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Summary
This report describes a measuring method for the detection of partial discharges in high-voltage polyethylene cables with a length of about 25 meter.
The detection system is based on a method introduced
by Kreuger I1I in 1960. Combined with modern, high
bandwidth and sensitive measuring instruments this method
allows the observation of very small discharges. In addition the system gives information on the magnitude, the
pulseshape and the location of discharges.
Af ter a short introduction on the theory of partial
discharges and on conventional detection systems, the
new detection method is described. With this system testmeasurements have been done on two cables without semiconducting layers. The smallest discharge found is approximately 0.04 pC. The propagation of high frequencies in
the cable could be badly affected by the semiconducting
layers that are used in actual power cables. Calculations
on the resulting attenuation, given in the last section,
show thatthe measuring method remains practical for the
25 meter long cable samples.
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1. Doelstelling
Het doel van de afstudeeropdracht is het vinden van een
meetmethode waarmee partiële ontladingen in hoogspanningskunststofkabels kunnen worden gedetekteerd. Hierbij dient
met name aandacht te worden besteed aan de gevoeligheid
van het meetsysteem, de vorm van de ontladingen en de mogelijkheid om deze ontladingen te lokaliseren. De kabels
hebben een lengte van circa 25 meter.
Met dit meetsysteem wil men proberen gegevens over partiële ontladingen te verzamelen en nagaa~ of er een verband
bestaat tussen de veroudering van kabels en de ontladingen
daarin.

2. Inleiding
2.1. Partiële ontladingen in kabels
Het isolatiemateriaal dat zich tussen de geleider en
het aardscherm van de kabel bevindt zal vrijwel altijd
kleine onregelmatigheden vertonen. In het bijzonder bevinden zich hierin kleine gasgevulde holtes en insluitingen van vreemde materialen.
In de holte zal de veldsterkte, die wordt verkregen
door een spanning op de kabel te zetten, in het algemeen groter zijn dan die van het omringende medium. Dit
kan gemakkelijk worden aangetoond als we aannemen dat
de E~ van de holte kleiner is dan de ~~ van het isolatiemateriaal. De vorm van de holte speelt hier natuurlijk ook een rol.
Bij het overschrijden van de doorslagwaarde van de veldsterkte Ei in een holte zal hierin een ontlading plaatsvinden; door de verplaatsing van ladingsdragers zal de
veldsterkte in de holte zeer snel afnemen en het ontladingsproces eindigt als de veldsterkte te klein is geworden (Eo). Dit is, bij wijze van voorbeeld, aanschouwelijk gemaakt in figuur 1.

f---_ _---L..-

î.iguur 1

---+-_ _--;-

~t

het ontstaan van partiële ontladingen in een
hoogspanningskunststofkabel.
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Beschouwen we de holte en het omringende medium als
lokale capaciteiten dan zal de ladingsverschuiving in
de holte een ladingsverschuiving tussen geleider en
aardscherm veroorzaken. De stroom in het circuit, die
het gevolg is van deze ontladingen, heeft duidelijk het
karakter van korte pulsen.
Een belangrijk gegeven is, dat de tijd waarbinnen het
gehele ontladingsproces zich afspeelt, vooral bij kleine ontladingen, waar we ons in principe op willen richten, van zeer korte duur is. In eerste instantie denken
we aan tijden tot circa 30 ns.
2.2. Het vervangingsschema van een kabel zonder halfgeleidende
lagen
De kabel kan op twee manieren worden beschouwd:
1. als diskrete komponent. Dit is gebruikelijk in die
gevallen waarin de pulsduur van de partiële ontlading groot is ten opzichte van de looptijd door de
beschouwde komponent.
2. als een lange lijn. Deze benaderingsmethode moet
worden gebruikt wanneer de looptijd van de ontlaadpuls groter wordt dan de pulsduur, hetgeen hier het
geval is namelijk:
- de pulsduur is circa 30 ns
- de lengte van de kabel is ongeveer 25 meter
- de voortplantingssnelheid van de puls in de kabel
is bij goede benadering 0,2 mjns
zodat de looptijd van de puls meer dan 100 ns kan bedragen.
We komen dan voor de kabel die in figuur 2 is afgebeeld

