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Samenvatting

SAMENVATIING

De aantasting van de mantel van loodmantelkabels is een bedreiging voor de levensduur van

het isolatiemateriaal van de kabels. Vooral bij 3-fase radiaalveld-GPLK's is dit een actueel
probleem. Een methode, om de corrosie in kaart te brengen, bestaat op dit moment nog niet,
anders dan door opgravingen en visuele inspectie. Een diagnostiek, waardoor een indicatie
over de mate en de plaats van de aantasting van de loodmantels zou kunnen worden
gegeven, zonder de kabel geheel te hoeven opgraven, zou zeer gewenst zijn.
Hiertoe is in dit verslag een analyse gedaan van verschillende denkbare methodes,
toewerkend naar een bruikbare methode.
Uiteindelijk is zo'n methode gevonden, verder theoretisch uitgewerkt en in
laboratoriumomgeving beproefd. Bij deze methode wordt een hoogspanningspuls tussen
twee loodmantels van de 3-fase radiaalveld-GPLK ge'injecteerd, die zich voortplant in dit
kanaal naar het andere eind van de kabel. Bij eventuele gaten in de loodmantel, zal deze puis
gedeeltelijk inkoppelen, via de coaxiale structuur van de kabel teruglopen en weer aan het

begin van de kabel meetbaar zijn.
Bij kabels met halfgeleidende lagen ('worst case') kan op deze manier een afstand tot 750m
in kaart worden gebracht. Voor een meting tussen twee kabelmoffen is dit ruim voldoende te
noemen. Hierbij wordt er wei vanuit gegaan, dat het medium tussen de twee loodmantels een
net zo'n goede pulsgeleider is, als deze theoretisch blijkt te zijn. De methode is theoretisch
onderbouwd, met een onnauwkeurigheid van kleiner dan 10 %.
Met verschillende, relatief eenvoudige, maatregelen kan de maximale afstand in theorie nog

verveelvoudigd worden en kunnen kabelmoffen worden gepasseerd. Dit gedeelte moet nog
experimenteel worden beproefd.

4



Corrosiediagnosliek voor loodmanlelkabels

1 Inleiding

INLEIQING

Wereldwijd liggen zeer veel (ondergrondse) middenspanningskabels, in Nederland aileen al
ligt 90.000 km. Een groat deel daarvan is voorzien van waterdichte loodmantels. Corrosie van
deze loodmantels vormt een bedreiging voor de levensduur omdat door vochtindringing het
isolatiemateriaal wordt aangetast. In een bepaald land is het probleem op dit moment in grote
mate concreet aan de orde. De foto's uit bijlage 1 komen daar vandaan. Het probleemgebied
aldaar beslaat ongeveer 4000 km kabel. Indien men alles zander verdere inspectie zou moet
vervangen zou dit neerkomen op een onkostenpost in de ordegrootte van 800 miljoen gulden.
Onlangs is er vanuit KEMA een onderzoek gedaan naar de oorzaak van de corrosie [6].
Hoogstwaarschijnlijk zijn schimmels, die er vanaf de fabricage in zouden kunnen zitten, de
oorzaak.

Op dit moment zijn er geen methoden beschikbaar am de loodaantasting in kaart te brengen,
anders dan door steekproefsgewijs stukjes kabel uit bedrijf te nemen en deze in het
laboratorium te onderwerpen aan diverse proeven. Dit is tijdrovend en kostbaar. Derhalve is
het gewenst een diagnostiek te hebben waarbij de kabel in tact kan worden gelaten. Deze
diagnostiek dient uiteindelijk te kunnen worden toegepast in het veld. De literatuurstudie
voorafgaand aan dit onderzoek [27], heeft aangetoond, dat dit type probleem van loodmantels
nag niet eerder is onderzocht. Het doel van het afstudeeronderzoek is dan oak het zoeken
naar een diagnostiek, die voor dit probleem ingezet zou kunnen worden. Daarbij is zowel de
detectie van het bestaan van corrosie van (of gaten in) de loodmantel als de lokalisatie van
belang. Het is wenselijk, dat de diagnostiek wordt toegespitst op de 3-fasen radiaalveld
GPLK's, zoals die worden gebruikt in het land waar het probleem nu aan de orde is (zie
bijlage 2 voor kabelgegevens). De gevonden diagnostiek moet na theoretische analyse in een
laboratorium worden beproefd. Het is belangrijk te zoeken naar een methode die in de
toekomst in de praktijk gebruikt zou kunnen worden.

De opbouw van dit verslag ziet er als voigt uit. In hoofdstuk 2 worden eerst de verschillende
ideeen voor potentiele methoden afzonderlijk bekeken, teneinde tot een selectie te komen
van enkele meest belovende methoden. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de meest simpele,
maar tach niet direct weg te cijferen methode behandeld: de weerstandsmeting. Vervolgens
worden in hoofdstuk 4 de.hoogfrequent-parameters voor de GPLK genoemd en voor een deel
afgeleid, omdat deze in de daarop volgende hoofdstukken noodzakelijk zijn. In hoofdstuk 5
wordt gekeken naar de methode van radarmeting in coaxkabel. Er worden een aantal
parameters afgeleid, die noodzakelijk zijn voor het oordeel over de haalbaarheid van de
methode. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de laatste en meest belovende methode
behandeld: de inkoppeling. Er wordt een theoretische analyse uitgevoerd ter voorbereiding op
de metingen van hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7 worden de experimenten uitgevoerd en worden
bijbehorende conclusies getrokken. Daarna wordt in hoofdstuk 8 de met de experimenten
bewezen theorie verder uitgewerkt, teneinde tot een realistische voorspelling te komen over
de haalbaarheid van de methode van de inkoppeling voor lange kabels. Tenslotte worden in
hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen gegeven.
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2 Eerste keuze van de verschillende methoden

In dit hoofdstuk worden de verschillende ideeen voor meetmethoden beknopt uitgelegd, om
vervolgens een keuze te maken van de best haalbare. De ideeen zijn:
1. weerstandsmeting

2. ontladingsmeting tussen de loodmantels
3. coronameting tussen de loodmantels
4. reflectiemeting tussen de loodmantels
5. radarmeting tussen de loodmantels
6. radarmeting in de coax
7. inkoppeling

Hierin zijn de punten 1 tim 5 ideeen, die al vanaf het begin voorhanden waren. De ideeen 6
en 7 zijn in de loop van dit onderzoek ontstaan.

2.1 Weerstandsmeting

Door de aantasting van de loodmantel zal deze plaatselijk, of over de gehele lengte iets
dunner worden. Het is interessant te kijken hoe gevoelig de meting zou moeten zijn om
bepaalde diktewijzigingen van de loodmantel te kunnen detecteren. Bovendien kan gekeken
worden naar het effect van wisselstroom.
Deze methode Iijkt het meest voor de hand Iiggend en is waarschijnlijk ook eenvoudig

praktisch uit te voeren. Deze methode zal verder worden behandeld in hoofdstuk 3.

2.2 Ontladingsmeting tussen de loodmantels

Indien een spanning van enkele kilovolt tussen twee van de loodmantels langzaam wordt
opgevoerd, zullen partiele ontladingen ontstaan, welke meetbaar zijn. Dit is eigenlijk net als

de 0,1 Hz methode [9] en [10], met dat verschil, dat nu tussen de loodmantels wordt gemeten.
Het nadeel van deze methode is, dat deze zeer hoge eisen stelt aan het isolatiemateriaal
tussen de loodmantels. Dit isolatiemateriaal is niet gemaakt voor dergelijk hoge spanningen,
zodat deze snel zal doorslaan. Eventuele succesvol gegenereerde partiele ontladingen
zeggen waarschijnlijk meer over de isolatiekwaliteit ter plaatse (net als in de standaard 0,1 Hz
methode) dan over de corrosie van de loodmantels. Bovendien valt hieraan weinig onderzoek
te verrichten, aangezien de techniek hetzelfde is als de reeds ver ontwikkelde 0,1 Hz
methode. Om deze redenen wordt deze methode in dit verslag verder niet behandeld.

2.3 Coronameting tussen de loodmantels

Bij deze methode wordt, net als hierboven, een spanning van enkele kilovolt tussen twee
loodmantels aangebracht. Indien er partiele ontladingen ontstaan moeten deze ook te meten
zijn door middel van de resistieve stroom die hierdoor gaat lopen. De grootte van de
resistieve stroom zou dan een maat zijn voor de corrosie van de loodmantels.
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Bij deze methode rijzen weer dezelfde problemen als hierboven en zij zal in dit verslag om
dezelfde redenen ook niet verder worden behandeld.

2.4 Reflectiemeting tussen de loodmantels

Door een weerstandsmeting te doen tussen twee loodmantels, kan worden bepaald of deze
ergens contact met elkaar maken. Indien dit het geval is, is dit een indicatie dat daar ter
plekke iets aan de hand is. Vervolgens kan met behulp van een pulsrefecties de lokalisatie
worden gedaan. Deze plek kan dan worden opgegraven voor inspectie.
Het nadeel van deze methode is ook weer, dat dit meer verteld over het isolatiemateriaal dan
over de loodmantel. Een loodmantel zit juist om een kabel, aangezien deze door weinig
stoffen wordt aangetast. Het is dus niet ondenkbaar, dat het isolatiemateriaal tussen de
loodmantels reeds is vergaan, terwijl het lood zelf nog in tact is. Deze methode wordt hier
verder niet meer behandeld.

2.5 Radarmeting tussen de loodmantels

Bij deze methode wordt een puis ge"injecteerd tussen de beide loodmantels. Deze zal naar
het andere eind van de kabel lopen. Op plaatsen met significant andere karakteristieke
impedantie zal de puis gedeeltelijk reflecteren. Door tijdsanalyse kan vervolgens de lokalisatie
van de impedantieverandering plaatsvinden.
Het is echter onduidelijk of de isolatie tussen de loodmantels in goede staat is en een
constante dikte heeft. ledere kleine wijziging van dit isolatiemateriaal zal een reflectie geven.
Ook hier is dus weer de kwaliteit van de het isolatiemateriaal bepalend. Deze methode is
echter misschien toch haalbaar en om deze techniek in een gemakkelijkere omgeving de
testen is eerst de volgende methode hieronder verder geanalyseerd. Toen daaruit bleek, dat
juist de injectie van de puis de problemen veroorzaakte (zie einde hoofdstuk 5), was het niet
meer nuttig deze methode verder te behandelen.

2.6 Radarmeting in de coax

Deze methode is identiek aan de hierboven genoemde, met dat verschil, dat de puis nu
tussen de geleider en buitenmantel wordt ge"injecteerd en daar ook weer wordt gemeten.
Gaten in de loodmantel zullen impedantieveranderingen veroorzaken, die de reflecties geven.
Deze methode is een methode met een beter afgeschermde structuur (de coax) en is
waarschijnlijk gemakkelijker uit te voeren dan de hierboven beschreven methode. Bovendien
is deze methode inzetbaar voor allerlei soorten GPLK's, en niet aileen de radiaalveld-typen
met 3 loodmantels. De radarmeting in de coax zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk 5.

2.7 Inkoppeling

Een (hoogspannings-)puls wordt tussen twee loodmantels gestuurd. Deze zal tussen de twee
loodmantels naar de andere kant van de kabel lopen. Indien in een loodmantel een gat zit, zal
de puis (gedeeltelijk) worden ingekoppeld om vervolgens terug te keren via de binnenkant
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van de coaxiale structuur van de kabel. Bij deze methode worden de injectieproblemen van
de hierboven beschreven methode vermeden, doordat aan een andere geleider wordt
gemeten dan waar de puis wordt ge'injecteerd.
Deze methode zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk 6 en verder.

IUle'-----_te_c_h_n_iS_C_h_e_u_n_i_ve_r_s_it_e_it_e_in_d_h_o_v_e_n _

Faculteitsbibliotheek Elektrotechniek
Postbus 90159

5600 RM Eindhoven

Tel: 040 247 25 32

Intern adres:

EH 2.06

Tel: 2532

Dit werk uiterlijk terugbezorgen op laatst gestempelde datum

~ '" .

I

20991013
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3 Weerstandsmeting

WEERSTANDSMETING

In dit hoofdstuk wordt de methode van de weerstandsmeting behandeld. Eerst zal worden
gekeken naar de gevoeligheid van de weerstandsmeting voor gelijkstroom, vervolgens de
gevoeligheid voor wisselstroom. Uiteindelijk zal met behulp van enkele voorbeelden worden
beoordeeld of het van belang is verder te kijken naar deze methode.

3.1 Gelijkstroom

Voor de gelijkstroomweerstand in een stuk draad geldt:

p ·1
R=-

A
(1 )

Hierin is p de soortelijke weerstand en I de lengte van de geleider. A is het oppervlak van de

dwarsdoorsnede van de geleider. Voor de buitenmantel van een caaxkabel geldt vaor de

weerstand per meter lengte (zie figuur 3.1),

FIGUUR 3.1 Dwarsdoorsn ede van een coaxkabel

p
(2)

en dus voar de geleiding van een meter buitenmantel:

G 1 rc 2=- =-(d + 2r1d)
R p

(3)

Indien we willen weten hoe 'gevoelig' deze geleiding is indien de dikte d afneemt, is het

handig am de afgeleide van deze geleiding naar d te beschouwen:

BG _ 2rc ( d)---r1 +
ad p

(4)

De snelheid van afname van de geleiding heeft dus een Iineair verband met de afname van
de dikte van de buitenmantel.

9
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3.2 Wisselstroom

WEERSTANDSMETING

Ais er wisselstroom door een draad loopt, treedt het skineffect op. Hierbij wordt de stroom
naar de buitenkant van de (ronde) geleider verdrongen. Een belangrijke grootheid is de
skindiepte, welke wordt gegeven door de volgende formule:

8 = )2P
j.1OJ

(5)

Hierin is j.1 de permeabiliteit van de geleider (=j.1oj.1r) en OJ de hoekfrequentie. Deze skindiepte
is de diepte onder het oppervlak van de geleider waar het veld een factor e maal zo klein is.
In figuur 3.2 is de skindiepte van lood weergegeven als functie van de frequentie.

100

10

E-s
"0..
":;s
c:

:.;;
'"

0.1

0,01

~

'~

~

~
~

'~

~

'~

~

10 100 1.10
4

1.10
5

f(Hz)

FIGUUR 3.2 Skindiepte lood als functie van de frequentie

Bij benadering zou men kunnen stellen, dat aile stroom door deze oppervlaktelaag loopt en

daaronder dus nul is. lndien 8 ~ d zal de stroom zich homogeen verdelen en ontstaat dus

dezelfde situatie als bij gelijkstroom. lndien echter 8 < d kunnen we r1 vervangen door (r2-0)

en krijgen dan voor de geleiding:

1r2 21r 1r
G =-(r2 - (r2 - 8) ) = -8(2r2 - 8) =-8(2r1+2d - 8)

P P P

De afgeleide van deze geleiding naar d is dan:

aG 21r8
----
ad P

(6)

(7)
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kabel

De geleiding is dus het meest gevoelig voor een zo groot mogelijke skindiepte, dus bij 8 =d ,

waarna het gelijkstroomverhaal geldt.

Indien we uitgaan van een algemene mantelverdunning, wordt de gevoeligheid van de
weerstandsmeting dus kleiner bij hogere frequenties.

