tussen de mantels bij een geforceerde mantelonderbreking
leidt tot een verkleining van de uitgekoppelde amplituden.

Met een systeem gemodelleerd met een in het verslag beschreven demping van
excitatie is de reflectie van het eerste golffront aan het einde van de kabelmantel
bepalend voor de maximale amplitude bij hoogten van de kabelmantel alwaar de invloed
van de GIS-mantel verwaarloosbaar is.
Deze amplitude is groter dan het volledig gereflecteerde (dubbele) signaal door toedoen
van de koppeling met de GIS-mantel bij een configurate met knooppunt 1 type B.
knooppunt 2 type A.

Correctie van de impedantie van de kabelmantet op nabijheid van de GIS-mantel is
absoluut noodzakelijk.

Voor de gevallen waar de kabelmantel dichtbij de GIS-mantel gelegen is geldt dat een
knooppunt type A een zeer grote invloed heeft op de stroom door de kabelmantel. Deze
stroom kan sterk worden gereduceerd door dit knooppunt galvanisch te verbinden met
de GIS-mantel.
Daar de stroom door de kabelmantel en de GIS-mantel in tegenfase gaan Jopen is ook
ferriet om de kabelmantel bij de overgangen type A zeer effectief: L2 wordt dan grater
en daarmee de verhouding van de ingekoppelde stroom -M/L2 kleiner.
Een goot van staal om de kabelmantel verkleint M. Ook door het nu toegenomen
dempende effect van het skin-effect zal de kabelmantelstroom minder groot
opslingeren.
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FOLLOW UP

Tot nu toe is bij de berekening van de modelparameters L2 en M niet de invloed van het
skineffect meegenomen. Voor de gevallen dat de kabelmantel dicht bij de GIS-mantel
Iigt is dit zeker een vereiste.

De berekende common-mode-stromen geven via de transferimpedantie van de kabel
mantel een differential-mode-stoorspanning tussen de mantel en de ader. Deze stoor
spanning zou berekend moeten worden aan het eind van de kabel bij de electronica. De
grootte van deze spanningen hangt af van de transferimpedantie van de kabel en van
de wijze van afsluiten van begin en einde van de ader.
De in dit verslag berekende common-mode-stromen met verschillende afsluitingen van
de kabelmantel kunnen hiervoor gebruikt worden. Vooralsnog zou het te ver voeren om
dit hier uit te voeren.

Daar de stromen door de kabelmantels nu als functie van plaats en tijd bekend zijn via
de gemaakte simulaties moet de transferimpedantie ook als een functie van de tijd
bekend zijn. Doorgaans is deze in het frequentiedomein bekend if gemeten en is een
Fourier-transformatie vereist.

Tot nu toe is de rechtstreekse inkoppeling van stroom in de kabelader als gevolg
externe electrische velden, nog niet beschreven. Dit effect wordt beschreven met de
transferadmittantie Yt van de kabel. Yt is nul bij een kabel met een volledig gesloten
mantel. De ingekoppelde stroom via Yt is doorgaans veel kleiner dan die t.g.v. de ~ en
de stromen door de kabelmantel.

Een en ander kan in vervolgstudies worden meegenomen.
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Trace # 1 is Data Set 3.
line-style:Solid

*** VU-POIHT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:24Aug92 i 11:22:47

Creation Date: 23Jun90,11:10a
Date Last Modified: GER1098C.dat;24Aug92 i 11:21:44

Data Source: File GER1098C.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Hame**
# 10 Used Pnts Time:Hz Ipnt +-FS
3 none AD 286 18.0ns 200.0ps 2.6128E+9 Col.3: GER1098C.dat

Horz. axis: Set#1 Name:Time: GER1098C.dat
Created: 23Jun90, 11:10a Date Last Modified: GER1098C.dat;24Aug92 i 11:21:44



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

• -

-
-
-

-

1.0E-7
et2 Col.2: GER1001B.ddt
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3.0E-7 1.0E-7
2.5776 @ 3.5BE-B:35.Bns

Trace # 1 is Data Set 3.
Line-style:Solid

Trace # 2 is Data Set 2.
Line-style:Dotted

*** VU-POINT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:7Aug92 W11:08:48

Creation Date: 5Jun90, 2:40p
Date Last Modified: GER1001B.dati7Aug92 W11:00:32

Data Source: File GER1001B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# ID Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
3 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER1001B.dat

Creation Date: 5Jun90, 2:40p
Date Last Modified: GER1001B.dati7Aug92 W11:00:32

Data Source: File GER1001B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# ID Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
2 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER1001B.dat