';////0///,//// //1>
(

figuur 2

t

/ / / / / / / I / / / / / /~

deel van een kabel met holte

tot het volgende vervangingsschema

~_1_

I

figuur 3

_1_ _1_----."

vervangingsschema van een verliesvrije kabel
a := lokale capaciteit
1 := lokale zelfinduktie
b := capaciteit van het diëlektrikum in serie
met de holte
c := capaciteit van de holte zelf
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We denken ons in eerste benadering de kabel verliesvrij.
Er geldt:
Zo
I
(de karakteristieke impedantie)

=\/ ;

~

v = V 1a '

=

1
VjJojl't.
f.

o

€~I

=

c

V

E. t.

( de voort-

plantingssnelheid van een puls in een kabel; c := de lichtsnelheid)
Het vervangingsschema is te reduceren tot:

'10
.1

figuur 4

vereenvoudigd vervangingsschema van een verliesvrije kabel met holte

2.3. Het óntladingsproces
De holte, met capaciteit c, slaat door als de spanning
hierover een bepaalde grenswaarde heeft bereikt. Een
maat voor de lading q die daarbij wordt getransporteerd
is de stroom ib, Deze lading q is niet identiek met de
werkelijke lading qw die nodig is om de holte te neutraliseren; om praktische redenen, ze is namelijk meetbaar,
wordt zij gehanteerd. Aan de hand van de in figuur 5 gedefinieerde grootheden worden enkele formules opgesteld.

[e

figuur 5

spanningen en stromen in het gebruikte vervangingsschema van een kabel
e := de spanning van een zowel naar links als
naar rechts lopende golf ten gevolge van
een partiële ontlading
ib := de bijbehorende stroom
i := de ontlaadstroom in de holte, die overigens niet per definitie stapvormig is.
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We maken dus onderscheid tussen
q = Jib·'dt

(te meten)

qw =

( ni e t tem et en) .

f

i· -d t

en

Daarnaast geldt nog:
q =

en

b'~Vb

qw = c'6"v c
Kreuger [ 1 ] heeft aangetoond dat e (t) in zeer goede benadering evenredig is met i(t), namelijk:
indien we i stapvormig veronderstellen met amplitude J,
dan is

[1 -

t}]

e = - JbZo
ex f_ 2(b+c)
2(b+c)
p 1
bcZo
de hierin optredende tijdconstante is zo klein (ps) ten
opzichte van de pulsduur (ns) dat we mogen stellen dat
e(t) de stroom i(t) nauwkeurig volgt. De werkelijk optredende stroom i is dan een superpositie van stappen.
Wat we gaan meten is
Zo .
e = - Tolb
q = -

~Je.dt
Zo

dus
(tussen

0

en T o )

Daarnaast geldt:
e = - ~'i'~
zodat
2
b+c
2 b+cj e·dt
qw = - ZO·-S(tussen

0

en T o )

In deze afleidingen stelt To de totale pulsduur voor.
Conclusie: q =

qW'b~c

en

q = -

~ofe'dt

(tussen

0

en T o )