3.3 Haalbaarheid weerstandmeting

Hieronder voigt een voorbeeld met realistisehe getallen teneinde een indicatie te geven van
de benodigde nauwkeurigheid van de weerstandsmeting.

We gaan uit van een kabel met een lengte van 1 km en veronderstellen, dat over een lengte
van 5 em van de kabel de buitenmantel voor de helft is verdwenen, de weerstand per meter is
dan verdubbeld. Dit is een zeer ernstige situatie te noemen. We beschouwen dus de
volgende situatie:

Q dwarsdoorsnede

~-----.-------1-1
/-

R1 R1

FIGUUR 3.3 Voorbeeldsituatie van kabel met plaatselijk emstig beschadigde buitenmantel

In een onbeschadigde situatie (dus R2=R1) zou gelden:

In de besehadigde situatie geldt:

Rb =R1 ·999,95 + 2R1 • 0,05 =1000,05· R1

(8)

(9)

De relatieve verandering van de weerstandswaarde en dus ook de nauwkeurigheid waarmee
minimaal zou moeten worden gemeten om dit te kunnen deteeteren is dan:

t.R = 0,05· R1 =5 .10 -5 =005 %
R 1000.R ' 00n 1

of algemener:

relatieve.lengte.beschadiging I t' I t b h d' .
--:--------.:::.... ---':0....-:0....-_ - re a leve. eng e. esc a Igmg
1- relatieve.mate.van.beschadiging

(10)
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Deze waarde is identiek voor wisselstraom.

WEERSTANDSMETING

Ter vergelijking met een afname van de wanddikte de volgende beschouwing:
Indien we veranderstellen, dat (1 » d , kunnen we de (gelijkstraom-) formule voar de

geleiding (voor 1 m lengte) schrijven als: G = 2Jrr1d
p

In deze farmule is de geleiding recht evenredig met de dikte van de mantel. Dit betekent dus,

dat de geleiding oak met 0,05 %0 afneemt, indien de manteldikte over de gehele lente met

0,05%0 af zou nemen. Uitgaande van een manteldikte van 2 mm is dit 0,1 J.lm.

De weerstandsmeting is dus veel te ongevoelig voor het detecteren van plaatselijke
beschadigingen (oak al zijn deze zeer drastisch).

Indien een grater gedeelte van de kabel een dunnere loodmantel heeft, zal dit beter te meten
zijn. Ais bijvoorbeeld 20 % van de lengte van de kabel een 5 % dunnere loodmantel heeft,
voigt op dezelfde wijze als hierboven (10) voar de benodigde gevoeligheid van de
weerstandsmeting:

/:;.R = 0,20 -020 = 105%
R 1-005' ,

n '

Bij deze beschouwing dient tevens de mogelijke afwijking in het fabricageproject niet te
worden vergeten.

Conciuderend kan men stellen, dat er aileen weerstandsveranderingen meetbaar zullen zijn
indien de kabel over een behoarlijk gedeelte van de lengte is aangetast. Voar plaatselijke
beschadigingen van de kabel zal een andere meetmethode gebruikt moeten warden,
aangezien deze methode die niet detecteert. Een uitzondering hierap is natuurlijk het geval,
waarbij de mantel plaatselijk in de gehele omtrek door is, maar dat zal zelden voorkomen.
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4 Hoogfrequente parameters van de GPLK

Aangezien de methoden, die in de hierna volgende hoofdstukken worden beschreven,
hoogfrequente pu/sen gebruiken, worden in dit hoofdstuk eerst de hoogfrequente parameters
van de GPLK afgeleid, met a/s belangrijkste resultaat de demping. Eerst worden aile
parameters afgeleid voor een coaxiale kabel, met en zonder halfgeleidende laag. Om later
verwarring te voorkomen wordt deze coaxiale structuur vanaf nu al aangeduid met
transmissiekanaal 2. Vervolgens wordt het transmissiekanaal tussen twee van elkaar
gersoleerde loodmante/s beschouwd (aangeduid met 1). In dit hoofdstuk wordt gebruik
gemaakt van de materieparameters en afmetingen van de radiaalveld-GPLK's, waarvan de
geta/swaarden staan vermeld in bijlage 2. De grootheden zijn allen per meter, tenzij anders
vermeld. Er worden aan de resultaten in dit hoofdstuk nog geen conclusies verbonden.

4. 1 Coaxiale structuur (transmissiekanaal 2)

In deze paragraaf worden de parameters afgeleid aan de hand van figuur 3.1 waarin de

dwarsdoorsnede van een coaxiale structuur wordt afgebeeld.

4.1.1 Langsweerstand R2

Indien met hoge frequenties wordt gewerkt (8« r). kan voor de weerstandswaarde van een

geleider de volgende benadering worden genomen,

R(m) - p
- 2rcr8(m) • (11 )

waarin r de straal van de geleider is. Samen met de formule van de skindiepte (5), levert dit:

R(m) = ~2J.1oJ.1rpm
4rcr

(12)

Door het proximity-effect trekken de heen- en retourstromen elkaar aan; ze gaan zo dicht

mogelijk bij elkaar lopen. Voor een coaxkabel geldt dan voor geleider en mantel samen:

(13)

Met de getalswaarden uit bijlage 2 ingevuld, levert dit op:

(14)

13



Corrosiediagnosliek voor loodmantelkabels

4.1.2 De zelfinductie L2

HOOGFREQUENTE PARAMETERS VAN DE GPLK

De zelfinductie is opgebouwd uit de zelfinductie van het circuit (de coaxkabel),

(15)

en de zelfinductie van de geleider(s) zelf als gevolg van de magnetische flux in de geleider.

Doordat de stromen bij hoge frequenties door het skin- en proximity-effect echter aan de

oppervlakte van de geleiders gaan lopen, kan deze extra zelfinductie worden verwaarloosd
(zie ook figuur 3.2), waardoor aileen (15) overblijft. Met getalswaarden ingevuld levert dit:

4.1.3 De capaciteit C2

De capaciteit van een coaxiale structuur, met het isolatiemateriaal als dielectricum, wordt
gegeven door:

(16)

Met de getalswaarden hierin ingevuld wordt dit voor de GPLK:

4.1.4 De geleiding van de isolatie G2

De geleiding van de isolatie kan op de volgende manier worden afgeleid. De algemene

formule voor de geleiding van een isolatiemateriaal tussen twee vlakke platen wordt gegeven
door:

G = o-A
r

(17)

Hierin is r de afstand van de twee platen, A het oppervlak van de platen en a de soortelijke

geleiding van het isolatiemateriaal. Indien men kijkt naar de geleiding per lengte-eenheid

wordt dit oppervlak een lengte in de dwarsdoorsnede. Hier zijn de kern en de buitenmantel de

twee geleiders, waartussen zich het isolatiemateriaal bevindt. We kunnen nu de totale
geleiding van de isolatie bepalen door de geleidingsverandering dG te beschouwen indien we

de afstand tussen de 2 geleiders doorlopen met telkens een verandering dr. Men krijgt dan:

dG = a2Jlf
dr

(18)

14
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Ge"integreerd levert dit voor de GPLK:

HOOGFREQUENTE PARAMETERS VAN DE GPLK

(19)

Dit is (zoals altijd voor een zelfde geometrie) dezelfde formule als voor de capaciteit (16) met

op de plaats van &de soortelijke geleiding aingevuld.

Hierin de getalswaarden ingevuld levert:

(20)

4.1.5 De karakteristieke impedantie Zz

De karakteristieke impedantie 20 van een lijn wordt algemeen gegeven door:

(21 )

Hierin is 2 de langsimpedantie R + jmL van een sectie en Y de dwarsadmitantie G + jmC.

Aangezien we hier te maken krijgen met hoge frequenties, geldt: R « mL en G « mC,
waardoor de karakteristieke impedantie benaderd wordt door:

(22)

Met getallen wordt dit:

2 2 =19,8 n

4.1.6 De demping a2

Om de demping te bepalen, beschouwen we het volgende algemene vervangingsschema van

een kabelstukje met differentielengte dx (figuur 4.1):

I
~

I+dl
~

Ydx I V+dV

FIGUUR 4.1 Algemeen vervangingsschema van een differentielengte dx van een kabel

15
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Hierin is Z de serie-impedantie van de geleiders en Y de shunt-admittantie door het

isolatiemateriaal, allebei per lengte-eenheid. De differentiaalvergelijkingen voor de spannings

en stroomvariaties met de afstand zien er als voigt uit:

dV =-ZI
dx

!!.!...-=-YV
dx

Differentieren van (23) en substitutie in (24) leidt tot:

Hierin is de propagatieconstante yingevoerd, waarvoor geldt:

(23)

(24)

(25)

(26)

Wanneer het isolatiemateriaal homogeen is (G en G constant), geldt voor een sectie van een

kabel: Y=G+jmG en Z=R+jmL. Formule (26) wordt dan:

y =~(G + jmG)(R + jmL)

Dit kan opgesplitst worden in een reel en een imaginair deel,

y = a + j/3

Hierin is a de exponentiele demping en wordt de dempingsconstante genoemd:

/3 geeft de fasedraaiing weer per lengte-eenheid en wordt de fase-constante genoemd:

(27)

(28)

(29)

(30)

Indien, vanwege de hoge frequenties, weer wordt aangenomen, dat R « mL en G « mG,
kan met voldoende nauwkeurigheid de volgende benadering worden gebruikt voor de

demping:

(31 )

De faseconstante zal in de volgende paragraaf verder worden behandeld.
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Indien de demping wordt uitgewerkt met behulp van de reeds bepaalde parameters wordt dit
voor deze coaxiale structuur:

a 2 (f) = A + B . .J1 Np'm-1
,

met A = 1,007 .10-9 en B = 4,663 .10-7
•

(32)

Hier wordt de eenheid Neper per meter gebruikt. Deze geeft de natuurlijke logaritme (In) aan

van de verhouding van spanningen (dus t.O.v. 1 Volt). De eenheid Decibel per meter wordt

gebruikt indien men praat over de demping van het vermogen (t.o.v. 1 Watt). Maar omdat hier

de impedantie hetzelfde blijft komt dit via de volgende relatie op hetzelfde neer:

Indien men na een lengte I het signaal meet, is daar nog de volgende fractie van over:

-aN .Jp = e P

(33)

(34)

De demping zal in paragraaf 4.3 samen met de nog te berekenen andere dempingen in een

grafiek worden uitgezet tegen de frequentie.

4.1.7 Voortplantingssnelheid en dispersie

Ais we vanwege de hoge frequenties weer aannemen, dat R« wL en G« we, leidt formule

(29) tot de volgende benadering:

fJ=w..JLC (35)

De fasesnelheid is de snelheid waarmee de afzonderlijke frequentiecomponenten zich

voortplanten, de groepssnelheid is de snelheid waarmee de energie (en dus ook de puis) zich
voortplant. Hiervoor geldt respectievelijk,

wv =-
P fJ en

dwv =-
9 dfJ' (36)

waarvoor in dit geval geldt:

1 1 cv =v =--=--=--
P 9 ..JLC ;;; F:

Met getalswaarden ingevuld, levert dit:

V gplk = 1,60 .10 8 m/s (= 160 m/fls)

(37)

(38)

17
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Deze fasesnelheid is in dit geval dus onafhankelijk van de frequentie en dus gelijk aan de

groepssnelheid. Dit komt, omdat we Cr als constant hebben beschouwd. Wanneer men hierop

in detail ingaat zal blijken, dat dit niet helemaal correct is, en de Cr wei (in kleine mate) afhangt
van de frequentie. Hierdoor ontstaat dispersie: de eigenschap, dat verschillende
frequentiecomponenten, van bijvoorbeeld een puis, een verschillende snelheid hebben
waarmee ze zich door de kabel voortplanten. Het effect zal de puis weI een weinig
vervormen, maar de amplitudeverandering van de puis als gevolg van dispersie zal te
verwaarlozen zijn ten opzichte van de demping. In dit verslag zal de dispersie verder
verwaarloosd worden.

4.2 Coaxiale structuur met halfgeleidende lagen

De volgende figuur geeft een doorsnede van de GPLK met halfgeleidende lagen:

loodmantel

halfgeleidende lagen (papier)

isolatie (papier-vet)

geleider (alluminium)

FIGUUR 4.2 Doorsnede va n een kabel met halfgeleidende lagen

In deze paragraaf zullen niet aile parameters nog een keer afzonderlijk afgeleid worden,
aangezien veel parameters hetzelfde blijven, nauwelijks veranderen of een analoge afleiding
hebben. Het verhaal voor de demping verandert echter wei aanzienlijk en zal hier dus wei
behandeld worden.

De demping a2

Indien we het isolatiemateriaal van binnen naar buiten doorlopen, komen we door een
serieschakeling van verschillende materialen met hun eigen parameters. Het
vervangingsschema van een kabelsedie met lengte dx ziet er als voigt uit:

18
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}

halfgeleidende
lIGhggdx laag bij geleider

1/G,dx } '",'a",

}

halfgeleidende
lIGhgmdx laag bij mantel

FIGUUR 4.3 Vervangingsschema van een sectie van een kabel met halfgeleidende lagen

Hierin hebben R2 en L2 nog steeds dezelfde waarde als in paragraaf 4.1. De capaciteit C2 en

de geleiding G2 zijn iets veranderd, omdat de afmetingen van de isolatielaag iets kleiner zijn

geworden (zie ook bijlage 2). De capaciteiten worden allen op ana loge wijze berekend.
Samen met de getalswaarden van bijlage 2 levert dit:

n-1 -1
~~ 'm

C
2

= 2lr&0&r2 =3,52.10-10 F'm-1

(1hg
In-

(Ohg

C _2lr&0&r2=4,64.10-g F·m,1
hgg - (

In Ohg

(0

C _2lr&0&r2=8,34.10-g F'm-1
hgm - (

In-1
(1hg

Voor de geleidingen geldt op dezelfde manier:

G
2

= 2lrG'2 = 1,14.10-10

(1h9
In-

(Ohg

2lrG'hg n-1 ,1
Gh99 =--= 66,8 ~~'m

(Ohg
In-

(0

2lrG'hg n-1 -1
Ghgm =-- = 120,1 ~~·m

In~
(1hg

Voor de totale impedantie Z uit figuur 4.1 geldt nog steeds:

(39)

(40)

(41 )

(42)

(43)

(44)

(45)
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Voor de admittantie Y geldt nu:

De propagatiecoefficient wordt nu:

HOOGFREQUENTE PARAMETERS VAN DE GPLK

(46)

1 1 1------+ +-----
G hgm + jmChgm G2 + jmC2 G hgg + jmCh99

(47)

De demping is hiervan het reele deel en word!, na enige uitwerking, gegeven door:

, met

A
Ghgm G2 G h99

= G 2 2c 2 + G 2 2C 2 + -G--2--=--2-C--2
hgm + m hgm 2 + m 2 hgg + m hgg

(48)

mC2

G 2 2C 2
2 + m 2

mCh99

G 2 2C 2
hgg + m hgg

Ook deze demping wordt in de volgende paragraaf, samen met de andere dempingen, in een

grafiek weergegeven am ze te kunnen vergelijken.

