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Samenvattin9
Dit onderzoek is gericht op criteria voor minimale stroom instelling van de direct trip
beveiliging van overstroom relais voor middenspannings netten. De beneden grens wordt
voomamelijk bepaald door het gevaar voor onterecht aanspreken bij inrush stromen van
distributie transformatoren, daarom zijn met name deze processen onderzocht. Dit is
gedaan door bestudering van een overstroombeveiliging bestaand uit een
stroomtransformator en elektromechanisch relais. Het gedrag van het relais is beschreven
door Konings [18], terwijl de invloed van de stroomtransformator op het wei ofniet
aanspreken van de direct trip van het relais in dit verslag wordt beschreven.

Daartoe zijn in een laboratorium opstelling inrush stromen van olie en giethars distributie
transformatoren en is experimenteel vastgesteld onder welke condities conventionele relais
( BBC-Sm ) hierop reageren. Zo werd een beeld verkregen van het voorkomen van
bepaalde groten van inrush stromen bij verschillende distributie transformatoren. Speciaal
is aandacht geschonken aan de invloed van de stroomtransformator die het
oorspronkelijke signaal niet aIleen verkleinen maar ook vervormd weergeven. Tevens is
een computer programma ontwikkelt in Matlab om het vervormende effect van
stroomtransformatoren te simuleren.

Uit het onderzoek blijkt dat bij overstroombeveiligingen, bestaand uit
stroomtransformatoren met een relatief laag overstroomgetal en een elektromechanisch
relais, de direct trip op 6xIN kan worden ingesteld. De vertraagde trap van het relais wordt
nu aIleen gebruikt aIs overbelasting beveiliging en kan op ongeveer lxIN worden ingesteld
met een zelf te bepalen tijd. In situaties waar het overstroomgetal van de
stroomtransformator hoog is, kan deze verlaagd worden door een weerstand in serie met
het relais aan te sluiten.
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1 Inleiding
In relatief eenvoudige stralenneten worden overstroombeveiligingen gebruikt, waarbij de
grootte van de stroom voortdurend bewaakt wordt. Een dergelijke beveiliging geeft een
uitschakelbevel bij overschrijding van een ingestelde waarde na een ingestelde tijd. In het
algemeen bestaat een dergelijke beveiliging uit een stroomtransformator van waaruit een
relais wordt aangestuurd. Deze stuurt op zijn beurt een vermogensschakelaar aan die de
stroom in het net onderbreekt (zie figuur 1-1).

Stroom-
I

p
transfonnator

I Relais

Is -

+ Bekrachtigings
spanning

Vermogensschakelaar

Figuur 1-1 Schematische weergave van een overstroombeveiliging.

Ter bescherming van mens en materiaal en voorkorning van een spannings dip behoort de
overstroom snel te worden afgeschakeld. Bij rniddenspanningsnetten van 10 kV en een
kortsluitvermogen van 350 MVA kan in de directe omgeving van een onderstation, een
kortsluitstroom optreden van enkele tientallen kilo Amperes. Een dergelijke sluiting kan
ontstaan in een transformatorhuisje waar de isolatie van de kabel uitgedroogd is. De
vlamboog die ontstaat is in principe een explosie, waardoor een transformator huisje totaal
verwoest kan worden. Bij te langzaam afschakelen ontstaat tevens schade die niet te zien
is. De grote stroom veroorzaakt magnetische krachten tussen de geleiders in de kabel. De
isolatie zal beschadigd worden en ook zullen de geleiders niet meer symmetrisch verdeeld
zijn in de kabel (zie Bijlage D). Tevens wordt de plaats waar twee ofmeerdere kabels aan
elkaar gemonteerd zijn ( de zgn. mof), mechanisch zwaar belast. Deze beschadigingen
zullen op latere tijdstippen een grotere kans op storing in het net geven.

In normale bedrijfstoestand voert het net de zogenaamde nominale stroom (IN ). Het relais
behoort nu niet te reageren. Voor grote kortsluitstromen (>5IN) zijn de meeste relais
voorzien van een zogenaamde direct trip ,deze geeft binnen 40 ms een uitschakel bevel
aan de vermogensschakelaar. De direct trip blijkt in praktijk vrijwel nooit te zijn ingesteld.
Men maakt in het algemeen aileen gebruik van de vertraagde trap. Deze staat meestal
ingesteld op een stroom van 1 Ii 1,4 keer IN. Verder probeert men de afschakeltijden zo in
te stellen dat het netgedeelte waar de kortsluiting optreedt, zal worden afgeschakeld. Dit
noemt men selectiviteit. Wil men de selectiviteit waarborgen, moet men de afschakeltijden
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staffelen. Dit houdt in dat men aan het uiteinde van een distributienet de kortste
afschakeltijden heeft en vlak bij het voedende onderstation de langste. De voeding van het
onderstation zal dan een nog hogere afschakeltijd hebben. Het komt er dus op neer dat
waar de grootste kortsluitstromen kuooen optreden ook de hoogste afschakeltijden
optreden. Deze tijden kuooen oplopen tot enkele seconden.

Uit het voorafgaande blijkt al een reden, waarom de direct trip niet gebruikt wordt : het
verliezen van de selectiviteit. Bij een fout aan het einde van het net zal het relais dat
toevallig de snelste reactie heeft een uitschakelbevel geven. Ook het onterecht aanspreken
van de beveiliging bij inschakeling van een aantal onbelaste transformatoren kan leiden tot
een onterechte uitschakeling. Bij inschakeling van een transformator treedt er een
zogenaamde inrush stroom op. Deze is het gevolg van de remanentie van het
transformator blik. In figuur 1-2 is een voorbeeld te zien van een inrush stroom.
De eerste piek van een inrush stroom kan 17 keer de top van IN bedragen.

500 r-...,....-----,---r---~-____,_--~-___,

400

300

200

-100L--~-~--~----'-----'---~-----"

o 50 100 150 200 250 300
t (ms)

Figuur 1-2 Inrush stroom van een 400kVA distributie transformator.

Door een overstroombeveiliging, bestaand uit een stroomtransformator met mechanisch
maximum tijd relais (zie Konings [18]) te bestuderen, is getracht een antwoord te
verkrijgen op de vraag hoe stroomtransformator en relais reageren op deze stroomvorm.
Aangezien het stroomsignaal een aanzienlijke gelijkstroom component bezit zou het door
de stroomtransformator getransformeerde secundaire signaal sterk vervormd kuooen zijn.
Reageert het relais hier nog op ? Asymmetrische kortsluitstromen bezitten een aanzienlijke
gelijkstroom component. Ook hier is de vraag of het relais nog zal reageren.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bestaande normen van een stroomtransformator en
zijn werking. Tevens is een model ontwikkeld m.b.v. het programma Matlab. Metingen en
simulaties met sinusvormige en asymmetrische stromen worden behandeld in hoofdstuk 3.
Waarna in hoofdstuk 4 hetzelfde wordt gedaan voor inrush stromen. Tevens is in
hoofdstuk 4 aandacht geschonken aan de grote van de inrush stromen voor verschillende
distributie transformatoren. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen
beschreven.
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Vergl. 2-1

2. Stroomtransformatoren voor beveiligingsfuncties

2. 1 Inleiding
De stroomtransformator wordt voor twee doelen gebruikt namelijk voor meting van het
stroomverbruik en voor beveiliging tegen overstromen in een net. Voor deze doelen
worden verschillende magnetische kernen gebruikt, daar in het eerste geval de stroom
nauwkeurig moet gemeten worden in het nominale stroom gebied en in het tweede geval
het secundaire stroomsignaal bij grote overstroomwaarden een betrouwbare reproduktie
moet zijn van de netstroom. De werking van beide typen is buiten verschi1lende kern
materialen (dus verschillende Jl' s) hetzelfde. We zullen echter alleen stroom
transformatoren voor beveiligingsdoeleinden beschouwen. De gehanteerde normen zijn
overgenomen uit de lEe standaard 185 [15].

_I_p_@f--IS__

Figuur 2-1. Schematische weergave van de stroomtransformator

De stroom die door het net loopt en dus aan de primaire kant van de stroomtransformator
wordt de primaire stroom genoemd ( Ip ). De stroom aan de secundaire kant, ter
bekrachtiging van het relais, wordt de secundaire stroom genoemd (Is). In normale
bedrijfstoestand zal de stroomtransformator de nominale primaire (IpN ; bijv. 500 A) en
nominale secundaire stroom (ISN; bijv. 5 A) voeren bij een nominaal vermogen ( S ; bijv.
30 VA). De overzetverhouding van de stroomtransformator is nu gelijk aan :

K= IPN

I SN

In dit transformatie proces kunnen fouten optreden. Deze fout wordt gerepresenteerd met
de transformatiefout F als maat voor de correctheid van de getransformeerde effectieve
waarde en is als voIgt gedefinieerd :

F = KIs - I p 100% Vergl. 2-2
I p

met
F : transformatiefout
K : overzetverhouding
Is : effectieve waarde van de secundaire stroom
Ip : effectieve waarde van de primaire stroom

De correctheid van de hele stroom wordt weergegeven door de samengestelde
transformatie fout Fs . Hierbij komt ook de faseverschuiving van secundaire stroom t.o.v.
de primaire stroom tot uitdrukking. De belangrijkste toepassing van de samengestelde fout
is bij omstandigheden waar een vector representatie van de stromen niet gerechtvaardigd
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kan worden. Dit is het geval bij het optreden van hogere harmonische stromen in de
secundaire windingen. Men gaat er dus vanuit dat het primaire signaal altijd sinusvormig
is. De samengestelde overzetfout voor stroomtransformatoren wordt in het
overstroomgebied als voIgt gedefinieerd :

Verg/.2-3

waann:
Fs : samengestelde overzet fout
T : periode tijd
K : overzetverhouding
ip : momentane waarde van de primaire stroom
Is : momentane waarde van de secundaire stroom.

Het overstroomgebied is gedefinieerd met behulp van het overstroomgetal. Dit is het
maximale aantal maal de nominale stroomsterkte waarbij de samengestelde overzet fout
kleiner is dan de aangegeven standaardwaarde oftewel :

Ip(FS.MAX)
n MAX = Verg/.2-4

Voorwaarde is dat het door de transformator geleverde vermogen in nominale
bedrijfstoestand onder een gegeven maximale waarde SMAX bIijft.

Een stroomtransformator voor beveiIigingsdoeIeinden ( P = protectie ) kan als voIgt
worden aangegeven :

5P8 - 30 VA - 500/5 A

De samengestelde fout Fs = 5%, het overstroomgetal nMAX= 8, het nominale vermogen
SMAX = 30 VA, en de overzetverhouding K=lpNlIsN = 500/5 = 100. In de lEe norm 185
staat verder beschreven dat het hoekverschil tussen de nominale primaire stroom en de
nominale secundaire stroom ( de hoekfout) ±60 minuten mag bedragen. Tevens behoort Fs
= ±1% te zijn bij nominale bedrijfstoestand.

Dit betekent dus dat Fs < 5% mits,
ISN<8xlsN=8x5=40A en 12SN Zlast < 30 VA~ Ziast < 30/52 = 1,2 n

2.2 Fundamente/e werking
De stroomtransformator is opgebouwd uit een aantal primaire windingen waar de
netstroom doorheen gaat. Om deze windingen is een kern gemonteerd met daarop

4



aangebracht de secundaire wikkelingen. Bij een stroomtransformator wordt de primaire
stroom bepaald door de net stroom ~ de weerstand en zelfinductie van de primaire
windingen zijn te verwaarlozen t.o.v. de netimpedantie [11]. Dit onder de voorwaarde dat
de stroom transformator nagenoeg kortgesloten is aan secundaire kant.

Beschouwen we een spoel met ijzerkem zoals afgebeeld in figuur 2-2.

Figuur 2-2. Spoel met ijzerkern

De opgedwongen stroom i induceert in het ijzer de flux cj> als gevolg van het verband
tussen de magnetische flux dichtheid B en de magnetische veldsterkte H zoals dit
afgebeeld staat in figuur 2-3.

B

H > Ni

Figuur 2-3. Hysteresiskromme

Bij verwaarlozing van de hysterese kan uit de BH -kromme het verband tussen de flux en
de stroom worden afgeleid. Een kleine stroom i veroorzaakt de flux cj> en dus ook dcj>/dt .
Voor de richtingscoefficient kan worden gesteld :

dcj> =_1_
dNi RMAGN

Vergl.2-5

Hierbij is~GN de magnetische weerstand. Beschouwen we nu de Ie Wet van Maxwell :

t H .dC = JJ(I+ OD).dA _D"'_O~) tH.dC=Ni~ H=_Ni
C A at C lij

Vergl.2-6

Waarbij lij de omtrek is van de ijzerkem en N het aantal windingen is. De flux cj> is gelijk
aan het produkt van het oppervlak A van de doorsnede van de ijzerkem en de magnetische
fluxdichtheid B oftewel cj> = BA. Vit deze vergelijkingen kan~GN worden bepaald :

5



dB d(~ d<l> ~ 1 lij
-=J..l~ =J..l~-.=-=---~RMAGN=-

dH d[NiJ dNl Iii R MAGN ~
I ij

Met J..l is de magnetische penneabiliteit.

