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SAMENVATTING
,-_.....-._------

!en succesvolle poging is ondernomen om een rail-kokereysteem,
toegepast inelektrische centrales, dusdanig te beschrijven dat de

stroomdichtheden en verliezen in de kokers berekend kunnen worden.

Het rekenmodel is vervolgens uitgebreid met 3 spoelen, waarmee de

verliezen in het'systeemgereduceerd kunnen worden.

Hoewel deze spoelen de kokerVerliezen inderdaad met ongeveer 50%

verlagen, zullen zij voor praktische systemen waarschijnlijk

minder aantrekkelijk zijn gezien de grotere strooivelden en de
Kosten van de spoelen.
Het tweede gedeelte van dit afstudeerverslag omvat ,berekeningen
met een eindige elementen rekenmethode, waarmee sen rail
kokersysteem ontworpen is, dat qua vorm afwijkt van de
conventionele ronde vorm. Met berekeningen is aangetoond dat dit

soort systemen zeker zullen kunnen concurreren met de
'conventionele systemen.

wellicht z.aleen vervolg op dit werk nog meer C.,q. betere vormen

opleveren volgens welke rail-kokersystemen moe ten worden

ontworpen.
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REDUCTION OF LOSSES IN ISOLATED-PHASE BUSSYSTEMS

SUMMARY

A theoretical analysis of Isolated-Phase Bussystems, often used in

power-plants,was made in order to find the outside magnetic fields

and to calculate the current density and the losses in such a

system.

The developed model was subsequently extended with three coils.

The result of these three coils should be a reduction of the

losses in the system. Although these coils indeed reduce the

losses in the enclosures by approximately 50%, one must conclude

that this idea probably is not too attractive in view of the

larger outside fields and the cost of the additional coils.

The second part of this report deals with calculations with a

finite element method computer program. With this program a new

isolated-phase bussystem has been developed, which differs in

shape from the conventional circular systems. Calculations prove

that this type of systems· have indeed lower. losses than the

conventional systems.

A follow-up of this work might result in some ~ore or better

designs for these systems.



INHOUDSOPGAVE

APPENDIX A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1. INLEIDING • • • • • • • • • • • • .' • • • •

3.1 Opzet van de FEM rekenmethode.

3.2 Controle van het CSM model •• • • • • • •

3.2.1 ,De controle berekeningen van L en M•••••

3.2.2 De controle van de stroomdichtheden. • •••
3.3 Berekeningen aan rechthoekige kokersystemen••

3.4 Concludes uit de FEN berekeningen •
4. ALGEMENE CONCLUSIES • • • • • •

2. BET RONDE KOKERSYSTEEM. • • • • • • • • •

2.1.1 De probleembeschrijving en -begrenzing • • •

2.1.2 Randvoorwaarden en tekenafspraken. • • • • • • •
2.1.3 De mogelijke verliesbeperkende maatregelen •••

2.2 Verliesberekeningen aan ronde kokersystemen.

2.2.1 Berekeningsmodel voor de kokerstromen•••

2.2.2 De theoretische berekening van L en M••••

2.2.3 Stroomdichtheden en verliezen in de kokerwand••
2.2.4 samenvatting van de oplossingsmethode••

2.3 Praktijkberekeningen en conclusies••••••
2.3.1 Beschrijving van het rail-kokersysteem••••••

2.3.2 Berekeningen aan het rail-kokersysteem •••••
2.3.3 De invloed van Le en Li op de verliezen.
2.3.4 Conclusie t.a.v. de ronde kokersystemen•••••

3. TOEPASSING VAN FEM OP KOKERSYSTEMEN

2

3

5

9

9

10

14

17

17

21

35
40

41

41

43
47

57

59

60

63
63
70

76

89

90
91
97

100

107

. .

. .

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

APPENDIX B • • • • • • • • • • • • •

APPENDIX C • • • • • • • • • .' • •

5. LITERATUURLIJST '.. • ••

SUMMARY••••

SAMENVATTING •



5

1. INLEIDING

In moderne elektrische centrales worden enorme hoeveelheden

elektrische energie opgewekt. In elke centrale bevinden zich

daartoe enkele eenheden, die per eenheid een elektrisch vermogen

kunnen leveren van 750 MW.
In zo'n eenheid wordt dit vermogen gegenereerd door een 3 fasen

generator bij betrekkelijk lage spanning (10 a 30 kV) en hoge

stroomsterkten (10 a 20 kA). Deze energie wordt ~ia een rail

kokersysteem (Isolated-Phase Bus) toegevoerd aan de machinetrans

formator, die deze elektrische energie naar een hoger spannings

niveau transformeert, waarna zegeschikt is om getransporteerd te

worden.

Dit rail-kokersysteem is het onderw~rp van het afstudeerwerk,

waarvan het verslag nu voor u ligt.

Van het rail-kokersysteem zijn de rails de werkelijke geleider

verbindingen tussen de 3 fasen generator en de machinetrans

formator. De kokers, die om deze geleiders zijn aangebracht,

scherman de geleiders af tegen vuil en vocht en ze voorkomen dat

onder spanning staande delen per ongeluk aangeraakt kunnen worden.

Tevens worden door de kokers de elektromagnetische krachten op de

geleiders sterk gereduceerd, zeker als de kokers aan de uiteinden

elektrisch zijn doorverbonden. Verder heeft de reductie van de

strooivelden heeft tot gevolg dat de wervelstroomverliezen in de,

het kokersysteem omringende, staalconstructies sterk verminderd

w()rden.

Ter verduidelijking volgen hieronder 2 figuren, waarin een rail
kokersysteem is afgebeeld.
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figuur 1.1

met' G\ = generator

M = machine trans formator

GS = generatorschakelaar

8M = spanningsmeettransformator

ET = eigengebruik transformator

In figuur 1.1 ziet u een boven- en zijaanzicht van een rail

kokersysteem tussen een generator en machinetransformator.

Voor een doorsnede van zo'n systeem verwijs ik naar figuur 1.2.

s

T

figu~r 1.2

s . - --::..- \
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In deze kokers lopen, afhankelijk van de manier waarop ze zijn

doorverbonden, allerlei stromen, die gepaard gaan met weerstands

verliezen in en dus verwarming van het kokersysteem. Het doel van

dit afstudeerwerk is het op e~n dusdanige manier beschrijven van

zo'n kokersysteem, dat de verliezen erin berekend kunnen worden.

Daaraan gekoppeld zou dan tegelijkertijd onderzocht moeten worden

of er manieren te vinden zijn om deze verliezen te beperken. Dit

zou eventueel bereikt kunnen worden door het aanpassen van de

conventionele systemen of d.m.v. een totale vormverandering van

zo'n systeem.

Ondanks het feit dat in het" verleden al de nodige aandacht is

besteed aan het berekenen van deze verliezen (zie bijv. [12] uit

1954, [3] uit 1963 of [4) uit 1968) heeft een hernieuwd onderzoek

in deze richting ,gedaan in samenwerking tussen de THE en Electron

bv te Breda, een stimulans verkregen door recent werk van

J .J. senff et al [1O}, waarin een nieuwe berekeningsmethode voor

kokerstromen wordt geintroduceerd.

Als tweede stimulans wil ik nog noemen het tegenwoordig

beschikbaar zijn van allerlei krachtige numerieke rekenprogram

matuur, zoals b.v. eindige elementen methode programma's.

Deze gegevens, gecombineerd met enkele nogniet uitgewer~t ideeen,

hebben geleid tot dit afstudeerwerk. Achtereenvolgens kunt u in

dit verslag aantreffen:

Een beschrijving van een conventioneel kokersysteem,

uitgaande van het werk van senff [10}.

- De berekening van de stromen en verliezen in zo'n systeem,

met daarin energiebesparende ideeen verwerkt.

- Opzet van een eindige elementen methode berekening.

De controle van de uitkomsten verkregen uit de berekeningen

aan het mode-l m.b.v. deze elementen methode berekeningen.

- Berekeningen aan een gemodificeerd kokersysteem m.b.v. het



eindige elementen methode rekenprogramma.

De conclusie uit het totaal van berekeningen.

8
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2. HET RONDE KOKERSYSTEEM

Alvorens over te gaan tot berekeningen aan conventionele kokersys

temen, wil ik eerst enige alinea's wijden aan:

1. De beschrijving en begrenzing van het probleem.

2. De geldende randvoorwaarden en tekenafspraken.

3. De mogelijkheden om de verliezen te beperken.

2.1.1 De probleembeschrijving en -begrenzing

Omdat de meeste kokersystemen aftakkingen bezitten naar

meetapparatuur en/of eigengebruik transformatoren en omdat er in

elk systeem weI enkele bochten en knikken zitten (zie bijv. figuur

1.1), zijn ze niet eenvoudig toegankelijk om er berekeningen aan

uit te voeren.

Daarom is er gekozen voor de volgende eenvoudige geometrie (zie

figuur 2.1), waaraan het weI mogelijk is berekeningen uit te

.voeren.

figuur 2.1
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R

1

de hartafstand tussen 2 kokers

de straal van een koker

de lengte van het kokersysteem
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In verband met tekenafspraken nemen we een rechthoekig

coordinaten- stelsel zodanig dat de z-richting samenvalt met de

lengterichting van het kokersysteem. Verder wordt verondersteld

dat de har~afstand en de kokerstraal over de gehele lengte 1

konstant zijn. Tenslotte wil ik deze paragraaf besluiten met

enkele karakteristieke gegevens.

Bij de meeste systemen is de verhouding SIR ongeveer gelijk aan

2.5, met S'ongeveer 1.5 m. In verband met de stroomverdringing is

de rail uitgevoerd als ronde of 8-hoekige holle buis, met een

wanddikte van ongeveer 15 a 20 mm. De kokerwand heeft een dikte

(OS) van 8 a 10 mm en is in het algemeen kleiner of gelijk aan de

skin-diepte (001) van het gebruikte aluminium (11.96 mm). De

kortsluit- of eindverbinding heeft een dikte (DE) van ongeveer 10

Mm. Voor de lengte (1) van de kokersystemen moet men denken aan

waarden van 10 a 20 m. Ret gehele kokersysteem is gemaakt van

aluminium met een soortelijke weerstand CPa.!? gel1jk aan 2.825 10-
8

nID.

2.1.2 Randvoorwaarden en tekenafspraken

machinetransformator loopt

stroom. Dit is weergegeven

stroomWe noemen elke die in de richting van de

(de positieve z-richting) een positieve

in figuur 2.2.
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y

z 0Lx
</>A </>B

G t ~ t 1
3

0
i

1
i 2 i)

figuur 2.2

met 11 ,12,13

11,i2,i3

cjlA ~B

de railstromen

de kokerstromen

de magnetische fluxen in de tussenruimten

De railstrome~ 11,12,13 vormen een symmetrisch stelsel, dat dus

geen homopolaire component bevat.

Als we 12 als referentiestroom beschouwen, dan kunnen we de

stromen op de volgende manier beschrijven:

I, = I jwt j2~/3oe e

(2L ..

I J"wt -J"2~/3
I = e e3 0

Dit kunnen we ook in een fase diagram uitdrukken, zie hiervoor

figuur 2.3.
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figuur 2.3

Ii 1s de ra11stroom 1n de meest 11nkse koker, 12 de ra11stroom 1n

de middelste koker en 13 1n de rechtse koker. Deze nummering geldt

ook voor de kokerstromen (11,12 en 13).

De laatste afspraak heeft te maken met de plaats op de

kokeromtrek. Om elke plaats P (z1e figuur 2.4) eendu1d1g te kunnen

vast leggen, 1ntroduceren we een hoek a, d1e ge11jk 1s aan de hoek

tussen de plaatsvektor u1t het hart van de koker naar P en het

hor1zontale vlak waarin de kokers l1ggen.

e

figuur 2.4
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Na deze tekenafspraken kunnen we overgaan naar de randvoorwaarden,

waaraan stroomdichtheids- en/of verliesbereken;ngen moeten

voldoen.

- Eindeffekten (aan de kortsluitverbindingen)dringen

in de z-richting niet ver in.Dit houdt in dat ver

ondersteld wordt, dat de stroomdichtheden (j(6')'s)

niet varieren als funktie van Zj j ¥ j(z).

Omdat de kokerwanddikte kleiner of gelijk is aan de

skin-diepte van het aluminium, kan met grote nauw

keurigheid gesteld worden, dat de stroomdichtheid

in de kokerwand niet met de afstand tot de koker

as varieertj j F j(r).

- Omdat de kokers vrij dicht bij elkaar liggen (de

SiR verhouding is ongeveer 2.5) zal een sterk

proximity effekt optreden. De stroomdichtheid zal

dus zeker een funktie van de plaats op de omtrek

zijnj j = He).

T.a.v. de afschermende werking van deze kokers voor

externe magnetische velden, die loodrecht staan op

koker-as, heeft Shenfeld [11] het volgende afgeleid.

Voor de verhouding HI IHi kan de volgende vergelij-
o

king afgeleid worden:

H jw~ R DS
-2.=1+ 0

H.
~

met: Hi de magnetische veldsterkte binnen de koker

Ho de magnetische veldsterkte zonder dat de

koker aanwezig is.

IHo/Hil is dan een goede maat voor de afschermende

werking of demping van een koker.
-7

Met de gegevens R=O,75 m, DS=O,Ol m,w=2.1f50, ~o=41T ...l0

en Pal=2,825 '10-eQ"m voIgt daaruit dat de demping
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gelijk is aan:

IRo/Hil ". 34 dB

Daaruit kan geconcludeerd worden dat de magnetische

veldlijnen, op de overgang koker-lucht, evenwijdig

aan het kokeroppervlak verlopen.