4.3 Twee parallelle mantels (transmissiekanaa/1)

In deze paragraaf worden de verschillende parameters afgeleid aan de hand van de

volgende figuur:

d

FIGUUR 4.4 Dwarsdoorsn ede van twee parallelle coaxkabels
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4.3.2 De weerstand R1

HOOGFREQUENTE PARAMETERS VAN DE GPLK

Indien met hoge frequenties wordt gewerkt (t5«d) zullen de twee loodmantels zich voor deze

stroom gedragen als twee parallelle geleiders. Per meter lengte geldt dan voor de
weerstandswaarde twee maal de formule (12), wat oplevert:

(49)

Met de getalswaarden uit bijlage 2 levert dit op:

(50)

4.3.3 De zelfinductie L1

De standaardformule voor de zelfinductie van twee parallelle geleiders is:

L = flofl, In 2a
1f (2

(51 )

Hierbij is weer net als in formule (15) aangenomen, dat de zelfindudies van de geleiders zelf
kunnen worden verwaarloosd vanwege de hoge frequenties.
Deze formule (51) geldt echter aileen indien a » (2 , wat hier zeker niet het geval is. De
waarde van s is namelijk zeer klein ten opzichte van a en (2. In [13] (p. 68) wordt een
oplossing afgeleid voor het geval deze verwaarlozing niet mag worden gemaakt. In ons geval
wordt dit:

(52)

Met getalswaarden levert dit:

4.3.4 De capaciteit C1

Voor de capaciteit geldt op analoge wijze:

(53)

Met de getalswaarden hierin ingevuld wordt dit:
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4.3.5 De geleiding van de isolatie G1

HOOGFREQUENTE PARAMETERS VAN DE GPLK

De formule voor de geleiding van de isolatie kan uit de formule voor de capaciteit van

diezelfde geometrie worden gehaald door de vervangen door a: Uit formule (53) voigt dan:

(54)

In getalswaarde is dit:

(55)

4.3.6 De karakteristieke impedantie Z1

Voor de karakteristieke impedantie nemen we net als in paragraaf 4.1 weer dezelfde
benadering, wat in dit geval het volgende resultaat oplevert:

(56)

Met de getalswaarden ingevuld levert dit op:

z, = 23,3Q

4.3.7 De demping a1

Voor de demping van deze transmissielijn kunnen we wederom de benaderende formule (31)
gebruiken, aangezien we hier weer te maken hebben met een homogeen isolatiemedium.
Uitgewerkt geeft dat ook hier weer een soortgelijke relatie:

a 2 (f) = A + B· Jf Np·m-1

Waarin A = 1,007 .10-7 en B = 4,150.10-7 .

(57)

In figuur 4.5 wordt deze demping samen met de dempingen van het transmissiekanaal 2
(coax) met en zonder halfgeleidende lagen weergegeven als functie van de frequentie.
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Demping in coaxiale structuur van GPLK met halfgeleidende lagen

FIGUUR 4.5 De demping vaar de drie verschillende transmissiekanalen a.f. v. de frequentie

De dempingen van transmissiekanaal 1 en 2 zonder halfgeleidende lagen zijn ongeveer van
dezelfde ordegrootte over het heIe frequentiebereik. De demping voor een GPLK met
halfgeleidende lagen vertoont bij een frequentie van 30 MHz een sterke afbuiging met een
flinke toename van de demping. Dit effect wordt veroorzaakt door de dissipatie als gevolg van
de radiale verschuivingstroom die door de weerstand van de halfgeleidende lagen stroomt.
Deze verschuivingstroom, en daarmee ook de dissipatie, wordt bij hogere frequenties
uiteraard steeds belangrijker (zie ook [3]).
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5 Radarmeting met een puis door de
coaxkabel

In dit hoofdstuk wordt de werking van de radarmeting met een puIs door de coaxkabel verder
uitgewerkt, teneinde tot een uitspraak te kunnen komen omtrent de haalbaarheid van de
methode. Nadat het principe van de methode wordt uitgelegd in de eerste paragraaf, zal met
behulp van een verdere analyse de totale overdracht worden bepaald. Aile in dit hoofdstuk
behandelde parameters betreffen transmissiekanaal 2 (coaxiale structuur).

5. 1 Het principe van de radarmeting

Bij deze methode wordt een puis in de coaxiale structuur van de kabel ge'lnjecteerd, welke
zich door de kabel zal voortplanten. Indien er ergens, of op meerdere plaatsen, in de
buitenmantel van de kabel een gaatje zit, zal de karakteristieke impedantie van de kabel
plaatselijk iets veranderen. Bij deze impedantiesprong zal de puis gedeeltelijk worden
gereflecteerd. De volgende formule bepaalt welke fractie van de puis wordt gereflecteerd en
dus terugloopt; dit wordt de reflectiecoefficient genoemd.

(58)

Hierin is Z2 de karakteristieke impedantie van de onbeschadigde kabel en Z2g de
karakteristieke impedantie van de kabel ter hoogte van het gat (zie paragraaf 5.2). Deze

formule wordt normaal gesproken aileen gehanteerd als de lengte van de secties in het
transmissiekanaal groot zijn in vergelijking met de golflengte van het signaal. Indien zoals hier
zo'n sectie kleiner is dan de golflengte, zal een extra correctie moeten worden toegepast. In
paragraaf 5.3 wordt dit verder uitgewerkt, na de bepaling van de enkele reflectiecoefficient in
de nu volgende paragraaf.

5.2 Bepaling van de reflectiecoefficient van een gat in de
mantel

De reflectiecoefficient van een impedantiesprong in een transmissielijn wordt bepaald door de
grootte van de impedantiesprong. Om te kunnen bepalen wat de reflectiecoefficient bij het
begin van een gat is, moet dus eerst worden bepaald hoe groot de karakteristieke impedantie
ter plaatse van het gat is. De karakteristieke impedantie van de onbeschadigde kabel is in
hoofdstuk 4 bepaald. Ook in deze paragraaf wordt weer om dezelfde reden uitgegaan van de
benaderende formule (22), waarbij Z2 aileen afhankelijk is van L2 en C2. Er moet dus gekeken
worden hoeveel deze twee grootheden veranderen ter plaatse van het gat.
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Eerst beschouwen we de capaciteit bij het gat aan de hand van figuur 5.1:

d

FIGUUR 5.1 Kabeldoorsnede ter bepaling van de capaciteit van een kabel met gat

De afname van de capaciteit is bij benadering de capaciteit van het grijze gedeelte. Dit is niet

helemaal correct, aangezien de elektrische veldlijnen nu niet meer precies radiaal zullen

lopen. Deze afname van de capaciteit is nu,

(59)

waardoor voor de capaciteit ter plaatse van het gat geldt:

(60)

Nu de plaatselijke capaciteit is bepaald, is daarmee ook gelijk de zelfinductie bekend volgens
de volgende algemene betrekking:

LC = J.1G

Hieruit voigt voor de zelfinductie ter plaatse van het gat:

De karakteristieke impedantie ter plaatse van het gat is nu:

Hiermee is via formule (58) de reflectiecoefficient bepaald.

(61 )

(62)

(63)

De hierboven afgeleide formule is heel inzichtelijk verklaard en geeft een benadering. In [13]

(p. 203-220) wordt echter wat dieper ingegaan op de materie en de precieze verandering van
de velden wat leidt tot een andere, maar ook benaderende, formule voor deze situatie (met
de hier gebruikte symbolen):
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t,Z2g _ 1+ a 2 [~J 2 [ 1+ a 2 [ b J2 ]

Z" In ;; 2(, => Z" = 1+ In;; 2(, .Z,

Hierin wordt voor a en b een van de twee volgende definities gebruikt:

(64)

1. a = 4 .ex{- ~ - 2) bg
,voor bg:S; 2db=--

1!

(65)

2. a=1-4~ d +8~ bg
,voor bg»2db=--

1dJg 1dJg 4

Na nadere inspectie van deze formules en het relevante interval in gedachte houdend blijkt
men bij benadering te kunnen volstaan met situatie 1.

De twee formules voor Z2g staan, omgerekend via (58) in de volgende grafiek naast elkaar

uitgezet tegen de breedte ( = diameter bij een rand gat) van het gat in de loodmantel:

0.1 f--------------+----:",........,...:...-.-~~------_____i

.. '

.'

.. '
0.01 I-----:-r....<...;.,----------r:--t------------------j....

r (volgens Kaden)
r (hier afgeleid)

10

bg(mm)

100

FIGUUR 5.2 De reflectiecoefficient bij het gat in de loodmantel op de twee verschillende

manieren afge/eid

Indien de eenvoudige afleiding in dit hoofdstuk wordt vergeleken met de diepgaande afleiding
van [13], zal die laatste waarschijnlijk een correcter beeld van de werkelijkheid geven.
Experimenten zullen dit moeten bevestigen, maar in het vervolg van dit verslag zal het

resultaat vall [13] worden gebruikt.
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5.3 Analyse van de dubbele impedantiesprong

We veronderstellen bij de volgende analyse, dat er na een bepaalde lengte een gaatje in de
coaxkabel zit, met een diameter (een lengte in de langsrichting) ~ . A1s de puis bij het begin

van dit gaatje komt, 'ziet' hij een bepaalde impedantiesprong, welke (afhankelijk van de

reflectiecoetficiemt " de puis opsplitst in een geretlecteerde en een doargaande puis. Het

doargaande gedeelte komt niet veel later bij het eind van het gaatje waar hij een precies

tegengestelde impedantiesprong ziet. Ook deze overgang zorgt weer voar een retlectie, nu

echter met een tegengesteld teken t.o.v. de retlectie van het begin van het gaatje. Afhankelijk

van de frequentie(-inhoud) van de puis, doven deze twee gereflecteerde pulsjes elkaar

(gedeeltelijk) uit. Aangezien de impedantiesprong, veroarzaakt doar het gaatje, niet groat is
(zie paragraaf 5.2), zal het doargaande gedeelte van het pulsje veel groter zijn dan het

gereflecteerde gedeelte. Dit houdt in, dat oak de groatte van de retlectie bij de tweede
impedantiesprong nagenoeg even groat is als de retlectie bij de eerste impedantiesprong,

maar zeals gezegd wei met een tegengesteld teken. We beschouwen dit aan de hand van
figuur 5.1:

v

I I I I ')(4 I
I I I

4')

- , -....
/ "/ '\

\- -

-~

" .
2T1 2T2

I- -
_.

Reflectie 1 '. ..
.'

" '.- -~ .... Reflectie 2 '" -
-- Totale Retlectie

I I I I I I I I I

FIGUUR 5.1 De reflecties van twee tegengestelde impedantiesprongen

In deze figuur is de respons te zien van de retlectie op een dubbele impedantiesprong van

een ingangspuls met de vorm van een halve sinus met een bepaalde frequentie f, De tijd T1 is

de foaptijd van de kabel tot het gaatje. T2 is de looptijd van het begin tot het eind van het gat.

In de figuur is duidelijk te zien, dat de twee gereflecteerde pUlsjes elkaar gedeeltelijk uitdoven,
afhankelijk van het tijdsverschil 2T2 en de frequentie. De totale retlectie bereikt aileen de

maximale waarde, indien de frequentie van de puis zo groat is dat de eerste retlectie reeds de
maximale waarde heeft bereikt eer de tegengestelde reflectie komt. Indien we q detinieren als

de verhouding van de werkelijke respons en de maximale (enkele) reflectie, geldt:

1 21 > 1 , oft I f ~ V gplkq = ,voar g _ - I\. ewe
4 8·~

(66)

Hierin is Vgplk de voartplantingssnelheid van de puis in de GPL-kabel (zie hoafdstuk 4), ~ de

lengte van de impedantiesprong (=diameter gaatje) en f en ). de frequentie respectievelijk

golflengte van de halve sinus van de puis.
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Indien de frequentie lager is, gaat slechts een fractie q van de amplitude van de

gereflecteerde puis terug:

4~ v *q = sin(4JrlT2 ) = sin(-- . /g • f) , voor f < 8~P/
v@* g

(67)

Indien de frequentie veel lager is dan de genoemde (wat in de praktijk het geval zal zijn), kan
bij benadering sin(x) vervangen worden door x, dus:

4~ v
q = -- . /g • f voor f << gplk

V gp1k ' 8'/g

(68)

Indien men uitgaat van een gat van 1 cm, geldt deze formule voor f« 2 GHz. Zulke hoge

frequenties worden door de kabel echter dermate gedempt (figuur 4.5), dat deze formule wat
dat betreft altijd geldt. In de volgende figuur is de factor q grafiseh weergegeven voor een gat
van 1 em lengte.
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FIGUUR 5.2 Fraetie veroorzaakt door de dubbe/e impedantiesprong (q) a.f. v. de frequentie

van het signaa/ bij een gat van 1 em /engte

Bij de hierboven staande afleiding voor q is ervan uitgegaan, dat de puis de vorm heeft van

een halve sinus. De formule is formeel dan ook aileen geldig voor dergelijke pulsen, maar kan
tevens als benadering worden. gebruikt voor pulsen met een soortgelijke beginvorm (stijgtijd).
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5.4 Bepaling van de optimale frequentie

De bovenstaande analyse van de dubbele impedantiesprong impliceert, dat de puis een zo

hoog mogelijke frequentie zou moeten hebben. Uit de relatie voor de demping per lengte

eenheid van de kabel (hoofdstuk 4) voigt echter, dat deze frequentie zo laag mogelijk zou

moeten zijn. Hieruit is dus een optimum te destilleren; de frequentie waarbij een maximaal

gedeelte van de reflectie op een gaatje terug te zien is aan het begin van de kabel. We gaan

er, in verband met de overzichtelijkheid van de afleiding, in de volgende beschouwing van uit,

dat we te maken hebben met een kabel zonder halfgeleidende lagen. Mocht deze

radarmeting leiden tot een praktisch toepasbare methode, dan kan deze afleiding voor kabels

met halfgeleidende lagen op dezelfde manier worden gedaan.

Voor de totale overdracht van het signaal, door de kabel met lengte %/ en reflecterend op de
dubbele impedantiesprong geldt:

4n1
H = P . q . r = r .--g . f . e -AI-BI../f

vgp/k
(69)

Hierin is p de fractie als gevolg van de demping (34) met dezelfde constanten A en 8, q de

fractie van de reflectie als gevolg van de dubbele impedantiesprong ((68) en r de
reflectiecoefficient (58). Deze functie is, samen met de factoren p,q en r in de volgende figuur

weergeven voor vierkante gaten (Ig = bg) en een pulspadlengte van 1 km (kabellengte tot gat
is dan 500 m).
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FIGUUR 5.3 De overdrachtsfunctie a.t.v. de frequentie bij een pu/spad van 1 km, samen met

de factoren p, q en r
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In deze figuur is duidelijk te zien waar het maximum van de functie ligt. Om dit maximum

analytisch te berekenen moeten we de afgeleide van de overdrachtsfunctie naar f bepalen:

aIH(f'/, bg,/g )1 f7 47d G--'--------'- = (1- tB/vf). r. __g e-A1-B1..,f

af vgplk

Indien deze afgeleide gelijkgesteld wordt aan nullevert dit op:

f (I) _ 4
opt - B2 / 2

(70)

(71 )

Hierin is B weer dezelfde constante als in (32) en I is weer de lengte van het pulspad. De

optimale frequentie is niet afhankelijk van de grootte van het gat bg en Ig , maar aileen van de

lengte van het pulspad. Voor een pulspad-Iengte van 1 km wordt de optimale frequentie 18,4
MHz.