Verg1.2-7

Op dezelfde kern sluiten we nu een tweede spoel aan met daaraan in serle een belasting Zb.
De inwendige weerstand van de spoel is gelijk aan Rt . De kern met twee spoelen
afgebeeld in figuur 2-4 is in feite een transformator.

Vergl.2-8

Figuur 2-4. Kern met twee spoelen; een transformator

Nu voIgt uit de r Wet van Maxwell voor het secundaire circuit :

fE· dC =-~II B· dA ~ fE· dC =_ d<l>
c dt A C dt

Het potentiaalverschil u is op de volgende wijze afhankelijk van de elektrische veldsterkte
E:

u = -IE.dl Vergl. 2-9

Dus met de impedanties Rt en Zb wordt de volgende vergelijking verkregen :

Vergl. 2-10

De secundaire stroom is ,opgewekt door d<l>/dt probeert het magnetisch veld aftebreken
dus:

Vergl. 2-11

met Np is het aantal prlmaire wikkelingen en Ns het aantal secundaire wikkelingen. Voor
een ideale transfonnator zal Np ip = Ns is ,in dat geval is de flux <I> = 0 en treed er geen
koppeling op. De secundaire stroom is zal dan ook gelijk zijn aan nul. Daarom zal de
resultante Np Ip - Ns is nooit gelijk zijn aan nul. Bij uitwerking van Vergl. 2-11 voIgt :

. N p • <I> R MAGN TT. 1 2 12
1s =- 1p - yerg . -

N s N s
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Vergl.2-13

Vergl.2-14

De term (<\> RMAGN )/Ns heeft dezelfde dimensie als stroom, daarom noemt men het de
magnetiserings stroom ( iM ). Deze stroom is nodig voor de flux opbouw in de kern.

. N p • •
1M =-Ip -Is

Ns

Bij open klem ( is = 0 ) is de magnetiseringstroom dus gelijk aan :

. N p •
1M =-IpNs

Hoe lager de secundaire belasting is, hoe hoger de secundaire stroom en hoe lager de
magnetiseringsstroom is.

Buiten het feit dat de secundaire wikkelingen een inwendige weerstand heeft, zorgt een
lektlux ook voor een lekreactantie. Deze lektlux ontstaat, doordat een gedeelte van de
magnetische veldlijnen i.p.v. via de trafokern, via de lucht sluiten. Dit staat afgebeeld in
figuur 2-5.

I,,,,,
I
I

<I>t.~
I
I
I
I,,,,,

Figuur 2-5. Lekjlux

De lekreactantie Ls wordt nu gedefinieerd als [10]:

L - <l>L
S - •

Is
Vergl.2-15

Het is nu mogelijk een vervangingsschema te maken voor de stroomtransformator [12].
Deze staat afgebeeld in figuur 2-6. De primaire stroom wordt door een ideale
transformator naar de secundaire stroom getransformeerd. De magnetiseringsstroom
wordt gerelateerd aan een reactantie XK . Verder zijn afgebeeld de inwendige weerstand
van de secundaire wikkelingen R1 ,de lekreactantie Ls en de belastingsimpedantie Zb .

7



Figuur 2-6. Vervangingsschema van de stroomtransformator.

2.3 Realisatie van een stroomtransformator
Voor metingen en modelvorming is een stroomtransformator gebruikt. Het ontwerp dient
aan een tweetal voorwaarden te voldoen. Het moet namelijk in de praktijk toegepast
worden en in de gehanteerde meetopstelling in te passen zijn. Als basis voor de
stroomtransformator is een klapkem ( Vacuumschmelze N2-C ) van de firma Holec
gebruikt. De gebruikte methode ter bepaling van transformatie verhouding, samengestelde
overzetfout en overstroomcijfer zijn eveneens afkomstig van de firma Holec en staat
vermeld in Bijlage B.

In de laboratorium opstelling, toegepast bij de metingen, zal een distributie transformator
(400 kVA., 10 kV/400V dy7) worden gebruikt. De transformator wordt in normale
bedrijfstoestand gevoed met een gekoppelde spanning van 10 kV, zodat de nominale
stroom in een fase aan de voedende kant gelijk is aan :

I = S = 400 =23 A
.J3xu .J3xlO

Vergl. 2-16

De primare nominale stroom die de stroomtransformator in deze opstelling voert, bedraagt
dus 23 A. De maximale piek van een inrush stroom kan maximaal24xIN = 552 A [16]
bedragen. Tevens is het gebruikte BBC-Sm relais geschikt voor het voeren van nominale
stromen van 2,5 A en 5 A., zodat de nominale secundaire stroom van de stroom
transformator 2,5 A of 5 A moet zijn.

Bij navraag bij de NY PNEM bleek een veel voorkomend type stroomtransformator de
5P20 , S = 30 VA met ISN = 5 A te zijn. Bij een lage primaire nominale stroom van 25 A
en een secundaire nominale stroom van 5 A kan het overstroomgetal behaald worden door
het toepassen van 88 primaire windingen en 440 secundaire windingen (zie Bijlage A). Dit
is praktisch niet realiseerbaar. Gekozen is voor een configuratie van het type 5P8, S=30
VA., K =IpN I ISN = 25 A 15 A = 5. De stroomtransformator heeft 32 primaire- en 160
secundaire wikkelingen. De inwendige weerstand van de secundaire windingen is gemeten
en bedraagt ~ = 0,6 n en de lekflux wordt verwaarloosd.

Tijdens de metingen is aan de secundaire kant van de stroomtransformator het BBC-Sm
relais aangesloten, waarbij gekozen is voor een nominale stroom van 5 A. De gemeten
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impedanties behorende bij deze nominale stroom staan vermeld in tabel 2-1. Met een
gemeten weerstand van de kabels naar het relais van Rtc = 92 mn ,bedraagt de totale
belastingsweerstand~ = 126 mn en de belastings inductie Lb = 0,35 mHo Deze waarden
zorgen voor een lagere belasting dan 30 VA bij nominale stroom, zodat het overstroom
getal nu 10 bedraagt ( zie Bijlage A)

Tabel 2-1. Impedanties,reactanties en resistanties van een BBC-Sm relais (f =50 Hz).
IN Z R X L

(A) (n) (n) (n) (mH)
2,5 1,22 0,147 1,21 3,85
5 0,254 34.10.3 0,22 0,35

Het vervangingsschema van de gemaakte stroomtransformator en BBC-Sm relais is
afgebeeld in figuur 2-7, waarbij de lekflux is verwaarloosd. Dit schema met waarden is
gedurende de verdere verslagiegging van kracht.

t
~

u, 1:~

0,35 mH

~=0,6n

. , ~. -a..1= I
p

___

p N
s

Figuur 2-7 Vervangingsschema van de stroomtransformator met BBC-Sm relais

2.4 Modelvorming van de stroomtransformator
Ter verificatie van de metingen en toetsing van de theorie aan de praktijk is met het
programma Matlab een simulatie gemaakt. Als invoer wordt een gemeten primaire en
secundaire stroom ingelezen in ASCII formaat. De uitvoer bestaat uit een afbeelding van
de gemeten secundaire en gesimuleerde secundaire stroom. Tevens bestaat er de
mogelijkheid de flux <I> en de magnetiserings stroom iM als functie van tijd aftebeelden.

Ten grondslag aan het modelligt figuur 2-7 en de bijbehorende vergelijkingen zijn als
voIgt :

Vergl.2-17

Verg1.2-18

'(R ). L disUs = I +Rb Is + b-
dt

Vergl.2-19
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De magnetiseringsstroom iM is athankelijk van de flux <I> volgens de hysteresis kromme [1],
zodat voor de magnetiseringsstroom voIgt :

iM = f(<I»

Hierbij is de flux gerelateerd aan de spanning u's [3] volgens :

d<l> t

u' =- ~ <I>=Ju' dt
S dt S

o

Vergl. 2-20

Vergl.2-21

Het verband tussen de flux en de magnetiseringsstroom kan afgeleid worden uit de B,H
karakteristiek die verstrekt is door Holec (afgebeeld in Bijlage A). Hier wordt echter Diet
de hysterese in kaart gebracht, daarom is deze gemeten volgens de methode beschreven in
Bijlage E. De gemeten ( <I>,iM )- karakteristiek staat afgebeeld in figuur 2-7.

0.25,---------,------,-----.-----------,

0.2 .

0.15 .

0.1 .

0.05 .

~ 0 ....

-& -0.05 .

..Q.1 , , .

-0.15 .

-0.2 .

-o.~5000 -500 o
i.. (mA)

500 1000

Figuur 2-7 Gemeten Hysteresis kromme (fjJ, iM )

De hysteresis kromme heeft een maximale breedte van 250 rnA. Bij verwaarlozing van de
hysterese in het model zal bij een nominale secundaire stroom van 5 A, ten hoogste een
afwijking van 0.25/5= 5% optreden. Bij kortsluitingen en inrush stromen zal de secundaire
stroom een aantal keer de nominale stroom bedragen en de maximale breedte van
hystereses kromme blijft 250 rnA. Voor deze situaties is de fout in het model veroorzaakt
door het verwaarlozen van de hysterese dus kleiner dan 5%. Op grond hiervan is besloten
het hysterese effect te verwaarlozen.

Om nu de functie iM = f (<I» te bepalen, worden voor iedere flux waarde de twee
bijbehorende magnetiseringsstroom waarden gemiddeld en uitgezet in een (iM ,<1»

karakteristiek. De magnetiseringsstroom is nu uitgezet in een logaritrnische schaal, zodat
tussen de saturatie punten (1<1>1 = 0,21 Vs) er een rechte lijn door de punten getrokken kan
worden. Door interpolatie is nu de functie ft<1» te bepalen tot en met de punten 1<1>1 ~ 0,21
Vs.
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Voor fluxwaarden groter dan 1<1>1 = 0.21 Vs is de kern volledig in saturatie. Het blijkt dat
de maximale fluxdichtheid BMAX , gelijk is aan 2 T bij kamertemperatuur (Bijlage B). De
hierbij behorende flux <!>MAX met de gegeven configuratie voor de stroomtransformator is :

<l>MAX = N s ·BMAX·A = 160.2·8,4.10-4 ~ 0,27Vs Vergl.2-22

Vergl.2-23

Met Ns is het aantal secundaire windingen en A is de oppervlakte van de doorsnede van de
trafo kern (zie Bijlage A). Zoals al eerder vermeld bedraagt de maximaal voorkomende
top van de te meten inrush stroom op bij 24xIN = 552 A. Getransformeerd naar secundaire
zijde is dit dus een maximaal voorkomende top van 552/5 =110,4 A. De maximaal
effectieve secundaire sinusvormige stroom voorkomend bij de metingen en simulaties
bedraagt 40x5 = 200 A .

Om het verloop van de functie f(<I» voor flux waarden groter dan 0,21 Vs te bepalen,
wordt nu aan de gemeten punten, de punten (<1>, iM ) = (0,26 Vs, 300 A) en (<1>, iM ) = (
0,26 Vs, -300 A) toegevoegd. Zodat door interpolatie van de punten (<1>, iM ) = (0,26 Vs,
300 A) en (<1>, iM ) = (0,21 Vs, 845 rnA) de functie voor waarden van de flux groter dan
0,21 Vs gevonden wordt. De functie f (<I» is nu als voIgt gedefinieerd :

i M = f( <1» = 10-9.1+43.7IeJll 0,21 < <I>

i M =f( <1» =10-1.5+7.0IeJll °::;; <I> ::;; 0,21

iM = f( <1» = _10-1.5+ 7.oleJll -0,21 ::;; <I> <°
i

M
= f(<I» = _10-9.1+43.714>1 <I> < -0,21

Deze functie (de lijn) staat afgebeeld in figuur 2-8 met de meetpunten van de hysteresis Ius
(x ).