Kort maar krachtig betekent dit :

1. Op de buitenkant van de koker is de normale kom

ponent van de magnetische veldsterkte gelijk aan O.
2. Op de buitenkant van de koker is de z-komponent van

de magnetische vektorpotentiaal (Az) konstant. De

koker vormt dus een magnetisch equipotentiaalvlak.

2.1.3 De mogelijke verliesbeperkende maatregelen

In een kokersysteem treden op de volgende 3 plaatsen verliezen op:

1. De rails

2. De kokerwanden

3. De staalconstructies in de buurt van het

kokersysteem

Ad 1

Van de stroomdichtheid in de rail kan aangetoond worden, dat deze

bij benadering homogeen is. Wil men de dissipatie in de rail

verminderen, bij gelijkblijvende vorm en stroomsterkte, dan kan

men eigenlijk maar 2 dingen doen. Ten eerste zou een ander·

materiaal gekozenkunnen worden, met een kleinere soortelijke

weerstand, en ten tweede zou men de omtrek van de rail kunnen

vergroten. Beide mogelijkheden verkleinen de totale weerstand van

de rail en daarmee worden de verliezen in de rail ook gereduceerd.

De beperkende faktor bij de 2e mogelijkheid is de minimale
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isolatie-afstand in lucht tussen spanningvoerende delen.

M2

In de kokerwanden kan onderscheid gemaakt worden tussen 2 soorten

verliezen; wervelstroomverliezen en netto kokerstroomverliezen.

Wervelstroomverliezen treden op als de kokers san de uiteinden

niet doorverbonden worden. Door de externe velden worden dan

stromen in de kokerwand geinduceerd, die de externe velden

proberen tegen te werken. Zie voor een eenvoudige schets figuur

2.5.

H

[ I 1

figuur 2.5

Netto kokerstroomverliezen treden op als de kokers aan de

uiteinden zijn doorverbonden. In de kokerwanden kunnen dan netto

stromen gaan lopen die nagenoeg even groot en 180 graden in fase

gedraaid zijn t.o.v. de railstromen. Ik noem dit netto stromen



kan natuurlijk ook bereikt worden door om

weerstandsverkleining door ander ma-
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omdat ze t bijv. m.b.v. een Rogowski-spoel rond de doorverbinding t
te meten zijn. Deze stromen veroorzaken verliezen t die hierboven

zijn aangeduid met netto kokerstroomverliezen. In dit geval zijn

de velden buiten de kokers gelijk aan nul en dus treden ook geen

wervelstroomverliezen Ope Eenvoudige bere~eningent [7] en [8] t

hebben aangetoond dat t als men de netto kokerstomen beperkt (bijv.

d.m.v. spoelen)t de totale verliezen in de kokerwanden lager z~Jn

dan in een van bovengenoemde gevallen. Ret vinden van de optimale

waarden van deze spoelen is ondermeer een van de onderwerpen van

dit afstudeerwerk.

Dissipatie vermindering

trekvergroting en/of

teriaalgebruik.

Ad 3

Wervelstroomverliezen in omringende staalconstructies treden

natuurlijk alleen dan op als de externe velden (dit zijn de velden

buiten de kokers) ongelijk zijn aan nul. Hiermee is tevens een

negatief punt aangeduid van de "spoelen" oplossing uit ad 2.

Beperkt men namelijk de netto kokerstromen t dan zullen de externe

velden aangroeien t waardoor de krachten en de verliezen in het

systeem toenemen.
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2.2 Verliesberekeningen aan ronde kokersystemen

De verliesberekeningen worden uitgevoerd m.b.v. een model dat voor

het eerst geintroduceerd is in [10]. Op dit model, waarmee men de

netto kokerstromen kan berekenen, worden weI enkele wij~igingen en

uitbreidingen toegepast, te weten:

In het model werden tot nu toe 2 konstanten gebruikt

( L en M), die uit vervangende metingen waren bepaald.

Een succesvolle poging is ondernomen om de~e konstanten

theoretisch te berekenen.

In het model worden de eerder besproken spoelen opge

nomen, ~odat de invloed daavan op de totale dissipatie

onderzocht kan worden.

- Met de berekening van de L en M heeft men meteen de

beschikking over een methode om de stroomdichtheid in

de kokerwand als funktie van 8 te b,epalen. Hieruit

is dan weer de dissipatie in de kokerwanden te berekenen.

Dit hoofdstuk wordt dan verder als voIgt ingedeeld; in 2.2.1 wordt

het model uit [10] kort besproken en worden de spoelen toegevoegd,

in 2~2.2 wordt de theor~tische berekening van de L en M aangepakt

en in 2.2.3 worden de stroomdichtheden en verlie~en berekend. In

het volgende hoofdstuk (2.3) worden enkele berekeningen praktisch

uitgevoerd en de resultaten daarvan besproken.

2.2.1 Berekeningsmodel voor de kokerstromen

In [10] is gerekend aan een kokersysteem ~oals afgebeeld in figuur

2.1. Omdat de invloed van kokerstroom beperkend~ spoelen
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onderzocht moest worden, heb ik zelf gerekend aan een kokersysteem

van de volgende vorm.

J 1
koker

~
rail

I 1 ~ L e- - - - - -

J 2

I
2

i 2

I 3

- - -

J 3

figuur 2.6

Zoals te zien is, is aan een kant de ene kortsluitverbinding

vervangen door 3 spoelen. Uit symmetrie-overwegingen zijn de

spoelen aan de kokers 1 en 3 gelijk gekozen (Le). Vanuit koker 2

gaat spoel Li naar het sterpu~t.

De berekening in [10] verloopt als voIgt: men berekent de fluxen

.Aen ~B als funktie van 1l,12,13,il,i2 en i3. Daarna pa~ merrop-

de gesloten kringen rond ~A en ~B de inductiestelling toe. -Hieruit

kan men 2 vergelijkingen afleiden met de onbekenden il en i3,

waaruit de beide kokerstromen te berekenen zijn.

Als we veronderstellen dat de 3 extra spoelen geen extra fluxbij

dragen leveren tot de fluxen~· en ~ , dan kunnen uit [10] de
A B

volgende vergelijkingen overgenomen worden:

(6)



Hiermee zi jn de f Iuxen CPA
fIuxbijdragen van I1,I3,i1

De stromen 12 en i2 zijn

m. b.v •. :

I
1 + I

2 + I
3 = 0

i
1 + ~2 + ~3 = 0

en epa '
en 13.

uit deze

geschreven als

vergelijkingen

19

som van de

geelimineerd

(8)

De term 2Ke, in de vergeIijkingen (5) en (6), verdisconteert de

fIuxbijdrage van de eindverbindingen.

Uit figuur 2.6 kan het volgende vervangingsschema worden afgeleid,

waarop de inductiesteIIing kan worden toegepast.

R
e

R
e

R
5

R
5

R
5

R
e

R
e

met: I.e en Li

Re

Rs

figuur 2.7

de extra toegevoegde spoelen

de ohmse weerstand v/d eindverbinding

de ohmse weerstand v/d kokerwand

Als we de inductiestelling toepassen op de lussen rond CPA en <P'a
dan voIgt daarui t:

ai 1 i 1R
s + i R -

ai2 aCPA
L - + i R - Liat + i,Re (9)eat 1 e 2 s - - at

di2 i 2R
s - i R - i R -

di3 aCPB
Liat +

3 e 3 s Leat - i
3
Re - - at ( 10)
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Als we overgaan op eomplexe notatie, i2 elimineren m.b.v.

vergelijking (8) en Ql
A

en ~B elimineren m.b.v. de vergelijkingen

(5) en (6), dan volgen daaruit de vergelijkingen

ail + bi3 = c

met: a = 2R + 2R + jw(L + L. + 2K + L)see ~ e
b = R + jw(L. + M)s ~

c = - jw(LI, + MI3)

d = - jw(MI, + LI3)

( 11 )

Uit (8), (11) en (12) kunnen i1,i2 en i3 bepaald worden. D~t

leverthet volgende resultaat:

- c - d
~2 = a + b (,4)

Afgezien van de zelfinduetie L en de mutuele indue tie M, kunnen de

kokerstromen berekend worden, omdat aIle verdere konstanten of

vrij te kiezen zijn (Le en Li) of te berekenen zijn (Rs, Re en

Ke).

Voor de konstanten·Rs, Re en Ke kunnen, onder de aanname van

homogene sttoomdiehtheden in kokerwand en eindverbinding, de

volgende vergelijkingen uit [10] overgenomen worden:

R = Palt/21fR.nS ( 16)
s

R tV Pal(S - 2R)/2R.DE ( 17)e

K = 'r (S-2R) ~t t (R) + ~ln(t2 + R2~ ( 18)~ ).J x - arc an -
e o 1f R t R2
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De reductiefaktor f is ingevoerd om allerlei moeilijk te

beschrijven eindeffekten, die tot fluxreductie voeren, in rekening

te kunnen brengen. In [10] zijn berekeningen uitgevoerd aan enkele

praktische kokersystemen en deze zijn vergeleken met metingen aan

die systemen. Om de berekeningen overeen te laten stemmen met de

metingen moesten waarden voor f gekozen worden, die lagen tussen

0.31 en 0.38.

Dit geheel van vergelijkingen, plus de hierna volgende

theoretische berekening van L· en M, is geimplementeerd in een

computerprogramma, waarmee het ondermeer mogelijk is de

kokerstromen te bepalen.

2.2.2 De theoretische berekening van L en M

Voordat met de werkelijke berekening van Len M wordt begonnen,

zullen enkele alinea's worden gewijd aan de overeenkomsten tussen

elektrostatische en magnetische veldberekeningen.

De Maxwell-vergelijking,

aEretCH) = crE + ~ (19)

kant omdat de afmetingen van het kokersysteem veel kleiner zijn

dan de golflengte bij 50 Hz, vercenvoudigd worden tot:

retCH) = crE (20)

met: H de magnetische veldsterkte

E de elektrische veldsterkte

~ de elektrische geleidbaarheid

Met gebruikmaking van:

J = crE
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met: J de stroomdichtheid

gaat vergelijking (20) over in:

rot (H) =J

Omdat ook geldt:

div(B) =a

B = ].ill

met: B de magnetische inductie

~ de magnetische permeabiliteit

mogen we H schrijven als:

H = l.rot(A)
II

met: A de magnetische vektorpotentiaal

Uit (22), (25) en de keuze div(A)=O voIgt:

(22)

(26)

Omdat II plaatsonafhankelijk is, kan (26) vereenvoudigd worden tot:

We verondestellen dat er aIleen stromen in de z-richting vloeien

(Jx=Jy=Bz=O) en dat het probleem z-onafhankelijk is (a/a z = 0).

Hiermee gaat vergelijking (25), uitgeschreven in de 3-componenten,

over in:

H = az

(28)
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Dus allen de z-component van A is van belang, en voldoende, om het

magnetische veld te berekenen.

Bet magnetische veld moet voldoen aan:

Uit (29) is ook eenvoudig de overeenkomst met het elektrostatische

veldprobleem in te zien; het elektrische veld moet namelijk

voldoen aan een soortgelijke vergelijking de Poisson

vergelijking.

= _ e.
~

met: $ de elektrische potentiaal

p de ruimteladingsdichtheid

~ de elektrische permeabiliteit

De andere overeenkomsten tussen de 2 veldproblemen zijn samengevat

in de onderstaande tabel.



Elektrostatisch

potentiaal <f>

vlakken van
konstante <f>

E volgt uit:

E = -a<f>/ax
x

E = -a<f>/ayy

E-veldlijnen staan
loodrecht op equi
potentiaal lijnen

Magiletisch

i/2A = -].I.Jz z

z-component van de
vektor potentiaal A

z
vlakken van
konstante Az

B volgt uit:

B = aAz/ayx

B = -aAz/ax
y

B-veldlijnen vallen
samen met equipoten
tiaal lijnen
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Tabel I Overeenkomsten ElM velden

Het nut van deze afleidingen is tweeledig namelijk:

1)

Het magnetisch veldprobleem is omgewerkt naar een potentiaal

probleem (vergelijking (29) ), waardoor het toegankelijk is

geworden voor eindige elementen methode berekeningen. Hier wordt

in de volgende hoofdstukken dieper op ingegaan.

2)

Door deze analogie is gemakkelijker in de zien wat het betekent,

dat de kokers magnetische velden goed afschermen.

Elektrostatische afscherming betekent dat:

A) de omhulling een equipotentiaal vlak vormt en

B) de elektrische veldlijnen loodrecht op die omhulling
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eindigen.

Magnetische afscherming betekent ook:

A) dat de omhulling een equipotentiaalvlak voor Az is, maar

B) dat de magnetische veldlijnen niet loodrecht op de omhulling

eindigen, integendeel, ze lopenevenwijdig aan de omhulling.

M.a.w. H·J. "" O.

Uitgedrukt in een figuur ziet dit er als voIgt uit:

E - veld

~

lijnen van

konstante rf

figuur 2.8

H - veld

H lijnen en
lijnen van
konstante Az

Na .deze theoretische afleidingen kan nu worden overgegaarr 'rot'de

werkelijke berekening van de L en M. Hierbij zal de analogie met

het elektrostatische veldprobleem nog enkele keren terugkeren.

Men kan zich afvragen wat de fysische betekenis is van de in

paragraaf 2.2.1. geintroduceerde konstanten L en M. Daartoe

introduceren we eerst zogenaamde residualstromen J1, J2 en J3,

waardoor geldt:



J
2

= I, + i 2
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(32)

(33 )

Als we verge11jk1ngen (5) en (6) noteren voor bet geval dat er

geen e1ndverb1nd1ngen zijn en we comb1neren (5) en (6) dan met de

vergelijkingen (31) en (33), dan voIgt daaru1t:

~A = LJ1 + MJ3 (34)

!j>B = - MJ 1 - LJ3

1n zoln geval geldt dat

gel1jk is aan nul (dit

volgende conf1gurat1e:

11=12=13=0; stellen we nu ook nog dat 13

betekent dat 12=-11), dan verkrijgen we de

<P
A

. <P
B

@t@10

figuur 2.9

In deze configuratie geldt:

(j>A
L =

1
1

!j>B
M = -1

1

y

Lx

(36)

(37)
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Hierdoor zijn de zelfinduetie L en de mutuele-induetie M verbonden

met de '.fluxen ~A en ~B door de oppervlakken Sa en Sb.