Horz. axis: Set#1 Name:Time: GER1001B.dat
Created: 5Jun90. 2:40p Date Last Modified: GER1001B.dati7Aug92 i 11:00:32
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et3 Col.3: GER2050B.ddt
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SEC
5.0E-8 7.5E-8

6.801 @ 5.1E-8:54.0ns

Trace I 1 is Data Set 2.
line-style:Solid

Trace II 2 ;s Data Set 3.
Line-style:Dotted

*** VU-PDINT Seriall 1.2:C732, 14Feb89 Date:7Aug92 ~ 11:22:39

Creation Date: 6Aug92, 4:51p
Date Last Modified: GER2050B.dat;7Aug92 ~ 11:16:35

Data Source: File GER2050B.dat
Set Chn Mem I Starting T;me:Hz Range **Name**
II 10 Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
2 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER2050B.dat

Creation Date: 6Aug92, 4:51p
Date Last Modified: GER2050B.dat;7Aug92 Q 11:16:35

Data Source: File GER2050B.dat
Set Chn Mem I Starting T;me:Hz Range **Name**
I 10 Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
3 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER2050B.dat

Horz. axis: Setl1 Name:Time: GER2050B.dat
Created: 6Aug92, 4:51p Date Last Modified: GER2050B.dat;7Aug92 Q 11:16:35
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.** VU-POINT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:7Aug92 Q 11:21:21

Trace # 1 is Data Set 2.
Line-style:Solid

Creation Date: 6Aug92, 4:51p
Date Last Modified: GER2050B.dat;7Aug92 Q 11:16:35

Data Source: File GER2050B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# ID Used Pnts Time:Hz Ipnt +-FS
2 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER2050B.dat

Trace # 2 is Data Set 3.
Line-style:Dotted

Creation Date: 6Aug92, 4:51p
Date Last Modified: GER2050B.d8t;7Aug92 Q 11:16:35

Data Source: File GER2050B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# ID Used Pnts Time:Hz Ipnt +-FS
3 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER2050B.dat

Morz. axis: Set#1 Hame:Time: GER2050B.dat
Created: 6Aug92, 4:51p Date Last Modified: GER2050B.dat;7Aug92 @ 11:16:35
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Trace # 1 is Data Set 3.
line-style:Solid

Trace # 2 is Data Set 2.
Line-style:Dotted

*** VU-POINT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:24Aug92; 11:24:37

Creation Date: 23Jun90,11:05a
Date Last Modified: GER2098B.dat;24Aug92 ; 11:23:08

Data Source: File GER2098B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# 10 Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
3 none AD 286 18.0ns 200.Ops 2.6128E+9 Col.3: GER2098B.dat

Creation Date: 23Jun90,11:05a
Date Last Modified: GER2098B.dat;24Aug92 ; 11:23:08

Data Source: File GER2098B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# 10 Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
2 none AD 286 18.0ns 200.Ops 2.6128E+9 Col.2: GER2098B.dat

Horz. axis: Set#1 Name:Time: GER2098B.dat
Created:23Jun90,11:05a Date Last Modified: GER2098B.dat;24Aug92 ; 11:23:08
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et3 Col.3: GER4050B.ddt SEC 135.0 @ 3.26E-8:32.6ns

*** VU·POINT SeriaL# '.2:C732, '4Feb89 Date:7Aug92 @ ":4':49

Set Chn Mem # Starting
# ID Used Pnts Time:Hz
2 none AD 24" 18.0ns

Trace # , is Data Set 2.
line-styLe:SoLid

Creation Date: 6Aug92, 5:15p
Date last Modified: GER4050B.dat;7Aug92 ; '1:38:35

Data Source: File GER4050B.dat
Time:Hz Range **Name**

/pnt +-FS
200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER4050B.dat

Trace # 2 is Data Set 3.
Line'styLe:Dotted

Creation Date: 6Aug92, 5:15p
Date Last Modified: GER4050B.dat;7Aug92 ; 11:38:35

Data Source: File GER4050B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# ID Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
3 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER4050B.dat

Horz. axis: Set#1 Name:Time: GER4050B.dat
Created: 6Aug92, 5:'5p Date Last Modified: GER4050B.dat;7Aug92 @ 11:38:35
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*** VV-POIHT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:7Aug92 W11:40:58

Set thn Mem # Starting
# 10 Used Pnts Time:Hz
2 none AD 2411 18.0ns

Trace # 1 is Data Set 2.
line-style:Solid

Creation Date: 6Aug92, 5:15p
Date Last Modified: GER4050B.dat;7Aug92 • 11:38:35

Data Source: File GER4050B.dat
Time:Hz Range **Hame**

/pnt +- FS
200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER4050B.dat

Trace # 2 is Data Set 3.
line-style:Dotted

Creation Date: 6Aug92, 5:15p
Date last Modified: GER4050B.dat;7Aug92 W11:38:35

Data Source: File GER4050B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Hame**
# 10 Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
3 none AD 2411 18.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER4050B.dat