..Q.2 ..Q.1 0 0.1 0.2 0.3
, (Va)

2000

1500

1000

500

l 0
~

-500

-1000

-1500

-2000

300

200

100

g 0
~

-100

-200

-300
..Q.2 ..Q.1 0 0.1 0.2 0.3

,(Va)

Figuur 2-8 Berekende functie iM = f((J) (f((J) aangegeven met de lijn, de meetpunten
staan aangegeven met 'x ')

Bij beschouwing van de vergelijkingen 2-17 tim 2-21 kan het simulatie programma gezien
worden als een teruggekoppeld regelproces. Dit is afgebeeld in figuur 2-9.
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Figuur 2-9 Blokdiagram van het simulatie programma ctrafo.m

De primaire stroom is een gemeten signaal dat gesampled is met een sampletijd van
Ats=O,l ms, het signaal is dus gediscretiseerd. Ieder sample is genummerd van 1 tot N met
index 'n', zodat de vergelijkingen 2-17 tim 2-19 overgaan in :

, ()-(R R)' () L is (n)-i s (n-1)usn - I + b 1s n + b --=-...:---:....-..---::.-------=--
Ats

Verg1.2-24

Verg1.2-25

Vergl.2-26

Vergl. 2-29

Vergl. 2-28

Vergl.2-27

Voor het bepalen van de flux <I> uit de integraal van de spanning u's wordt de
samengestelde trapeziumregel gebruikt [14] :

b NXj N b
I(f) = Jf(x)·dx= L Jf(x)·dx ~L t~[f(Xi_I)+f(xJ]

·1 ·1 Na 1= Xi_l 1=

Als deze wordt toegepast in het programma voIgt de uitdrukking:

<I> = fAts u's (n) + u's (n -1) ~
n=1 2

"'() "'( ) AU'S (n) + u's (n -1)
'I' n ='I' n - 1 + titS ---='--'-'-----=:......:....--=-

2
Voor discretisatie van de magnetiseringsstroom voIgt nu :
iM(n) = 1O-9.1+43.71«ll(n)1 0,21 < <I>(n)

iM(n) = 1O-I.s+7.01«ll(n)1 0:5 <I>(n):5 0,21

iM(n) = _1O-I.s+7.01«ll(n)1 -0,21:5 <I>(n) <°
iM(n) = _1O-9.I+43.71«ll(n)1 <I>(n) < -0,21
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Deze vergelijkingen zijn nu geYmplementeerd in het programma ctrafo.m , waarvan de
listing staat afgebeeld in Bijlage D. Het programma wordt echter onstabiel als iM(n -1) > >
i'p(n). Dit komt voor als iM(n-2)« iM(n-1). Om dit risico te verminderen worden in het
bestaande primaire signaal tussen twee bestaande primaire stroom samples (resp. n = Q en
n = R ) drie extra waarden gevoegd door het middelen van de bestaande waarden volgens:

ip(QQR) = ip(R)+3i p(Q)
4

ip(QR) =ip(R)+ip(Q) Vergl.2-30
2

. (Q ) _ 3i p(R)+i p(Q)
1p RR - ----=c.....:........:...-----:......:....-;;.-

4
De sample tijd wordt hierdoor verkleind met een factor 4 t.o.v. haar oude waarde, dus
Ats=2,S.1O-s s.

o
.......
~ -10

-20

60-20 0 20: 40
I

o \ I
I I
I I
I I •

(i) .; "--_-_ : I I • : :> -0.1 : :.~ : : .
........ • I' I •

-e- -0.2 .~ ~ ; ~~.;;; .~ ~~.~. \ ,';;"

~ 0 ~ ~ 00
Orr---~r---"""====~~~==::::::--:-~r=~---,

I

B

• '"0 ••••••••••••• : •••••••••••• ,.: ••••••. . .

~ 0 ~: ~ ~
I

t (rna):
I I
• I

A AI

. .-5 ., .............................•......

I I

-15 .: :....... ~ : .
. . . I' • .

.......«
- -10.~

Figuur 2-10 Voorbeeld van een simulatie met ctrafo.m (de gemeten primaire stroom
(gestippeld), de gesimuleerde secundaire stroom, de gesimuleerde flux en de

gesimuleerde magnetiseringsstroom)

In figuur 2-10 zijn de resultaten voor een inrush stroom van een simulatie weergegeven.
De gemeten primaire stroom is getransformeerd naar de secundaire kant (dit is dus i'p).
De primaire stroom heeft een grote gelijkstroom component. Doordat de
magnetiseringsstroom verwaarloosbaar klein is zal de secundaire stroom in eerste instantie
ook een gelijkstroom component bezitten. De spanning u's voortkomend uit vergelijking
2-19 heeft dus dankzij de secundaire stroom een grote gelijkspannings component en
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wordt tot het tijdstip Al niet positief. De veroorzaakte flux 4> die gelijk is aan de integraal
van de spanning u's (zie vergl. 2-21) zal dus tot dit tijdstip trapsgewijs toenemen. Op de
tijdstippen dat de secundaire stroom gelijk aan nul is, zal de spanning u's gelijk aan nul zijn
en de flux 4> zal dus constant blijven.Tot aan het tijdstip A is de flux kleiner dan -0,2 Vs,
zodat de magnetiserings stroom tot het tijdstip A verwaarloosbaar klein blijft.

De samenhang tussen de flux 4> en de magnetiseringsstroom iM blijkt uit figuur 2-11 (biz.
14). Bier zijn de flux en de magnetiserings stroom afgebeeld als functie van de tijd en de
magnetiseringsstroom als functie van de flux ( iM = it4» ). Door het volgen van de
gestippelde lijn behorend bij tijdstip A van de opgedwongen flux 4> naar de ( iM ,4> )
karakteristiek wordt de bijbehorende magnetiserings stroom bepaald. Door het volgen van
de gestippelde lijn ontstaat de ( iM,t ) karakteristiek.

Op het tijdstip Al bereikt de flux zijn eerste maximum en is er een duidelijk verschil te zien
tussen de gesimuleerde secundaire stroom en de gemeten primaire stroom. Na het tijdstip
Al wordt de magnetiserings stroom zo groot dat de secundaire stroom negatief wordt en
dus ook de spanning u's negatiefwordt. Dit houdt in dat de flux zal afnemen. Door
afname van de flux zal de magnetiseringsstroom nu ook afnemen (zie figuur 2-11).
Zodat 5 ms voor tijdstip B de magnetiseringsstroom zo klein is dat de secundaire stroom
niet meer negatief is en de primaire stroom weer kan volgen. Als gevolg hiervan neemt de
flux weer toe en zal op tijdstip B de magnetiseringsstroom een nieuw maximum hebben.
Waarna de secundaire stroom weer negatief wordt en dus zal, zoals al eerder beschreven,
de flux weer afnemen.

_ :~\~::: :..................•.................., f:

~
-eo

~.15 .....

~.2 . ------~

o 20,40 60 80 :

: t(ms) 0 : :

: :,'(
:. 20 I j
~---~---------- ---~-- ------ -----

A', .14O ~
.--... --... --.. --...~===:;::===:::=t::=--

B 60 ~

80

10C?2OL-~---'_15---_--':10---:------:0

i,., (A)

Figuur 2-11 Het verband tussen de flux fjJ en de magnetiseringsstroom iM
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3 Sinusvormige en asymmetrische stromen

3.1 Inleiding
Een stroomtransformator krijgt in praktijk drie soorten signalen aangeboden aan zijn
primaire kant. Het sinusvormige 50 Hz signaal in normale bedrijfstoestand ( de
effectieve nominale stroom IN ), bij overbelasting ( IN < I < 21N) en bij symmetrische
kortsluitingen ( I» 21N ). Bij storingen in het net zijn de kortsluitstromen vaak
asymmetrisch. Dit is het geval bij :
• tweefasenkortsluiting zonder aarde
• tweefasenkortsluiting met aarde
• eenfasekortsluiting ( aardsluiting )
De tijdsconstanten van een dergelijk signaal kunnen in een middenspanning net tussen
de 20 ms en 100 ms liggen. Voor deze signalen is het van belang dat het relais
aangesloten op de secundaire kant van de stroomtransformator reageert volgens de
ingestelde stroom-tijd karakteristiek. Tevens treden er bij het inschakelen van onbelaste
transformatoren zgn. inrush stromen op.

Het gedrag van een stroomtransformator met daarop aangesloten het BBC-Sm relais
wordt besproken in dit hoofdstuk voor sinusvormige en asymmetrische stromen.
Hiervoor zijn metingen uitgevoerd, waarbij de primaire en secundaire stroom van de
stroomtransformator is gemeten. Verder is de contact spanning van het relais gemeten,
zodat de reactie tijd van het relais bepaald kan worden. De gemeten secundaire stroom
wordt vergeleken met de gesimuleerde secundaire stroom. De simulatie is gedaan met
het programma ctrafo.m dat beschreven is in paragraaf2.4.

De gebruikte stroomtransformator is beschreven in paragraaf2.3 en is van het type:
5P8 - 30 VA - K=IpN / ISN = 25/5 A =5

Doordat aan secundaire kant van de stroomtransformator het BBC-Sm relais is
aangesloten, bedraagt het overstroomgetal 10 (zie paragraaf2.3 en Bijlage A). Bij alle
metingen is de direct trip van het BBC-Sm ingesteld op 6xIN( IN is primair gelijk aan
25 A) en de vertraagde trap op lxIN met een uitschakeltijd van 1 seconde.

Door Konings [18] zijn soortgelijke metingen uitgevoerd met hetzelfde relais. Bij deze
metingen is echter geen stroomtransformator opgenomen in de meetopstelling, zodat
het BBC-Sm relais een onvervormd signaal krijgt aangeboden. Voor een verdere
beschrijving van zijn metingen wordt verwezen naar Konings [18].

3.2 Meetopstellingen
Bij de metingen is het meetschema volgens figuur 3-1 gebruikt. De symbolen staan
voor:

eJ(t) Spanningsbron 220V (Harde bron)
Ap Stroommeting primair (trafo shunt; 1:5000; R = 10 n, zodat 2 mV + 1 A)
As Stroommeting secundair (trafo shunt; 5x doorgestoken; 1:5000; R = 10 n

zodat 10mV + 1 A)
ZB Belastings impedantie
ZR Relais belastings impedantie
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De signalen zijn gemeten met de Bakker 2570 Signal Analyzer. Verder is ook de
contactspanning van het relais gemeten, zodat de tijd van bekrachtiging vastgesteld
kon worden.

De belastings impedantie is voor sinusvormige stromen resistief en wordt gevarieerd
van 88 mO tot 9 O. Voor het realiseren van de asymmetrische stromen wordt een
inductieve belasting gebruikt. Deze bestaat uit 8 spoelen die in serie of parellel worden
geschakeld ter realisering van de verschillende stromen. Een spoel heeft de volgende
eigenschappen :
• R = 174,3 mO en L = 2,35 mH

h kv hil . 2;r50L 7 0

• oe ersc qJ = lnvtan ~ 7
R

• De tijdsconstante t = LIR = 13,5 ms

Stroomtransfonnator

Figuur 3-1. Meetschema sinusvormige en asymmetrische stromen.

Aangezien de verhouding van R en L hetzelfde blijven bij het in serie of parallel
schakelen van de spoelen, blijven ook t en q> hetzelfde. Verder is de te realiseren t

klein t.O.v. de praktijk waarde die over het algemeen groter ofgelijk aan 20 ms is. Om
een zo groot mogelijk asymmetrie te verkrijgen is ingeschakeld op een spanning
nuldoorgang.

3.3 Meetresultaten
In Bijlage F staat een tabel met de gemeten topwaarden van de gemeten primaire en
secundaire stromen en de tijd dat het relais reageerde. Ditzelfde staat vermeld in
Bijlage G voor asymmetrische stromen. Afbeeldingen van de gemeten stromen staan
afgebeeld in Bijlage H (voor sinusvormige stromen) , Bijlage I (asymmetrische
stroomvormen). Met Ip de primaire stroom ( gestippeld weergegeven) en Is de
secundaire stroom getransformeerd naar primaire zijde. Naast iedere figuur staat
vermeld in welke file de meetdata is opgeslagen en hoeveel maal IN ( = 25 A) de
gemeten primaire stroom is.

Sinusvormige stromen
De gemeten overzetverhouding K kan berekend worden met de nominale stroom
waarden uit Bijlage F :
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I PN 34,8/ -fi 24,6
K=-= =-=49

I SN 7,08/ -fi 5 '
Vergl. 3-1

Gemeten is voor primaire stromen van IN < Ip < 38,4IN. De gemeten samengestelde
transformatie fout Fs is uitgezet in een grafiek t.o.v. de gemeten effectieve primaire
stroom gedeeld door nominale effectieve primaire stroom. Dit staat weergeven in
figuur 3-2. Hetzelfde is gedaan voor de overzetverhouding K en de transformatiefout F
en is afgebeeld in Bijlage J. Bij een primaire stroom van 14IN is de samengestelde
transformatie fout groter dan 5%. Tabellen behorend bij de grafieken staan in Bijlage
F.
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Figuur 3-2 Gemeten Fs hi) verschillende sinusvormige primaire stromen

Vergl. 3-2

Asymmetrische stromen
Vit bovenstaande metingen blijkt dat bij Ip < 14INalleen de invloed van de asymmetrie
optreedt. Als de primaire stroom groter is dan deze waarde komt de verzadiging van
de kern ook tot stand door te grote stroom en niet door de gelijkstroom component.
Dit is te zien in de afbeeldingen van Bijlage G. Bij grotere stromen is in de eerste halve
periode de invloed van de gelijkstroom component nog zichtbaar. Bij Ip < 14IN blijkt
ook dat na anderhalve periode het effect van gelijkstroom component weg is. Om de
fout die optreed bij het transformeren van primaire stroom in kaart te brengen wordt de
samengestelde transformatie fout als functie van de tijd gelntroduceerd. Deze is
gebaseerd op de virtuele stroom [17], die gedefinieerd is als:

IFiyIRT(t) = -- Ji 2 d't
t - to I

o

Hierbij is i de momentane stroom en to het tijdstip van aanvang van het signaal. De
virtuele stroom is in principe de momentane effectieve waarde van de stroom. Bij
substitutie van deze stroom in de definitie van de samengestelde transformatie fout
(vergl. 2-3) wordt het volgende verkregen :
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1 J(Ki s - ip)
2

dt J(Ki s - i p) 2 dt
t - to to 10

FS (t) = ---'--------;====--100% = --'--------;====--100%
1 t 2 1

-_ f(i p) dt f(ipf dt
t tOto to

Vergl.3-3

Het maximum van de virtuele primaire stroom treed op gedurende de tijd dat het
signaal een gelijkstroom component heeft. Tevens treedt gedurende deze tijd de
maximale Fs(t) op ( zie Bijlage K). In figuur 3-3 is de maximale Fs(t) uitgezet t.o.v. de
maximale virtuele primaire stroom.