Om L en M te berekenen moeten we <PA en <PB berekenen als funktie

van 11.

Algemeen geldt:

</> : gBonodfJ
S

met: B de magnetisehe indue tie

n de normaal op het oppervlak S

S het oppervlak S waardoor de flux ~ berekend wordt

Uit (38) voIgt dat we een magnetisehe veldberekening moeten

uitvoeren aan de in figuur 2.9 gesehetste eonfiguratie, om zo L en

M te bepalen.

De veldberekening is op 2 manieren uitgevoerd:

A) m.b.v. de zogenaamde "Current Simulation Method" (CSM)

B) m.b.v. de zogenaamde "Finite Element Method" (FEM)

ad A
Bij de CSM is

vervangende

resulterende

superpositie

be)1andeld.

eonfiguratie 2.9 vervangen door een eindig aantal

stromen op de X-as. Van deze stromen is de
flux door de oppervlakken Sa en Sb m.b.v.

bepaald. Deze methode wordt in dit hoofdstuk verder

ad B
Bij de FEM worden de Maxwell-vergelijkingen binnen en

kokers opgelost. Men verdeelt daartoe het hele

elementjes (oppervlakjes). Op al deze elementjes

buiten

gebied

wordt

de

in

een
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energiefunktie gediscretiseerd. Een numerieke rekenmethode bepaalt

dan een zodanig veld, dat de som van deze energiefunkties minimaal

wordt. Deze methode wordt behandeld in hoofdstuk 3.

Current Simulation Method

We zoeken (indien mogelijk) de plaasten en grootten van een eindig

aantal stromen, die het veld buiten de kokers voldoende nauwkeurig

beschrijven. Dit natuurlijk onder de geldende voorwaarden.

Eerst bekijken we enkele "simpele" gevallen.

Principe 1

Ret magnetisch veld t.g.v. een stroom liggend

magnetisch ideaal afschermende koker.

Zie figuur 2.10 voor een situatieschets

buiten een

~-----A

figuur 2.10

I

I
}t

omdat de koker ideaal afschermt, zijn er aIleen magnetische

veldlijnen evenwijdig aan het kokeroppervlak. Ret blijkt, zie ook

[6}, bIz. 42-47, dat deze situatie beschreven kan worden m.b.v. 2

extra stromen. Zie hiervoor figuur 2.11.
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I

\ I I I II

\ I I / I
"- I J/... I

--t-- I
I

!-'X ... r
I I
Ie A II

figuur 2.11

Als X voldoet aan:

dan voIgt uit een berekening:

(40 )

2H (R/A)((R/A) - cos(a))= 0
(1 + (R/A)2 - 2(R/A)cos(a))

( 41)

Hierin is:
I

H =o 21TR

Ligt de stroom links van de koker, dan verandert aIleen het teken

voor de cos(ff:) termen. Ret is dus mogeljk het veld op een

kokeroppervlak te berekenen t.g.v. een buiten de koker ligge~de

stroom.
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Principe 2

Ret veld buiten 2 kokers t.g.v. 2 gelijke, doch tegengesteld

gerichte stromen in die kokers.

Deze configuratie ziet er als voIgt uit:

IolllEr-----. A

figuur 2.12

I
I
I

;.I

In het geval dat deze koker weer ideaal afschermt, is er weer een

vervangend stromenmodel te vinden, zodanig dat het veld buiten de

kokeroppervlakken korrekt beschreven wordt. Zie voor de ligging

van de stromen figuur 2.13.

- --/ " ,/ ........

\ I "/ \ \
I

I I I

0 1 ;® f I ....-

\ I I I \ I I I
\ I I / ''{ I

\. I ,{ I /...... I ~--1.- J- ,/

J I I I
/.x ~ k- X -JI
I l
I I

''''''
A ,I

figuur 2.13
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met A de hartafstand tussen beide kokers

R de straal van de kokers

X de plaats t.o.v. de middelpunten van de kokers

waar de vervangende stromen komen te liggen.

Men kan afleiden dat X nu moet voldoen aan vgl (43) om de velden

evenwijdig aan het metaal te houden.

Op de denkbeeldige kokeroppervlakken geldt ook nu weer:

Deze vervanging is analoog aan die in het elektrostatische

analogon; namelijk 2 geladen cylinders. Men kan dan het E-veld

berekenen m.b.v. 2 lijnladingen die op 2 plaatsen buiten de assen

van de cylinders liggen.

In deze 2 simpele, gevallen is 'het mogelijk de H-velden te

berekenen als funktie van een eindig aantal stromen.

Ret kokersysteem bestaat jammer genoeg uit 3 kokers in een plat

vlak (zie figuur 2.9) met, in het geval van de L en M berekening,

daarin 2 stromen. Ook hier geldt, zoals al eerder afgeleid, dat de

kokers ideaal afschermen. De vraag is nu waar de vervangende

stromen moeten liggen, opdat het H-veld goed beschreven wordt. Dit

kan men bereiken door het toepassen van de 2, eerder beschreven

principes.

De stromen +I en -I in de 2 linkse kokers worden afgebeeld op de

plaatsen M(1) en M(2), volgens principe 2. De uitgangssituatie

gaat dan over in:
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situatie na de l
e

afbeelding

- - "" - -... ...... .......
/ 1 "- / 2

,
\ \

I I I I
\ \01 I~
I \ J

\ M(lY \ M (2)
/, '.

/" " /....... -- - """- ..---
figuur 2.14

met: M(1),M(2) de plaatsen van de afgebeelde stromen

een denkbeeldige koker

In deze situatie is voor de kokers 1 en 2 voldaan aan de randvoor

voorwaarde H(e)~ = O. Voor koker 3 nog niet; daarom beelden we het

paar stromen op de plaatsen M(l) ert M(2) af op koker 3 volgens

principe 1. Dat levert de volgende situatie op:

/

situatie na de 2e afbeelding

figuur 2.15

"M ,
I \

I I I I \
\ G®· J
\ M(3) M(4) /

\ /
'...... ......_.-

Na deze 2e afbeelding is voor koker 3 voldaan aan de

randvoorwaarde H(S)L = O. Merk op, dat op plaats M in de 3e koker

twee stromen worden afgebeeld (+1 en -I), die samen nul opleveren.

Nu is voor de kokers 1 en 2 niet voldaan aan de voorwaarde dat de

loodrechte componenten van het H-veld op de kokerwand gelijk z~Jn

aan nul. We kunnen, volgens principe 1, de beide stromen op

plaatsen M(3) en M(4) afbeelden op koker 1 (dit levert de stromen
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op M(S) en M(6» en op koker 2 (d1t levert de stromen op M(7) en

M(8». Als convent1e 1s dan nog ingevoerd dat op de plaatsen M(i)

een pos1tieve stroom Itgt als 1 ~neven en een negat1eve stroom

11gt a~s 1 even 1s. T.o.v. koker 3 is dan weer aan de

randvoorwaarde voldaan, aIleen tussen de kokers 1 en 2 o~derling

n1et.

Daarom wordt het paar M(5),M(6) op koker 2 afgebeeld (d1t levert

het paar M(9),M(10» en paar M(7),M(8) wordt op koker 1 afgebeeld

(d1t levert het paar .M(II),M(12». Nu 1s voor koker 3 weer n1et

voldaan aan de randvoorwaarde, daarom worden de paren M(9),M(10)

en M(ll) ,M(l2) weer afgebeeld op koker 3.Dit afbeelden kan een

one1nd1g aantal malen herhaald worden.

Gelukk1g bezitten deze paren 2 e1genschappen: '

A) ze stellen de plaatsen voor van 2

tegengesteld teken.

B) De 2 stromen van een paar komen na elke

b1j elkaar te 11ggen.

stromen met een

afbeelding dichter

ad B)

Het bewijs van B kan aan de hand van een afbeelding geleverd

worden, z1e h1ervoor figuur 2.16.

M(i) M(i)+t.

, ------
figuur 2.16

M (i) I



T.o.v. de oorsprong 0 liggen 2 stromen +1 en -I

M(i) en M(i)+A op de X-as, waarbij M(i) tevens

as v/d koker aangeeft. Ze worden afgebeeld op de

M'(i)-ll volgens:

M' ( .) . R
2

~ = M( i)

en

R2M'(i) - f1' = _....::.:.._-
M(i) + f1
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op de plaatsen

de afstand tot de

plaatsen M'(i) en

(44)

Nemen we het verschil van de vergelijkingen (44) en (45) dan voigt

daaruit:

(46)

lets anders geschreven wordt dit:

R2 f1
f1' =M(i)(M(i) + f1)

Omdat M(i) > R geldt:

;l. ~
M( i) > R

Hiermee is aangetoond dat:

(48)

De stromen van een paar komen dus steeds dichter bij elkaar te

liggen.

In appendix

nauwkeurig

totdat men

A is aangetoond c.q. berekend dat men een

model verkrijgt, indien met afbeelden wordt

een totaal van 16 stromen heeft verkregen.

voldoende

doorgegaan

Als resultaat van dit afbeelden heeft men nu een CSM model

verkregen bestaande uit 16 stromen in een plat vlak zonder kokers.
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In tegenstelling tot de uitgangssituatie (3 kokers, met in 2

kokers een stroom) zijn de fluxen epA en ~B nu wel te berekenen.

Iedere stroom heeft in een bepaald punt een H-veld tot gevolg ter

groott~ van:

I
H=

21l"r (50)

met: r de afstand van dat punt tot de stro9m I

nettode

kokerverlies

berekening van

een totaal

Uit symmetrie overwegingen is ook nog eenvoudig in te zien, dat in

de oppervlakken Sa en Sb het H-veld alleen een component in de y

richting bezit. In de vlakken Sa en Sb kan dus vrij eenvoudig de

grootte van het H- en dus ook van het B-veld bepaald worden,

waarna m.b.v. de vergelijking (38) de beide fluxen berekend kunnen

worden. Delen door I levert dan de beide konstanten L en M. Voor

de exacte afleiding van het bovenstaande wordt verwezen naar

appendix B.

Deze berekening is, net als de

kokerstromen, geimplementeerd in

berekeningsprogramma.

2.2.3 Stroomdichtheden en verliezen in de kokerwand

Onder verwaarlozing van eindeffekten

eindslu1tingen, kan voor het verlies per

volgende uitdrukking verkregen worden:

en de verliezen in de

koker per meter lengte de

met: T = l/f = 1/50 Hz

Willen we Pkoker bepalen, dan zal j(S) per koker berekend moeten

zijn. Daartoe passen we de Maxwell-vergelijking
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(52)

toe op onderstaand figuur, die een deel van een kokerwand voor

stelt.

R

H(e)//

J('.~.-----j (e)

e

figuur 2.17

Men kan, omdat DS < Sa.~, voor elke hoek e de volgende vergelijking

aflelden:

R(e) //Rde - Ri Rd8 = j(e)R.DS.d8

met: Hi het R-v.eld veroorzaakt door de railstroom

Hieruit voIgt:

R(e)// - R.
j(e) = 1

DS

( 53)

(54)

Van vergelijking (54) Z1Jn DS en Hi bekend; namelijk DS is de

wanddikte van de koker en voor Hi geldt:

H. =
1

H(9)/1 daarentegen brengt iets meer werk met zich mee.

In paragraaf 2.2.1 is afgeleid hoe de netto kokerstromen te

berekenen zijn. Door de invoering van de spoelen Le en Li en door

het sowieso niet nul zijn van Re en· Rs, gaan er kokerstromen

vloeien kleiner dan en uit fase met railstromen. Dit heeft tot
\

gevolg dat de residualstromen J1 tim J3 ongelijk aan nul zijn. Dit

resulteert in de volgende situatie:



37

figuur 2.18

In deze situatie moet op elke kokerwand H(9)11 bepaald worden.

Omdat geldt:

(56 )

kan de bierboven omschreven situatie uitgesplitst worden in 2

deelsituaties, zie hiervoor figuur 2.19.

figuur 2.19

Elk van deze deelsituaties is al eerder behandeld bij de

berekening van de L en M van een'kokersysteem (zie paragraaf

2.2.2), met het verschil dat in paragraaf 2.2.2 het H-veld

loodrecht op de oppervlakken Sa en Sb is bepaald;nu moet het H

veld als funktie van e op de kokerwanden bepaald worden.

Nu kant door het handig bij elkaar nemen van de stromen in zo'n

deelsituatie, vrij eenvoudig het H(8)11 veld bepaald worden.

Men neemt daartoe stromen die beschreven kunnen worden door de

principes 1 en 2 uit paragraaf 2.2.2.

Van principe 1 is bekend wat het H(S)II-veld op de denkbeeldige

kokerwand is t.g.v. de 3 stromen t namelijk:

H(e) II
2H (R/A)((R/A) - cos(e))

a
= (1 + (R/A)2 - 2(R/A)cos(e))
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Voor principe 2 kan afgeleid worden dat het H(8)//-veld gelijk is

aan:

H ((R/A)2_1)

H~e)// = (~ + (R/A)Z _ 2(R/A)cOs(e))

met: Ho .. I/21-R

Ook hier geldt weer dat het teken voor de cos(e) term verandert,

als de situatie gespiegeld is t.o.v. het vertikale vlak door het

middelpunt van de koker.