Duidelijk is, dat deze optimale frequentie sterk afhangt van de lengte van het pulspad,

vandaar dat deze in de volgende grafiek tegen elkaar staan uitgezet.

~

~
~

~

~
~

10
1·/0

9
\ '10

1'\0
8

N
~
i5.
0

41-

7
\ ./0

6
1 '/0

5
\ '10

/00 \ ./03
lengle heen en weer (m)

4
\ ./0

FIGUUR 5.4 De optimale frequentie als functie van de lengte van het pulspad

Bij de injectie van de puis is het uiteraard belangrijk, dat deze optimale frequentie ruim

aanwezig is. Voor de grotere lengtes (waar het in de praktijk vanaf zal hangen, aangezien de

overdracht dan het kleinst zal zijn) zal dit geen probleem zijn.

De totale overdracht is behalve van de frequentie ook afhankelijk van de grootte van het gat
in de loodmantel en van de lengte van de kabel. Om dit grafisch te verduidelijken is in de
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volgende twee figuren de overdracht uitgezet tegen deze twee parameters, elk bij de optimale
frequentie van 18 MHz.
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FIGUUR 5.5 De totale overdracht a.f. v. de straal van het gat in de mantel
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FIGUUR 5.6 De tatale averdracht a.f. v. de lengte van het pulspad
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Uit deze grafieken blijkt, dat de overdracht van het signaal erg klein is. Dit houdt in, dat het
ingaande signaal een grate amplitude zal moeten hebben teneinde nog een meetbare
reflectie over te houden.
Pulsbronen die hoogspanningspulsen kunnen genereren zijn vaak niet karakteristiek
afgesloten. Dit geldt oak voor de beschikbare bran, die verderop in hoofdstuk 7 wordt
besproken. De inkoppeling van dergelijke hoogspanningspulsen gaat dan gepaard met een
groat aantal extra reflecties die, vanwege het gebrek aan een goede afsluitimpedantie, niet
voldoende uit zullen doyen. Bovendien zal de gevoelige meetapparatuur beschermd moeten
worden, aangezien deze aan dezelfde ader zal meten als waar de puis wordt ge'injecteerd.
Extra bescherming levert oak allemaal weer extra reflecties op. De te detecteren kleine
reflecties uit de kabel zullen door deze problemen niet meer meetbaar zijn (zie oak [2]). In dit
onderzoek stopt de verdere analyse van deze meetmethode dus am de genoemde redenen.
Indien er een manier wordt ontwikkeld am een hoogspanningspuls op een meer ideale manier
in de kabel te sturen en tegelijkertijd de meetapparatuur te beschermen (dit alles dus zander
extra reflecties), is het interessant am met een experiment te kijken of de genoemde kleine
reflecties zijn waar te nemen.
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6 Inkoppeling

In het vorige hoofdstuk is de behandeling van de radarmeting stopgezet, vanwege de
problemen bij de injectie van een hoogspanningspuls op hetzelfde kanaal als waar gemeten
moet worden. In dit hoofdstuk wordt de methode van de inkoppeling behandeld, waarbij het
genoemde probleem 'omzeild' is. Nadat het principe van de methode wordt uitgelegd in de
eerste paragraaf, zal met behulp van een verdere analyse de totale overdracht worden
bepaald. Vervolgens kan worden beoordeeld of het nuttig is, de praktische waarde van de
theorie te bewijzen met experimenten.

6.1 Het principe van de inkoppeling

Het principe van de inkoppeling wordt duidelijk gemaakt aan de hand van de volgende figuur:

coax 2

·.f-------Z1

-------I---Z2C:============:J
. -> ·······..· · · U3@< u2 <-.

I ~@ >· .. · · ·········..·u
1

..· ··· .. ·> .. ·..; ·..> ..

coax 1

FIGUUR 6.1 Lengtedoorsn ede van twee coaxkabels ter verduidelijking van de inkoppeling

Met behulp van een pulsgenerator wordt in het transmissiekanaal 1, dat wordt gevormd door
twee met isolatiemateriaal gescheiden loodmantels, een puis (U1) ge'lnjecteerd. Dit
transmissiekanaal heeft een golfimpedantie van Z1. Indien de puis een gat in de loodmantel
van coax 2 passeert, zal deze voor een deel worden ingekoppeld in het transmissiekanaal 2,
dat wordt gevormd door de coaxiale structuur van coax 2, met golfimpedantie Z2. Er zal een
puis in deze coax 2 terug gaan naar het begin van de kabel (U2) alwaar deze wordt
geregistreerd. Op de plaats van het gat zal het graotste gedeelte van de puis echter gewoon
doorgaan door transmissiekanaal 2 tot het eind van de kabel alwaar deze een grate
inkoppeling heeft naar transmissiekanaal 2, aangezien daar de afscherming van de

loodmantel eindigt. Deze puis zal oak terugkeren via coax 2 am met een tijdsverschil M1 na
de eerste puis oak aan te komen bij de oscilloscoop. Dit tijdsverschil geeft aan waar de

inkoppeling heeft plaatsgevonden; M1 is namelijk precies 2 maal de looptijd van de plaats van

het gat tot het eind van de kabel. Indien men dit deelt op 2 maal de totale looptijd van de
kabel wordt de relatieve afstand tot het eind van de kabel verkregen. Gemakkelijk is dan in te
zien, dat de locatie van het gat, gezien vanaf het begin van de kabel, wordt gegeven door:
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(72)

Hierin is /k de lengte en ttat de totale (enkele) looptijd van de kabel.

Gemakkelijker lijkt het om de plaatsbepaling met behulp van het tijdsverschil !:.to tussen
injectie van de puis en terugkomst van de eerste (ingekoppelde) puis te doen. Hierbij ontstaat
echter het probleem, dat de het injecterende circuit afgetakt zou moeten worden, wat weer
allerlei extra ongewenste reflecties zou veroorzaken, zoals aan het eind van hoofdstuk 5 ook
staat genoemd. We hoeven nu echter niet echt de (terugkomende) puis zelf te meten (zoals
in hoofdstuk 5 wei het geval was). l'Ju kan worden volstaan met een tijdstipbepaling van de

injectie van de puis. Dit kan gedaan worden met behulp van een oppiklus bij het punt van
injectie. Deze be'lnvloedt niet, maar detecteert wei een passerende (hoge) puis.
We krijgen dan een soortgelijke formule:

(73)

Er kan dus worden gekozen welke manier voor de plaatsbepaling wordt gehanteerd.

De bovenstaande beredenering gaat ervan uit, dat het gat in de loodmantel precies tegenover

sen van de twee andere loodmantels zit. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn, de gaten
kunnen in de hele omtrek van de mantel voorkomen. De filosofie van deze methode is echter
dat, indien er ten gevolge van corrosie sen gat in de mantel zit, de aantasting niet tot sen
plekje beperkt zal zijn, en er waarschijnlijk nog veel meer zitten, waardoor er zeer
waarschijnlijk ook wei gaten in de richting van sen van de andere loodmantels zullen zitten.

6.2 Bepaling van de mate van inkoppeling

Een ladingspuls kan men zien als een zich snel verplaatsende plaatselijke spanning en
stroom met een bepaalde frequentie-inhoud. Indien plaatselijk wordt gekeken naar de locatie
van het gat, kan de inkoppeling worden gezien als een superpositie van capacitieve en

inductieve koppeling. Het volgende beeld ontstaat dan:

loodmantel coax 2

I I \ geleider coax 2 I
uet umt <==:J 22 c::=::) uet Um~

I I
C12

M12 I Iloodmantel coax 2

U1~ <==:J 21 c::=::)
1\1\1\1\

I /1-+ \lJlJlJI loodmantel coax 1 I

C§).... <

@ .... >

FIGUUR 6.2 Schematische /engtedoorsnede van de kabe/ ter p/aatse van het gat ter
verduide/ijking van de capacitieve en magnetische koppeling
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Hierin is Uc de spanning die door de capacitieve koppeling wordt veroorzaakt, en Urn de
spanning veroorzaakt door de magnetische koppeling. De demping van de kabel wordt hier

nag even buiten beschouwing gelaten. De capacitieve koppeling is een koppeling van de
spanningen. Hierdoor 'ontstaat' een positieve spanning(-spuls) op de geleider van coax 2 ten

opzichte van de gemeenschappelijke loodmantel, waardoor aan beide zijden van de kabel

een positieve spanning komt. De magnetische koppeling is een koppeling van stromen. De

wet van Lenz leert ons, dat de opgewekte stroom in de geleider van coax 2 een

tegengestelde richting zal krijgen in vergelijking met zijn opwekker: de stroom door de

loadmantel van coax 1. Deze zal aan het begin van de kabel (links) op de geleider van coax 2

een positieve spanning(-spuls) veroorzaken over de impedantie Z2 ten opzichte van de
loadmantel. Aan het einde van de kabel loopt diezelfde stroom(-puls) dan in tegengestelde

richting door de impedantie Z2. Aldaar komt dus een spanning met tegengestelde polariteit

over Z2.
Aan het begin van de kabel (links), is de werkelijke spanning (U2 in figuur 6.1) dus de

superpositie van beiden. Aan het eind van de kabel is de totale spanning (U3 in figuur 6.1) het

verschil tussen beiden.

Voor Uc en Urn kan men schrijven:

U 1. M I 1. M U1
m =2"}0) 12 1 =2"}0) 12 Z

1

(74)

De totale spanning van de puis aan het begin van coax 2 in verhouding tot de aangeboden

pulsspanning wordt nu gegeven door de volgende overdrachtsfunctie:

(75)

Ter bepaling van de koppelingsconstanten M12 en C12 beschouwen we de volgende tekening

van de dwarsdoorsnede van de te beschouwen kabelstructuur ter plaatse van het gat in de
loadmantel:

coax 1
.............

........... ....... ~

······.......:.::::::<:.:::::::·...:.······2a

coax 2

FIGUUR 6.3 Dwarsdoorsn ede van de kabelstructuur ter hoogte van het gat

In [13] (p.221-257) wordt een formule afgeleid voor M12 voor een iets andere structuur van

coax 1. De structuur aldaar is een buitenmantel zoals die in figuur 6.3 is aangegeven met

gestippelde cirkels en een binnenkern met straal r2. In onze situatie wordt een puis gestuurd
tussen de twee loadmantels. De buitenmantel met een straal van r2 wordt hier dus gebruikt

als de kern van [13] en de daar gebruikte buitenmantel wordt weggelaten. Er wordt echter
een hoogfrequente puis ge'injecteerd en de stroom zal zich dus vrijwel volledig in de buurt van
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de andere mantel concentreren. Tussen de twee mantels zal het magnetisch veld dus

nagenoeg hetzelfde zijn als met de extra mantel, omdat de geometrie er plaatselijk hetzelfde

is. De formule voor M12 wordt bepaald uit het magnetische veld en zal dus in deze situatie

nagenoeg hetzelfde zijn als in [13] is afgeleid. Deze wordt dan met de hier gebruikte
symbolen:

(76)

Hierin is rg de straal van het gat in de mantel.

Ais de getalswaarden uit bijlage 2 worden ingevuld, krijgen we het volgende resultaat:

(77)

Voor het elektrische veld gaat dit verhaal niet op; het elektrische veld is wei aanzienlijk anders

indien de genoemde buitenmantel weggelaten wordt. In de volgende relatie uit de berekening
volgens [13] is de precieze geometrie echter nog niet bepaald, aangezien dit door middel van

de grootheden C1 en C2 gebeurt. De symbolen en afmetingen zijn reeds vertaald tot onze

afspraken.

(78)

C1 en C2 de capaciteiten van de twee elkaar be'invloedende transmissielijnen. Doordat in dit
geval een andere C1 geldt (53) dan in de geometrie van [13], wordt daarmee de formule

vertaald naar ons specifieke geval. Met aile formules en getalswaarden ingevuld, levert dit na

uitwerking het volgende resultaat op:

(79)

Nu de beide onbekende parameters uit (74) zijn bepaald, kan worden gekeken naar de

bijdrage van elk van de componenten. Indien in deze formules alles (met symbolen) wordt

ingevuld blijkt de volgende relatie voor de verhouding van de beide spanningen te ontstaan:

(80)

Blijkbaar is de bijdrage van de magnetische koppeling twee maal zo groot als die van de
capacitieve koppeling.

De totale koppeling van formule (75) kan nu ook worden bepaald. Ingevuld levert dit op:

k(f,rg ) = jDr;f , met 0 = 3,89 .10-5 (81 )

De overdrachtsfunctie is zuiver imaginair, wat inhoudt, dat de koppeling differentierend is.
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Indien voor de straal van het gat in de loodmantel een waarde van 0,5 cm wordt genomen,
voigt de volgende grafiek:

0.1

0.01

-1'10- 4

E
u

or,

e
=-1 '10- 5

/
/

V

/
/

/
/

/
V

/"

/
/

1 '10
7

[(Hz)

FIGUUR 6.4 Koppelingsfaetor als funetie van f bij een gat met een straal van 0,5 em

Bij de afleiding van deze inkoppeling is uitgegaan van een injectie tussen twee buitenmantels
en het meten van de terugkerende puis in de coaxkabel. Het is gemakkelijk in te zien, dat de
mate van inkoppeling even groot zou zijn indien in de coaxkabel werd ge"injecteerd en tussen
de twee mantels werd gemeten. Toch zal hiervoor niet worden gekozen, omdat we liever
meten aan een coaxiale structuur, waarbij de kabel geheel is afgeschermd en dus niet of
nauwelijks stoorsignalen (ruis) zal oppikken, behalve op de plaats van het gat. Bovendien
geeft een injectie tussen twee mantels nog de extra mogelijkheid te controleren of de
verschillende mantels inderdaad nergens contact maken, aangezien de puis dan op die
plaats volledig zal reflecteren.

6.3 Bepaling van de totale overdracht en de optimale
frequentie

Uit de vorige paragrafen blijkt, dat de inkoppeling een grotere waarde heeft bij hogere
frequenties, terwijl de demping juist bij lagere frequenties kleiner is. Er is dus (net als in
hoofdstuk 5) een optimale frequentie, waarbij een zo groot mogelijk gedeelte van het signaal
terugkomt. De inkoppeling is bepaald in de vorige paragraaf en de demping voigt uit de
formules, die in hoofdstuk 4 zijn afgeleid. De helft van het pulspad gaat de puis door
transmissiekanaal 1 (de twee loodmantels) en de andere helft door kanaal 2 (coax 2). In
formulevorm is dit:
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Met getallen ingevuld komt dit weer uit op de volgende formule:

a(f,/) = AI + BI . Ji Np

Met A=5.085·10-B en B=4,407·10-7
•

INKOPPELING

(82)

(83)

De demping kan worden geschreven als een factor p, die aangeeft welke fractie van het
signaal als gevolg van de demping overblijft:

p(f,/) =e -(A/+B/.,ffi

De absolute waarde van de totale overdracht wordt nu:

In de volgende figuur zijn de verschillende functies getekend:

10r-------r------r-------r------r------,

.. ------._- "'-"'-.-.".

0.11-------+-----1-------+-....:..,......,...---1-------1

"

0.01 r------+------r------+------f-:------i

(84)

(85)
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IHI
p
Ikl

f(Hz)

......,.