indien naast Zo de vorm en de grootte van de
spanning e bekend zijn kunnen we een uitspraak
doen over het ladingstransport in en buiten de
holte.
Opmerkingen: de relatie tussen q en qw enerzijds en tussen
q en e anderzijds is sterk afhankelijk van de
keuze van het model waarvan wordt uitgegaan.
Bij de bovenstaande afleidingen is gebruik:
gemaakt van een model (figuur 4) dat al vele
jaren wordt gebruikt doch waarin vermoedelijk
te weinig aandacht is besteed aan dissipatieve elementen. In een recent artikel C 9 ~wordt
met deze elementen wel enige rekening gehouden.
Naast de elektrische gevolgen van een door-
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slag in een holte kunnen een aantal andere
effekten optreden als gevolg van een partiële ontlading, we denken aan licht, warmte, geluid, gasdruk, ozon en chemische verandering.
2.4. Bestaande detektiemethodes en hun bruikbaarheid
Van de in de vorige paragraaf genoemde verschijnselen
die samengaan met een partiële ontlading in een kabel
zijn slechts de elektrische verschijnselen geschikt om
een gevoelig meetsysteem te ontwerpen. Licht, geluid en
ozon zijn effekten die eigenlijk alleen: goed meetbaar
zijn als ze aan het oppervlak van een materiaal optreden,
we kunnen ze dus niet gebruiken voor het detekteren van
ontladingen in het isolatiemateriaal van een kabel. Gasdruk en warmte zijn onpraktische grootheden temeer daar
het hier gaat om kleine ontladingen in lange kabels.
Chemische analyse heeft, in termen van onderzoek, pas
zin na het detekteren en lokaliseren van partiële ontladingen.
Van de elektrische detektiesystemen wordt een uitgebreid overzicht gegeven in veel literatuur, met name in
[1 en 2 ] .
Zeer summier zullen hier de direkte- en de balansdetektiemethoden met koppelcondensator worden behandeld.
~e_dir~kie~d~t~k1i~m~tho~e_m~t_kQPEe1cQnge~sgtQr~

Het objekt, dat we ons voorstellen door een capaciteit
Co, vertoont ontlading. De ontlaadpuls vindt zijn sluitweg door de koppelcondensator Ck (met Ck ongeveer Co) en
de impedantie Z1' zie ook figuur 6.
+

B

figuur 6

meel - +-----1
'·l'\sfr".e,,1

c..

de direkte-detektiemethode van partiële ontladingen m.b.v. een koppelcondensator
B := hoogspanningsbron, 50 Hertz, ontladingsvr~
Rd := dempweerstand, ontladingsvrij
Co := capaciteit van het niet ontladingsvrije
objekt
Ck := koppelcondensator, ontladingsvrij
Z1 := impedantie (RL of RLC)

Het 50 Hz-sitnaal wordt in de impedantie of in het meetinstrument kortgesloten.
De impedantie Z1 bestaat uit een parallel-schakeling
van een R en C of van een R, L en C; hierin is C klein
ten opzichte van Ck en Co, L zodanig dat bij 50 Hz wL
klein is vergeleken met R en R zodanig dat RC groot is
ten opzichte van de tijd die e nodig heeft om op te laden
ten gevolge van een ontlaadpuls. Hierbij geldt: ~U = g/C
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De spanning over de condensator C kan bijvoorbeeld met
een oscilloscoop zichtbaar worden gemaakt en is evenredig met de grootte van de partiële ontlading. De ontlading van de capaciteit C geschiedt aperiodisch (bij
een RC-kombinatie) of periodisch (LRC). Bijbehorende
bandbreedtes van de systeTIen zijn veelal 200 kHz resp.
20 kHz. De gevoeligheid van het smalbandige systeem is
het grootst in verband met de mogelijkheid van een betere ruisonderdrukking; zij hangt ook samen met de grootte van de capaciteiten Co en Ck, grote capaciteiten maken het systeem ongevoelig.
De kleinste lading die men kan meten met een LRC-kombinatie oedraagt, bij Co = Ck = 1000 pF , circa 0,02 pC
[7].
-

l3

figuur
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de balans-detektiemethode van partiële ontladinge~ m.b.v. een koppelcondensator
Z2 := impedantie (RC)

Het meetcircuit is, ten opzichte van de direkte-detektiemethode, uitgebreid met de impedantie Z2. In
vrijwel alle gevallen zijn Z1 en Z2 RC-kombinaties.
De literatuur gaat hier uitgebreid op in [1].
De kleinst meetbare lading is in dit geval circa
0,25 pC, eveneens bij Co = Ck = 1000 pF.
De balans-detektiemethode biedt de mogelijkheid om
met niet geheelontladingsvrije bron en/of dempweerstand te werken. Ook storingen van buiten af geïnduceerd in het meetsysteem worden niet waargenomen, mits
deze storing buiten de meetbrug inkoppelt.