Welke stromen uit het CSM model kunnen bij elkaar genomen worden,

zodat ze samen eenvoudige uitdrukkingen geven voor het H(&)//

veld? Dit zal voor koker 1 worden afgeleid voor de stromen uit de

Ie deelsituatie. De afleiding verloopt bijna analoog voor de

andere kokers en/of de 2e deelsituatie.

Koker 1

In deze koker liggen de stromen 1,5,6,11 en 12. Stroom 1 in

combinatie met stroom 2 levert een H(8)// via principe 2. De

stromen 5 en 6 leveren in combinatie met de stromen 4 en 3 en de 2

stromen in het hart van de koker, die samen nul opleveren, een

H(8)// via principe 1. Evenzo voor de stromen 11 en 12 in

combinatie met de stromen 8 en 7.

In het CSM model resteren dan nog de stromen 9,10,13,14,15 en 16.

Van de stromen 13 tim 16 is aangetoond dat zijn prakt~sch geen

invloed op het uiteindelijke H-veld hebben; zij 'liggen op" elkaar~"

Dit zelfde is verondersteld te gelden voor de stromen 9 en 10, dus

ook deze 2 stromen hebben geen invloed op H(9)//.

Het totale H(8)//-veld is gelijk aan de superpositie van de velden

van deze combinaties plus de combinaties van de 2e deelsituatie.

Dit kan men voor elke koker doen. De gevormde combinaties zijn

voor de verschillende kokers samengevat in tabel II.
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koker: 1 2 3

combinatie p~incipe - combinatie principe combinatie principe

1 - 2 2 2 - 1 2 3 - 2 1
5 - 4 1 7 - 4 1 4 - 1 1
6 - 3 1 8 - 3 1 13 - 10 1

11 - 8 1 9 - 6 1 14 - 9 1
12 - 7 1 10 - 5 1 15 - 12 1

9/10 - * nvt 11/12 -.w- nvt 16 - 11 1
13/14 - * nvt 13/14 - * nvt 5/6 - *: nvt
15/16 - * nvt 15/16 - ~ nvt 7/8 - * nvt

TABEL II

met: * deze stromen liggen op elkaar

Zo'n zelfde tabel kan men samenstellen voor de 2e deelsituatie en

de som van beide situaties levert het totale H(9)//-veld per koker

als funktie van 6. Voor de exacte afleiding en de formules wordt

verwezen naar appendix C. Uit appendix C kunnen de volgende

algemene vergelijkingen overgenomen worden:

H(6)// = ~1(6)H1 + g1(6)H
3

1

H(6)//2= ~2(6)H1 + g2(6)H
3

H(6)//3= ~3(8)H1 + g3(8)H
3

(60)

(61)

"M.b.v. de vergelijkingen (54) ,(59),(60) en (61) is het mogelt]k de

stroomdichtheden per koker als funktie van e te berekenen, nl:

. (6) -
~1(6)H1 + g1 (6 )H3 - Hi1

J koker 1 - DS

j(6)koker 2
f 2(8)H 1 + g2(6)H3 - H.= J.2

DS

j(6)koker = f
3

(6)H 1 + g3(6)H3 - Hi33 DS

. (62)

(64)
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met: HI = JI/2I1R

H3 .. J3/2;~R

Hil .. II/2nR

Hi2 = I2/2fl'R

Hi3 .. I3/2nR

H~t is nu mogelijk om m.b.v. de vergelijkingen (51) en (62) tim

(64) het verlies per Koker uit te rekenen.

Dit geheel is weer opgenomen in het kokerverlies berekenings

programma, waarbij opgemerkt dient te worden. dat (ondanks het

feit dat het mogelijk is om de integralen over j(&)~ analytisch op

te lossen) de integralen over j(e)~ numeriek berekend worden.

2.2.4 samenvatting van de oplossingsmethode

Uit het CSM model kunnen de konstanten L en M bepaald worden,

waarmee het mogelijk is de netto kokerstromen (die vloeien in een

aan de einden doorverbonden kokersysteem) te berekenen,.

Met hetzelfde CSM model. is het mogelijk de stroomdichtheden in de

kokerwanden te berekenen, als funktie van de rail- en residual

stromen.

Deze uitkomsten gecombineerd leveren de verliezen in de kokerwand

per Koker per meter lengte.

In het volgende hoofdstuk (2.3) worden enkele rekenvQorbeelden

behandeld en worden daaruit de conclusies t.a.v. de energie

besparende maatregelen getrokken.



41

2.3 Prakeijkberekeningen en conclusies.

zijn uitgevoerd

Amer-centrale te

EindhovenTH

de resultaten

daar, m.b.v. een op de

metingen verricht. Voor

Alhoewel de berekeningen zijn uitgevoerd aan verscheidene rail

kokersystemen, worden in dit hoofdstuk de berekeningen beperkt tot

een praktisch systeem. De andere doorgerekende systemen leverden

namelijk geen nieuwe en/of afwijkende resultaten.

Bet rail-kokersysteem waaraan de berekeningen

betreft het systeem geinstalleerd in de

Geertruidenberg.

Op 14 juni 1981 zijn

ontwikkeld meetsysteem,

daarvan zie [2] en [10].

Dit hoofdstuk wordt dan verder als voIgt ingedeeld; in paragraaf

2.3.1 wordt het rail-kokersysteem beschreven en worden de

resultaten van de metingen kort samengevat. In 2.3.2 worden de,

m.b.v. het ontwikkelde computerprogramma, verkregen resultaten

vergeleken met de metingen. Verder worden in die paragraaf de

stroomdichtheden op verschillende tijdstippen berekend. In

paragraaf 2.3.3 worden de spoelen Le en Li opgenomen in de

berekeningen en wordt onderzocht wat daar het resultaat van is.

Afsluitend volgen dan in 2.3.4 de conclusies uit deze berekeningen

en verder enkele opmerkingen t.a.v. het praktisch nut van de

energiebesparende spoelen

2.3.1 Beschrijving van het rail-kokersysteem.

De afmetingen van het rail-kokersysteem te Geertruidenberg zijn

samengevat in tabel III.
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straal van de kokers (R) : 0,75 m

hartafstand van de kokers (S) : 1,80 m

SiR ratio 2,4

dikte v/d kokerwand (OS): 0,008 m

dikte v/d eindverbinding (DE): 0,01 m

lengte v/h kokersysteem (&): 17,00 m

TABEL III

Omdat na de metingen bleek dat de railstromen een geringe

homopolaire component bevatten, zijn de meetresultaten daaraan

aangepast, zie ook [10]. Ret resultaat van de metingen is in tabel

IV samengevat.

I koker railstroom kokerstroom residualstroom

----------------------------------
nr. amp. fase amp. fase amp. fase

1 17915 120,4 17110 302,4 1017 83,7

2 17966 0,0 17786 181,3 451 294,2

3 17838 240,0 17170 59,9 669 243,6

----------------------------------

TABEL IV

met: amp. de amplitude van de stroom in A

fase de fase v/d stroom t.o.v. 12 in graderi

Opvallend is het feit dat de railstromen II tim 13 geen perfekt

symmetrisch stelsel vormen. Hier wordt in 2.3.2 nader op ingegaan.•

Verderdient nog opgemerkt te worden, dat de kokers aan de einden

op een normale manier zijn doorverbonden; er ZLJn dus geen

kokerstroom beperkende spoelen in dit systeem opgenomen.
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2.3.2 Berekeningen aan het rail-kokersysteem

Deze paragraaf is hoofdzakelijk bedoeld om de kortektheid van het

rekenprogramma aan te tonen.

In paragraaf 2.3.1 is al opgemerkt dat de railstromen geen perfekt

symmetrisch stelsel vormen. Gezien het feit dat in het

computerprogramma geen rekening is gehouden met dit soort

situaties, is voor de amplitude van de railstromen de gemiddelde

waarde van de 3 gemeten railstromen ingevoerd. Buiten de gegevens

van tabel III zijn dan nog de volgende gegevens in het programma

ingevoerd:

10

pal

red. faktor

...

...

17907

2,825

0,33

A
-810, ~m

De reduktie faktor, die de moeilijk te beschrijven eindeffekten in

rekening brengt, is bepaald ui t enkele computer ~runs; de reduktie

faktor is zo bepaald dat de kokerstromen het best overeenkomen met

de meetresultaten.

De computerberekeningen leverden het volgende resultaat, zietabel

v.

koker railstromen kokerstroom residualstroom

nr amp fase amp fase amp fase

1 17907 120 17071 301,1 905,7 97,7

2 17907 0 17313 181,4 741,5 323,9

3 17907 240 17272 60 ,6 661,5 224,1

--------------------------------------------------------

TABEL V
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Door vergeli jk.ing met tabel IV valt al meteen de goede

overeenkomst op tussen de berekende en gemeten kokerstromen. De

fout is voor de buitenste kokers kleiner dan 0.6% en voor de

middelste koker kleiner dan 3%. Dit ondanks het feit dat voor de

ingevoerde railstromen een gemiddelde waarde is ingevoerd.

lets anders ziet 't uit bij de residualstromen; met name J2 is 1.6

maal zo groot als de gemeten waarde. Dit resultaat was te

verwachten; de residualstromen worden gevormd uit het verschil van

2 stromen die ongeveer even groot zijn. Dit zijn namelijk de rail

en kokerstroom van een koker, ze zijn ongeveer even groot maar

tegengesteld in fase. Elke kleine fout in deze 2 stromen

resulteert in een grote fout bij de residualstroom.

De fouten in de residualstromen worden natuurlijk kleiner als de

kokerstromen in grotere mate beperkt worden. De afwijkingen in J1

en J3 bliJKen (ook bij andere doorgerekende systemen) ongeveer 10%

te bedragen, tenminste bij "perfekt" kortgesloten systemen.

De residualstromen moeten het liefst zo nauwkeurig mogelijk

berekend worden omdat hieruit de stroomdichtheden en verliezen in

de kokerwanden bepaald worden.

Voor dit kokersysteem zijn op 2 tijdstippen de stroomdichtheden in

de kokerwanden berekend, namelijk op tijdstip t1 waarvoor geldt

i3=0 en op tijdstip t2, waarvoor geldt 2i1=i2=2i3. De resultaten

zijn voor tijdstip t1 uitgezet in grafiek I en voor tijdstip t2 in

grafiek II.



j(e)

45

Stroomdichtheden j(9) in de kokerwanden
als funktie van 9 op t 1 j(9) in A/m2

e in graden

koker 1

o 90

90

j(e)

5 koker 2-4,5.10

180 e---..

1
o

4-2.10

.~_.--

- -
koker 3

__1~80 e-..
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Stroomdichtheden j(e) in de kokerwanden

ala funktie van e op t 2 j(9) in A/m2

e in graJen

t
j(e)

2,5.10

2.10

o 90

koker 1

180

o

1 5-4.10

j(8) s
-5.10

90

koker 2

180

52,5.10

90

koker 3

e .--#'-
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Uit tabel V volgde al dat de residualstromen klein zijn t.o.v. de

railstromen; de residualstromen zijn kleiner dan of gelijk aan 5%

van de railstromen. Hieruit voIgt dat de H-velden buiten de kokers

ook klein moeten zijn. Dit wederom heeft tot gevolg dat de

stroomdichtheden nagenoeg onafhankelijk moeten zijn van de hoek e.
In grafiek I is dit, zeker bij koker 1 en 2, duidelijk te zien.

Voor de duidelijkheid is, m.b.v. stippellijnen, de stroomdichtheid

aangegeven, indien de externe a-velden (dus ook de

residualstromen) gelijk zouden zijn aan nul. Voor koker 1 is de

afwijking t.o.v. deze homogene stroomdichtheid maximaal 8%.

Voor koker 3 is deze afschatting moeilijk te maken, omdat voor

deze koker geldt dat de netto kokerstroom (i3) gelijk is aan nul.

WeI moet gelden dat de oppervlakken A en B aan elkaar gelijk zijn;

dit is m.b.v. berekeningen gecontroleerd en blijkt inderdaad te

kloppen.

De afwijkingen van de j(&)'s t.o.v. deze homogene stroomdichtheden

zijn verklaarbaar m.b.v. de aan~ezige residualstromen. Op tijdstip

tl zijn de residualstromen achtereenvolgens; Jl~-545 A, J2~735 A

en J3~190 A~ Deze residualstromen hebben tot gevolg dat buiten de

kokers nog H-velden aanwezig zijn. Wervelstromen in de kokerwanden

proberen het indringen van deze velden in de kokerwanden zoveel

mogelijk te beperken. Deze wervelstromen, die afhankelijk van de

hoek a positief of negatief z~Jn, worden gesuperponeerd op

homogene stroomdichtheden, waardoor als resultaat de stroomdicht

heid ontstaat zoals in grafiek I is aangegeven.

Op dezelfde manier zijn de stroomdichtheden in grafiek II te

verklaren.

Al met al blijken de resultaten zowel kwalitatief als ook

kwantitatief redelijk overeen te stemmen met demetingen en/of

verwachtingen. Hierna kan dan ook overgestapt worden naar

berekeningen, waarin het energie besparende effekt van 3 extra

toegevoerde spoelen kan worden onderzocht. Zie hiervoor paragraaf

2.3.3.
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2.3.3 De invloed van Le en Li op de verliezen.

In paragraaf 2.3.2 zijn de netto kokerstromen en de

stroomdichtheden in de kokerwanden van een reeel systeem berekend.

Dit is gedaan aan de hand van een systeem waarin geen spoelen zijn

opgenomen.

In deze paragraaf worden dezelfde berekeningen plus de berekening

van de verliezen uitgevoerd aan een systeem waarin weI spoelen

zijn opgenomen. Ret rail-kokersysteem heeft dezelfde afmetingen

als het systeem dat in paragraaf 2.3.1 beschreven is, maar er zijn

3- spoelen in het systeem opgenomen. Zonder verder in te gaan op de

praktische uitwerking van zo'n systeem, met name de realisatie van

de spoelen, worden de verliezen in de kokerwanden berekend als

funktie van Le en Li.