100.----...,....-----.-----.---.-------,---------.---.-------,
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Figuur 3-3 Gemeten Fs (}v1ax) voor asymmetrische stromen

De karakteristieken in de figuren 3.3 en 3.2 zijn vergelijkbaar, omdat bij continue
sinusvormige stromen, de virtuele stromen (primair en secundair) constant zijn en dus
gelijk aan de effectieve waarde. Het valt op dat voor asymmetrische stromen bij een
virtuele stromen groter dan 5IN de maximale afwijking groter dan 5 % bedraagt. Bij
12IN is dit al ongeveer 70 %.

Het relais
In figuur 3-4 staat de stroomtijd karakteristiek afgebeeld van het BBS-Sm relais, voor
asymmetrische en sinusvormige stromen. De gemeten waarden zijn voor het
sinusvormige signaal afgebeeld met '0' en voor het asymmetrische signaal met '*' en
komen voort uit de tabellen van de bijlagen F en G. De ingestelde karakteristiek staat
afgebeeld met een stippellijn. De door Konings [18] gemeten karakteristiek zonder
stroomtransformator voor sinusvormige stromen is afgebeeld met een vaste lijn.

Bij sinusvormige stromen geeft de direct trip van het relais voor het eerst een uitbevel
bij 5,7IN . Het relais blijft voor aIle gemeten velVormde signalen reageren met een tijd
van 80-90 ms. Verder heeft de verzadiging van de stroomtransformator geen invloed
op de reactie van het relais. Aangezien de meetpunten de gemeten karakteristiek van
Konings volgen. Hierbij moet worden vermeld dat de bij de asymmetrische stromen
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horende tijdsconstante 't = 13,5 ms kleiner is dan de in distributienetten voorkomende
tijdsconstanten.

• J _!!ll_!Ill1f;ilbl:-:CIIIol' ' ..................•..•.

-~-
I

I

I ~--------------

Figuur 3-4 8troom-tijd karakteristiek van het BBe-8m relais (--: ingesteld, _ :
metingen Konings, 0 : sinuvormige stromen, * : asymmetrische stromen )

3.4 Simulaties
Met het programma ctrafo, beschreven in paragraaf2.4 zijn een aantal simulaties
uitgevoerd met als invoer de gemeten primaire signalen van beide stroomvormen. In de
figuren afgebeeld in bijlage L, staan de gemeten (gestippeld) en gesimuleerde
secundaire stromen voor sinusvormige stromen. In Bijlage M staat ditzelfde voor de
asymmetrische stromen. Er treden afwijkingen op bij de simulaties. De fout in de
simulaties wordt gerepresenteerd met de simulatie fout FSIM ,die wordt afgeleid door
voor de termen Kis en ip in vergl. 3-3 respectievelijk iSIM en is te substitueren :

t

f(i SIM - is) 2 d't

to 100%
tf(i s )2 d't

to

Vergl.3-4

Waarbij de iSIM de momentane waarde van de gesimuleerde secundaire stroom is.
In de tabellen vermeld in bijlagen F en G staan de berekende procentuele fouten
weergegeven. Bij sinusvormige stromen is in stationaire toestand de fout constant. Bij
asymmetrische stromen treedt er een maximum op van de simulatie fout gedurende de
tijd dat het primaire signaal een gelijkspanning component heeft. In dit tijdsinterval
treedt ook het maximum van de virtuele primaire stroom. In figuur 3-5 is duidelijk te
zien dat bij een input van een primaire sinusvormige stromen tot lOIPN de fout beneden
5 % blijft en dat deze fout voor een primaire sinusvormige stroom van 40IPN stijgt tot
ongeveer 20 %.
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Figuur 3-5 Berekende fout in de simulaties (FSIM) bi} sinusvormige primaire stromen

In figuur 3-6 staat de maximale simulatie fout weergegeven als funetie van de
maximale primaire virtuele stroom genormeerd naar de nominale primaire stroom. Ret
blijkt dat voor waarden van de maxirnale primaire virtuele stroom groter dan 5IPN ,de
simulatie fout groter is dan 10 %. De maxirnale simulatie fout bedraagt ongeveer 42 %
bij ivirt(Max) = 31IPN .
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Figuur 3-6 Berekende maximalefout in de simulaties (FSIM (Max)) bi) asymmetrische
primaire stromen
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4 Inrush stromen

4.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk zijn aan een stroomtransfonnator sinusvormige en
asymmetrische stromen aangeboden. De inrush stromen die optreden bij het
inschakelen van een onbelaste distributie transfonnator zullen in dit hoofdstuk worden
besproken. Deze signalen zullen worden aangeboden aan de overstroombeveiliging,
bestaand uit de stroomtransfonnator met het relais zOals besproken in hoofdstuk 3.
Oftewel de beschreven stroomtransfonnator van het type 5P8 ( S = 30 VA) en het
BBC-Sm relais.

Voor het creeren van de inrush stromen is gebruik gemaakt van twee verschillende
distributie transfonnatoren met beiden een hetzelfde vennogen ( S = 400 kVA),
dezelfde primaire en secundaire spanningen ( 10 kV/400 V), maar met verschillend
isolatie materiaal uitgevoerd en wei olie en giethars. Tevens heeft de olie transfonnator
klokgetal Dy5 en de giethars transfonnator klokgetal Dy7. De nominale stroom die
door een fase van de voedende kabel van de distributie transfonnatoren ( ITN ) wordt
gevoerd is gelijk aan :

S 400
I TN = h = h =23A Vergl. 4-1

"\J3 xU "\J3 x 10

Bij het inschakelen van de onbelaste giethars transfonnator treden er maximum inrush
stromen op die 24 keer de effectieve nominale stroom kunnen zijn. Terwijl een kans
van 50 % bestaat dat de inrush stroom groter ofgelijk is aan 12xITN (zie Bijlage N ).
Voor de olietransfonnator zal een dergelijke kansverdeling zOals afgebeeld in Bijlage N
gemeten worden. Tevens wordt bij metingen met de olietransfonnator gebruik
gemaakt van de aI beschreven 5P8 ( S = 30 VA) stroomtransfonnator en een
maximum stroom-tijd relais van het merk Siemens (7SJ55) als overstroombeveiliging.
Zoals aI eerder venneld bedraagt het overstroomgetal 10 van de stroomtransfonnator
met aan de secundaire kant het BBC-Sm relais. De impedantie van het Siemens relais is
echter lager en heeft een weerstand van R = 21,9 mn en een inductie van L = 0,083
mH, zodat bij verwaarlozing van de inductie de totale impedantie ZRS bij f= 50 Hz
gelijk is aan 0,03 n . Het overstroomgetal blijkt na berekening volgens Bijlage A gelijk
te zijn aan nMAX = 12.

Bij het BBC-Sm relais, gebruikt bij de metingen aan de giethars transfonnator, is de
direct trip weer ingesteld op 6xIN(IN = 25 A) en de vertraagde trap ingesteld op 1xIN.

Bij het Siemens relais, gebruikt bij de metingen aan de olie transfonnator, is de direct
trip echter ingesteld op 2xIN. Voor aile inrush stromen moeten de relais niet
aanspreken. De inrush stroom bezit echter een grote gelijkspanning component,
waardoor de kern van de stroomtransformator in verzadiging raakt. De secundaire
stroom zal vervonnd zijn. Hoe reageren de relais op dit vervonnde signaal en in welke
mate is de stroom vervonnd ? Tevens zullen met het programma ctrafo.m een aantal
simulaties worden gedaan door gebruik te maken van de meetgegevens.
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4.2 Meetopstelling
Bij de metingen is gebruik gemaakt van het meetschema zoals dit staat afgebeeld in
figuur 4-1. Dit schema geld voor de metingen met de olie en giethars distributie
transformator. Bij metingen met aan de olie transformator is gebruik: gemaakt van een
olie arme schakelaar (Hapam Type OAS 12/6) als vermogensschakelaar. Bij de
metingen aan de giethars transformator is gebruik gemaakt van een Rollarc contactor
,SF6 geisoleerd en van het merk Merlin Gerin. De symbolen in figuur 4-1 staan voor:

Gekoppelde spanningsbron van 10kV (sinusvormig)
Stroommeting primair (trafo shunt; 1:5000; R = 10 n, zodat 2 mV + 1 A)
Stroommeting secundair (trafo shunt ; 5x doorgestoken ; 1:5000 ; R = IOn
zodat 10mV + 1 A)
Stroommeting respectievelijk fase V en W (trafo shunt; 1:5000 ; R = 10 n,
zodat 2 mV + 1 A)
Relais belasting impedantie
Een vermogensschakelaar

De signalen zijn weer gemeten met de Bakker 2570 Signal Analyzer. De distributie
transformatoren zijn onbelast. De stroomtransformator is aangesloten op fase R. Van
de fasen S en T wordt aileen de netstroom gemeten. Ook nu is de contactspanning van
het relais gemeten.

~(t)

"'------------fAT)----------:--..r

R

s

T

Figuur 4-1. Meetschema inrush stromen.

Er zijn 119 metingen uitgevoerd met de olie transformator. De schakelaar Sis hierbij
op volkomen willekeurige tijdstippen gesloten. Bij de laatste 50 metingen is het
Siemens relais aangesloten geweest. Met de giethars transformator zijn 30 metingen
verricht met als doel een zo groot mogelijke inrush stroom te verkrijgen. Daarom is de
kern voorgemagnetiseerd, door een gelijk stroom van 15 A aan te brengen op fase U
aan secundaire kant voor een meting.
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4.3 Meetresultaten
De metingen zijn te splitsen in metingen met de olie en giethars distributie
transformator. De meetresultaten staan vermeld in de tabellen 0-1 (olie) en 0-2
(giethars) van Bijlage O. De metingen met de olie transformator hebben als
belangrijkste doel het vastleggen van een kansverdeling voor het voorkomen van een
maximale inrush stroom van de distributie transformator in procenten. De metingen
met de giethars distributie transformator hebben als doel het aantonen van de
filterwerking van de stroomtransformator. Waardoor onterecht aanspreken van de
direct trip van het BBC-Sm relais mede wordt voorkomen.

Giethars distributie transformator
In tabel 0-2 staan de absolute maxima van de stroom (Ip ) van fase R vermeld, de
bijbehorende maximale virtuele stroom ( iPvirt (Max) ), de waarde van de samengestelde
transformatie fout als functie van de tijd op het tijdstip dat de maximale virtuele stroom
optreed (Fs (iPvirt (Max» ) en de maximale waarde van de samengestelde
transformatie fout als functie van de tijd (Fs (Max». De virtuele stroom en
samengestelde transformatie fout als functie van de tijd zijn gelntroduceerd in
paragraaf3.3 . In figuur 4-2 staan de primaire (gestippeld) en secundaire (terug
getransformeerd naar de primaire kant van de stroomtransformator) stroom, de
primaire virtuele stroom en de samengestelde transformatie fout als functie van de tijd.
Hierin staan ook de eerder genoemde maxima vermeld.
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Figuur 4-2 Gemeten primaire (gestippeld) stroom, secundaire stroom, de virtuele
primaire stroom en de samengestelde transformatie fout (rush. OJJ).
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Aangezien de direct trip van het BBC-Sm relais ingesteld is op 6xIN = 150 A is deze
waarde ook afgebeeld in figuur 4-2. Te zien is dat gedurende 75 ms de primaire
virtuele stroom groter is dan de ingestelde waarde. Na 5 ms ( vanafde aanvang van het
primaire signaal ) stijgt de samengestelde transformatie fout sterk, zodat het bij de
maximale waarde van de virtuele stroom al 24 % bedraagt en uiteindelijk zelfs 83 %
bedraagt. Het relais reageert niet voor dit signaal. Bij aHe metingen gedaan met deze
opstelling reageert het BBC-Sm relais niet. Na de eerste piek van de inrush stroom (20
ms na inschakeling) is de stroom transformator in verzadiging en is de samengestelde
transformatie fout gelijk aan 50 %. Als maat voor de afwijking van de stroom
transformator zal de samengestelde transformatie fout ten tijde van het optreden van
het maximum van de virtuele stroom genomen worden. De hierbij horende maximale
stroom ip is genormeerd naar de nominale distributie transformator stroom ( ITN ),

zodat m.b.v. Bijlage N een idee verkregen kan worden over de kans op een bepaalde
inrush stroom en de bijbehorende fout van de stroomtransformator.
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Figuur 4-3 De samengestelde transfarmatie fout ap het tijdstip dat de virtuele stroom
maximaal t.a. v. de absalute maximale inrush stroom genarma/iseerd naar de

naminale distributie transfarmatar straam (400 kV).

In figuur P-l van Bijlage P staat Fs (iPvirt (Max)) uitgezet t.O.V. iPvirt (Max)
genormaliseerd naar IpN (=25 A) en in figuur P-2 van dezelfde bijlage staat Fs (Max)
uitgezet t.o.v. iPvirt (Max) genormaliseerd naar IpN.