Voor onze doelstelling is de diskrete-komponent benadering van het zich ontladende objekt niet meer van toepassing, we hebben al eerder gezien dat we ons de kabel
zullen moeten voorstellen als een lange lijn. De noodzakelijke eindsluitingen van een kabel, die hoogohmig
zijn ten opzichte van Zo' zullen het grootste deel van
de ontlaadpuls reflekteren; een puls die zich bovendien
voortplant over de geleider en de binnenzijde van het
aardscherm.
Kortom: ontlaadpulsen van korte duur ( minder dan 30 ns
zullen buiten een 25 meter lange kabel met eindsluitingen
nauwelijks worden waargenomen.
Bij de hierboven beschreven detektiemethodes moeten de
pulsen, om de koppelconde~sator te bereiken, de eindsluitingen kunnen passeren. We kunnen dan alleen laagfrequente ontladingen meten zodat deze manieren van detekteren niet bruikbaar zijn voor ons doel.
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In het volgende hoofdstuk zal een detektiemethode zonder koppelcondensator worden besproken. Deze methode is,
in grote lijnen, al aangegeven door Kreuger C1J in 1960.
Dankzij moderne apparatuur is het mogelijk hiermee zowel
gevoelig te meten, de pulsvorm te bepalen en de plaats
van de ontlading te lokaliseren.

9

3. Detektie van partiële ontladingen door middel van een onderbreking in het aardscherm van een kabel

3.1. Theorie
Aansluitend bij de lange lijn beschouwing van een kabel wordt de volgende detektiemethode geïntroduceerd.
De ontlaadpuls, die zich op de buitenzijde van de geleider en Ge binnenzijde van het aardscherm voortplant,
kunnen we detekteren door deze .nantel ringvormig te onderbreken en af te sluiten met een impedantie. De puls
zal nu, afhankelijk van de impedantie, volledig reflekteren, deels reflekteren of in het geheel niet reflekteren. De spanning over de impedantie zal daarbij respektieveli jk variëren van 2 x de ontlaadpuls (Z--,\oo) tot
o volt (Z = 0).

figuur 8

detektie van pulsen door middel van een onderbreking in het aardscherm van een kabel
e+ := aankomende puls (met i+)
e
:= gereflekteerde puls (met i-)
u
:= doorgelaten puls (met i)
v
:= gedetekteerde puls
Zm := afsluitimpedantie
Zo := karakteristieke impedantie van de kabel

Er geldt:

+
2Z m
v = e 'Zm+ 2Z o '

flewijs:

e+ + e- = u + v

; u = i-Zo; v = i.Z m
e+ = i+·Z o ; e = i-'Z o

i = i+ - izodat

e + + e - = i· (Z 0 + Zm) = (

en dus is

e

=

e+-e).( Zo + Zm)
Zo

+
Zm
e . Zm+ 2Z o

wat weer, samen met e+
het gevraagde levert.

+

e-

=

~(Zo

T

Zm) en v = i'Z m
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Het bijbehorende vervangingsschema:

2.1....
+

figuur 9

vervangingsschema van de onderbreking

Deze beschouwing is korrekt zolang onderbreking en afsluitende impedantie qua afmetingen klein zijn ten opzichte van de kleinste golflengte van de ontlaadpulsen.
(bij T o = 1 ns volgt À = 40 cm).
3.2. De opzet van het meetsysteem
De volgende detektieschakelingen zlJn mogelijk:
a Indien storing kan worden verwacht kunnen we het beste
gebalanceerd meten; het gebruik van een balun, die besproken is in bijlage 9, kan ertoe bijdragen storingen
te onderdrukken. Zij zorgt er tevens voor dat het gebalanceerde signaal (geen van de ingangen aan aarde)
wordt omgezet naar een ongebalanceerd signaal (één ingang aan aarde). Hier moet aan toegevoegd worden dat,
in plaats van de balun ook een meetkabel gebruikt kan
worden die iang is ten opzichte van de pulslengte.
Eén en ander is weergegeven in de onderstaande figuren.
o

figuur 10

hoogspanningskabel met onderbrekingen in het
aardscherm
~/t
:= eindsluitingen
x
:= afstand van een onderbreking tot een
plaats in de kabel waar ontlading
plaats vindt
1
:= totale lengte van de kabel tussen de
onderbrekingen

[>
meefke..bel
ut.rderker

figuur 11

detektieschakeling met balun

o
')coop

11

h Indien weinig of geen storing wordt verwacht kan op de

volgende manier, direkt in onbalans, worden gemeten.
}

~

Ol.