Om een eventueel minimum in die verliezen te bepalen, zijn Le en

Li gevarieerd en is bij elke combinatie van Le en Li het verlies

(P) in de kokers berekend. Ret resultaat van deze berekening is

zichtbaar gemaakt in figuur 2.20.

P
R 1 1

-z
lO

L~ [Ii]

'"
figuur 2.20
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In deze figuur is p/po uitgezet als funktie van Le en Li, met P:

de totale verliezen in de kokerwanden en Po: de totale verliezen

in de kokerwanden als Le=Li=O.

Omdat het minimum in deze figuur moeilijk te bepalen is, is in

figuur 2.21 de reciproke waarde van p/po uitgezet.

1

figuur 2.21

1.

Po t
p

In deze figuur

duidelijk te

en Li:

is het minimum van P oftewel het maximum van Po/p

zien. Het treedt op bij de volgende waarden voor Le

-5Le = 10 Henry
U = 10.-6 Henry

Opvallend in de figuren is het feit dat er grotere verliezen

optreden als de kokers niet zijn doorverbonden aan de uiteinden

i.t.t. het perfekt kortgesloten geval.

Verder kan over de plaats van het minimum nag het volgende

opgemerkt worden: bij grater wordende lengte van het kokersysteem

verschuift het minimum steeds verder naar rechts achteren. D.w.z.

het minimum in P wordt bij grater wordende lengte bereikt bij

steeds grater wordende waarden voor Le en Li. (Bijv. als de lengte

van het systeem 1000 meter zou zijn, dan treedt het minimum op



resultaten.

de grootte

het geval

koker- en
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voor Le=Li=1O-4 Henry)

Met deze berekening is in principe het idee bevestigd dat tussen

de 2 extrema: het perfekt kortsluiten van de uiteinden (aIleen

netto kokerstroom verliezen) en het geheel openlaten (aIleen

wervelstroom verliezen) een minimum in de verliezen bestaat.

Wat zijn dan nu de gevolgen van het opnemen van de 3 spoelen in

het rail-kokersysteem?

Ten eerste de verliezen (p) kunnen voor dit systeem worden

teruggebracht tot 57% van Po. Bij andere systemen is dit minimum

ook bepaald en in het algemeen lag de reduktie van P tussen de 40

en 50%. Oit betekent dat zoln kokersysteem, warmte-technisch

bezien, een stuk hoger belast kan worden.

Ten tweede, deze verliesreduktie wordt deels bereikt door het

beperken van de netto kokerstromen. Oit heeft als direkt gevolg

dat de residualstromen niet meer verwaarloosbaar klein zijn. Oit

heeft wederom 2 gevolgen:

A)

Oe H-velden buiten de kokers nemen in sterkte toe, waardoor

wervelstroomverliezen kunnen gaan optreden in de omgeving van

het rail-kokersysteem. meestal is zoln systeem geinstalleerd in

een omgeving, waar in ruime mate allerlei metalen aanwezig

zijn, vooral staal leidt tot grote verliezen t.g.v.

wervelstromen.

B)

Ooor het in sterkte toenemen van de H-velden nemen ook de in

homogeniteiten in de stroomdichtheden toe. Oit kan leiden tot

het ontstaan van allerlei "hot-spots" in het rail-kokersysteem.

Oit laatste kan toegelicht worden aan de hand van de

Met het computerprogramma is het ondermeer ook mogelijk

en de fase van de netto kokerstromen te berekenen. Voor

dat de verliezen minlmaal zljn, zijn de rail-,
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figuur 2.22

Hierbij hoort tabel VI met de volgende numerieke gegevens:

I stroom I grootte tov 12 I fase tov 12 I

I II 1 + 120

I 12 1 0

I 13 1 - 120
~ I i1 0,66 - 81,4

-I i2 0,185 + 180

I i3 0,66 + 82,5

I J1 0,47 + 150

1 J2 0,8 0

I J3 0,47 - 150

-----------------------------------------

TABEL VI
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Het is zonder meer duidelijk dat de residualstromen en dus ook de

H-velden buiten de kokers, niet meer verwaarloosbaar klein zijn.

Om de invloed daarvan op de stroomdichtheden te tonen, zijn de

Stroomdichtheden weer op 2 tijdstippen berekend. Namelijk op t3

waarvoor geldt dat i3-o (zie grafiek III) en op t4 waarvoor geldt

dat i2=O (zie grafiek IV).
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j (e) in A/m2

e- in graden

koker 1

180 e ~

3.10

1
o

5-3.10
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j(e)

o

koker 3

koker 2
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j(e) in A/m2

.e in graden

j(e)

1.10

koker 1

1
j(e)

o

3.10

o

o

90

koker 2

90

1 0

180 i

180

e ---+

-4.10
koker 3

GRA?I3K IV
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In grafiek III z~Jn met stippellijnen weer de stroomdichtheden

aangegeven indien zij homogeen zouden zijn over de kokeromtrek.

Uit de vergelijking van grafiek III met grafiek I komt duidelijk

de sterke inhomogeniteit in de stroomdichtheid naar voren, die

ontstaat door het beperken van de netto kokerstromen. De

stroomdichtheid in koker 1 is maximaal 5,3 maal zo groot als de

homogene stroomdichtheid en voor koker 2 is deze waarde 3,1. Ook

in grafiek IV is deze inhomogeniteit van j(9) dUidelijk zichtbaar;.

ondanks dat op tijdstip t4 de netto kokerstroom in koker 2 gelijk

is aan nul, treden in de kokerwand nog behoorlijke

stroomdichtheden op. Als laatste grafiek is grafiek V opgenomen,

hier geldt net als op tijdstip t2 dat i2 maximaal is. Ook hier

wordt de sterke inhomogeniteit van de stroomdichtheid zichtbaar.
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Uit deze resultaten is duidelijk he rkenbaar , dat een kokersysteem

(dat m.b.v. de 3 spoelen op minimale verliezen is afgetrimd) zeer

ongelijkmatig belast wordt.

Een 2e nadeel zijn de optredende krachten tussen de verschillende

kokers. Zijn geen spoelen opgenomen in het kokersysteem dan zijn

de optredende krachten te verwaarlozen, zijn daarentegen weI

spoelen opgenomen, zodanig dat de verliezen minimaal zijn, dan

zijn de H-velden en dus ook de krachten in zo'n kokersysteem

grater.

Een 3e punt van overweging is de construetie van de 3 spoelen met

induktiviteiten in de orde grootte van 10-6 tot 10.-1( Henry. Een

spoel konstrueren met een dergelijke induktiviteit, waar doorheen

stromen moeten kunnen vloeien van enkele kA's (of bij storings

situaties nog enkele grootte orde's meer) is technisch niet

eenvoudig.

2.3.4 Conclusie t.a.v. de ronde kokersystemen

Deze paragraaf valt uiteen in 2 delen, te weten:

1. Conclusies en opmerkingen t.a.v. de berekeningsmethode.

2. Conclusies t.a.v. de resultaten van de berekeningen.

Ad 1.

Ret uitgangspunt was; probeer een dusdanige beschrijving te vinden

van een rond kokersysteem, zodat de verliezen erin berekend kunnen

worden. Tevens zouden enkele energiebesparende ideeen daarin

verwerkt moe ten worden en de invloed daarvan op de verliezen

onderzocht moeten worden. Deze beschrijving is gevonden m.b.v. het

CSM-model, waarmee het inderdaad mogelijk is de verliezen in de

kokerwanden te berekenen. De korrektheid van dit model is

aangetoond m.b.v. de vergelijking van meet- en berekeningsresul-
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taten» zie hiervoor paragraaf 2.3.2. Een 2e controle wordt

uitgevoerd m.b.v. een FEM rekenprogramma» zie hiervoor hoofdstuk

3.

dit gedeelte van de opdracht is. onder de geldende randvoorwaarden

(z-onafhankelijkheid en ideaal veronderstelde afschermende werking

van het kokersysteem) met positief resultaat afgesloten.

Ad 2.
Uit de berekening voIgt enerzijds. dat m.b.v. 3 spoelen de

verliezen in de kokerwanden te reduceren zijn. Enkele opmerkingen

hierbij zijn:

- de constructie van de 3 spoelen is niet eenvoudig

- De krachten in het kokersysteem nemen toe

- Er ontstaan "hot-spots" in het kokersysteem

Ondanks het feit dat er verliesreducties van 50%

kunnen worden bereikt» moet men zich realiseren

dat dit aIleen de verliezen in de kokerwanden be

treft. De verliezen in de rails zijn in deze be

schouwing niet betrokken. evenals mogelijke extra

wervelstroomverliezen in metaal in deomgeving.

Als de verliezen gereduceerd worden. op de hiervoor

beschreven manier. dan zullen de H-velden buiten het

kokersysteem niet meer te verwaarlozen zijn. waar~oor

de krachten en wervelstroomverliezen zullen toenemen.

Al met al is dit gedeelte van de opdracht. theoretisch gezien.

positief afgesloten» ma~r het idee zal waarschijnlijk (en dit is

terecht) niet spoedig in praktijk worden toegepast.
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3. TOEPASSING VAN FEM OP KOKERSYSTEMEN

-- -----

Zoals al in de inleiding is aangekondigd, zijn ook berekeningen

uitgevoerd m.b.v. de finite element method. Met deze methode zijn

een aantal zaken gecontroleerd c.q. berekend. Ten eerste zijn de

berekening van L en M en de stroomdichtheids berekening

gecontroleerd. Hiermee wordt aangetoond dat het CSM model een

goede beschrijving voorstelt van een rond kokersysteem. Dit

gedeelte kunt u terugvinden in paragraaf 3.2. Vervolgens is

gepoogd om m.b.v. deze FEM berekeningen een qua vorm gewijzigd

kokersysteem te ontwerpen en door te rekenen zoda.t (want dit is

nog steeds het doel) de verliezen erin verminderen. Dit vindt u

terug in paragraa£ 3.3. Dit hoofdstuk bevat verder nog de

a£leiding van de energievergelijking nodig voor de FEM
berekeningen (paragraaf 3.1) en tot slot staan in paragraaf 3.4 de

conclusies uit het totaal van deze berekeningen.
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3.1 Opzet van de FEM rekenmethode

In paragraaf 2.2.2 is de methode al kart aangeduid. Op een in

diskrete elementen opgedeeld veldgebied maet een energie integraal

minimaal gemaakt worden.

Ret magnetische veld in het oplossingsgebied moet voldoen aan

vergelijking (29) die hieronder nog eens getoond wordt:

,.
V A = -uJ

Met behulp van de methode, beschreven in [5] bIz.

Poissonse-differentiaal vergelijking omgewerkt

volgende energie funktionaal:

I(A ) = (jO(VA .VA )' - ~J .A )dxdyz j) z z z z
G

met:

97-99, kan deze

worden tot de

(66)

G . = oppervlak van een klein elementje

In de z-richting nemen we weer de eenheidslengte en daarmee stelt

vergelijking (65) de energie inhoud voor van zo'n gebiedje G.

Qmdat het probleem quasi-stationair is, kan de

integraaluitdrukking (65) vereenvoudigd worden tot:

I CA) = .l/c lC ~A. ~A) - pJ .A) dxdy

G
De FEM berekening verloopt dan als voIgt, de funktie ICA) wordt

voor elk klein gebiedje opgesteld, hierna wordt door een numeriek

rekenprogramma die A=A(x,y) bepaald, die de som van al deze

energie- inhouden van al deze gebiedjes minimaal maakt.

Uit A zijn dan m.b.v. de vergelijkingen:

B
Y

aA- - ax (68)
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de twee B-veld componenten te bepalen. Met behulp van de

vergel~jking:

IB I = I B2 + B2 • ( 69 )x y

is dan ook nog de grootte van het magnetische veld te berekenen.

Uit de vergelijkingen (67) tim (69) is natuurlijk ook het H-veld

te bepalen m.b.v. :

Wil het probleem oplosbaar zijn dan behoren bij deze

vergelijkingen nog de randvoorwaarden. Voor.het ronde kokersysteem

geldt allereerst de voorwaarde dat de kokeroppervlakken

equipotentiaal vlakken in A zijn.

Een nadeel van de methode is het feit dat het gebied) waarbinnen

de de vektorpotentiaal A berekend wordt) een gesloten samenhangend

gebied moet zijn. Oit betekent) zoals later wordt uitgewerkt dat

een extra randkromme ) met randvoorwaarden nodig is om het gebied

te sluiten.

Voor meer en gedetailleerdere informatie verwijs ik naar [1]) [9]
en [5].
Oe vergelijkingen (66) tim (69) zijn geimplementeerd in een

computerprogramma) dat gedeeltelijk is overgenomen van de afdeling

der werktuigbouwkunde van de Techninsche Hogeschool te Eindhoven.

Het programma draagt de naam FEMSYS.

Deze paragraaf wordt besloten met een globaal overzicht van de

werking van het totale rekenprogramma.

De invoer bestaat enerzijds uit de contouren van het oplossings

gebied waarbinnen men de velden wil berekenen. Het programma

Triquamesh verdeelt deze geometrie in kleine elementjes. Hierna

. moeten aan deze elementenverdeling m.b.v. een interface programma)

de randvoorwaarden en de brontermen (stromen) worden toegevoegd.

Oit .gehele blok data wordt als input gebruikt voor het

rekenprogramma FEMSYS. Oit programma berekent de vektorpotentiaal



en eventueel andere (afgeleide) grootheden

geometrie. De output van FEMSYS en een gedeelte

het Triquamesh programma kunnen dan m.b.v.

verwerkt worden tot veldlijnen plots enz.