De gerealiseerde inrush stroom bedraagt ten hoogste 485,5 A (21, lITN ). In Bijlage Q
staan een aantal gemeten primaire en secundaire stromen weergegeven. Bij alle
metingen is duidelijk dat na de eerste stroompiek de secundaire stroom de primaire
stroom niet kan volgen. De tweede secundaire piek is aanzienlijk kleiner. Verder is het
zo dat bij kleine inrush stromen (de eerste stroompiek heeft een waarde rond 51TN ) het
signaal symmetrischer wordt.

Olie distributie transformator
Tabel 0-1 vermeld de absolute maxima van de stroom ( iR , Is, IT ) van iedere fase en
de file, waarin de gemeten stromen als functie van de tijd zijn vastgelegd. Tevens staat
vermeld ofhet Siemens relais is aangesloten geweest. De grootste maximale inrush
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stroom van de 119 metingen is vastgelegd in de file olin.002, deze bedroeg 268,8 A in
fase R. In figuur R-l van Bijlage R staat de relatieve kansverdeling van de gemeten
absolute maximum inrush stromen weergeven voor de fasen R, S en T. In fase R
worden hogere maximale inrush stromen gemeten dan in de andere twee fasen, daarom
is de absolute maximale stroom van fase R genormeerd naar de effectieve nominale
distributie transformator stroom ITN (23 A). Dit staat afgebeeld in figuur R-2 van
Bijlage R. Tevens is deze karakteristiek samen met de in Bijlage N afgebeelde
kansverdeling weergegeven in figuur 4-4.

Duidelijk is te zien dat bij de giethars transformator grotere inrush stromen optreden
dan bij de olie transformator. Een oorzaak hiervan kan zijn, dat de ijzerverliezen bij de
giethars transformator lager zijn dan bij de olie transformator. Hierdoor is bij een
zelfde reactantie van de gebruikte spoelen een grotere verhouding van de reactantie en
impedantie. Volgens van den Heuvel [17] zal de inrush stroom dan hoger zijn dan bij
de olie transformator.
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Figuur 4-4 Relatieve kansverdeling van de absolute maximale inrush stroom
van 400 kVA giethars/olie distributie transformatoren

Bij de metingen vastgelegd met de file namen olin.070 tim olin.119 (50 stuks), is het
Siemens 7SJ55 relais aangesloten geweest op de 5P8 (S=30 VA) stroomtransformator.
De direct trip is ingesteld op 2xINen de vertraagde trap op 1xIN, er is niet gebruik
gemaakt van het dc-filter dat is opgenomen in dit relais. Het relais heeft bij deze
metingen geen uitschakelbevel gegeven. De maximaal aangeboden inrush stroom
bedroeg aan primaire kant van de stroom transformator 224,6 A ( 10x1TN ).

4.4 Simulaties
Met het programma ctrafo.m zijn simulaties gedaan van de metingen met de giethars
distributie transformator en bijbehorende overstroombeveiliging; de 5P8, S = 30 VA
stroomtransformator en het BBC-Sm relais. Een aantal afbeeldingen van de simulaties
zijn weergegeven in Bijlage S. De simulatie fout zoals deze gedefinieerd is in paragraaf

25



3.4 is bepaald. De resultaten hiervan staan in tabel 0-2 van Bijlage O. Dit is grafisch
weergegeven in figuur 4-5. Hierin staat de maximale simulatie fout (FSIM (Max))
uitgezet t.o.v. de maximale virtuele stroom ( iPvirt (Max) ).

Zoals al uit de figuren in Bijlage S blijkt wordt na de eerste piek de afwijking van de
gesimuleerde t.o.v. de gemeten stroom groter. De maximale simulatie fout ligt daarom
vaak boven de 20 %.
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Figuur 4-5 De maximale simulatie fout t.o. v. de maximale virtuele stroom
genormeerd naar de primaire nominale stroom
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Vergl. 5-1

5 Inrush metingen aan een streng transformatoren

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 reageerde de relais niet een keer op de aangeboden inrush stromen. De
gebruikte stroomtransformator (5P8 ; S = 30 VA) werkt als een soort filter; de secundaire
stroom is sterk vervormd t.O.v. de primaire stroom.

De metingen op de TUE zijn echter voltooid met ren 400 kVA distributie transformator
die door meer secundaire wikkelingen aan de primaire kant van de stroomtransformator
aan te brengen de stroom van 8 distributie transformatoren met dezelfde inrush stroom
verving. Er zijn echter ook praktijk metingen gedaan. Door het bedrijfUsselmij Gazo is de
mogelijkheid geboden om een streng van 15 distributie transformatoren onbelast in te
schakelen in een windmolenpark bij Urk. Bovendien blijkt in deze situatie een betere
stroomtransformator ( 5P20 ; S=30 VA) gemonteerd te zijn. Het gebruikte maximum
stroom-tijd relais is van het merk Siemens (type 7SJ55).

Het doel van de metingen is het bekijken van de overdracht van de stroomtransformator
en het inventariseren bij welke inrush stromen de direct trip eventueel aanspreekt.

5.2 De Urk streng
De metingen zijn uitgevoerd in het windmolenpark bij Urk. In figuur 5-1 staat het circuit
afgebeeld. De streng bestaat uit 15 molens (genummerd van 11 tim 25) met ieder een olie
distributie transformator met S = 400 kVA en als spanning 10 kYo Ze zijn verbonden met
het net door een aluminium kabel van 240 mm2

. De gehele streng kan worden
ingeschakeld met vermogens schakelaar V. Voor iedere distributie transformator is een
last scheider gemonteerd, die bij de metingen gesloten was. Beschouwen we nu de
nominale stroom van de streng distributie transformatoren ITN :

S 400
I TN =15x r;; =15x r;; =346A

,,3 xU ,,3 x 10

De aanwezige stroomtransformator is van het type 5P20 ( S = 30 VA ; ratio = 600/5).
Het overstroom relais is van het merk Siemens type 7SJ55 (een elektronisch relais). De
vertraagde trap is ingesteld op 300 ms na 480 A en de direct trip is ingesteld op 27x600 A
= 16,2 kA en wordt verondersteld na 40 ms te reageren. De hoogste eerste piek bij een
inrush bedraagt in het geval van een olie distributie transformator maximaal12xITN = 4,2
kA (zie paragraaf 4.3). Met de huidige instelling voor het direct trip commando zal deze
dus nooit onterecht aanspreken. Zelfs met giethars distributie transformatoren zal het
relais niet reageren aangezien 24xITN = 8,3 kA. De prospectieve kortsluit stroom direct na
de Westermeerdijk bedraagt :

Sk 124.106

I k = r;; = r;; 4 = 7,2 kA~ I k = 12 x 600A Verg/.5-2
-v3xU -v3xlO
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Deze stroom zal dus niet afgeschakeld worden door de direct trip en wordt dus na 300 ms
afgeschakeld door de vertraagde trap van het relais.

Westermeerdijk
Sk = 124 MVA

@ Stroommeling

I
I'?C'\ Distributic
~ Tnll~.fonnalor

(400kYA)

v

--@--<JD 11

--<ID 12

--<ID 13

--<ID 14

-<ID 15

V-<ID 25

Figuur 5-1. Schema van hetwindmolen park met meetpunten (eenfasig).

5.3 Meetresultaten
Het bleek niet mogelijk te zijn van de gehele streng molens (11 tim 25) de primaire stroom
te meten. In plaats daarvan is bij molen 11 de stroom van de fasen R,S en T van een
distributie transformator gemeten. Aan de secundaire kant van de stroomtransformator
zijn ook de drie fasen stromen gemeten. De stromen zijn gemeten met trafo shunts en
vastgelegd met de Bakker 2570 Signal Analyzer.ln figuur 5-1 staat het meetschema
weergegeven voor een fase. Daar alle transformatoren door dezelfde vermogensschaklaar
worden ingeschakeld en afgeschakeld I, is aangenomen dat de gehele streng te simuleren is
door de primaire stroom van een distributie transformator te vermenigvuldigen met 15 (=
aantal distributie transformatoren).

De gemeten inrush stroom van een meting staat afgebeeld in Bijlage T. Hier staat
afgebeeld de primaire en secundaire stroom per fase. De primaire stroom (gestippeld) is de
gemeten stroom van een distributie transformator vermenigvuldigd met 15. De afgebeelde
secundaire stroom is getransformeerd naar de primaire kant oftewel de gemeten
secundaire stroom vermenigvuldigt met 120 (trafo verhouding). In tabel5-1 staan de
absolute maximum waarden van de inrush stromen, de bijbehorende virtuele stroom en de
maximale samengestelde transformatie fout weergeven.

I De in- en afschakelhoek is voor aile transformatoren hetzelfde.
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Tabel5-1 Van de gemeten inrush stromen de absolute primaire maxima van de inrush
stromen, de bijbehorende virtuele stroom, de maximale samengestelde transformatie fout
perfase en de file waarin de metinfi, is vastgelegd

I R iRvirt FSmu Is isvirt FSmu iT hvirt Fsmu file
(A) (A) (%) (A) (A) (%) (A) (A) (%) ysmym

858,8 711,6 21,0 935,6 716,5 31,0 565,9 473,5 34,0 .001
1485 1220 27,4 1353 1085 21,2 803,9 646,1 37,1 .002
1448 1170 28,4 1225 995,1 22,3 895,5 726,8 36,1 .003
1335 1053 25,1 1778 1293 30,7 1152 933,5 33,5 .004
510,9 268,2 25,7 1485 1177 28,3 1500 1168 30,5 .005
1284 1017 26,4 1445 1066 23,3 935,6 754,5 32,6 .006
1060 870,8 23,6 1100 795,5 29,0 386,3 333,1 41,4 .007

Vit de tabel blijkt dat de secundaire stroom van de primaire stroom afwijkt. De maximale
samengestelde overzet fout varieert per fase ongeveer 11 % en is maximaal voor aile
metingen gelijk aan 41,4 %. De vraag is echter ofhiervan de oorzaak ligt in de aanname
dat de inrush van de gehele streng te simuleren is door de inrush van een distributie
transformator te vermenigvuldigen met 15, of dat dit veroorzaakt wordt door verzadiging
van de kern van de stroom transformator.

Er is ongeveer 10 tot 12 keer geschakeld waarvan de zeven grootste inrush stromen zijn
opgeslagen. De maximale inrush stroom piek van 1778 A is gelijk aan 3xITN • De kans dat
een inrush stroom van een 400 kVA olietransformator groter is dan deze waarde bedraagt
80% (zie figuur 4-4). Dit komt dus niet overeen met de hier uitgevoerde metingen. Het
Siemens relais heeft niet gereageerd op de inrush stromen. De direct trip van het relais is
tijdens de metingen ingesteld geweest op 2x600 A en vervolgens zelfs op lx600 A, maar
is ook dan niet in werking getreden.
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6 Conclusies en aanbevelingen
De gebruikte overstroombeveiliging bestaand uit de ontworpen stroomtransformator en
het BBC-Sm relais blijkt voor de aangeboden sinusvormige en asymmetrische signalen
goed te werken. Zelfs bij volledige verzadiging van de stroomtransformator reageert het
relais zoals het behoort te reageren bij de ideaal getransformeerde stroom. Bij
asymmetrische stromen moet echter worden opgemerkt dat het aangeboden primaire
signaal een kleinere tijdconstante heeft dan in werkelijke middenspannings netten
optreden. De ontworpen stroomtransformator voldoet ook aan het berekende overstroom
getal bij sinus vormige stromen. Bij asymmetrie blijkt dat door de aanwezige DC
component de stroomtransformator tijdelijk in verzadiging gaat tot de stroom weer
sinusvormig is. Tijdens de asymmetrie is het overstroomgetal dan ook gehalveerd t.O.V.
een sinusvormig signaal.

Datzelfde geldt voor de inrush stromen met het verschil dat bij een onbelaste distributie
transformator er geen normale sinusvormige stroom gaat lopen en de stroomtransformator
in verzadiging blijft. De verzadiging neemt zelfs toe, aangezien de samengestelde
transformatie fout groter wordt na verloop van tijd. Na metingen aan een olie
transformator blijkt dat de maximale inrush stroom de helft bedraagt van de maximale
waarde van de inrush stroom van een giethars transformator. Daar de giethars distributie
transformator van een recentere datum is dan de olie distributie transformator en men
tegenwoordig de ijzerverliezen beperkt, zal de inrush stroom door een groter quotient van
reactantie en impedantie toegenomen zijn. Bij niet een meting van een inrush stroom is de
direct trip van het BBC-Sm relais aangesproken. Ook de metingen uitgevoerd met het
Siemens 7SJ55 relais sprak de direct trip ondanks het niet gebruiken van het DC-filter niet
aan. Bij praktijk metingen met een streng van 15 distributie transformatoren en een
stroomtransformator met een hoger overstroomgetal dan de eerder gebruikte
stroomtransformator, reageerde het Siemens 7SJ55 relais niet. Dit kan ook worden
verklaard door de relatief lage inrush stromen die gemeten zijn.