[>

f--c::(]

I

meeHfAhel

-

0
"'Jcoof

versterker

'eS
figuur 12

detektieschakeling zonder balun

3.3. De detektieschakeling met balun, vervangingsschema
Rekening houdend met golfimpedanties die zich bevinden
tussen buitenzijdes van aardschermen en aardvlakken in
de omgeving hiervan wordt het vervangingsschema voor de
getektieschakeling illet Qalun (~.m.Q.):

1.e+-

..

2.1.."

1...

c

c

"'Jo"j

'"

ti:·

A1;
1.

figuur 13

1."

detektieschakeling met balun, vervangingsschema.
Zo := karakteristieke impedantie van de hoogspanningskabel
Zm := karakteristieke impedantie van de meetkabel
Zg' Zg'
'
Z
- golfimpedanties van de verschilg " '.lende aardscherrr.en naar omringende aardvlakken.

Zg' komen in het vervangingsschema niet meer voor.
balun geeft vrijwel geen verzwakking in de praktijk,
de bandbreedte is circa 500 MHz.
De verzwakking van de detektieschakeling definiëren we als
Z' en

D~

v

i*

2

..
=

{2Zg +

1+Z o -

-4

1

Zm
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3.4. De detektieschakeling zonder balun, vervangingsschema
Op soortgelijke manier vinden we voor de detektieschakeling zonder balun (~.~.~.) :

1e

~

•

1G

1..,
1

"-

"1.",

1",

"'-~

c

1..,

1

figuur 14

-ol

IIm

'tG

11.
).

D

detektieschakeling zonder balun, vervangingsschema.

Met als verzwakking:

=

1+Zof~Zg

+ J..
Zm

1

3.5. Ruis, optimalisatie en gevoeligheid
Wat in dit hoofdstuk wordt besproken in sterk afhankelijk van de te gebruiken meetapparatuur. De gegevens
hierover zijn terug te vinden op bijlage 1.

-Ruis:
-De te gebruiken versterker in het systeem heeft een
eigen ruis aan de uitgang van ongeveer 4000fLV (top-top)
bij een bandbreedte van 400 MHz. Zijn equivalente ingangsruis bedraagt dan, bij een versterking van 27 x,
v r eff = 53~V, zie ook figuur 15.

-'Uli5vrlj!
lJe.rs~efkl!r

figuur 15

equivalente ruisbron in het versterkersysteem

13

De thermische ruis ten gevolge van de afsluitimpedantie van de meetkabel aan de ingang van de versterker is
slechts 18 ~ V, te berekenen uit veff = V 4kTRB I met T =
300 K, R = 50SL en B = 400 MHz. De overige elementen in
het circuit zijn reactanties en kunnen geen thermische
ruis veroorzaken.
Conclusie:
het kleinste signaal dat in deze praktische situatie
kan worden gedetekteerd bedraagt:
2 x vr = 150f-V
zodat
vm(min) := 150~V.
Qp!i~a!i~a!i~:

Met behulp van de gegevens uit 3.3. en 3.4. kunnen we
zien dat
e+

geoptimaliseerd kan worden door
1) Zm zo groot mogelijk
2) Zo zo klein mogelijk
3) Zg zo groot mogelijk te kiezen.
Gezlen de beschikbare apparatuur en meetkabels is een
voor de hand liggende keuze van Zm
Zm = 50SL. Hierbij
zijn de meetkabels, versterker en scoop aan elkaar aangepast.
De karakteristieke impedantie van de hoogspanningskabel
heeft meestal een waarde tussen 30-fLen 50~. Bij de metingen die verricht zijn om het meetsysteem te testen
zijn twee kunststofkabels gebruikt met een karakteristieke impedantie van 50SL.
De golfimpedantie wordt bepaald door de opstelling van
de kabels ten opzichte van het aardvlak in het algemeen
en die van de onderbrekingen ten opzichte van het aardvlak
in het bijzonder. Een schatting van de grootte van deze
impedantie levert de ijking van de detektieschakeling
zonder balun. Hierop vooruit lopend stellen we deze impedantie bij benadering 200Sl.