62

in de opgegeven

van de output van

een plotprogramma
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3.2 Controle van het CSM model

Met behulp van het CSM model kunnen zowel de L en M alsook de

stroomdichtheden in een rond kokersysteem berekend worden. Omdat

het berekenen van deze grootheden, m.b.t. het gebruik van de

eindige elementen methode, een verschillende aanpak vereisen,

wordt deze paragraaf onderverdeeld in:

3.2.1 De controle berekeningen vanL en M

3.2.2 De controle van de stroomdichtheden

3.2.3 De conclusies uit deze berekeningen

3.2.1 De controle berekeningen van L en M

In paragraaf 2.2.2 is aangegeven dat voor de berekening van de L

en M waarden voor een rond kokersysteem, de fluxen ~~ en ~B door

de ruimten tussen de kokers bekend moeten zijn. M.b.v.

vergelijking (38) kunnen de beide fluxen berekend worden.

Op het middenvlak geldt dat het B-veld aIleen een component in de

y-richting bezit. Als de flux per meter kokerlengte berekend

wordt, kan vergelijking (38) omgewerkt worden tot:

x
<P s = Jr Bydx

Xl
met: P'#j de flux door het middenvlak per meter koker

Xr de meest rechtse x-coordinaat v/d

,tussenruimte

Xl de meest linkse x-coordinaat v/d

tussenruimte

M.b.v de vergelijking:



B =y
aA
ax
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kan vergelijking

X

CPs = Jr
Xl

(71) geschreven worden als:

Hieruit voIgt dat voor ~s geldt:

cP = A(x-) - A(x ) =~
S .L r

met: AA het potentiaalverschil tussen de 2

randen van de tussenruimte.

Dit betekent dat de fluxen ~A en

het potentiaalverschil tussen

manier:

~~ geschreven kunnen worden als

2 kokers en weI op de volgende

\CPAI = IA koker 1 - Akoker 2

\CPBI IA koker 2 - Akoker 3 I

met: A k I. •
o~e<. t.

de vektorpotentiaal van het

kokeroppervlak van koker i

Op deze manier kan dus direkt uit de vektorpotentiaal de waarden

van de L en M berekend worden.

een aantal kokersystemen met __

is uitgevoerd, wordt hier maar een

berekenigen leiden tot dezelfde

Of schoon de berekeningen voor

verschillende SiR verhoudingen

voorbeeld behandeld; de overige

resultaten en conclusies.

De berekeningen z1Jn uitgevoerd aan

beschreven is in paragraaf 2.3.1.

uitvoeren dient de volgende geometrie

worden ingevoerd. Zie hiervoor figuur

het rail-koker~ysteem dat

om de berekening te kunnen

in het computer programma te

3.1.
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De randen 0 en 0' zijn nodig om het totale gebied te begrenzen; de

eindige elementen methode kan anders niet worden toegepast. Om

verder een zo exact mogelijke berekening uit te voeren moet de

rand 0-0' zo ver mogelijk afliggen van de omgeving waar men de

velden wil berekenen. In principe zou daarvoor de rand 0-0'

oneindig ver van het belangrijke gebied moeten liggen. Oit is

praktisch gezien niet mogelijk, daarom is een rand genomen met een

straal van 10 meter rond het hart van koker 2. Op dezemanier

wordt redelijk voldaan aan de eis dat de rand ver genoeg van het

gebied ligt, waar men het veld zo nauwkeurig mogelijk wil

berekenen.

Om de omvang van het rekenwerk nog meer te beperken is maar de

helft van deze geometrie ingevoerdj de oplossing binnen het

gestippelde gebied is gelijk aan de gespiegelde oplossing van het

bovenste gebied.

De randvoorwaarden in dit prbleem zijn achtereenvolgens:

1. Voor de rand 0 stellen we: A = 0

2. De randen 1,2 en 3 zijn equipotentiaalranden

Verder konden de fluxen~p' en ~B het eenvoudigst bepaald worden

als in koker 1 een positieve nettostroom I, in koker 2 een

negatieve nettostroom I en in koker 3 totaal geen nettostroom

loopt. Voor de stroom I is de waarde 20 kA gebruikt. Wordt m.b.v.

deze invoer de veldberekening uitgevoerd, dan kunnen met het

plotprogramma de volgende veldlijnen plots verkregen worden. In

figuur 3.2 zijn lijnen van konstante A getekend, dit is dus meteen

een veldlijnen plot.

De situatie rond de stroomloze koker 3 is uitvergroot in figuur

3.3.



figuur 3.2



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

\

\

figuur 3.3
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Hierop is duidelijk te zien dat de veldl·ijnen om de koker heen

lopen t dit ligt natuurlijk voor de hand omdat dat verondersteld is

en m.b.v. de randvoorwaarden ingevoerd dat de kokers ideaal

afschermen. Bij punt X is duidelijk het punt te zien waar het

evenwijdige veld gelijk wordt aan nul t hier eindigt de separatrix.

De reden voor de scherpe knik van de veldlijn bij punt X is de

tamelijk grove elementen verdeling die is toegepast. De oplossing

wordt exacter naarmate een fijnere elementenverdeling wordt

toegepast.

Uit de numerieke data output kunnen de potentialen van de

kokerwanden gehaald worden t dit levert het volgende resultaat:

Akoket , = 2.4 10-jl Whim

~bket;4 = + 2.4. 10-" Whim

Ak~ke" i = + 1.6 10-" Whim

M.b.v. de vergelijkingen (36)t(37)t(75) en (76) kunnen de L en M

berekend worden t dit levert:



L "" 240
M= 40

nH/m

nH/m
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M.b.v•.het CSM model waren voor L en M berekend:

L = 246

M "" 36

nH/m

nH/m

Be~de resultaten komen goed overeen. Dit blijkt ook voor andere

SIR verhoudingen te gelden.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat beide methodes van berekenen

(afgezien van kleine verschillen) dezelfde resultaten opleveren.

Omdat de berekeningen met het CSM model minder tijd en invoer

vergen dan de eindige elementen methode, geniet het gebruik van

het CSM model bij de L en M berekening zeker de voorkeur.

3.2.2 De controle van de stroomdichtheden

De stroomdichtheden in de kokerwanden kunnen m.b.v de volgende

vergelijking worden bepaald:

(77)

j( 8)

H(8)//

met: de stroomdichtheid in de kokerwand

het magnetische veld direkt buiten

de koker veroorzaakt door de resi-

dualstromen

Hi het magnetische veld binnen de koker

veroorzaakt door de railstroom

DS de dikte van de kokerwand

Ter controle zouden ook hier weer talloze situaties op

verschillende tijdstippen kunnen worden doorgerekend, maar ook nu

weer wordt volstaan met een voorbeeld.
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Het kokersysteem is weer het systeem van de Amercentrale te

Geertruidenberg en de stroomdichtheden worden bepaald op het

tijdstip t~O voor het geval dat de verliezen minimaal gemaakt zijn

d.m.v. -3 spoelen.

De residualstromen zijn op dit tijdstip (zie de resultaten van

paragraaf 2.3.3 tabel VI):

Jl ~

J2 ~

J3 =

7163 A
+ 14326 A

-. 7163 A

Op dit tijdstip zijn de railstromen gelijk aan:

Il~

12 ~

13 =

8953,5

+17907,0

89~3,5

A

A

A

M.b.v. deze railstromen kan de Hi per koker berekend worden en

m.b.v. de residualstromen kunnen de H(e~/'s per koker berekend

worden.

van

3.4figuur

lijnen

Daartoe veronderstellen we dat deze residualstromen in de rails

lopen lopen en berekenen m.b.v. het FEMSYS programma het veld

buiten de kokers. Het resultaat van deze berekening is grafisch

weergegeven in de figuren 3.4 en 3.5.

In figuur 3.5 is het veldlijnen patroon·getekend. In

daarentegen zijn iso-B-lijnen uitgezet; dit zijn

konstante IBI.
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Iso-B-lijnen plot vo~rhet geval dat:

figuur 3.4

Uit deze figuur kan gemakkelijk worden ingezien dat de grootte van

B en dus ook de grootte van H(S)/,V op de kokerwanden varieert.



Lijnen van konatante A cq magnetische veldlijnen

voor het geval dat: -2.J 1 = J 2 = -2·J 3

figuur 3.5
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Uiteraard geldt dat H(e)~ op de kokerwand gelijk is aan nul, zie

hiervoor figuur 3.5.

Uit ~e numerieke data kan op elk punt van de kokerwanden de

grootte van B bepaald worden. Na deling door~a is daarmee ook

H(e)g bekend. Uit vergelijking (77) volgen dan de j(e)'s in de

kokerwanden.

Dit is uitgezet in grafiek VI. Ter vergelijking zijn ook de

overeenkomstige resultaten verkregen met het CSM model (het

tijdstip wordt daar aangeduid als t5) uitgezet.

In grafiek VI zijn aileen de stroomdichtheden in de kokers 1 en 2

getekendj de stroomdichtheid in koker 3 is, afgezien van de hoek

0, identiek aan die in koker 1. Ook hier zijn de overeenkomsten

tussen de resultaten verkregen met de eindige elementen methode en

het CSM model weer treffend. De grootste afwijking tussen beide

berekeningsmethoden treedt op bij 9 = 0 of 180 graden. Uit de

numerieke data kan berekend worden dat het maximale relatieve

verschil tussen beide methoden kleiner of gelijk is aan 6%. Ook

bij de andere doorgerekende situaties blijft deze afwijking

kleiner dan 6%.

Jammer genoeg zijn geen experimentele gegevens beschikbaar om te

vergeliJKen met deze berekende stroomdichtheden. Daarom kan hier

aileen geconcludeerd worden, dat m.b.v. deze 2 methoden, die

verschillend van opzet zijn, toch overeenkomstige resultaten

verkregen worden. Verder geldt nog, net zoals bij de L en M

berekening, dat het gebruik van het CSM model eenvoudiger is en

minder rekentijd vergt.

Daarom heeft ook bij de stroomdichtheids berekeningen het CSM

model de voorkeur boven de eindige elementen methode. De kracht

van de eindige elementen methode is, zoals bekend, da~ ook

grillige geometrien doorgerekend kunnen worden.
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is gesteld dat de kokerwanden uit vlakke

De reden hiervan wordt later duidelijk
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3.3 Berekeningen aan rechthoekige kokersystemen'

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan kokersystemen met een

andere dan de conventionele ronde vorm. De belangrijkste reden

hiervoor is dat in de tot nu toe beschouwde ronde systemen de

grootste verliezen optreden in de rails.

Om deze railverliezen tereduceren kan de doorsnede van de rail

worden vergroot, bij een verder gelijk blijvende vorm van het

totale systeem. Dit heeft weI tot gevolg dat de diameter van de

kokers om de rails ook groter moet worden, om zo te blijven

voldoen aan de minimale afstanden tussen spanning voerende

geleiders (zie bijv. VDE 0101). Dit heeft tot gevolg dat het

totale kokersysteem in omvang gaat toenemen.

Naast deze schaalvergroting zijn ook andere vormen mogelijk. Men

kan de rail-doorsnede vergroten in bijv. aIleen de y-richting,

m.a.w. de rail kan een langwerpige vorm krijgen. Een probleem

daarbij kan de inhomogene stroomdichtheids verdeling zijn. Bij het

ontwerp van een rail-kokersysteem zal daar terdege rekening mea

moeten worden gehouden. Om bij het zoeken naar alternatieve

kokersystemen niet te verzanden in een oneindig aantal mogelijke

vormen, worden hier een aantal beperkingen en/of uitgangspunten

vooraf vastgelegd.

Ten eerste, de omvang van het'systeem mag in de x-richting niet

toenemen.

Ten tweede, er worden geen netto kokerstroom beperkende spoelen

toegepast, integendeel de kokers worden aan de uiteinden ideaal

doorverbonden gedacht.
,-

Ten derde, het geleidend oppervlak van de rail moet met een faktor

2 vergroot worden, zodat de verliezen in de rail ruwweg met een

faktor 2 afnemen.

Ais laatste uitgangspunt

platen moeten bestaan.

gemaakt.

De combinatie van het Ie en 3e uitgangspunt houdt in dat de rail
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en dus ook de kokerwand aIleen in de y-richting vergroot worden.

Hierbij is gekozen voor een ronde railvorm waaraan twee rechte

stukken zijn toegevoegd, zodat de totale omtrek twee keer zo groot

wordt •. Zie hiervoor figuur 3.6.

rail

figuur 3.6

Hieromheen moet een· koker geplaatst worden, zodanig dat de

stroomdichtheid in de rail zo homogeen mogelijk is. Die rail/koker

combinatie correspondeert met de kleinst mogelijke verliezen in de

rail. Bet doorrekenen van diverse kokervormen kan relatief

eenvoudig blijven gezien het volgende argument.

Uit het 2e uitgangspunt kan afgeleid worden dat de netto

kokerstromen even groot maar tegengesteld gericht zijnt.o.v. de

railstromen. Dit heeft tot gevolg dat met redelijke nauwkeurigheid

verondersteld kan worden dat buiten de kokers de H-velden gelijk

zijn aan nul. Hierdoor kan de FEMSYS berekening per individuele

koker worden uitgevoera. I.v.m. de symmetrie rond de horizontale

en vertikale as door het hart van de rail kan zelfs volstaan

worden met berekenen van de velden in een kwart gedeelte van zo'n

koker. Op deze manier wordt de benodigde computertijd sterk

gereduceerd.