\

FIGUUR 6.5 Totale overdracht van het signaal a.t. v. de frequentie, samen met de

inkoppelingsfactor en de dempingsfactor

In deze figuur is duidelijk te zien waar het maximum van de functie Iigt. Om dit maximum
analytisch te berekenen moeten we de afgeleide van de overdrachtsfunctie naar f bepalen:
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Indien deze afgeleide gelijkgesteld wordt aan nul levert dit op:

INKOPPELING

(86)

(87)

Zoals men kan zien, is dit dezelfde formule als de formule voor de optimale frequentie van de

radarmeting (71) in hoofdstuk 5. Dit komt, omdat we hier te maken hebben met dezelfde

afhankelijkheid van fop constante factoren na (die toch wegvallen bij gelijkstelling van de
afgeleide aan nUl). De functie staat daar in figuur 5.4 ook grafisch weergegeven.

6.4 Invloed van de halfgeleidende laag op de inkoppeling

Bij kabels met een halfgeleidende laag zit er (naast die om de geleider) een halfgeleidende

laag tussen de loodmantel en de isolatie. De magnetische koppeling zal niet worden

bernvloed door deze laag. Dit zou namelijk pas het geval zijn, indien de skindiepte in dit

materiaal in de buurt komt van de dikte van de halfgeleidende laag. Voor de hiervoor
noodzakelijke frequentie geldt in ons geval (zie ook formule (5) en de getalswaarden van

bijlage 2) fM =6,3 THz, zodat we veilig kunnen stellen dat de magnetische koppeling niet

wordt gedempt. Voor de capacitieve koppeling is dit maar de vraag. Om hierover een

uitspraak te kunnen doen, moet worden gekeken hoe dit (halfgeleidende) materiaal zich

gedraagt bij de gebruikte frequentie(s).

Een willekeurig materiaal met een bepaalde Sr en a heeft, afhankelijk van de frequentie, twee

werkgebieden: als geleider (weerstand) of als dielectricum (capaciteit). Dit wordt duidelijk

gemaakt aan de hand van de volgende figuur.

~A
halfgeleidende laag ----7 Er , 0"""1d

T
FIGUUR 6.6 Stukje halfgeleidend materiaal tussen twee elektrodes

De impedantie van dit halfgeleidende plaatje heeft een reel en imaginair deel (Z=ZR+jZC)' Het
reele gedeelte is:

d
ZR = R =

O'A

Het imaginaire gedeelte:

(88)
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1 d
Zc =-=---

OJe OJ&o&rA

INKOPPELING

(89)

Ais ZR » Zc , overheerst de capacitieve stroom en gedraagt het materiaal zich als een

dielectricum (capaciteit) met een bepaalde Cr' De halfgeleidende laag gedraagt zich dan net

als het isolatiemateriaal en zal de inkoppeling dus niet be'lnvloeden.
Indien ZR « Zc , zal het materiaal zich gedragen als een geleider (weerstand) met een

bepaalde soortelijke geleiding a. In dit geval gedraagt de halfgeleidende laag zich dus als een

afschermende geleider en zal daardoor de capacitieve koppeling ook afschermen.

In het tussenliggende gebied, dus als ZR ;::: Zc , is de impedantie complex en spelen beide

effecten een significante rol. De capacitieve koppeling zal dan nog voor een gedeelte
bestaan.

Er is een omslagfrequentie waarvoor geldt, dat ZR = Zc :

d d
aA OJ&o&rA

(90)

Deze omslagfrequentie is dus onafhankelijk van de afmetingen van het materiaal, maar aileen

van de materiaalparameters aen Cr.

Ook nu weer geldt:

f» fc ~ dielectricum, wei capacitieve inkoppeling,

f« fc ~ geleider, geen capacitieve inkoppeling,

f ;::: fc ~ complex, gedeeltelijke capacitieve inkoppeling.

Indien voor de materiaalparameters de waarden voor halfgeleidende lagen uit de praktijk
worden ingevuld levert dit de volgende omslagfrequentie op:

fc = 2,29 GHz

Aangezien de te gebruiken pulsen aileen maar veel lagere frequenties zullen bevatten (zeker
indien rekening wordt gehouden met de demping) kan worden geconcludeerd, dat de
halfgeleidende laag zich zal gedragen als een geleider, en de capacitieve inkoppeling dus
voor het grootste gedeelte zal verdwijnen. Aileen de magnetische koppeling zal dus
overblijven en aangezien de bijdrage van de magnetische koppeling twee maal zo groot is
dan de capacitieve koppeling, kan worden geconcludeerd, dat de totale inkoppeling 2/3 van
de inkoppeling zonder halfgeleidende laag zal bedragen. Dit levert, analoog aan (81), de
volgende relatie op:

met Dhgl = 2,59 .10-5 (91 )

De grafiek van deze inkoppeling ziet er uiteraard hetzelfde uit als die in figuur 6.4, nu echter
met de lijn op 2/3 van de hoogte.
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6.5 De totale overdracht en de optimale frequentie bij kabels
met halfgeleidende lagen

Behalve de kleinere inkoppeling veroorzaken de halfgeleidende lagen ook een grotere

demping. Dit geldt echter aileen voor de he1ft van het totale pulspad, de terugweg. Het

transmissiekanaal 1 tussen de twee loodmantels is uiteraard hetzelfde gebleven. In
formulevorm levert dit analoog aan (82):

1 1
a hgl (f,l) =; - ·1· a 1(f) + -·1· a 2hgl (f)2 2

(92)

Hierin is a2hgl de demping voor coaxiale structuren met halfgeleidende lagen, zie hoofdstuk 4.
Voor de totale overdracht geldt dan:

IH (f 1 )1 - 0 3f -uhg,(f,l)
hgl "rg - hglrg . e (93)

Deze functie is samen met de inkoppeling en de demping voor kabels met halfgeleidende

lagen weergegeven in de volgende grafiek:
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FIGUUR 6.7 Totale overdracht van het signaal a.t. v. de frequentie, samen met de

inkoppelingsfactor en de dempingsfactor voor kabels met halfgeleidende lagen

Uiteraard heeft ook deze functie weer een maximum. Om echter onnodig complexe en

onoverzichtelijke berekeningen uit te hoeven voeren, is het maximum van deze functie met
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behulp van een grafische analyse gedaan. Dit blijkt namelijk oak met voldoende
nauwkeurigheid te kunnen gebeuren. Inzoomen van figuur 6.7 op het maximum geeft:

E -6
~ 7.4882'\0
8
Oil
-'=1
J: _
-7.4881.\0 6

f(Hz)

FIGUUR 6.8 Ingezoomd maximum van de overdracht bij kabels met halfgeleidende lagen

Hieruit kan men eenvoudig aflezen, dat de optimale frequentie bij kabels met halfgeleidende
lagen Iigt bij 13,0 MHz. Door de grotere demping van hogere frequenties, is de optimale
frequentie dus wat lager komen te liggen.

De totale overdracht is behalve van de frequentie (figuur 6.7) ook weer afhankelijk van de
grootte van het gat in de loodmantel en van de lengte van de kabel (net als bij de
radarmethode van hoofdstuk 5). Om dit grafisch te verduidelijken is in de volgende twee
figuren de overdracht uitgezet tegen deze twee parameters, elk bij de optimale frequentie van
13 MHz.
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FIGUUR 6.9 De totale overdracht a.f. v. de straal van het gat in de mantel
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FIGUUR 6.10 De totale overdracht a.f.v. de lengte van het pu/spad

Deze grafieken geven een indicatie van de grootte van de verhouding van de terugkomende
puis tot de ge'injecteerde. De verhouding is groot genoeg om voor voldoende respons te
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kunnen zorgen, indien een hoogspanningspuls wordt geInjecteerd. Met behulp van
experimenten zal deze overdracht in de praktijk aangetoond moeten worden. Indien de
theorie overeen blijkt te komen met de werkelijkheid, kan een verdere analyse worden
gedaan omtrent de werkelijke greotte van de terugkerende puis.
In de nu volgende hoofdstukken zullen dergelijke metingen met analyse gedaan worden,
teneinde een werkelijke uitspraak te kunnen doen over de responsie van het systeem.
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7 Experimenten

EXPERIMENTEN

In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde experimenten behandeld en geanalyseerd. Eerst
worden de experimenten met de inkoppeling behandeld. Vervolgens wordt gekeken naar de
praktische invloed van de halfgeleidende laag op de inkoppeling. Tenslotte wordt een
overzicht gegeven van de EMC-maatregelen die noodzakelijk bleken voor de gedane
metingen.

7.1 Inkoppeling

7.1.1 Inleidende experimenten

Hieronder worden een tweetal inleidende experimenten met hun resultaten vernoemd. Er
wordt hierbij gebruik gemaakt van RG-58 coaxkabels als model voor de tegen elkaar
aanliggende GPLK's. Deze RG-58 coaxkabels zijn veel gemakkelijker te hanteren en in ruime
hoeveelheid voorhanden. Deze inleidende experimenten hebben als doel het principe van de
inkoppeling kwalitatief te testen. De toegepaste meetmethode is gelijk aan de in de volgende
paragraaf te behandelen methode met twee GPLK's. De methode wordt aldaar dan ook
verder toegelicht.

Twee RG-58 kabels
Bij het eerste experiment is gekozen voor een opstelling met twee tegen elkaar gebonden
RG-58 coaxkabels met een lengte van 89,1 m. In een van de coaxkabels is op 47 m vanaf het
begin van de kabel een gat in de mantel aangebracht met een diameter van 6 mm. De
ge'lnjecteerde puis heeft een hoogte van 100 V en een breedte van 24 ns.
In bijlage 4 is het resultaat van dit experiment te zien. De plaats van het aangebrachte gat is
duidelijk terug te zien in de responsie, wat ons dus vertelt dat de puis daar is ingekoppeld.

Rekening houdend met de voortplantingssnelheid van RG-58 coaxkabels (2,0.108 m.s-1
),

liggen de inkoppel- en eindpuls ook nagenoeg op de juiste plaats. Wat echter opvalt is de
grate hoeveelheid aan storing die ook voor de plaats van het gat al duidelijk te zien is. Vooral
vlak na het tijdstip van de injectie van de puis is deze storing erg groot. Blijkbaar is de
gevlochten mantel van de RG-58 coaxkabel niet toereikend voor deze spanningen en
stijgtijden en is de puis al direct op het tijdstip van de injectie tussen de twee mantels
ingekoppeld. Door de hoge mate van storing is het resultaat niet te onderwerpen aan een
kwantitatieve analyse.
Concluderend kan worden gesteld, dat het principe van de inkoppeling is aangetoond, maar
de mantel van de RG-58 coaxkabel onvoldoende afschermt om een verdere kwantitatieve
uitspraak te kunnen doen.

Een GPLK en een RG-58 kabel
Een stap dichter bij de werkelijkheid is het volgende experiment. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een (Gordel-) GPLK en een RG-58 coaxkabel. De lengte van de kabels is nu
11,2 m en het gat in de loodmantel zit op 6,2 m vanaf het begin. De puis wordt ge'lnjecteerd
tussen de beide mantels. Tussen de loodmantel en de (doorverbonden) aders van de GPLK
wordt de terugkomende puis gemeten. Nu dient dus de loodmantel van de GPLK als
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afscherming voor de ge"injecteerde puis. In bijlage 4 is ook het resultaat van deze meting te
zien. De inkoppeling bij het gat is nu een stuk duidelijker zichtbaar dan bij het vorige
experiment. De storing is aanzienlijk gereduceerd, wat duidelijk maakt dat de loodmantel,
zoals was verwacht, een goede afscherming biedt. Op het moment van injectie is echter de
storing nog niet gelijk aan het ruisniveau van de oscilloscoop. Dit wordt veroorzaakt door
EMC-problemen, die later in dit verslag worden behandeld en worden opgelost.
Dit experiment Iijkt al iets meer op de werkelijkheid en geeft ook duidelijker de werking van de
inkoppeling aan (differentierend). Er kan echter nog geen kwantitatieve uitspraak worden
gedaan over deze resultaten, aangezien de theorie van hoofdstuk 6 uitgaat van twee
identieke loodmantels naast elkaar.

7.1.2 Meetopstelling

De kabels
Omdat er bij KEMA geen radiaalveld-GPLK beschikbaar was, is gekozen voor twee 3-fasen
gordel-GPLK's die, met een isolerende jute-teer laag ertussen, op elkaar zijn gelegd. In de
loodmantel van een van de GPLK's is een gat geboord. De drie fasen van deze GPLK
worden aan het begin parallel geschakeld. Op deze manier lijkt de geometrie zoveel mogelijk
op een radiaalveld-kabel. Een dwarsdoorsnede van de verkregen structuur ziet er dan als
voigt uit:

Jute-teer isolatie

loodmantel

papier-vet isolatie

aluminium geleiders

FIGUUR 7.1 Dwarsdoorsnede van de twee 3-fasen gordel-GPLK's ter plaatse van het gat

De parallelschakeling van de 3 fasen heeft ook nog een ander doel. Op de plaats van het gat
in de loodmantel is namelijk niet bekend welke fase vlak onder dat gat Iigt, omdat de 3 fasen
over de lengterichting van de kabel gedraaid zijn. Door parallelschakeling is dit probleem niet
meer relevant en moet aileen nog getest worden of het gat niet juist boven de isolatie tussen
twee fases Iigt. Dit is gedaan door bij een tweede gat, dat een stukje verder langs de omtrek
van de kabeldoorsnede Iigt, een controlemeting uit te voeren. Door de afstand tussen deze
twee gaten een stuk kleiner te nemen dan 1/3 van de totale omtrek van de kabeldoorsnede
maar natuurlijk groter dan de afstand tussen twee fases, wordt uitgesloten dat beide metingen
precies boven een stuk fase-isolatiemateriaal worden gedaan. Uit het niveau van het signaal
voigt dan namelijk of en zo ja welk gat vlak boven een stuk fase-isolatiemateriaal zit.

De lengte van de beide GPLK's is 11,2 m. Hierdoor zal de demping van de kabel te
verwaarlozen zijn en is de terugkerende puis een maat voor de inkoppeling zelf. Het gat in de
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mantel is gemaakt op 5 m vanaf het begin van de kabel. Hierdoor zal de ingekoppelde puis

goed te onderscheiden zijn van de puis die aan het eind van de kabel wordt ingekoppeld.

De injectie van de puis tussen de twee loadmantels en het uitlezen van de puIs uit de

coaxiale structuur van de GPLK wardt verduidelijkt in figuur 7.2.

11,2 m
.......-----------------------«

0,5m

5I coax 1 I

I coax 2 I

®
~~

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

N-type connector laden dop

FIGUUR 7.2 Injectie en uitlezing van de puIs bij de GPLK's

Omdat de hoogspanningspuls bij het punt van injectie, behalve tussen de twee loodmantels,

oak voar een gedeelte de andere kant uit zal gaan en daar gelijk op het meetcircuit zou

inkoppelen, is am de coaxiale structuur van GPLK 2 een laden dop gefabriceerd. Deze laden

dop sluit naadloos aan op de GPLK en heeft een N-type coaxiale aansluiting, die via een
veertje het signaal van de fasen doorgeeft. Op deze manier wordt deze aansluiting geheel

afgeschermd. In paragraaf 7.3 zal op deze structuur en andere EMC-maatregelen dieper

warden ingegaan.

De pulsbron
Ais pulsbron is gekozen voar een pulsbron die gebruik maakt van een laadkabel, welke met

behulp van een reedrelais wordt ontladen over het meetobject (de lange kabel). In figuur 7.3

wordt dit schematisch weergegeven.