We veronderstellen:
1) de verzwakking van de ontlaadpuls in alle gebruikte
kabels is nihil.
2) het ruisnivo van de versterker de bepaalt v (min)
aan de ingang van de meetkabel, dus V mln )m_- 150JU.
V
m
3) beide detektiesystemen worden beïnvloed door golfimpedanties, we stellen de waarde hiervan op 200JL, zie
ook 3.7.
4) de pulsduur T o van de ontlading is maximaal 30 ns.
5) de vorm van de ontlading is in eerste benadering driehoekig met als top ê+
A

(

•
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.............L------.....;:::",-~b
T"

Q

figuur 16

veronderstelde pulsvorm van een ontlading

6) Zm bedraagt 50SL.
7) 20.n.çZo~60.o...
Gevolg:

To

Iq(min)

~
!e+(min).dt
Zo

=

=

~ . ê+(min) =
Zo

o

_

[

~
Zo (1

i m )) . i'Vm(min)

d.m.b.

~ (1

~m)) .vm(min)

d.z.b.

Zo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d.m.b .
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Conclusie:.we zien dat de gevoeligheid van het gehele
detektiesysteem toeneemt als Zo groter wordt,
hetgeen niet geldt voor de detektieschakelingen met en zonder balun afzonderlijk. Dit
komt omdat de te detekteren lading q omgekeerd evenredig is met Zo
.bij de veronderstelde waarden van de verschillende impedanties is de verzwakking van de
d.m.b.: Vm
e+

4
= TI

2
d.z.b.: !ill. =
+
5"
e
·in figuur 17 kunnen we ook nog zien dat er bij
een bepaalde waarde van Zo omslag optreedt wat
betreft de gevoeligheid van de verschillende
detektie systemen .

. het meten van zeer kleine ontladingen, bijvoorbeeld kleiner dan 0,05 pC, is alleen mogelijk als de pulsduur van de ontlading zeer
klein is, kleiner dan 7 ns. Tegelijk echter
moet de pulshoogte groot genoeg zijn om boven
het ruisnivo uit te kunnen komen, hier ongeveer 400~V, we meten immers breedbandig. Dit
alles in tegenstelling tot de conventionele
detektie systemen. Hier wordt juist gevoelig
gemeten door laagfrequent pulsen (lange pulsduur) met een smalbandig systeem (laag ruisnivo) te detekteren.
·figuur 18 toont, ter verduidelijking, Iq(min)1
als funktie van To bij een karakteristieke impedantie van de hoogspanningskabel van 50~.

0,2 S

I~ ",ir! I
(fC)

0,'5"

Tg (ns)
/0

figuur 18
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jq(min)1 als funktie van ']Jo bij Zo