De berekeningen aan de verschillende vormen kokers, verIopen als
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volgt. De kokerwand wordt verondersteld een equipotentiaalvlak in

Az te zijn. In de rail wordt een homogene stroomdichtheid

aangenomen en binnen de rail wordt het magnetische veld gelijk

gesteld aan nul. Uit de iso-B-lijnen plot kan dan eenvoudig worden

gezien of de stroomdichtheid in de rail bij 50 Hz niet door

stroomverdringing inhomogeen wordt; in het ideale geval lopen de

iso-B-lijnen evenwijdig aan het railoppervlak. Dit kan aan de hand

van een eenvoudig voorbeeld duidelijk.gemaakt worden. De rail uit

figuur 3.6 wordt omgeven door een koker die overal op gelijke

afstanden van de rail ligt. Uit de FEMSYS berekeningen volgen dan

de volgende veldlijnen en iso-B-lijnen plots, zie figuur 3.7.

rail

koker
'-------'"----'

A. Veldlijnen plot
figuur 3.7

B. Iso-B-lijnen plot

Duidelijk is te zien dat er nogal wat iso-B-lijnen eindigen op het

railopp.ervlak. Dit is dus in tegenspraak met het uitgangspunt dat

de stroomdichtheid in de rail ook bij het optreden van

stroomverdringing homogeen moet blijven.

Om te bepalen, welke kokervorm de meest homogene stroomdichtheid
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in de rail oplevert, zijn de volgende 4 alternatieven onderzocht.

Alternatief A bestaat uit de rail uit figuur 3.6 omgeven door een

rechthoekige koker, waarvan de minimale afstanden tot de rail (dit

is aan -de boven- en zijkant van de rail) gelijk zijn. Binnen deze

koker zijn de hoogte of breedte van de rail gevarieerd: bij

alternatief B is de hoogte groter, bij alternatief C is de hoogte

kleiner en bij alternatief D is de breedte van de rail groter dan

die van alternatief A. De iso-B-lijnen plots van deze 4

alternatieven zijn bijeengevoegd in de figuren 3.8 A tim 3.8 D.



figuur 3.8 A

figuur 3.8 C
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figuur 3.8 B

figuur 3.8 D

Iso-B-lijnen plots van de
4- alternatieven

figuur 3.8
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Als rekening wordt gehouden met het feit dat het verschil in de

waarde van IBI tussen al deze lijnen even groot is, dan is te zien

dat IBI op de rail het minst varieert bij alternatief A. Naar aIle

waarschijnlijkheid zal dus de meest homogene stroomdichtheid

optreden in een kokersysteem, waarvan de afstanden van de

kokerwand tot de rail aan de boven- en zijkant gelijk zijn.

Alhoewel lang niet aIle mogelijke vormen onderzocht zijn. wordt er

in het vervolg vanuit gegaan dat de vorm van alternatief A de

meest ideale is wat betreft de stroomdichtheden in de rail.

Bij de volgende berekeningen wordt ook de rail samengesteld uit

vlakke stroken metaal en zijn ter versteviging de hoeken van de

kokers afgeschuind, dit laatste heeft nagenoeg geen invloed op de

H-velden en de verliezen die optreden.

Tenslotte bieden de vlakke vertikale wanden van de kokers de

mogelijkheid de kokers tegen elkaar aan te leggen of zelfs een

gezamenlijke tussenwand te gebruiken voor 2 naast elkaar liggende

kokers.

Te samen met het ronde kokersyteem, waarvan de diameters van rail

en koker tweemaal zo groot gemaakt zijn. beschikken we nu over 3

(4) mogelijke kokersystemen. Te weten:

A. Een tweemaal vergroot rond kokersysteem.

B. Een rechthoekig kokersysteem, waarvan

de kokers net niet tegen elkaar aanliggen.

C. Een rechthoekig systeem met daarin 2

gemeenschappelijke tussenwanden.

ad C

Bij dit systeem bestaan nog 2 alternatieve vormen. nl de

gemeenschappelijke kokerwanden zijn 2 keer zo dik als de niet

gemeenschappelijke (C.1) of de gemeenschappelijke wanden z~jn even

dik als de niet gemeenschappelijke wanden (C.2). Deze laatste vorm

zou aantrekkelijk moeten zijn omdat in deze gemeenschappelijke

wanden 2 stromen lopen die evengroot zijn maar een faseverschil

van 120 graden t.o.v. elkaar bezitten. De resulterende stroom is

dus even groot als elk der aparte stromen, aIleen onder eeri andere

fase.
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De doorsneden van deze 3 (4) alternatieven zijn getekend in figuur

3.9.

De volgende karakteristieke afmetingen en gegevens zijn

aangehouden:

1. De stralen van kokerwanden en rails in alternatief A

zijn 2 maal zo groot als die van het Amercentrale

kokersysteem.

2. Ook de hartafstand tussen 2 kokers is 2 maal zo groote

3. Voor alternatief B geldt dat de afmetingen in de x

richting gelijk zijn aan die van het Amer-8 systeem •

. 4. De afmetingen van alternatief C zijn gelijk aan die

van alternatief Bt met dit verschil dat de kokers

tegen elkaar opliggen.

5. De dikten van de kokerwanden en de rails zijn gelijk

aan die van het Amercentrale systeem.

6. De amplitude van de rail stroom bedraagt 20 kA.
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Dwarsdoorsneden door de kokersytemen.
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De bij alternatief A behorende verliezen kunnen gemakkelijk m.b.v

het CSM model berekend worden. Voor de alternatieven B en C is dit

meer werk; met name de verliezen in de kokerwanden moe ten apart

berekend worden. De verliezen in de rails zijn eenvoudig te

berekenen, omdat daarin de stroomdichtheden nagenoeg konstant

zijn.

Voor de verliezen in de kokerwanden kunnen de 2

vergelijkingen worden afgeleid.

Normale niet g~meenschappelijke kokerwand.

volgende

(sinh( 2~!0) + sin(2Mc;))
cosh(2~!o) - cos(2~!o)

Bij deze wanden is sprake van eenzijdige veldindringing, omdat het

veld aan de buitenkant nul is. Het verlies Pw per vierkante meter

wand oppervlakte is gelijk aan:

H2
o

Pw = 20'0

met: Pw

Ho

0

S
A

verlies in de kokerwand in W/m~

de lokale magnetische veldsterkte

het elektrisch geleidingsvermogen

de skindiepte

de dikte van de kokerwand

Voor een eenvoudige schets van deze situatie zie figuur 3.10.

A

figuur 3.10
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Tussenwand

Voor zo'n wand kan de volgende formule voor de lokale verliezen

(Pt) afgeleid worden:

_ H;(Sinh(2~/0)+sin(2~/0)-2COS(2~)(Sinh(~/0)cos(~/0)+cosh(~/o)sin(~/o)))
Pt - 00 cosh(2~/o) - cos(2~/o)

met: Pt het verlies in een tussenwand in W/m&

2~ het fase verschil tussen beide velden.

Voor de bijbehorende situatie schets zie figuur 3.11.

figuur 3.11

Bij deze afleidingen is uitgegaan van de randvoorwaarde dat deze

kokerwanden met grote afmetingen de H-velden ideaal afschermen,

dit betekent dat de veldlijnen evenwijdig aan het oppervlak lopeno

De fasehoek fin formule (79) en figuur 3.11 is gelijk aan de

helft van het fase verschil tussen beide velden aan weerszijden

van de wand, voor ons geval is cp gelijk aan 60 graden.

M.b.v. deze formules, het FEMSYS rekenprogramma en het CSM model

zijn de verliezen in de verschillende alternatieven te berekenen.

Om de verliezen in de alternatieven B en C te berekenen moet eerst

m.b.v. het FEMSYS programma de grootte van het H-veld (=~ IBI) op

de kokerwanden berekend worden. De resultaten van de FEMSYS

berekening zijn grafisch weergegeven in figuur 3.12.
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voor alternatieven B en C.l is

voor alternatief A en voor
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In figuur 3.12 B is duidelijk te zien dat de stroomdichtheid in de

rail niet geheel homogeen is; met name bij de twee knikken is de

stroomdichtheid wat groter. Omdat deze afwijkingen klein zijn

t.o.v.- de rest van de rail, kunnen ze bij de totale

verliesberekening verwaarloosd worden.

M.b.v. de numerieke data output van het FEMSYS programma kunnen de

totale verliezen in de verschillende alternatieven berekend

worden. Kort samengevat levert dit het volgende resultaat:

--------------------------
I alternatief Prail Pkokerw. ptotaal I- .. ------------------------

Amer-8 710 W/m 370 W/m 1080 W/m

A 370 W/m 193 W/m 563 W/m

B 370 W/m 293 W/m 663 W/m

C.l 370 W/m 283 W/m 653 W/m

C.2 370 W/m 360 W/m 730 W/m

Hierbij dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt.

Alle alternatieven hebben kleinere verliezen dan het Amer-8

systeem, de Amer-8 verliezen zijn ter vergelijking in bovenstaande

tabel toegevoegd. Bij alternatief A dient dan weI opgemerkt te

worden, dat dit in horizontale richting twee keer zo groot is als

de andere alternatieven en het Amer-8 systeem. Dit feit doet het

voordeel van de totaal laagste verliezen weer voor een groot deel

teniet. Een systeem van dergelijke omvang wordt onhandelbaar groot

en bijna niet meer te plaatsen.

De hoeveelheid toegepast materiaal;

20% minder aluminium nodig dan

alternatief C.2 is dit zelfs 30%.

De derde opmerking betreft de alternatieven C.l en C.2. Deze

systemen zijn over de gehele lengte kortgesloten, hierdoor zullen

(in tegenstelling- tot systemen met lucht tussen de kokers) de

netto kokerstromen aan de uiteinden niet door relatief dunne en

kleine eindplaten moeten vloeien, maar ze kunnen door behoorlijke

stukken kokerwand van de ene koker naar de andere oversteken. Dit
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heeft tot gevolg dat de eindverliezen van de alternatieven C.I en

C.2 lager zullen zijn dan bij de overige systemen. Dit effekt is

des te gunstiger omdat de eindplaatverliezen optreden op plaatsen,

waar warmte-ontwikkeling kritischer is, namelijk bij de generator

en machine transformator aansluitingen.

Een nadeel van de alternatieven C.I en C.2 is de geringe

natuurlijke koeling van de beide tussenwanden, hier zijn A en B

duidelijk in het voordeel.

Door de rechthoekige vorm zijn de systemen B en C wellicht

gemakkelijker te construeren en te plaatsen. Een bijkomend

voordeel is het feit dat een rechthoekig systeem in horizontale

richting Minder ruimte in beslag neemt dan een, qua verliezen

vergelijkbaarrond kokersysteem. Dit zal de plaatsing zeker ten

goede komen.

Deze berekeningen en ontwerpen willen niet pretenderen, dat nu het

meest ideale kokersysteem ontworpen is. Met deze berekeningen is

aangetoond, dat er qua vorm andere kokersystemen te ontwerpen zijn

die qua verliezen gunstiger zijn dan de conventionele systemen,

maar daar bovenop nog een aantal voordelen van constructieve aard

bezitten.
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3.4 Conclusies uit de FEM berekeningen

T.a.v. de controle berekeningen valt op te merken, dat de

resultaten goed overeenkomen met de resultaten uit het CSM model.

Voor de simpele ronde kokers, levert het CSM model echter een

minder omslachtige rekenmethode.

T.a.v. de rechthoekige kokersystemen zijn de conclusies als voIgt.

Ten eerste, berekeningen aan dit soort kokersystemen zouden niet

mogelijk zijn geweest zonder de hulp van het FEMSYS programma. De

verkregen resultaten wijzen erop dat rechthoekige rail

kokersystemen praktisch nut kunnen hebben. Qua verliezen zijn ze

gunstiger dan ronde systemen, zeker als de omvang van die ronde

systemen wordt betrokken bij de afweging. Als extra voordeel geldt

de gemakkelijkere plaatsing en constructie. Tenslotte merken we op

dat er naar aIle waarschijnlijkheid nog andere evengoede ontwerpen

mogelijk zijn.Een vervolg c.q. voortzetting van dit werk kan

daarom nog andere kokersystemen opleveren, elk met hun eigen voor

en nadelen.
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4. ALGEMENE CONCLUSIES

Uitgangspunt was het dusdanig beschrijven van een rond

kokersysteem, dat de stroomdichtheden en de verliezen in de

kokerwanden te berekenen zijn. Indien mogelijk moesten energie

besparende maatregelen in deze systemen worden geintroduceerd. Een

besparende maatregel is het gebruik van spoelen die de kokerstroom

beperken. De beschrijving van de kokers is uitgevoerd m.b.v. het

CSM model, met dit model kunnen de stromen en verliezen in een

rond kokersysteem berekend worden.

De correctheid van dit model is aangetoond m.b.v. een aantal

berekeningen met de eindige elementen methode.

Met het CSM model is aangetoond, dat de invoering van drie spoelen

in een rond kokersysteem, mits van de goede waarde, inderdaad tot

een reductie van maximaal 50% van de kokerverliezen kan leiden.

Helaas treden bij zulk een reductie enkele nadelige effekten op,

zodat de praktische toepassing van dit idee toch niet zo

aantrekkelijk is.

Een ander energie besparend idee, n.l. het aanpassen van de totale

vorm van zoln systeem, blijkt daarentegen wel een reele

mogelijkheid om energie te besparen. M.b.v. een aantal eindige

elementen .methode berekeningen is een rechthoekig rail

kokersysteem ontworpen, dat qua verliezen gunstiger is dan een

rond systeem, maar ook nog enkele extra voordelen biedt m.b.t. de

constructie en/of plaatsing. Wellicht kan onderzoek dat specifiek

gericht is op alternatieve vormen voor kokersystemen, nog andere

vormen opleveren, die misschien in staat zijn te funktioneren met

minder verliezen dan de tot nu toe gebruikelijke c.q. ontworpen

systemen.
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APPENDIX A

Plaatsb~paling van de stromen in het CSM model.

M.b.v. de 2 principes uit paragraaf 2.2.2, kan het volgende

stromen model bepaald worden.

,.,. -- .... ...... ...
!j>B

..... '", .... !j>A " ...
/

...