Het gerealiseerde stroomtransformator model, blijkt goed te werken voor sinusvormige
stromen. Bij asymmetrische en inrush stromen voldoet het model niet. Een oorzaak
hiervan kan liggen in de grotere steilheden van stromen bij deze signalen, zodat van twee
opeenvolgende data punten de waarden ver uitelkaar liggen. Hierdoor krijgt de berekende
magnetiserings stroom een grotere waarde dan in werkelijkheid optreed en zal de
berekende secundaire stroom fluctueren om haar werkelijke waarde. Dit effect is vooral
bespeurbaar bij de inrush stromen.

De belangrijkste conclusie is echter dat een goed werkende overstroombeveiliging
bestaand uit een stroomtransformator (5P8) en een elektromechanisch BBC-Sm relais, niet
onterecht aanspreekt bij inrush stromen, terwijl de direct trip is ingeschakeld. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door het in verzadiging treden van de stroomtransformator dat
een relatieflaag overstroomcijfer heeft, terwijl ook de werking van het elektromechanische
relais hier invloed op heeft (Konings [18]). In plaats van een bestaand elektromechanisch
relais te vervangen door een digitaal relais uitgevoerd met een DC-filter, met als doel het
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kunnen gebruik maken van de direct trip, kan men het overstroomgetaI van de
stroomtransformator verlagen. Dit is mogelijk door een extra belasting in serie op te
nemen met het relais aan te sluiten op de secundaire kant van de stroomtransformator. Als
ondergrens voor het overstroomcijfer kan de waarde 8 gebruikt worden, aangezien de
overstroombeveiling dan nog goed functioneert. Met behulp van deze waarde van het
overstroomcijfer kan de benodigde belasting worden berekend. De direct trip kan dan
worden ingesteld op 6xIN . De vertraagde trap van het relais wordt nu aIleen gebruikt aIs
overbelasting beveiliging en kan op ongeveer 1xIN worden ingesteld met een zelfte
bepaIen tijd.

31



Literatuurlijst
[1] Bertsch, Joachim e.a.

Stromwandler-Simulation unter Beriicksichtigung der Hysterese
ETZ, Vol 115, deel19, oktober 1994, p. 1108-1115

[2] Kezunovic, M e.a.
Experimental evaluation ofEMPT-Based current transformer modelsfor
protective relay transient study
IEEE Transaction on Power Delivery
Vol. 9, No.1, januari 1994, p. 405-412

[3] Tumay, M. and Simpson, R.R.S.
Detailed model ofcurrent transformer including non-linearity and hysteresis
effects
In : 28th Universities Power Engineering Conference. ,Conference Proceedings.
Stafford UK, 21-23 september 1993
Stafford: 1993 Vol 2 , p. 259-262

[4] Thero, Adolfo e.a.
Numerical simulation ofthe current transformer response. Its use in the digital
treatment units
Revue Generale de L'Electric
RGE, No. 4, april 1990, p. 46-51

[5] Desai, B.T. e.a.
Simple accurate laboratory method to study magnitizing Inrush current
patterns for power transformer including CT effect
Journal of the institution ofengineers (India, electrical engineering division)
Vol. 70, No. pt.EL-4, oktober 1989, p. 133-136

[6] Poljak, M. and Kolibas, N.
Computation ofcurrent transformer transientperformance
IEEE Transactions on Power Delivery
Vol. 3, No 4, oktober 1988, p. 1816-1822

[7] Frame, James G. e.a.
Hysteresis modeling in an electro-magnetic transients program
IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems
Vol. PAS-101, No.9, september 1982, p. 3403-3411

[8] O'Kelly, D. e.a.
Simulation oftransient and steady-state magnetisation characteristics with
hysteresis
Proceedings lEE ,Vol. 124, No.6, Juni 1977, p. 578-582



[9] Talukdar, Sarosh N. and Bailey, James R.
Hysteresis modelsfor system studies
IEEE Transactions on power apparatus and Systems
Vol. PAS-95, No.4, juli/augustus 1976

[10] McPherson, George
An introduction to electrical machines and transformers
1st ed. ( 1st printing), U.S.A. 1981 (John Wiley & Sons)

[11] Wright, A
Current transformers .. their transient and steady state performance
1st ed. ( 1st printing), London UK 1968 (Chapman and Hall Ltd.)

[12] Sloot, J. e.a.
IndustriiHe netten en installaties
Collegedictaat T.U. Eindhoven, druk 1995

[13] Overbeek, H.H.
Electriciteitsopwekking, -transport en distributie (deeI2)
Collegedictaat T.U. Eindhoven, no. 5633, druk 1992

[14] Syllabus bij het college
Inleiding numerieke methoden
Collegedictaat T.U. Eindhoven, no. 2464, druk 1991

[15] International Electrotechnical Commission: standard 185, Current transformers
Geneve : IEC 1987 (second edition)

[16] Poll, A van de
Het reduceren van de boogenergie bi} kabelfouten in middenspanningsnetten
druk 1994

[17] Heuvel van den, W.M.C. e.a.
The thermal load by transformer inrush currents onfuses selectedfor short circuit
protection
In : 4th International Symposium Short Circuit Current in Power Systems. Liege
Belgium 1990

[18] Konings, J.
Maximum-stroom-tijd relais .. Gedrag elektromechanisch relais en modellering
Hogeschool Eindhoven 1996



Bijlage A : Stroomtransformator configuraties
Bij berekeningen voor de eonfiguraties van een stroomtransformator is gebruik gemaakt
van de ontwerp-regels zoals deze gebruikt worden door Holee. De gebruikte klapkern is
namelijk van het merk Holee en gelden bij een enkele overzetverhouding, waarbij de
gevoerde seeundaire stroom 5 A is en een frequentie van f-=50Hz heeft.

In onderstaande figuur A-I is een atbeelding weergegeven met de betreffende maten van
de gebruikte transformator klap kern. Deze is gemaakt van het materiaal vaeuumsehmelze
(trafoperm N2-C) waarvan de B,H kromme staat afgebeeld op bladzijde A-III van deze
Bijlage.

...

Bovenaanzicht

8,5 em

14,1 em

Dwarsdoorsnede

8,5 em

14,1 em

~.

Vergl. A-l

Figuur A-I Holec Klapkem

Voor de oppervlakte A van de doorsnede van de klapkern (geareeerd in figuur A-I) geldt:

(
141-85)

A = lengte x breedte = ' 2 ' x 3 = 8,4 em2 = 8,4. 104 m 2

De gemiddelde omtrek van het ijzer bedraagt :

I d
· 14,1+8,5 5

ij = 1t X lameter = 1t x = 35, em= 0,355m
2

Vergl. A-2

Vergl. A-3

De gemiddelde lengte van een seeundaire winding wordt door Holee gesehat op lwind =

0,16 meter. De soortelijke weerstand van koper p = 0,0175 O.mm2.m-2
. De oppervlakte

van de doorsnede van de gebruikte draad voor de seeundaire windingen bedraagt d = 1,5
mm2

, zodat voor de inwendige weerstand van seeundaire windingen voigt :

R _ N s . IWIND .p _ N s ·0,16·0,0175
1- d - 15,

De maximale belastingsweerstand weerstand bij een nominale seeundaire stroom van 5 A
en een vermogen van S = 30 VA is gelijk aan :
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S 30
R bMAX =-=-= 120

12 52 '
SN

Het overstroomcijfer nMAX wordt bepaald uit :

Vergl. A-4

Vergl. A-5
eKnMAX = ------

IN (1,25R r +Zb)

met de factor 1,25 i.v.m. de wisselstroomweerstand,~ is de belastingsweerstand en ~ is
de kniespanning gedefinieerd als :

Vergl. A-6

Waarbij f de frequentie is, die 50 Hz bedraagt. De maximale flux dichtheid BMAX bedraagt
1,7 Tesla (zie biz. A-ill) . Willen we voor een bepaald overstroomcijfer en een gegeven
~MAX het aantal secundaire windingen berekenen, substitueren we vergl A-6 in vergl. A
5. Dus met de bekende variabelen verkrijgen we de volgende vergelijking :

5·R ·nN = b MAX

S 032-233.1O-3 .n
" MAX

Vergl. A-7

Vergl. A-8

Vergl. A-9

Hierbij treedt een fluxdichtheid op van :

1,2.J2IN(R r +Zb)
B =------=..:..~-=------=:...:....

21tf·Ns ·A

Na invulling van de betreffende waarden en bepaling van B wordt het bijbehorende H veld
afgelezen uit de grafiek op bIz. A-ill. De transformatie fout bedraagt nu :

H·I ..
F= 1] 100%

N s ·1,2I N

De factor 1,2 in de vergelijkingen A-8 en A-9 wordt als maximale marge genomen voor de
nominale stroom. Voor de hoekfout wordt aangenomen dat deze beneden de 60 minuten
blijft, als de stroomfout goed is. Twee verschillende configuraties staan weergegeven in
tabel A-I.

Tabel A-I. Tabel met overzicht van stroomtran~formator con{if!JJraties (S = 30 VA)
S=30VA Ns Np R. F
Zb=~MAX (0) (%)
Dmax = 20 440 88 0,82 0,1
Dmax = 8 160 32 0,3 0,7

Bij beschouwing van de 5P8 configuratie blijkt na meting van de weerstand van de
secundaire windingen dat deze ~ = 0,60 bedraagt. Met een gemeten weerstand van de
kabels naar het relais van RIc = 92 mn ,bedraagt de totale belastingsweerstand~ =126
mO en de belastings inductie Lb = 352 J,ili. Bij gebruik van vergelijking A-5 en de
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gemeten impedanties, blijkt dat het overstroom getal nu gelijk is aan 10. Door nu de
vergelijkingen A-8 en A-9' te gebruiken, blijkt de transformatie fout gelijk te zijn aan 0,3
%.

2 3 4 5 5 89
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Figuur A-2 Hysterese kromme van de VAC- klapkem (trafoperm N2-C)
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Bijlage B : Maximale verzadiging van trafoperm als
functie van de temperatuur

De afgebeelde grafiek komt uit het boek :
Boll, Richard
Weichmagnetische Werkstoffe
3

c
ed. ,Berlin 1977 (Vacuumschmelze G:MBH)

c:
g
:;;:
""c:
'iii
Cl
c:
~ 1,6

:(;
(J)

1,2

0,4

,800 °C 1000

Temperatur -.....

Figuur B-1 Maximale verzadiging B in Tesla alsfunctie van de temperatuur Tin graden
Celsius



Bijlage C : Het programma ctrafo.m
%Door W.H.A. Sluijpers
%Het programma dient ter simulatie v.e. stroomtransformator 5P8 S=30 VA
%Aangesloten als belasting is het BBC-Sm relais
%De invoer bestaat uit gemeten ascii-data files
%Voor informatie tel. no. 040-2473898, ir lG.l Sloot

clear;
%Inlezen data
pathfile=input('Vul pad + filenaam in : ','s');
file=input('Vul filenaam ZONDER extensie : ','s');
load (pathfile);
temp=eval(file);

%Toekennen waarden variabelen
t=temp(:,l);
te=le-3*t;
Ip=(temp(:,2)-2.5)/5;
Ispr=temp(:,3);
R=92e-3+33.ge-3+0.6;
L=352e-6;
Is(l,l)=O;
Im(l,l)=O;
Um(l,l)=O;
Uver{l, 1)=0;
flux(l, 1)=0;
thi{l, 1)=0;
Iver(l,l)=O;
m=2000;
i3=1;
s=l;

%tijd in ms
%tijd in sec
%gemeten primaire stroom min offset
%gemeten secundaire stroom
%belastingsweerstand
%zelfinductie relais
%berekende secundaire stroom
%berekende magnetiseringsstroom
%spanning over belasting
%gemiddelde spanning van twee samples
%berekende flux
%index functie voor de magnetiseringsstroom
%dIp
%aantal punten voor simulatie
%counter extre punten
%index voor zoeken begin signaal

%aantal punten Ip en bepaling sampletijden
l=length(t);
dt=te(2, 1)-te(l,1);
dtn=dt/4;

%bepalen tijdstip van het begin signaal
for k= 1:1
if abs{Ip(k, 1»>5

o(s,l)=k;
s=s+l;

end
end
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%toewijzen begintijdstip signaal
to=o(I,I);
U(1, 1)=t(to, 1);

%toevoegen extra samples
for il=2:m

Ipn(i3, 1)=Ip(il+to-l, 1);
Ipn(i3+1,1)=(Ip(il+to, 1)+3*Ip(il+to-l, 1))/4;
Ipn(i3+2, 1)=(Ip(il+to, 1)+Ip(il+to-l, 1))/2;
Ipn(i3+3, 1)=(3*Ip(il+to,1)+Ip(il+to-l, 1))/4;
i3=i3+4;

end

%bepaling aantal punten nieuwe getransformeerde primaire stroom
n=length(Ipn);

%Bepaling secundaire/magnetiserings stroom
for i2=2:n

Is(i2, 1)=Ipn(i2, 1)-Im(i2-1, 1);
U(i2, 1)=te(to,1)* le3+i2*dtn* le3;
Iver(i2, 1)=(Is(i2,1)-Is(i2-1,1));
Um(i2, 1)=Is(i2,1)*R+L*(Iver(i2,1)/dtn);
Uver(i2, 1)=(Um(i2,1)+Um(i2-1,1))/2;
flux(i2, 1)=flux(i2-1,1)+«Uver(i2,1))*dtn);