R, reedrelais

VDC

\
laadkabel

\
meetobject (GPLK's)

FIGUUR 7.3 Schematische weergave van de pulsbron

De laadkabel (Zo=500) wordt met behulp van een gelijkspanningsvoeding via de

laadweerstand R, (31,2 kO) op een bepaalde spanning gebracht terwijl de schakelaar

(reedrelais) open staat. Op het moment dat de schakelaar wardt gesloten, zal de lading van
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de kabel zich verdelen in een naar rechts en een naar links voortplantende puis. Deze beide
pulsen hebben dan een hoogte van Y2VDC en de lengte van de laadkabel. De naar rechts
bewegende puis gaat de lange kabel in en de naar links gaande puis wordt bij het (relatief
hoogohmige) einde direct en volledig gereflecteerd, sluit zich naadloos aan achter de andere
puis en gaat oak de kabel in. Daarna eindigt de puis. De totale breedte van de puis die in de
kabel wordt ge'injecteerd is dus twee maal de lengte van de laadkabel. Voor de laadkabel

wordt een RG58-coaxkabel gebruikt, welke een golfvoortplantingssnelheid van 2,0.10 8 m/s

heeft (5 ns/m). Zoals in figuur 7.3 is te zien, is aan het einde van de lange kabel (rechts) een
doorverbinding gemaakt. Hierdoor kan de kabel (capaciteit) zich ontladen, en zal de
laadkabel niet terug op spanning komen voordat de schakelaar weer geopend is.

Er is voor deze pulsbron gekozen omdat deze, indien de gelijkspanningsvoeding haag
genoeg wordt gekozen, vrij hoge pulsen (meerdere kV's) kan genereren. Dit is nodig, am de
verwachte fractie van het signaal die terugkeert nag boven het ruisniveau uit te laten komen.
De 'rise time' (tr) van deze pulsgenerator is 1 ns. De pulsbreedte kan worden gekozen door
de lengte van de laadkabel te varieren. Deze breedte van de puis bepaalt voor een belangrijk
deel hoe het frequentiespectrum van de puis eruit ziet. Het frequentiespectrum van een
blokvormige puis wordt beschreven met een sinc-functie, zie figuur 7.4.

tijddomein

-T o

t
x(t)

T

t~

frequentiedomein t
X{OJ)

x(t) = 1

o
voor ItI < T

voor ItI > T

2 . sin(OJT) .
X(OJ) = = 2T' SInC(OJT)

OJ

FIGUUR 7.4 Theoretisch tijd- en frequentiedomein van een blokvormige puis

Voor de bepaling van de overdrachtsfunctie van de inkoppeling zal het amplitudespectrum
van de terugkerende puis gedeeld moeten worden op het amplitudespectrum van de
ge'injecteerde puis. De nuldoorgangen van de sinc-functie zullen hierbij het frequentiebereik
beperken. Zoals uit deze figuur blijkt, moet voor een zo breed mogelijk frequentiespectrum
een zo kart mogelijke puis worden gekozen. Door de opbouw van de pulsgenerator is de
minimale pulsbreedte 6 ns (Iaadkabel 20cm + 40cm intern in pulsbron). Dit betekent een
eerste nuldoorgang in het frequentiespectrum bij 167 Mhz. Het tijd- en frequentiedomein van
deze puis staat weergegeven in figuur 7.5. Hierin is in het frequentiedomein de absolute
waarde van het amplitudespectrum weergegeven, omdat door tijdsverschuiving in het
tijdsdomein het frequentiespectrum imaginair geworden is. Er geldt immers:

f(t - to) ( Fourier) F(OJ )e- iOJlo
• Bovendien zijn aileen de positieve frequenties weergegeven.
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FIGUUR 7.5 Tijd- en frequentiedomein van de geinjecteerde (kone) puis

Uit deze figuur bUjkt, hoe belangrijk het is een realistisch gemeten puIs te gebruiken voor de
bepaling van de overdracht en niet een theoretische, ideale puis (zoals in figuur 7.4). Zo'n
werkelijk gemeten puis blijkt namelijk nogal wet oneffenheden te hebben. Zolang het maar
deze puis is, die wordt gebruikt voor de overdrachtsbepaling, en niet een ideale, hebben we
geen last van deze oneffenheden.
Deze korte puis wordt gebruikt bij de bepaling van de overdrachtsfunctie van deze relatief
korte GPLK. Om bij de plaatsbepaling van langere GPLK's de amplitude van de terugkerende
puis zo groot mogeUjk te houden, mag de geinjecteerde blokpuls echter niet te smal zijn.
Zoals uit hoofdstuk 6 blijkt, is de terugkerende puis namelijk de afgeleide van de
geinjecteerde. Het terugkerende signaal zal dus een positieve puis (de afgeleide van de
positieve flank van de blokpuls) bevatten, die op een afstand (= de breedte van de
geinjecteerde puIs) gevolgd wordt door een negatieve puis (de negatieve flank van de
blokpuls). A1s de afstand tussen deze twee pulsen te klein is, zUllen deze twee tegengestelde
pulsen elkaar (gedeeltelijk) uitdempen. Indien de kabel \anger is, zal de demping ervoor
zorgen, dat de pulsen breder worden. Door de geinjecteerde puis breed genoeg te kiezen
zullen de twee (verbreedde) terugkerende pulsen ver genoeg van elkaar zijn verwijderd om
elkaar niet uit te dempen. Concluderend kan worden gesteld, dat de lengte van de laadkabel
samen moet oplopen met de diepte waarin in de kabel moet worden gekeken.

De oscilloscoop
De gebruikte digitale oscilloscoop (Lecroy 9450, T&D J96-50) heeft een maximale
samplefrequentie van 10 Gsls, wet voor de gebruikte pulsen ruim voldoende is. De door de
fabrikant opgegeven bandbreedte van de oscilloscoop is 350 MHz. De ingangsimpedantie

van de oscilloscoop wordt ingesteld op son. Aangezien de gebruikte meetkabels ook een

karakteristieke impedantie hebben van 50 n, komen er op dit punt geen onnodige reflecties in
het meetsysteem.
De oscilloscoop heeft de mogelijkheid de opgeslagen data over te zenden naar een
aangesloten computer, waardoor de benodigde mathematische bewerkingen achteraf kunnen
worden gedaan en opgeslagen.
De triggering van de oscilloscoop kan op twee manieren gebeuren. In eerste instantie is
getriggerd op de grote puis die ontstaat door de grote inkoppeling aan het eind van de kabel.
Een tweede manier is het aanleggen van een externe triggering door middel van een oppiklus
vlak bij het punt van de injectie in de kabel. Beide manieren leveren een goed bruikbaar
resultaat op.
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7.1.3 Uitvoering van de metingenen de resultaten

EXPERIMENTEN

Bepaling van de karakteristieke impedantie van de beide transmissiekanalen

In hoofdstuk 4 zijn de karakteristieke impedanties van de transmissiekanalen bij de
radiaalveld GPLK's uitgerekend. Voor de gordelkabels met kortgesloten 3-fasen geldt met
behulp van dezelfde formules en de getalswaarden van bijlage 3:

Z1 = 17,60 (kanaal tussen de twee loodmantels)

Z2 = 6,0 0 (kanaal in coax)

am dit nu in de praktijk te toetsen is het volgende principe toegepast (figuur 7.6).

FIGUUR 7.6 Principe van de karakteristieke impedantie-meting

Een puis met hoogte Vi wordt geInjecteerd in een meetkabel van een bekende karakteristieke

impedantie Za=500. Deze meetkabel heeft een aftakking waarop direct de GPLK is

aangesloten, met de onbekende soortelijke impedantie Zb. Op de plaats van de splitsing ziet
de puis een impedantiesprong en zal daar een transmissiecoefficient hebben van:

(94)

Hierin is VI de spanning van de puis die doorgaat, zowel de rest van de meetkabel in als in de
GPLK.

Indien we nu met deze meetopstelling VI meten met behulp van de oscilloscoop (met

ingangsimpedantie Z; = Za=500) en Vi en Za zijn bekend, voigt hieruit de waarde van de enige
onbekende Zb via de volgende omgeschreven formule:

(95)

De op deze manier verkregen karakteristieke impedanties zijn:

Z1 = 20,8 0 (kanaal tussen de twee loodmantels)

Z2 = 8,0 0 (kanaal in coax)
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De afwijking van deze waarden ten opzichte van de berekende is waarschijnlijk te wijten aan
variaties van de verschillende afmetingen en afwijkingen in de materiaalcontanten. Zo is de

afmeting van de centrale geleider een benadering in verband met het feit dat we hier te

maken hebben met een gordel-kabel (zie figuur 7.1). Ook de afmetingen van de loodmantel

zijn moeilijk precies te bepalen in verband met de grote buigzaamheid van lood. De dikte van

de jute-teer isolatie tussen de twee loodmantels is ook niet precies constant. Bovendien zijn

de gebruikte materiaalconstanten (sr) slechts een schatting, zeker die van de jute-teer isolatie,

omdat deze nooit op deze manier wordt gebruikt.

De nu bepaalde karakteristieke impedanties vertellen wat er gebeurt met de pulsen bij de
impedantiesprongen. Ais de puis wordt ge'injecteerd tussen de twee loodmantels ziet deze

een impedantiesprong. De fractie van de spanning van de puis die doorgaat in het
transmissiekanaal tussen beide loodmantels wordt weergegeven door de
transmissiecoefficient:

2 . 20,8 = 0,59
50 + 20,8

(96)

De puis wordt vervolgens ingekoppeld door het gat in de loodmantel en keert (onder andere)

terug door het transmissiekanaal van de coax-structuur van de GPLK (Z2=8,00) naar het

begin van de kabel alwaar hij weer een impedantiesprong ziet naar 50 0 van de meetkabel.

De transmissiecoefficient daar bedraagt:

'< =-=-2_Z,,-c_ = 2 . 50 =1,72
o Z 2 + Zc 8,0 + 50

(97)

Totaal wordt met deze meetopstelling de puis dus een factor '<;"'<0 = 1,01 groter gemeten dan

werkelijk door de inkoppeling' (en de demping) gemeten zou moeten worden. In aile verdere

beschouwingen is deze (hetzij minieme) correctie aangebracht en wordt dit verder niet meer
expliciet vernoemd.

Aile hierna vermelde metingen zijn gedaan met een gelijkspanningsbron van 1 kV. De

pulshoogte in de aansluitkabel van 500 is dus 500 V. Deze spanning is niet te laag gekozen

vanwege de kleine fractie van het terugkerende signaal. Een grotere spanning is voor een

dergelijk korte kabel niet nodig. Variatie van deze gelijkspanning geeft een rechtevenredige

variatie in de respons. In het transmissiekanaal tussen de twee loodmantels loopt dus een

puis van 500,,,; = 295 V en een bijbehorende stroom van 295/20,8 = 14,2 A.

Kwalitatieve werking van de inkoppeling

Om de kwalitatieve werking van de inkoppeling aan te tonen, is in eerste instantie een puis
ge'injecteerd met een breedte van 14 ns (Iaadkabel is 1m + 40cm intern in pulsbron). Het

aangebrachte gat in de loodmantel van GPLK 2 heeft een diameter van 6 mm (rg=3mm).

Het resultaat is weergegeven in figuur 7.7.
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FIGUUR 7.7 De responsie van een puIs van 500 V, 14 ns met gat van 6 mm

De injectie van de puis tussen de twee mantels vindt plaats op tijdstip O. Dit tijdstip is
vastgelegd door middel van een oppiklus vlak bij het injectiepunt. De eindpuls als gevolg van
de inkoppeling aan het eind van de kabel komt na een tijdsvertraging van 129 ns binnen.
Deze puis heeft een afstand afgelegd van twee maal de kabellengte minus het beginstuk van
0,5 m in verband met de injectie (zie figuur 7.2). Voor de gemeten voortplantingssnelheid van
de puis geldt dus:

_ I _ 2 ·11,2 - 0,50 _ 170 108 /
V Ik -- - -' m s

gp _m t 12,9.10-8 I
(98)

Dit wijkt iets af van de theoretisch bepaalde snelheid uit hoofdstuk 4. Deze afwijking is

waarschijnlijk te wijten aan een afwijking van de Ert van het isolatiemateriaal tussen de twee

loodmantels. De Er2 van de papier-vet isolatie binnen in de kabel is wei bekend, en in dit
verslag is voor de isolatie buiten de mantel dezelfde waarde verondersteld. Waarschijnlijk is

deze dus iets kleiner. Als we ervan uitgaan, dat de Er2 van het papier-vet binnen in de coax

exact is (wat uiteraard niet helemaal waar is), kunnen we nu de onbekende Ert van het
materiaal buiten de mantels berekenen. De afgelegde afstand door de twee verschillende
transmissiekanalen is namelijk gelijk en precies de helft van de totale afstand. Hieruit voigt de
golfvoortplantingssnelheid van transmissiekanaal 1:

(99)
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Hierin is V1 en V2 de golfvoortplantingssnelheid van respectievelijk transmissiekanaal 1 en 2.
Uit deze snelheid voigt via formule (37):

& r1 = ( ~1J= 2,8 (100)

Benadrukt moet worden, dat deze berekening slecht ter illustratie is verricht, en deze manier

van &r bepaling absoluut verre van nauwkeurig is.

In figuur 7.7 is duidelijk de ingekoppelde pulsresponsie te zien op het tijdstip van 56,5 ns.
Deze responsie heeft volgens verwachting precies de vorm van de afgeleide van de
ingangspuls. De afstand tussen de beide piekjes is precies 14 ns, de breedte van de
ge'injecteerde blokvormige puis. Door deze vorm is deze puis gemakkelijk te herkennen en
worden verwarringen met andere storende elementen vermeden. In de praktijk (met
eventuele ruis) kan het handig zijn van deze eigenschap gebruik te maken door de
autocorrelatie van deze puis te berekenen, Deze bedraagt namelijk precies de afstand tussen
de twee (bijna identieke) pulsjes en moet dus precies de breedte van de ingaande blokpuls

zijn (-14.10.9
, negatief vanwege het tegengestelde teken van de twee pulsjes). Op deze

manier is er een detectiemiddel aanwezig om de respons te herkennen tussen eventuele ruis.
Indien de totale looptijd of de voortplantingssnelheid van de kabel reeds bekend is, hoeft de
detectielus niet meer te worden toegepast voor de plaatsbepaling van de inkoppeling. Men
kan dan gebruik maken van formule (72):

1 =1 (1- M 1 J=112.(1-12,9-5,65J=491 m
g k 2t ' 129 '

tot '

(101 )

Door de 0,5 m lengteverschil ter plaatse van de injectie (figuur 7.2) ontstaat nu een kleine
afwijking (aangezien dit stuk kabel ontbreekt in deze totale looptijd).

De storing die te zien is in figuur 7.7 na de ingekoppelde puis, zijn de reflecties, die na de
injectie tussen de GPLK en de pulsbron nog een tijdje heen en weer blijven gaan en de
hoofdpuls volgen op het pad tussen de loodmantels (en vervolgens ook inkoppelen etc.).