;'''''
, I , "~

1
\ I

I \I
"v6 I \

2 ,110 ~/~ , ttl" 3/lt
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..... IS I
) Sb

_.....
\ I Itlll 1 a \ /.1;,.. 1
\ I \I \ r\ I

, / " /
" " " '"..... -.1. .... ....

".... t ... '" ... ...J.
I I

I S = 2 A I I
I I
~ S * S ..

Hierbij is M(i) de afstand van een stroom tot het middelpunt van

de bijbehorende koker. M.b.v. het totaal van stromen kan het

korrekte R-veld buiten de kokers bepaald worden, uiteraard moeten

de stromen in de kokers zelf dan weggelaten worden.

De afstanden M(l) en M(2) volgen uit vgl (43) en invullen levert:

M( 1). A

M(2) = A

VA" - R2
'

VA''' - RZ
'

. (A.1 )

( A.2)

M(l) en M(2) worden afgebeeld op koker 3 met als resultaat de

respektievelijk afgebeelde stromen op de plaatsen M(4) en M(3). De

plaats van deze stromen wordt bepaald m.b.v. vergelijking (39).

Ret paar M(4),M(3) wordt weer afgebeeld op koker 1 (dit levert het

paar M(5),M(6)) en op koker 2 (dit levert het paar M(7),M(8)).

M(5),M(6) worden afgebeeld op koker 2 (dit levert M(lO),M(9)) en



92

paar M(7),M(8) wordt afgebeeld op koker 1 (dit Ievert M(12),
M(ll». Deze Iaatste 4 stromen worden tenslotte afgebeeld op koker

3 (M(9),M(lO), M(ll) en M(12) Ieveren respektieveIijk M(14),
M(13), M(16) en M(15».
Ala deze plaatsen berekend worden m.b.v. vergeIijking (39) voIgt

daaruit:

M( 5) '" _-;:R:....~(~3~A~+;:;iY.::A::
1

=-::::;:fR:,.."'.!..)~
12AZ, + 4AVI! - RII _ R.l

(A.3)

(A.4 )

(A. 5)

(A.6 )

M(?)

M(8) == 61! - 2AVAli. _ R.a' _ R.1
(A.B)

114(9) (A.9)

(A~11)

(A. 12)

( A. 14)

(A.15)

(A.16)



93

De vraag rijst hoelang dit afbeelden door moet blijven gaan. In

paragraaf 2.2.2 is al aangetoond dat de 2 str~men van een paar

steeds dichter bij elkaar komen te liggen, waardoor de invloed van

zo'n p~r op het uiteindelijke'H-veld steeds kleiner wordt.

Om deze grens te bepalen zijn de verschillen in plaats (A) tussen

de 2 stromen van een paar bepaald. Voor deze 4's (die gerelateerd

zijn aan een karakteristieke afstand van het kokersysteem namelijk

de straal R) vindt men dan de volgende vergelijkingen, waarbij AIR
gegeven wordt als funktie van SiR.

= V(S/R)" ~ 4
2(S/R)2. + 1

= VCS/R)t. - 4

8<S/R)4 - 2(S/R)L + 1
( A. 18)

= Vcs/Rf - 4
2(S/R)~ - 2(S/R)L + 1

(A.19)

A 9/ 10 _ Vc.S/R)" - 4'

R - 8(S/R)6 - 10(S/R)4 + 2(S/R)~ + 1

d 11/12 _ "(S/R)" - 4'
R - 2(S/R)b + 2(S/R)"f + 2(S/R).L +

4 13/ 14 .. VcS/R)1 _ ~
R 8(S/R)8 + 6(S/R)b - 2(S/R)~ + 1

.115/ 16 = VCS/R)" - 4'

R 8(S/R)~ + 10(S/R)~ + 1

(A. 20)

Deze 6's zijn grafi~ch uitgezet in de 2 volgende grafieken.
R
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1 2 10

GRAFIEK A.I

100 SiR --+
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behoeft te worden als geldt

SIR > 2. In grafiek A.II is

en 15/16 voldoen aan deze

96

Nu is gesteld dat niet meer afgebeeld

dat ~/R ~ 10-3 voor het gebied

duidelijk te zien dat de paren 13/14

eis.

Deze paren zijn daarom weI nog meegenomen in de veldberekening,

maar"ze zijn niet verder afgebeeld. Berekeningen achteraf (waarbij

afbeeldingen tot resp. 20 en 32 stromen zijn uitgevoerd) hebben

aangetoond dat het model met 16 stromen voldoende nauwkeurig is.

Dit betekent dus, dat men een voldoende nauwkeurig model verkrijgt

indien met 16 stromen in het CSM model gerekend wordt.
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APPENDIX B

Berekening van de L en M van een rond kokersysteem.

In paragraaf 2.2.2 en appendix A zijn de plaatsen van de

vervangende stromen in het CSM model bepaald.

Men kan nu de fluxen PI/ en rpB berekenen, door van elke stroom de

fluxbijdrage door de oppervlakken Sa en Sb te bepalen. Omdat het

probleem z-onafhankelijk is, worden de fluxen bepaald per meter

kokerlengte.

Voor de duidelijkheid voIgt hier nogmaals het CSM model.

""",. -- ..... ./ " "... -.- .... rtTA <P B

:'~
,- ,

/
,, / , ,

\

1 I \ r I \
..yo , \

JIt. ~)t1 , 'i/'" 3/" \I ? I_41_.. Is I Sb
.......

\ I /1'~ I a \ I
IJ;,~.I\ , I \ I

\ I
, \ I / '\ r /

" "; " "-.... - t~'" .... -..L- .... ..l.
,/

I II S 2 A I I
I I I

l- S .... S III

Door de gearceerde openingen Sa en Sb moet de flux berekend

worden. De flusbijdrage (P~r) van stroom 1 op plaats M(l) door Sa

per meter kokerlengte is gelijk aan:

S-R-M( 1)

°Al = ~
R-M(l)

II .ro---.dX =
2.1T.X

II .ro

2.1T
I ( S-R-M(l))

• n R-M( n (B .1)



2.1T.X 2.1T

Evenzo' vinden we voor tAi:
S-R-M(2)

~A2.= j
R-M(2)

.dX = _ll_o_·1_ 1 (S-R-M( 2) )
• n R-M(2)
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(B.2)

dan gevonden voor ~R en '8:

=

4> =A

Op deze manier kunnen, rekening

stromen, aIle fluxbijdragen,

bepaald worden.

Uiteindelijk wordt
16
E 4>Ai

i=1
16
E 4>Bi

i=1

houdend

(~A1 tIm

met het

tPA 16 en

teken van de

~81. tIm PBI6)

(B.3)

(B.·4)

Dit geheel is· ondergebracht in een computerprogramma, waarmee de L

en M als funktie van de verhouding SIR berekend kunnen worden.

Deze berekeningen zijn vergeleken met de metingen van de L en M.

Voor de grafische vergelijking van beide resultaten zie grafiek

B.I.

300

2 2.2 2.~

L [nH]

TIfEORET i 5"'1

- -- TRO~ H ET"' N5

~.b 2.S 3,0 3.2 S_
R

grafiek B.I



99

de metingen, uitgevoerd m.b.v. een

ook [10]), en de berekeningen is zonder

de beschikking gekregen over een

waardoor men niet meer alleen

bepalen van de L en M van een

De overeenkomsten tussen

elektronische trog (zie

meer goed te noemen•

.Met deze methode heft men dan ook

theoretische berekeningsmethode,

aangewezen is op metingen voor het

kokersysteem.
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APPENDIX C

Bepaling van de stroomdichtheden in de kokerwand

In paragraaf 2.2.3 is beschreven welke combinaties van stromen

gevormd kunnen worden. Invullen van de plaatsen van de stromen

(zie appendix A) in de vergelijkingen (57) en (58) levert voor de

Ie deelsituatie op:

Koker 1

. - 2.H'·(28 _RM(\i))'[( 28 _RM(4)) - COS(6)]

[ 1 + (28 _RM(4)t - 2.( 28 _RM(4))·COS(6)]

+ 2.H'·(28 _RM(JJ·[( 28 _RM(3)) - COS(6)]

[1 +(28 _RM(3»)2 -.2·(28 _RM(3))·COS(6)]

- 2.H'·(8 ~RM(9»)'[(S -t
R

M(9») - cos(e)]

[ 1 + (8 ...RMCS)t - 2·(s +RMCS))·COSl6)]

+ 2.H. '(8 +RM(r))'[(8 +RM(l») - COS(6)]

[ 1 + (s +RMCr ))2 - 2·(S -rRMCt))·COSl~)]



Koker 1.
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- 2.H. '(5 _RM(",»)'[(S _RM(4)) - cos(e)]

[ 1+ (S _RM(~)r - 2·(S _RM(~»)·COS(e)r

... 2.H•.(S _RM(3»)'[(S _RM(.3)) - cos(e)]

[ 1+ (S _RM(3)r - 2·(S _RM(J»)·cOS(e)]

- 2.H•.(S _RM(O»)'[(S _RM(6))'" cos(e)]

[ 1+ (S _RM(6)r ... 2·(S _RM(6»).COS(e)]

+ 2.H•.(S _RM(S»){(S _RM(S)) 'to cos(e)]

[ 1+ (S _RM(S»)2 l' 2.(S _RM(S»)·cOS(e)]



Koker 3

- 2.H, ·(S -t
R
M(2))·[(S +RM(2,.)) l' COS(6)]

[ 1 + (S ...RM(2)r .... 2·(S TRM(2,.))·COS<6)]

+ 2.H'.(2S _RM(, )).[( 2S _RM(.)) + COS(6)]

[1 +(2S _RM(,))2 l' 2.(~S _RM(l))·COS(6)]

- 2.H 1 ·(S ...RM(lO)){(S ...RM(lO)) + COS(6)J

[ 1 + (S .,.RM(lO)r l' 2·(S -t
R

M(,O)).COS<6}T

... 2.H a ·(S 't
R
M(9))·[(S "\'RM(9))'" COS(6)]

[ 1 + (S T
R
M(9)r T 2·(S T

R
M(9))·COS(6)]

- 2.H, .(2S _RM(,Z)).[( 2S _RM(I-t)) -t COS(6)]

. [ 1 + (2S _RM(lt)V l' 2.( 2S _RM(I~)).COS(6)]

-t 2.H ·(2S _RM(la)).[( 2S ~RM(")) l' COS(6)]

[ 1 + (2S _RM(Il)V + 2.( 2S _RM(II))·COS(6)]

J1

2.1Y.R
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Dit moet ook nog gedaan worden voor de 2e deelsituatie met J3 en

dit levert voor de verschillende kokers:

Koker 1
\

H(e)q =
- 2.H3 ·(S ioRM(l)){(S .RM(Z») - cos(S)]

[1 +(8 TRM(,,)r - 2'(8 ...RM(.t,))·costSlT

+ 2.HJ .( 2S _RM(I ) )i( 28 _RM( I)) - cos( e )]

[ 1 + (28 _RM(1 »)2 - 2.( 28 _RM(l) ).cos(e)]

- 2.Hl·(S ..RM(\O))·[(S +RM(lO») - COS(S)]

[1 +(S ...RM(lO)r - 2·(S TRMt10)).costSlT

+ 2.H .(s ...RM(9)){(~ ...RM(9») - COS(S)]

[ 1 + (S .,.RM(9)r - 2·(S TRM(9))·cOs(s)T

- 2.HJ ·(2S _RM(~~»).[( 2S _RM(;<)) - COS(S)]

[ 1 + (28 _RM(\;.)t - 2.( 2S _RM(Il))'cOS(S)]

+ 2.HJ '(2S _RM(Ii)),[C2S _RM(II)) - COS(S)]

r 1 ... f R \2 _ ':)f R .. \ "",,,,(~J



Koker 2

- 20H30(S _RM(~))o[(S _RM(~)) + COS(S)J

[ 1 + (S _RM(~)t 1" 20(S _RM( ... ))ocos(s}T

to 20H3 0(S _RM(.l))o[(S _RM(.,3)) l' COS(S)J

[ 1 + (S _RM(3)t + 20(S _RM(,i))ocostS)]

- 20HJ o(S _RM(O)){(S _RM(b)) - COS(S)J

[ 1 + (S _RM(O)r - 20(S _RM(b))OCostS)]

+ 20HJ o(S _RM(S))o[(S _RM(S)) - COS(S)J

[ 1 + (S _RM(S)t - 20(S _RM(S))ocosts}T

104



Koker 3

- 2.HJ ·(2S _RM('t)){( 28 _RM(&i)) ... COS(S>]

[ 1 + (2S _RM('t»2 ... 2~ 2S _RM(4»)·COS(S)]

+ 2.H3 ·(2S _RM(3»)·[( 2S _RM(3)) + COS(S>]

[ 1 + (2S _RM(3)r ... 2.( 2S _RM(3))·cos(e)]

- 2.H~·(S l'RM(8))·[(S -+RM(8») -t COS(S)]

[ 1 + (S +RM(S))2 + 2·(S ...RM(9))·COS<S)]

... 2.HJ ·(S -+RM(t))·[(S ...RM(y») ~ COS(S)]

[ 1 + (S ...RM(])t .,. 2·(S TRM(t))·COS<S)]

J3
2.7r .R
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ZOnder veel moeite kan die eenvoudig geschreven worden als:

H(e)// = f,(e)H, + g,(e)H
3

1

R(e)//2= f 2(e)H, + g2(e)R
3

R(e)//3: f 3(e)H1 + g3(e)R
3

Hierbij zijnde beide deelsituaties samengenomen.

Hieruit zijn per koker de stroomdichtheden in de

bepalen via de vergelijking:

.. R(e)// - H.
J(e) = 1

DS

( C. 1 )

kokerwand te
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