%magnetiseringstroom uit de BH kromme
if abs(flux(i2, 1))<=0.2056;

thi(i2, 1)=« -1.5229)+«7.04)*abs(flux(i2, 1))));
else

thi(i2, 1)=«-9.05)+«43.65)*abs(flux(i2, 1))));
end

%keuze positieve ofnegatieve magnetiseringsstrom
ifflux(i2, 1)<0

Im(i2,1)=(-1 0"thi(i2,1));
else

Im(i2, 1)=(10"thi(i2,1));
end

end

%berekening grenswaarden
tomi=t(I, 1)+(to*dt* le3)-1 0;
toma=tomi+100;

C-II

%ber. sec. I
%nieuwe tijd extra punten
%dIs
%spanning belasting
%U gemiddeld
%berekening flux (integratie U)



%Plotten waarden
subplot(3, 1,1), plot(t,lspr,'y',tl,ls,'r')
title(pathfile)
ylabel('lslIsim (A)')
axis([tomi toma -infinf])
grid

subplot(3, 1,2), plot(t1,flux,'y')
ylabel('flux (Vs)')
axis([tomi toma -inf inf])
grid

subplot(3,1,3), plot(t1,1m,'w')
axis([tomi toma -infinf])
ylabel('lm (A)')
xlabel('t (ms)');
grid

C-III



Bijlage 0 : Vervorming van isolatie van kabels door
kortsluitstromen

oj

Bild 5.1-8 Auswirkung der ~urzzeitbelastungauf
ein Kabel NYYO,"6/1 kV 4x 185mm2

.

a) unbelastete- Probe
b) einmal mit rund 21"k1\, 1,1 slang belastete Probe;

Endtemperamr 174°C
c) sechsmalmitrund21 kf\, 1,1 slangbelastete"Probe;

Endtemperatur 176°C



Bijlage E : Meting van de B-H karakteristiek
De nu volgende beschrijving van de meting van de B-H karakteristiek komt uit het dictaat :
Practicum Instructie behorende bij het college
Elektrische Energietechniek 1
Collegedictaat T.U. Eindhoven, no. 5623 druk 1996

1. Inleiding.
De ontworpen stroomtransfonnator (zie Hoofdstuk 2) 5P8 bij S=30 VA wordt gebruikt bij de
meting. Er wordt een stroom Ip door de primaire wikkeling gestuurd, de magnetische
veldsterkte wordt bepaald door de betrekking:

JH. dl = Nplp Vergl. E-l

waarin I de gemiddelde omtrek van de torus (ringspoel) is. In de kern zal nu een magnetische
inductie B optreden, bepaald door:
B = llollrH Vergl. E-2

met Ilo = 4 P 10-7 [HIm] = absolute penneabiliteit en
Ilr = relatieve penneabiliteit.

Door de kern zal nu een magnetische flux vloeien, bepaald door:

<I> = JIBdA
A

Vergl. E-3

waarin A de kerndoorsnede van de torus voorstelt. Is nu de straal van de torus groot t.O.v. de
straal r van de kern, dan geldt:

N I N IIHI =~ en <I> = B· A = Iloll r~A Vergl. E-4
2nr 2nr

waarbij r de gemiddelde straal van de torus voorstelt.

In de secundaire wikkeling wordt een inductiespanning opgewekt, bepaald door:

u = -N d<l> Vergl. E-5
s s dt

Wordt nu aan de primaire wikkeling een sinusvormige wisselspanning aangelegd, dan geldt:
dB

Us =-NsA- Vergl. E-6
dt

Door integratie van Us vinden we B, terwijl de in Np vloeiende stroom evenredig is met H. We
kunnen nu dus het verband tussen Ben H vinden. Wanneer het materiaal volledig
gedemagnetiseerd is zal bij het toenemen van de stroom i van 0 tot im ook H van 0 tot lIm
toenemen. De inductie B za1 toenemen volgens de gestippelde kromme, welke in figuur E-l is
weergegeven.

Bij lIm vinden we punt Bm. Bij afuemende it , resp.H, zal de kromme I worden doorlopen. Bij
H = 0 vinden we voor B nog een waarde Br , de remanentie. Voor H = -He wordt B = O. Deze
veldsterkte He noemen we coercitief-veldsterkte. Voor -lIm vinden we -Hm. Bij weer stijgende
H doorlopen we vervolgens de kromme II, waarbij achtereenvolgens de punten -Br, de
remanentie en He, de coercitief-veldsterkte, worden gevonden. Tenslotte wordt voor Hm weer
de inductie Bm bereikt. Bij elke volgende cyclus van H zal B de krommen I en II doorlopen.
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Figuur E-l De B-H karakteristiek

2 Zichtbaarmaken van de B-H karakteristiek.
Schakel alvorens met deze proefte beginnen, eerst de flux-meter in, zodat deze kan opwarmen
ter vennindering van de drift. De "INPUT" dient hierbij op "SHORTED" te staan en de
keuzeschakelaar in de stand 107 MT (Maxwell-turns.). 1 Maxwell = 10-8 Vs.

1. Met de schakeling van figuur E-2 wordt de B-H kromme op het scherm van een
oscilloscoop zichtbaar gemaakt.

2. We bestuderen de vorm van de nullaststroom en meten de verzadigings-stroom.
3. Door het geleidelijk terug regelen van de stroom van ca. 1,5xiverzadiging tot 0 wordt de kern

gedemagnetiseerd.

I,,
~------------------------------

scope Amp
b<r .......,.

r-~-~-----<-->---If! -O«:hak--4--:-------------------------------------1~--~---------j- -~~----1l

:iMl
: l Texua

.-...,..-4uP---~i -"",,+J

--t-:~LJ ·
,
I
I'- J

220 V

SOlIz

Figuur E-2 Zichtbaarmaken van de B-H karakteristiek op de osci//oscoop.
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Figuur E-3 Het meten van de B-H karakteristiek.

3 Het meten van de B-Hkarakteristiek.
1. Nadat de schakeling van fig.26. is opgebouwd, stellen we met de weerstanden Rv en R1 tim
~ en met resp. de schakelaars 85 en 81 tim 84 de stroom in op resp. 10-20-30-60 en 100 %
van de iverzadiging.

2. Hierna wordt de kern gedemagnetiseerd zo als in de vorige proef is beschreven.
3. Nu wordt de B-H karakteristiek (zie figuur E-4) opgenomen door de schakelaars in de

juiste volgorde te schakelen.
4. Noteer na elke schakelhandeling direct ~<l> en de stroomwaarde

'I"~ . . . .

"

Figuur E-4 Verloop van de B-H karakteristiek.

4 Meetresultaten
De gemeten waarden staan afgebeeld in tabel E-l en de bijbehorende grafiek in figuur E-5.
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Figuur E-5 Gemeten hysterese karakteristiek
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Tabel E-l Gemeten iM en flux

I cj)
(rnA) (Vs)
83,8 237
168,2 348
252,8 407
504,1 765
842,8 299
506,7 -108
253,3 -399
168,5 -344
83,9 -468

0 -466
-85,8 -414

-170,4 -428
-255 -440

-508,7 -760
-845,5 -290
-508,7 107
-255,3 388
-170,4 341
-85,8 470

0 473
83,9 420
168,5 433
253,5 450
507 753

843,9 285
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Bijlage F : Meetresultaten sinusvormige stromen

Tabel F-l Tabel met de gemeten topwaarden van de primaire en secundaire stroom, de
reactie tiid van het relais en de eventuelefilenaam.

I p Is 40ntact File
(A) (A) (s)

37,8 7,60 1,287 sin.OOl
34,8 7,08 1,331 sin. 002
34,8 7,08 1,356
34,8 7,08 1,330
76,3 15,60 1,079
76,3 15,60 1,084
76,3 15,60 1,071

115,4 23,60 1,012 sin. 003
115,4 23,60 1,041
115,4 23,60 1,053
147,7 30,21 1,033 sin. 004
147,7 30,21 1,062
147,7 30,21 1,Oll
180,7 36,90 1,041 sin. 005
180,7 36,90 1,047
180,7 36,90 1,028
202,5 41,38 129,8 m sin. 006
202,5 41,38 149,3 m
200,8 41,02 116,7m
188,0 38,58 1,028 sin. 007
188,0 38,58 1,002
186,2 38,03 1,031
214,4 43,52 108,2 m sin. 008
214,4 43,52 96,5m
214,4 43,52 ll2,9m
234,4 47,98 102,7m sin. 009
234,4 47,98 106,Om
234,4 47,98 84,2m
258,8 52,9 100,4m
258,8 52,9 102,6m
258,8 52,9 100,9m sin.010
278,3 57,35 83,20m
278,3 57,35 81,6m
278,3 57,35 75,7m sin.Oll
339,35 69,75 84,5m
339,35 69,75 83,4m
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339,35 69,75 87,8m sin. 012
504,0 103,35 69,8m sin. 013
504,0 103,35 62,Om
504,0 103,35 71,5m
419,3 86,2 68,1 m sin 014
419,3 86,2 83,Om
419,3 86,2 69,9m
702,0 138,4 72,9m
702,0 138,4 72,9m
1059 179,75 71,6m sin. 016
1059 179,75 73,7m
677 135,05 76,1 m sin. 017
677 135,05 83,2 m

674,5 130,75 96,6m
1358 200,8 91,9m sin. 018

Tabel F-2 Tabel met de gemeten top- en effectieve waarde van de primaire stroom, de
samenf<estelde overze(fout, de simulatie fout en de .filenaam.

I p I p Fs FSIM File
(A) (A) (%) (%)
34,8 24,6 3,3 3,6 sin. 002
37,8 26,7 3,3 3,8 sin. 001

115,4 81,6 3,3 3,7 sin. 003
147,7 104,4 3,3 3,6 sin. 004
180,7 127,8 3,3 3,7 sin. 005
188,0 132,9 3,3 3,8 sin. 007
202,5 143,2 3,3 3,6 sin. 006
214,4 151,6 3,3 3,7 sin. 008
234,4 165,7 3,3 3,7 sin. 009
258,8 183,0 3,3 3,6 sin 010
278,3 196,8 3,3 3,8 sinOn
339,4 240 3,4 4,5 sin 012
419,3 296,5 4 7,3 sin 014
504,0 356,4 7,6 9,3 sin. 013
677 478,7 35 17,7 sin. 017

1059 748,8 76 17 sin. 016
1358 960,3 78 20,3 sin. 018
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Bijlage G : Meetresultaten asymmetrische stromen

Tabel G-l Tabel met de topwaarden van de gemeten stationaire primaire stroom, de
maximale virtuele primaire stroom, de maximale samengestelde overzetfout,
de maximale simulatie fout, de reactie tiid van het relais en de filenaam.

I p ivirt(Max) Fs (Max) FSIM (Max) teontact File
(Al (Al (0/0) (%) (ms)

46,39 45 2,7 4,7 1129 asi96.013
52,49 51,4 2,7 4,7 1098 asi96.012
59,81 60 2,7 4,5 1068 asi96.011
74,46 71,7 2,3 4,5 1042 asi96.010
89,11 101,2 2,3 4 1032 asi96.009
120,8 114 4 11,1 1026 asi96.008
183,1 160,4 7 28,5 1004 asi96.007
319,6 300 68 29,9 94 asi96.001
592 521,5 84 38,8 75,4 asi96.002
669 664 88 41,3 70,1 asi96.003
839 780 87 41,7 60 asi96.004

946,5 868 92 37,7 70 asi96.005
1033 902 92 32,1 64 asi96.006



Bijlage H : Gemeten sinusvormige stromen
In de onderstaande figuren staat de gemeten primaire streom weergegeven met een
stippellijn en de gemeten secundaire streom met een vaste lijn. De secundaire stroom is
getransformeerd naar primaire zijde van de stroomtransformator, oftewel de gemeten
waarden zijn met een factor 4,9 vermenigvuldigd.
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Figuur B-3 Gemeten primaire
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Figuur B-4 Gemeten primaire
en secundaire stroom (sin. 016)
Ip =748,8 A = 30,OIN

10801070106010401030
-1500 L-_---J'--_---'__---'__----'-__---'-__.....J

1020

Figuur B-5 Gemeten primaire
en secundaire stroom (sin. 018)
Ip =960,3 A = 38,4IN

~.

l \/\

500 _ .

1500r-----,------,------,-----.-----.-----,

o ,~ .
l:
j:
r

..... / .~ .

-1000 .. \ /.1 : ./.1 [ ../..~ ..
\ ; : \ I' . " ; .
\! : \ J : \ j

v : V V

1080107010601050
t (ma)

-1500 '::":'""- '----'----.i....---..i..---..i..------.J
1020 1030 1040

H-II



Bijlage I: Gemeten asymmetrische stromen
In de onderstaande figuren staat de gemeten primaire streom weergegeven met een
stippellijn en de gemeten secundaire streom met een vaste lijn. De secundaire stroom is
getransformeerd naar primaire zijde van de stroomtransformator, oftewel de gemeten
waarden zijn met een factor 4,9 vermenigvuldigd.