Freguentieafhankelijkheid van de overdracht

am de frequentieafhankelijkheid van de inkoppeling te bepalen moet het frequentiespectrum
van de respons (de twee tegengestelde pulsen) worden gedeeld op het frequentiespectrum
van de ingaande puis. Hierdoor is met behulp van sen enkele meting de
overdrachtskarakteristiek van de inkoppeling te bepalen. am de in paragraaf 7.1.2 vermelde
reden is hier gekozen voor een korte puis van 6 ns. Het gat in de loodmantel heeft ook bij
deze meting weer een diameter van 6 mm.
De op deze manier verkregen overdrachtsfunctie is weergegeven in figuur 7.8.
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FIGUUR 7.8 De experimenteel en theoretisch bepaalde overdracht bij Vp=500V, tw=6ns en
rg=3mm

Tevens is in deze figuur de, op de in hoofdstuk 6 beschreven manier met de in bijlage 3
gegeven getalswaarden voor de gordelkabels, theoretisch bepaalde curve weergegeven.
Deze heeft voor deze opstelling slechts nog een stijgende lijn, omdat de demping voor een
dergelijk korte kabel pas bij hogere frequenties gaat meespelen.
Duidelijk is te zien dat de experimenteel bepaalde grafiek nagenoeg gelijk valt met de theorie.
Tot 70 MHz is de afwijking kleiner dan 10%. Daarna zien we dat de experimenteel bepaalde
curve grate afwijkingen gaat vertonen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de
bandbeperking van het meetsysteem. Waarschijnlijk zijn hierbij de constructies voor het
injecteren en het afnemen van de puis beperkende schakels. Deze bandbeperking is niet erg,
omdat deze hoge frequenties toch niet echt veel mee zullen spelen in de praktijk, waarbij
langere kabels worden bemeten. Zoals uit hoofdstuk 6 blijkt, spelen aileen frequenties tot
enkele tientallen MHz een rei. De rare pieken, waarvan in figuur 7.8 aileen de eerste twee zijn
te zien, zijn de nuldoorgangen van de sinc-functie (in het frequentiedomein van de
ge"injecteerde puis). De grafiek is weergegeven tot de bandbreedte van de oscilloscoop,
350MHz. Voor nog hogere frequenties valt niet veel zinnigs meer uit de grafiek te halen.

Afhankeliikheid van de diameter van het gat in de loodmantel

De mate van inkoppeling hangt naast de frequentie ook at van de grootte van het gat in de
loodmantel. Zoals uit fomlUle (81) blijkt, voigt volgens de theorie de mate van inkoppeling de
straal van het gat met een 3e-machtsfunctie. Om dit experimenteel te verifieren is, naast de
hierboven beschreven meting met een gat van 6 mm, het experiment herhaald bij een drietal
andere afmetingen van het gat (diameter 4, 10 en 18 mm). Bij iedere meting is vervolgens de
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overdracht bepaald voor een gekozen frequentie. Voor deze frequentie is de in hoofstuk 6
bepaalde optimale frequentie gekozen, 20 MHz.
De verkregen resultaten staan in de volgende tabel weergegeven, samen met de theoretisch
bepaalde getallen.

TABEL 7.1 Theoretisch en experimenteel verkregen rg-afhankelijkheid bij f=20MHz

Uit de tabel voigt, dat de metingen goed overeenkomen met de theorie, de afwijking is kleiner
dan 10 %. In figuur 7.9 staan de resultaten nog een keer grafisch weergegeven.
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AGUUR 7.9 De rg-afhankelijkheid van de inkoppeling bij f =20 MHz

Nu de parameterafhankelijkheid van de twee varierende parameters (f en rg) is geverifieerd,

kan worden geconcludeerd, dat de theorie voldoende nauwkeurig de werkelijke inkoppeling
beschrijft.

7.2 Invloed van de halfgeleidende laag

In de radiaalveld-GPLK's in het land met de corrosieproblemen is een halfgeleidende laag
aanwezig onder de loodmantel (en ook om de geleider). In hoofdstuk 6 is beredeneerd, dat
de capacitieve koppeling (in ieder geval grotendeels) weg zou moeten vallen en de koppeling
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dus aileen nog bestaat uit de magnetische koppeling, wat dus nog 2/3 van het signaal zou
moeten betekenen.

Omdat er geen GPLK met zo'n halfgeleidende laag beschikbaar was, is een manier
gevonden deze invloed toch experimenteel met de gebruikte gordelkabels te bepalen. Hiertoe
is een stukje lood (diameter van circa 2,5 em) uit de mantel gesneden en een stukje
halfgeleidend papier in het ontstane gat gelegd. Vervolgens is het loden stuk weer
teruggelegd en is de mantel dichtgesoldeerd, om weer een goede dichte afsluiting te krijgen.
Om aan te tonen dat het loden stuk op deze manier weer goed terugzit, is in eerste instantie
het halfgeleidende papier weggelaten en is dus aileen het stukje lood losgesneden en weer
terug vastgesoldeerd. Door nu vervolgens een van de vorige metingen te herhalen is aan te
tonen dat deze manier van solderen goed werkt. In eerste instantie zijn zo op deze manier
andere, minder bewerkelijke, methodes van hermontage van het loden stukje uitgeprobeerd,
maar het helemaal rondom terugsolderen bleek de enige goede optie.

De nu verkregen kabel is dus een kabel met een klein stukje halfgeleidend materiaal onder te
plaats van het gat in de loodmantel. Dit is afgebeeld in figuur 7.10.

....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....•.•....••..............••.........•.•......•••.•.........•••.•..........,...1"".--_.....................................

halfgeleidend papier soldeer-Ias

loodmantel

papier-vet isolatie

fasegeleider(s)

FIGUUR 7.10 Lengtedoorsnede van de GPLK met aangebrachte halfge/eidende laag

Met behulp van een vierpuntsmeting is de soortelijke weerstand van het gebruikte

halfgeleidende papier bepaald. Dit blijkt te zijn: Phg = 2,24 Om. Dit is een vrij lage waarde voor
halfgeleidend materiaal, zodat dit kan worden gezien als een 'worst-case' situatie.

Op dezelfde manier als in de vorige paragraaf is een meting uitgevoerd voor een gat van
6mm. De responsie met de op de bekende manier verkregen overdracht staat weergegeven
in bijlage 5. Bij de experimenteel bepaalde overdracht is ook weer de theoretische curve
weergegeven. Bij deze theoretische curve is de capacitieve koppeling weggelaten, dus gaat
men uit van een puur magnetische koppeling. De meting blijkt goed overeen te komen met
deze theorie. De experimentele grafiek licht iets boven de theoretische «15 %) wat aangeeft
dat de capacitieve koppeling inderdaad grotendeels is verdwenen, maar niet helemaal nul is
geworden. Voor langere kabels, waar de hogere frequenties meer zijn gedempt, zal de
capacitieve koppeling steeds minder invloed hebben, omdat dan steeds verder van de in
hoofstuk 6 behandelde kantelfrequentie wordt geopereerd.

7.3 EMC-maatregelen

Voor het verkrijgen van relevante resultaten is het voor de gedane metingen noodzakelijk de
nodige EMC-maatregelen te nemen. Bij de injectie van de hoogspanningspuls, zal niet de
gehele puis netjes tussen de twee loodmantels verdwijnen, maar deze zal ook aile
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alternatieve wegen inslaan. Hoogfrequent zijn er namelijk erg veel paden te bedenken. Om
deze reden is in eerste instantie ook al gelijk een dop op de GPLK gemonteerd, zodat de
hoogspanningspuls daar niet direct op de meetkabel kan inkoppelen. Maar dit is echter niet
genoeg. De volgende figuur laat het oscilloscoopbeeld zien, wat verkregen werd, indien er
verder geen EMC-maatregelen waren getroffen en gemeten werd met standaard RG-58
meetcoaxkabels:

0.25 .. - . . . . . . T • - • • • • - • • " • • • • • • • - • " • • • - • • - • • -,-
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FIGUUR 7.11 Responsie op puis van 500Vzander EMC-maatregelen

Uit de grafiek valt door de grote storing weinig zinnigs te halen. Een eventuele puis die via
een gat wordt ingekoppeld zou niet zichtbaar zijn. De grootste oorzaak van deze storing is de
hoogfrequente stroam die over de coaxkabel, die naar de oscilloscoop gaat, loopt. De
gevlochten mantel van de RG-58 coax biedt blijkbaar niet voldoende afscherming voor
stromen van deze frequentie en grootte. Met andere woorden: de transferimpedantie van de
RG-58 coax is te groot bij deze frequenties. De transferimpedantie is gedefinieerd als de
spanning, die in het differential mode (OM) circuit ontstaat als gevolg van de common mode
(CM) stroom:

Z
_ U

DM
t-

'eM
(102)

De OM spanning is de spanning, die op de oscilloscoop is te zien, de CM stroom is de
stroom, die over de mantel van de coaxkabelloopt.
Hieronder voigt een opsomming van de maatregelen, die zijn genomen om de storing in
figuur 7.11 te reduceren tot het standaard ruisniveau van de oscilloscoop (zoals bijvoorbeeld
in figuur 7.7 is te zien), in volgorde van belangrijkheid:
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Vervanging van RG-58 kabel door RG-214

De vervallging van de RG-58 kabel door RG-214, met een dubbele afscherming en dus ook
een kleinere Zt, heeft de meeste invloed gehad. Deze RG-214 kabel heeft ook N-type
connectoren, welke een veeI kleinere Zt hebben als de standaard BNC-connectoren van de
RG-58 (zie ook [11]).

Plaatsen van de oscilloscoop in een EMC-kast

Door de oscilloscoop in een EMC-kast te plaatsen lopen de current-mode stromen, die over
de mantel van de meetkabel lopen, via de EMC-kast en aarde (of wat voor pad dan ook)
terug. Zonder EMC-kast komen deze stromen in de oscilloscoop zelf en dan is het maar
afhankelijk van de elektromagnetische compatibiliteit van de oscilloscoop zelf in hoeverre dit
invloed heeft op de meting.

Litze om de meetcoax

De RG-214 heeft al een veel betere afscherming dan de RG-58, maar voor deze extreme
toepassing nog niet genoeg. am ervoor de zorgen dan de current-mode stromen niet over de
buitenmantel van de RG-214 coaxkabel stromen, is een stuk litze om de gehele coaxkabel
heen geschoven en rondom afsluitend bevestigd aan beide uiteinden (bij loden dop en aan
EMC-kast). Op deze manier hebben we weer een extra afschermende laag verkregen.

Rondom vastsolderen van de N-connector op de naadloos afsluitende loden dop

De in eerste instantie met schroeven bevestigde N-connector op de loden dop bleek rondom
niet voldoende af te sluiten, zodat rondom vastsolderen noodzakelijk was. am diezelfde
reden is het bij de loden dop van allergrootst belang, dat deze voldoende. ver over de GPLK is
geschoven en daarop helemaal naadloos afsluit. am deze reden zijn slangenklemmen om die
loden dop gemonteerd om goede aansluiting te waarborgen. Van deze zaken zijn foto's te
vinden in bijlage 6.
Met dit punt wordt ook geljjk het grootste nadeel van de methode van de inkoppeling
genoemd; dit is de noodzaak van de loden dop en de daarbjj behorende noodzaak tot het
afzagen van de fasegeleiders (die normaal gesproken bij een eindaansluiting een eind
uitsteken).

Ferrietkernen

Het toepassen van ferrietkernen heeft geen effect op de transferimpedantie, maar beperkt de
storende mantelstromen. Het ferriet werkt immers een netto-omringde stroom tegen. Indien
de ferrietkralen om de RG-214 en onder het litze wordt geplaatst, beperkt het aileen de
mantelstroom over de coax zelf en kan de current-mode stroom nog gewoon ongestoord via
het Iitze lopen. Dit elimineert het laatste beelje storing.

Door de genoemde EMC-maatregelen is de storing onderdrukt tot het ruisniveau van de
oscilloscoop zelf «0,3 mV). Dit geldt tot de maximale puis-spanning, die de gebruikte
pulsgenerator kan afgeven (1 kV). Voor andere pulsgeneratoren met hogere pulsen moeten
misschien nog andere maatregelen worden genomen.
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8 Haalbaarheid van de inkoppeling voor
langere kabels

In het vorige hoofdstuk staat besehreven hoe de verschillende experimenten hebben
aangetoond, dat de theorie van de inkoppeling voldoende nauwkeurig blijkt overeen te komen
met de werkelijkheid. In dit hoofdstuk wordt nu de werkelijke haalbaarheid van de meting met
behulp van inkoppeling bepaald voor langere kabels. Hiertoe wordt de demping in het
systeem gebraeht, teneinde de respons van een puis in een lange kabel te kunnen
voorspellen.

8.1 Haalbaarheid bij kabels zander halfgeleidende laag

De demping van een kabel zonder halfgeleidende laag is theoretisch uitgewerkt in hoofdstuk
4. Dit is in het verleden door verschillende rapporten ([21],[22]) voor de coaxiale structuur een
beproefde theorie gebleken. We nemen hier aan, dat dit ook voor het transmissiekanaal
tussen de twee loodmantels geldt.
Samen met de hier beproefde theorie voor inkoppeling levert dit dus de overdrachtsfunctie op
zoals die in hoofdstuk 6 staat beschreven. Met behulp van deze nu bekende overdracht kan
de responsie op een willekeurige input (puis) worden berekend, met als parameters de
grootte van het gat en de lengte van het pulspad. De Fourier-getransformeerde van het
ingangssignaal (de puis), vennenigvuldigd met de overdraehtsfunetie levert immers het
spectrum van de responsie op. Door daar de inverse-Fourier-getransformeerde van te
bepalen wordt de responsie zelf in het tijdsdomein verkregen. Om hiervan een voorbeeld te
geven is op deze manier een gemeten puis van 1 kV met een breedte van 14 ns in dit
systeem als ingangssignaal ingevoerd. De berekende responsie voor een pulspad van 400 m
en een gat met een diameter van 1 em is hieronder weergegeven in figuur 8.1.
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FIGUUR 8.1 De berekende responsie van een puis van 1 kVen 14 ns door een pulspad van
400 m en een gat van 1em diameter
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We zien dat de puis weer de varm van de atgeleide van de ingaande puis heeft, met een
anderlinge atstand van 14 ns.
Om een realistisch beeld van de haalbaarheid van de methode te verkrijgen is ap deze
manier de amplitude van de terugkerende puis uitgezet tegen de lengte van het pulspad
(twee keer de lengte van de kabel). Dit is gedaan vaar dne verschillende diameters van het
gat in de laodmantel: 5, 10 en 20 mm. Deze afmetingen blijken in de praktijk zeker niet te
groat te zijn. De in bijlage 1 te vinden fota's uit de praktijk tanen aan, dat de gaten vaak nag
veel grater zijn. In de hierander weergegeven gratiek wordt het resultaat getoond.
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FIGUUR 8.2 De topwaarde van de terugkerende puIs a.f. v. het pulspad bij een geinjecteerde
puIs van 1 kVen een voldoende breedte

Bij het bepalen van deze overdraeht is rekening gehauden met het feit, dat de pulslengtes
niet te kart magen zijn. Hoe langer de kabel, hoe langer de laadkabel maet zijn. Za blijkt vaar
een aptimale respans bij een pulspad van 2 krn een laadkabel nodig van 200 m.
De grafiek begint bij 100 meter, amdat voor kartere lengtes de hele hage frequenties (rand 1
GHz) een belangrijke rol gaan spelen en daarbij gaat dan de manier van injectie en uitlezen
bij de GPLK een beperkende ral in de bandbreedte varmen. Bij de gratere lengtes zijn deze
hogere frequenties door de demping reeds verdwenen en is deze bandbreedte niet meer van
belang.