Horz. axis: Set#1 Hame:Time: GER4050B.dat
treated: 6Aug92, 5:15p Date Last Modified: GER4050B.dat;7Aug92 • 11:38:35



t2 CoI.2: GER1098B.dat
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Trace # 1 is Data Set 3.
line-style:Solid

*** VU'POINT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:24Aug92 ~ 11:26:26

Creation Date: 23Jun90,11:07a
Date last Modified: GER4098B.dat;24Aug92 ~ 11:25:00

Data Source: File GER4098B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# 10 Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
3 none AD 286 18.0ns 200.0ps 2.6128E+9 Col.3: GER4098B.dat

Trace # 2 is Data Set 2.
line-style:Dotted

Set Chn Mem
# 10 Used
2 none AD

Creation Date: 23Jun90,11:07a
Date last Modified: GER4098B.dat;24Aug92 ~ 11:25:00

Data Source: File GER4098B.dat
# Starting Time:Hz Range **Name**

Pnts Time:Hz /pnt +-FS
286 18.0ns 200.0ps 2.6128E+9 Col.2: GER4098B.dat

Horz. axis: Set#1 Name:Time: GER4098B.dat
Created:23Jun90,11:07a Date last Modified: GER4098B.dat;24Aug92 ~ 11:25:00
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Trace # 1 is Data Set 2.
line-style:Solid

Trace # 2 is Data Set 3.
line-style:Dotted

*** VU'POINT Serial# 1.2:C732. 14Feb89 Date:7Aug92 W11:51:23

Creation Date: 6Jun90.10:38a
Date last Modified: GER6050B.dat;7Aug92 • 11:49:01

Data Source: File GER6050B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**

# 10 Used Pnts Time: Hz /pnt +- FS
2 none AD 2451 10.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER6050B.dat

Creation Date: 6Jun90.10:38a
Date last Modified: GER6050B.dat;7Aug92 • 11:49:01

Data Source: File GER6050B.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# 10 Used Pnts Time:Hz /pnt +-FS
3 none AD 2451 10.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER6050B.dat

Horz. axis: Set#1 Name:Time: GER6050B.dat
Created: 6Jun90.10:38a Date last Modified: GER6050B.dat;7Aug92 W11:49:01
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Trace # 1 is Data Set 2.
Line-style:Sol id

Trace # 2 is Data Set 3.
Line-style:Dotted

*** VU-POINT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:7Aug92 W11:54:18

Creation Date: 6Jun90,10:41a
Date Last Modified: GER6050C.dat;7Aug92 W11:51:47

Data Source: File GER6050C.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# 10 Used Pnts Time:Hz Ipnt +-FS
2 none AD 2451 10.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER6050C.dat

Creation Date: 6Jun90.10:41a
Date Last Modified: GER6050C.dat;7Aug92 • 11:51:47

Data Source: File GER6050C.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# 10 Used Pnts Time:Hz Ipnt +-FS
3 none AD 2451 10.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER6050C.dat

Horz. axis: Set#1 Name:Time: GER6050C.dat
Created: 6Jun90,10:41a Date Last Modified: GER6050C.dat;7Aug92 W11:51:47



Trace # 1 is Data Set 2.
line-style:Solid

Trace # 2 is Data Set 3.
line-style:Dotted
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et3 Col.3: GER&050D.dat

*** VU-POINT Serial# 1.2:C732, 14Feb89 Date:7Aug92 i 11:57:16

Creation Date: 6Jun90,10:44a
Date Last Modified: GER6050D.dat;7Aug92 Q 11:54:56

Data Source: File GER6050D.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Name**
# 10 Used Pnts Time:Hz Ipnt +-FS
2 none AD 2451 10.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.2: GER6050D.dat

Creation Date: 6Jun90,10:44a
Date Last Modified: GER60500.dat;7Aug92 Q 11:54:56

Data Source: File GER6050D.dat
Set Chn Mem # Starting Time:Hz Range **Hame**
# 10 Used Pnts Time:Hz Ipnt +-FS
3 none AD 2451 10.0ns 200.0ps 3.84E+9 Col.3: GER6050D.dat

Horz. axis: Set#1 Hame:Time: GER6050D.dat
Created: 6Jun90,10:44a Date Last Modified: GER6050D.dat;7Aug92 i 11:54:56
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