Figuur 1-1 Gemeten primaire
en secundaire stroom
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[virt (Max)=101,2 A
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Figuur 1-2 Gemeten primaire
en secundaire stroom
(asi96.007)
[virt (Max) =160,4 A
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Figuur 1-4 Gemeten primaire
en secundaire stroom
(asi96.002)
Ivirt (Max) =521,5 A
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Bijlage J : De overzetverhouding K en de
transformatiefout F bij sinusvormige stromen
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Figuur J-l De overzetverhouding K van de stroomtransformator (5P88=30 VA)
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Figuur J-2 De transformatiefout F van de stroomtransformator (5P88=30 VA)



Bijlage K : Een gemeten primaire en secundaire
asymmetrische stroom met bijbehorende primaire virtuele
stroom en samengestelde transformatiefout
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Figuur K-l Gemeten primaire (gestippeld) en secundaire stroom, de primaire virtuele stroom
(iPvirt (1)) en de samengestelde transformatiefout (Fs (1)) alsfunctie van de tijd (asi96.001)



Bijlage L : Simulatie resultaten bij sinusvormige stromen
(gemeten en gesimuleerde secundaire stromen)
In onderstaande figuren staat de gemeten secundaire stroom weergegeven met een stippellijn en de
gesimuleerde secundaire stroom met een vaste Hjn.
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Figuur L-l Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (sin. 001)
Ip = 26,7 A, FSIM = 3,8 %
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Figuur L-2 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (sin. 012)
I p = 240 A, FSIM = 4,5 %
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Figuur L-3 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (sinOJ4)
Ip = 296,5 A, FSIM = 7,3 %
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Figuur L-4 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (sinOJ3)
Ip = 356,4A, FSIM = 9,3 %
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Figuur L-5 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (sinOJ8)
Ip = 960,3 A, FSIM = 20,3 %
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Bijlage M : Simulatie resultaten bij asymmetrische stromen
(gemeten en gesimuleerde secundaire stromen)
In onderstaande figuren staat de gemeten secundaire stroom weergegeven met een stippellijn en de
gesimuleerde secundaire stroom met een vaste lijn.
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Figuur M-l Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (asi96. 013)
iPvirt (Max)= 45 A, FSlM (Max) = 4,7%
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Figuur M-2 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (asi96.009)
iPvirt (Max)= 101,2 A, FSlM (Max) = 4 %
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Figuur M-3 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (asi96.008)
iPvirt (Max) = 114 A, FSIM (Max) = 11,1 %
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Figuur M-4 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (asi96.002)
iPvirt (Max) = 521,5 A, FSIM (Max) = 38,8 %
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Figuur M-5 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (asi96.006)
iPvirt (Max) = 902 A, FSIM (Max) = 32,1 %
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Bijlage N : Kansverdeling van de inrush stromen van
een 400 kVA giethars distributie transformator ( 10 kVI
400 V Dy7)
De afgebeelde figuur is overgenomen uit :
Poll, A van de
Het reduceren van de boogenergie bi) kabelfouten in middenspanningsnetten
TU Eindhoven, druk 1994
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Bijlage 0 : Meetresultaten inrush stromen

TabelO-l Vermeld staan de absolute maxima van de stroom (iR, is, iT) van iederefase
en de file, waarin de gemeten stromen als functie van de tijd zijn vastgelegd, (* Siemens
7SJ55 relais is aangesloten) van de metingen met de 400 kVA oUe distributie
transformator.

IR Is iT File
(A) (A) (A) (olin, )

92,77 91,55 17,09 001
268,6 172,1 158,7 002
233,2 129,4 166,0 003
175,8 87,90 175,8 004
116,0 162,4 101,3 005
117,2 161,1 100,1 006
145,3 96,44 195,3 007
29,30 120,8 127,0 008
124,5 86,67 96,44 009
200,2 131,8 128,2 010
188,0 152,6 92,77 011
197,8 155,0 96,44 012
134,3 53,71 139,2 013
72,02 64,70 64,70 014
175,8 172,1 56,15 015
61,04 23,19 67,14 016
141,6 140,4 40,28 017
114,7 114,7 36,62 018
112,3 34,18 116,0 019
135,5 107,4 83,01 020
183,1 139,2 101,3 021
36,62 78,12 81,79 022
139,2 136,7 32,96 023
84,23 83,01 50,05 024
14,65 58,81 64,70 025
195,3 191,7 64,70 026
113,5 105,0 174,6 027
150,1 64,70 170,9 028
167,2 61,04 161,1 029
54,93 24,41 54,93 030
163,6 158,7 62,26 031
29,30 43,95 47,61 032
42,72 31,74 43,95 033
229,5 197,8 87,89 034

0-1



155,0 148,9 52,49 035
114,7 91,55 163,6 036
112,3 113,5 181,9 037
37,84 18,31 41,50 038
68,36 136,7 129,4 039
136,7 89,11 103,8 040
90,33 84,23 61,04 041
235,6 194,1 102,5 042
37,84 26,86 41,50 043
107,4 197,8 150,1 044
117,2 112,3 47,61 045
117,2 107,4 47,61 046
177,0 173,3 51,27 047
73,24 52,49 72,02 048
70,80 13,43 74,46 049
19,53 25,63 32,95 050
118,4 129,4 75,68 051
183,1 155,0 80,57 052
129,4 59,81 128,2 053
201,4 90,33 178,2 054
118,4 45,17 124,5 055
34,18 26,86 36,62 056
264,9 185,5 140,4 057
72,02 10,99 70,80 058
133,1 128,2 37,84 059
36,62 34,18 37,84 060
129,4 129,4 26,86 061
96,44 100,1 155,0 062
255,1 163,6 153,8 063
85,45 117,2 152,6 064
45,17 52,49 23,19 065
113,5 190,4 131,8 066
50,50 53,71 51,27 067
127,0 124,5 23,19 069
109,0 96,44 155,0 070*
105,0 106,2 40,28 071*
56,15 39,06 62,26 072*
111,1 74,46 140,4 073*
197,8 91,55 170,9 074*
108,6 63,48 107,4 075*
147,7 202,6 113,5 076*
120,8 108,6 68,36 077*
24,41 62,26 65,92 078*
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13,43 87,89 92,77 079*
85,45 86,67 8,545 080*
37,84 134,3 135,5 081*
40,28 109,9 116,0 082*
152,6 61,04 161,1 083*
63,48 13,43 67,14 084*
131,8 63,48 131,8 085*
67,14 73,24 91,55 086*
201,4 157,5 175,8 087*
141,6 40,28 145,3 088*
158,7 152,6 73,24 089*
64,70 133,1 145,3 090*
158,7 152,6 73,24 091*
64,70 133,1 145,3 092*
9,766 52,49 57,37 093*
150,1 213,6 125,7 094*
130,6 131,8 34,18 095*
235,6 162,4 133,1 096*
54,93 130,6 136,7 097*
134,3 58,59 135,5 098*
40,28 39,06 43,95 099*
108,6 97,66 57,37 100*
74,46 85,45 79,35 101*
36,62 64,70 67,14 102*
65,92 46,39 67,14 103*
65,92 46,39 67,14 104*
224,6 180,7 103,8 105*
145,3 112,3 92,77 106*
69,58 51,27 72,02 107*
142,8 141,6 43,95 108*
4,883 31,74 35,40 109*
91,55 145,3 106,2 110*
137,9 100,1 195,3 111*
92,77 89,11 43,95 112*
98,88 97,66 15,87 113*
84,23 139,2 173,3 114*
124,5 78,12 106,2 115*
102,5 112,3 168,5 116*
167,2 15,87 90,33 117*
194,1 158,7 84,23 118*
70,80 73,24 21,97 119*

0-111



Tabel 0-2 Vermeld staan de absolute maxima van de stroom ( jp) van fase R ,de
bijbehorende maximale virtuele stroom (iPvirt (Max) ), de waarde van de samengestelde
transformatie fout alsfunctie van de tijd op het tijdstip dat de maximale virtuele stroom
optreed ( Fs (iPvirt (Max) ) ), de maximale waarde van de samengestelde transformatie
fout alsfunctie van de tijd ( Fs (Max)) en de maximale simulatie fout FSIM,. Dit voor de
metingen met 400 kVA giethars distributie transformator. (Bij de metingen zonder
filenaam is aileen de maximale stroom qfgelezen en bestaat dus geenfile)

I p iPvirt (Max) Fs (iPvirt FS (Max) FSIM (Max) File
(A) (A) (Max» (A) (A)

%
368,4 265,2 24 83 37,6 rush 011
142,8 95,84 3,1 52 27,1 rush 012
311,3 228,2 49,3 84,8 45,5 rush 013
452,9 317,9 61,2 88,1 55,7 rush 014
482,2 336,4 59,0 88,2 60,9 rush 015
393,1 222,4 55,7 86,5 51,9 rush 016
440,7 308 58,8 87,6 55,1 rush 017
462,6 326,5 50,6 86,4 38,2 rush 018
485,8 339,6 20,8 84,11 52,7 rush 019
478,5 340,5 61 88,5 52,8 rush 020
246,0 175,4 5,5 79,6 32,0 rush 021
188,0 159,9 35,2 52,7 58,7 rush 022
168,5 126,1 6,7 22,0 14,4 rush 023
142,8 119,9 5,4 6,8 6,7 rush 024
112,3 101,8 6,2 7,1 7,1 rush 025
113,5 70,39 7,9 8,8 8,4 rush 026
102,5 71,0 3,4 42,1 16,3 rush 027
86,67 39,6 6,8 47,3 46,8 rush 028
90,33 55,9 4,5 30,7 6,8 rush 029
401,0 273,8 63 88 56,6 rush 001
210,0 155,5 23 75,4 41,7 rush 002
267,0 204,9 10,5 77,8 35,2 rush 010
363,8
127,0
168,5
385,7
450,0
385,7
417,5
459,0
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Bijlage P : De samengestelde overzet fout van de
metingen met de 400 kVA giethars distributie
transformator
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Figuur P-l Fs (iPvirt (}vfax)) uitgezet t.O. v. iPvirt (}vfax) genormaliseerd naar IpN (=25 A)
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Figuur P-2 Fs (}vfax) uitgezet t.O. v. iPvirt (Max) genormaliseerd naar IPN.



Bijlage Q : Gemeten inrush stromen ( 400 kVA giethars
distributie transformator)
In de onderstaande figuren staat de gemeten primaire stroom weergegeven met een
stippellijn en de gemeten secundaire stroom met een vaste lijn. De secundaire stroom is
getransformeerd naar primaire zijde van de stroomtransformator, oftewel de gemeten
waarden zijn met een factor 4,9 vermenigvuldigd.
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Figuur Q-l Gemeten primaire en secundaire stroom (rush. 028)
jp = 86,67 A, Fs (Max) = 47,3%
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Figuur Q-2 Gemeten primaire en secundaire stroom (rush. 025)
jp = 112,3 A, Fs (Max) = 7,1 %
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Figuur Q-3 Gemeten primaire en secundaire stroom (rush. 002)
jp = 210,0 A, Fs (Max) = 75,4 %
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Figuur Q-4 Gemeten primaire en secundaire stroom (rush. OJJ)
jp = 368,4 A , Fs (Max) = 83 %
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Figuur Q-5 Gemeten primaire en secundaire stroom (rush.019)
jp = 485,8 A, Fs (Max) = 84,1 %
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Bijlage R : Kansverdeling van de inrush stromen van
een 400 kVA olie distributie transformator ( 10 kVI 400 V
DyS)
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Figuur R-l De relatieve kansverdeling van de gemeten absolute maximum inrush
stromen
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Figuur R-2 De relatieve kansverdeling van gemeten absolute inush stroom inlase R
genormeerd naar de nominale transformator stroom



Bijlage S : Simulatie resultaten bij inrush stromen
(gemeten en gesimuleerde secundaire stromen)
In onderstaande figuren staat de gemeten secundaire stroom weergegeven met een
stippellijn en de gesimuleerde secundaire stroom met een vaste lijn.
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Figuur 8-1 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (rush.028)
jp = 86,7 A, FSIM (Max) = 46,8 %
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Figuur 8-2 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (rush.025)
jp = 112,3 A, FSIM (Max) = 7,1 %
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Figuur 8-3 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (rush002)
/p = 2JO,OA, FSIM(Max) = 4J,7%
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Figuur 8-4 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (rush OJ J)
/p = 368,4 A, FSIM (Max) = 37,6 %
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Figuur 8-5 Gemeten en gesimuleerde secundaire stroom (rushOJ9)
/p = 485,8 A, FSIM (Max) = 52,7%
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Bijlage T : Gemeten inrush stroom van een streng
transformatoren
In de onderstaande figuur staan de gemeten primaire stromen weergeven met een
stippellijn en de gemeten secundaire stromen met een vaste lijn. De secundaire stroom is
getransformeerd naar primaire zijde met een factor 120. De primaire stroom is de stroom
van een distributie transformator en is vermenigvuldigd met een factor 15 om de streng te
simuleren.
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Figuur T-1 Gemeten primaire (gestippeld) en secundaire stromen van de Jasen R,S en T
van een streng van J5 distrihutie transJormatoren in het windmolenpark hi} Urk
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