Uit de praktijk valt te leren, dat het ruisniveau op een 10 kV GPLK rand deze lengtes
ongeveer 2 mV (4mV top-top) bedraagt. Een respansie met een tapwaarde van angeveer 4
mV maet dus gemakkelijk zonder verdere signaalbewerking te herkennen en te lakaliseren
zijn. Uit de grafiek valt af te lezen dat de maximale pulspad-Iengte voor de detectie van een
gat van 1 em dan 2 km bedraagt, dit is dus een kabel van 1 km. Voor gaten van 0,5 em is dit
slechts 350 m en voor gaten van 2 em is de maximale kabellengte 2,7 km.
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8.2 Haalbaarheid bij kabels met halfgeleidende lagen

Voor kabels met een halfgeleidende laag is de inkoppeling slecht een factor 2/3 zo groot,
vanwege het ontbreken van de capaeitieve koppeling. Qok is de demping wat groter, zeals
blijkt uit hoofdstuk 4, maar dat geldt slechts voor de hogere frequenties.
Qp dezelfde manier als in de vorige paragraaf is ook hier de topwaarde van de terugkerende
puis uitgerekend voor verschillende kabellengtes, nu echter met de gewijzigde inkoppeling en
demping. Het resultaat staat hieronder weergegeven.
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FIGUUR 8.3 De topwaarde van de terugkerende puIs bij kabe/s met haffge/eidende laag

Indien 4 mV weer als grenswaarde wordt gesteld. geldt dat gaten van 0,5 em tot op 150 m,
van 1 cm tot op 750 m en gaten van 2 em tot op een afstand van ongeveer 2 km
gedeteeteerd kunnen worden.

In kabelmoffen maken de loodmantels van de drie fasen soms geen kortsluiting, maar vaak
weI. Aigemeen kan dus gesteld worden, dat zal moeten worden gemeten per kabellengte
tussen twee moffen, indien men wil meten aan dezelfde zijde als de injectie. Aangezien de
afstand tussen twee moffen zelden langer is dan 500 m kan met deze beperking uit de
bovenstaande grafiek worden geconeludeerd, dat gaten van 1 em in ieder geval gedetecteerd
kunnen worden op deze manier.
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8.3 Methoden voor het verlengen van de maximaal te
bemeten afstand

Injecteren ap een andere plaats

In de hierboven staande paragrafen wordt er telkens vanuit gegaan, dat de puis aan het begin
van de kabel wordt ge'injecteerd, en op datzelfde beginpunt de respons wordt gemeten. Dit
betekent, dat de puis altijd (tussen de twee loodmantels) een afstand moet afleggen om bij
een gat te komen, en vervolgens na inkoppeling diezelfde afstand weer terug af moet leggen.
Door het punt van injectie te varh3ren en het daardoor mogelijk te maken dichter bij het gat in
de loodmantel te injecteren, wordt de afstand, die de puis af moet leggen tot het gat, kleiner.
Hierdoor kan met dezelfde maximale pulspadlengte (figuur 8.3) toch een grotere afstand
worden overbrugd. Bovendien kunnen op deze manier kabelmoffen worden gepasseerd,
omdat de puis door de coaxiale structuur van de GPLK wei een kabelmof kan passeren. In
het volgende voorbeeld wordt dit duidelijk gemaakt.

~Sinje~

gat in loodmantel

FIGUUR 8.4 Voorbeeld va n een injectiepunt tussen twee kabelmoffen

In dit voorbeeld wordt een puis ge"injecteerd op een locatie tussen twee kabelmoffen. Indien
er een gat aanwezig is in deze kabelsectie tussen de twee moffen, zal de puis daar
inkoppelen en nog het grootste gedeelte van de maximale pulspadlengte kunnen
voortplanten door de coaxiale structuur van de kabel, eventueel door een of meerdere
kabelmoffen. De ge"injecteerde hoogspanningspuls, die zich verder voortplant tussen de twee
loodmantels, zal bij de kabelmoffen vrijwel volledig reflecteren vanwege de kortsluiting van de
loodmantels. Hierdoor zullen we bij het punt van de meting ook minder of helemaal geen last
meer hebben van de hoogspanningspuls met bijbehorende EMC-problemen. Hierdoor zou de
loden dop wei eens overbodig kunnen worden, waardoor ook de fasegeleiders niet meer
hoeven worden afgezaagd.

Verhagen van de spanning van de puis

Verhogen van de spanning van de ge'injecteerde puis betekent een rechtevenredige
verhoging van de amplitude van de respons. Door deze hogere amplitude, zal verder (en
kleinere gaten) kunnen worden gemeten. De hiervoor vermelde theorie gaat uit van een
maximale puis van 1 kV, omdat dit de geadviseerde maximale waarde is, zoals die op de
bron staat vermeld. Het blijkt echter toch mogelijk, ook met deze pulsbron, pulsen te
injecteren tot 5 kV. Dit betekent dus een verlenging van de maximaIe afstand en een
verhoging van de meetgevoeligheid.
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Filteren van de ruis door herhalingen van de meting

Door dezelfde meting vele malen te herhalen en de resultaten uit te middelen, zal de ruis
weggefilterd worden, waardoor de respons, die we willen meten, boven de ruis wordt uitgetild.
Op deze manier mag de respons veeI kleiner zijn dan de aangenomen 4 mV, wat dus weer
een grotere afstand en gevoeligheid betekent.

Gebruik maken van de specifieke vorm van de responsie: de autocorrelatie

Zoals al in paragraaf 7.1.3 is vermeld, kan gebruik gemaakt worden van de specifieke vorm
van de responsie. Door de autocorrelatie van het signaal te berekenen kan worden bepaald,

of een bepaald signaal de responsie is van de ge"lnjecteerde puis of niet. Deze autocorrelatie
moet namelijk precies het tegengestelde (dus de negatieve waarde) van de breedte van de
ge"lnjecteerde puis bedragen. Ook dit is weer een manier om een respons als zodanig tussen
eventuele ruis te herkennen, waardoor weer een grotere afstand en gevoeligheid kan worden
bereikt.
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9 Conclusies en aanbevelingen

9.1 Conclusies

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voor detectie en lokalisatie van gaten in loodmantels van 3-fasen radiaalveld-kabels is de
methode van de inkoppeling een goed bruikbare methode, indien het kanaal tussen de twee
loodmantels net zo'n goede pulsgeleider blijkt te zijn als in dit verslag theoretiseh wordt
aangetoond. Bij kabels zonder halfgeleidende laag kunnen op deze manier met behulp van
pulsen van 1 kV gaten van 1 em doorsnede tot 1 kilometer afstand worden waargenomen.
Voor kabels met halfgeleidende laag Iigt deze grens bij 750 m. Deze afstanden kunnen met
versehillende, relatief eenvoudige, maatregelen nag verveelvoudigd worden.
De methode is theoretiseh onderbouwd met een onnauwkeurigheid van kleiner dan 10 %. Met
deze theorie kan voor iedere willekeurige puis de responsie voor een bepaald gat in een
bepaalde lengte kabel worden berekend.
Bij de metingen moeten wei de nodige EMC-maatregelen zijn getroffen am tot een zinnig
resultaat te kunnen komen. Nadeel hierbij is de laden dop, die naadloos over de kabel moet
worden gesehoven en het dus noodzakelijk maakt de kabeladers af te zagen, zodat ze onder
de dop passen. Er zijn eehter versehillende ideeen am dit probleem op te lassen (zie de
aanbevelingen hieronder).

De methode die gebruikt maakt van radarmeting in de eoaxiale struetuur van een GPLK, kan
een goed bruikbare methode worden indien het probleem van de injeetie van een
hoogspanningspuls met metingen aan dezelfde ader worden opgelost. Tot die tijd is deze
methode nag niet bruikbaar. Het voordeel van deze methode zou zijn, dat hij universeel
inzetbaar is voor allerlei soorten loodmantelkabels.

Ais diagnostiek voor een (Iiehte) verdunning of aantasting van een groat deel van de lengte
van een loadmantel kan de weerstandsmeting worden gebruikt. Deze methodiek is dan
toepasbaar voor allerlei soorten loodmantelkabels. Bovendien hoeft de eorrosie bij deze
methode nog niet geleid te hebben tot gaten. Voor plaatselijke aantasting van een klein deel
van de loodmantel is deze diagnostiek niet bruikbaar, oak als de aantasting plaatselijk zeer
ernstig is.

9.2 Aanbevelingen

De methode van de inkoppeling is hier aileen geeontroleerd voor korte kabels. Het verdient
aanbeveling de theorie oak voor langere kabels te onderwerpen aan een experiment. Vooral
het transmissiekanaal tussen de twee loadmantels verdient extra aandaeht, omdat dit nag
niet eerder voor zo'n toepassing (geleiden van pulsen) is gebruikt. Hiervoor moet men
uiteraard wei de besehikking hebben over een lange 3-fase radiaalveld GPLK.

De laden dop op de kabels is een lastig element en vereist, zoals gezegd, het afzagen van de
fasegeleiders. Dit probleem zou opgelost kunnen worden door het toepassen van een
andere, grotere 'dop', die over de fasegeleiders past. Bovendien verdient het aanbeveling am
met experimenten te eontroleren of dit probleem omzeild kan worden door te injeeteren op
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een andere locatie, tussen twee kabelmoffen, waarmee ook de te bemeten kabelafstand
wordt vergroot.

De injectie van de hoogspanningspuls zou oak gedaan kunnen worden met een stroomtang.
Op deze manier zouden de kabels voor wat betreft de injectie in de bestaande montage
kunnen blijven zitten. Oeze montage is namelijk vaak met behulp van een aardstrip langs de
loadmantels, zodat hierover de stroomtang kan worden geplaatst. Oit idee kan getest worden
met een experiment.

Om de methode van de radarmeting te kunnen gebruiken is een goede methode nodig am de
hoogspanningspuls zander reflecties te injecteren en de meetapparatuur te beschermen
tegen deze hoge spanningen. Men zou hierbij kunnen denken aan een andere pulsbron, die
wei karakteristiek is afgesloten en het meten met een probe of een clipper, die de hoge
pulsen filtert. Oit behoeft verder onderzoek.

Om de weerstandsmeting uit te breiden kan gedacht worden aan een onderzoek naar het
gedrag van hoogfrequente stromen over een aangetast (bijvoorbeeld geribbeld) oppervlak.
Indien deze stromen over dit geribbeld oppervlak een veel grotere impedantie blijken te
hebben, kan dit toegepast worden voor de detectie van gecorrodeerd oppervlak bij de
loadmantels.
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BIJLAGE 1 Foto's van beschadigde loodmantels
in de praktijk
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Cerresiediagnestiek veer loodmantelkabels

BIJLAGE 2 Getalswaarden veer de 10 kV
radiaalveld-GPLK's

BIJLAGE 2

Jute-teer isolatie

loodmantel

halfgeleidende lagen

(papier)

isolatie (papier-vet)

geleider (aluminium)

FIGUUR B2.1 Afmetingen van de 3-fase radiaal-veld GPLK

Algemene constanten:

flo = 41t·10-7 H·m-1

&0 = 8,85419.10-12 F·m-1

c = 2,99792458.108 m·s-1

Materiaaleigenschappen:

flr = 1

cn = 3,5 } jute-teer
0"1 = 10-9 0-1 m-1

Cr2 = 3,5 } papier-vet
0"2 = 10-11 0-1 m-1

Crhg = 3,5 } Y2-geleidend papier
O"hg = 0,446 0-1 m-1

Pg = 2,65.10-8 Om aluminium

Pm = 2,10.10-7 Om load

Afmetingen:

ro = 7,0 mm

rOhg = 7,3 mm

r1hg = 12,7 mm

r1 = 13,0 mm d = r2 - r1

r2 = 15,0 mm s + 2r2

2 mm
a =s = 2

71
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BIJLAGE 3 Getalswaarden voor de 10 kV Gordel
GPLK en de RG58-meetcoax

10kV Gordel-GPLK: RG-58 coaxkabel:

r, ~---jute-teer

loodmantel

__1:lT- papier-vet

aluminium

PVC

gevlochlen
koper

PE

koper

Materiaaleigenschappen: Materiaaleigenschappen:

J.1r = 1 J.1r = 1

£r1 = 3,5 } jute-teer £r1 = 4 } PVC
0"1 = 10-9 0-1 m-1 0"1 = 10-9 0-1 m-1

£12 = 3,5 } papier-vet £12 = 2,26 } PE
0"2 = 10-11 n-1m-1

0"2 = 10-15 0-1 m-1

pg = 2,65-10-8 Om aluminium Pg = 1,78.10-8 Om koper

Pm = 2,10-10-7 Om lood Pm = 1,78.10-7 Om koper

Afmetingen: Afmetingen:

ro = 19,5 mm ro = 0,45 mm

r1 = 23,5 mm r1 = 1,475 mm

r2 = 26,5 mm r2 = 1,80 mm

Dikte isoltatie tussen de twee kabels s:

Twee GPLK's:

Een GPLK en een RG-58:

Twee RG-58 coaxen:

s = 2 mm
s = 0,675 mm

s = 1,35 mm
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BIJLAGE 4 Resultaten van inleidende metingen
(RG-58 en GPLK combinaties)

0.015
I I I I I

---~--.-----------------------------_.--, , • I I

0.01 - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ,.------------._-

-0.005 - - - - - - - - - . - - - ----.: --ti . - - _: - - - - - - - :, ,. , ,. , ,

0.005 - - - - - - ~

-0.01 inkoppelpuls
bij t= 460ns

eindpuls bij - - .
t= 875ns

-0.015 - - - - - - , - - - - - - -' - - - - - - -' - - - - - - -'- - - - - - - '- - - - .

-2 o 2 4
tijd (s)

6 8

FIGUUR B4.1 Responsie van meting met twee RG-58 meetcoaxkabels

0.01 I I I I •-.------.-.----------- .. ----
I I I I I eindpuls bij

t= 114,2ns

--: ----~ --i-:----
, . ,
, , ,
, , ,
• I : I

i I

, , , , 't' . ,
I I I I I I I I

I I I I , I I I

_ _ _ _ I _ .. _ _ ... .. _ _ .. ,_ _ .. .. ~ .. .. .. .. a- .. .. _ .' _ _ _ _ Po. _ .. _ _ I _

, ,
------------------------I I I I I0.005

-0.005

inkoppelpuls
bij t =65,9ns

-0.01 I I I I , I I I-------------------------------------
I I I , I I I I

-2 o 2 4 6
tijd (s)

8 10 12 14

x 10-8

FIGUUR B4.2 Responsie van meting met een RG-58 en een 3{ase GPLK
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BIJLAGE 5 Resultaten metingen aan inkoppeling
met halfgeleidende laag

0.02 r----,--...------,------.----,---,---....,..---,-,,----r--;

0.015 ....,.... T • - • ',' •• - , •• - • " - •• ',' ••• r ••• ',' •••
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~
>
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FIGUUR 85.1 Responsie bij metingen aan kabel met halfgeleidende laag
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FIGUUR 85.2 Overdracht bij metingen aan kabel met halfgeleidende laag
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BIJLAGE 6 De opstelling voor aansluitingen op de
GPLK
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