10

=

50.1L
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3.6. Lokalisatie van partiële ontladingen
Een partiële ontlading die ontstaat in het kabeldeel
tussen de onderbrekingen in het aardscherm, op een afstand x van één van die onderbrekingen, zal een naar
links en naar rechts lopende golf veroorzaken. De golven bezitten, bij aankomst bij de onderbrekingen, dezelfde vorm, grootte en polariteit. Het is eenvoudig na
te gaan dat we het beeld, getoond in figuur 19, op de
scoop te zien krijgen. Hierin zijn:
e~ ' e+ := resp. de naar links en naar rechts lopende
r
golf.
1 := de totale kabellengte tussen de onderbrekingen.
v := de voortplantingssnelheid van de puls in de kabel.
~t := het verschil in aankomsttijd van de naar links en
naar rechts lopende golf.
x = ~(l-v~t) en dx = ~(dl + vdAt).
Ontladingen die toevallig precies onder een onderbreking of halverwege de kabel (x=~l) ontstaan kunnen in de
meeste gevallen wel worden onderkend, eventueel kan op
een andere plaats een nieuwe onderbreking worden gemaakt.
Ontladingen die ontstaan tussen een onderbreking en een
eindsluiting of eventueel in een eindsluiting geven het
beeld dat is geschetst in figuur 20. Hier geldt verder
n~~, dat:
+
e := het doorgelaten deel van de binnenkomende puls e .
At := I/v.
Ontladingen die ontstaan buiten de kabel en toch weten
door te dringen tot de detektieschakelingen zullen het volgende beeld te zien geven (figuur 21). Dit onder voorwaarde dat de afstand tussen de onderbrekingen en de
daarbijgelegen eindsluitingen aan elkaar gelijk zijn en
dat de voeding van de kabel bij beide eindsluitingen
plaats vindt. Ook hier is~t = I/v.
Een apart probleem vormen de hoogohmige eindsluitingen
met een impedantie die veelal veel groter is dan de karakteristieke impedantie van de kabel. Zij reflekteren
het doorgaande deel van de ontlaadpuls die dan evenlater
weer, ditmaal invers, wordt gedetekteerd. Dit levert dan
het beeld van figuur 22; de ontlading vindt plaats tussen
de beide onderbrekingen.
e++- := dat deel van de binnenkomende golf (e+) dat eerst
wordt doorgelaten (e++) en daarna door de eindsluiting wordt gereflekteerd (e++-).
~t
:= de tijd die de puls nodig heeft om twee maal de
oe
afstand tussen de onderbreking en de daarbij
gelegen eindsluiting af te leggen.
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Hieronder ZlJn de figuren 19, 20, 21 en 22 afgebeeld.
Alleen in het laatste figuur is rekening gehouden met
te verwachten reflekties, maar dan nog alleen met die
reflekties die duidelijk voorspelbaar zijn. De beelden
zijn in feite sterk gestileerd.
e

et

oLm.h.
et
et

J .~.h.
figuur 19

ontlading in een kj3.bel

e
e

d.m. b.

+~-

d. 1.. b.
I

figuur 20

ontlading in een eindsluiting
I

J. m. b.

J.

IJ..

commO., moelie si "'llt/

WOfJ~

I

/"liet

WGl:~r eYlómeu

b.
I

figuur 21

ontlading buiten de kabel

e

d. m. h.
d. '1.. b.

figuur 22

ontlading in een kabel, inclusief reflekties
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3.7. Ijking van het meetsysteem
Om enig inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid van
de meetmethode en tevens om een uitspraak te kunnen doen
over de grootte van de golfimpedantie Zg is de navolgende
kombinatie geijkt:
- de coaxiale kabel
Amphenol RG 214 U met de
- detektie schakeling zonder balun
Onderstaand figuur toont de ijkopstelling:

Jl

figuur 23

ijkopstelling
Z := karakteristieke imp. v.d. RG 214 U.
ZO := karakteristieke imp. v.d. meetkabels
Zm := de van belang zijnde golfimpedanties
g

De eindsluitingen zijn nog niet aangebracht, daarvoor in
de plaats bevinden zich coaxiale pluggen aan het einde
van de kabel ( ~ ). Op één ervan is, via een coaxiale
meetkabel, een pulsgenerator aangesloten. Het andere
kabeleinde is karakteristiek afgesloten met een weerstand van 5 on.
De meting: puls e+ uit de pulsgenerator passeert onderbreking A. Op de scoop worden zichtbaar gemaakt (400 MHz):
e + ,rechtstreeks uit
de pulsgenerator,
500 mV/div.
v m ' de aan de meetkabel afgegeven
spanning,
200 mV/div,
in de tijd zodanig
verschoven dat de
voorflanken van
beide pulsen samenvallen.
zie ook bijlage 6.
figuur 24

impulsresponsie overgang A, 1 ns/div.
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Het zelfde meetresultaat wordt verkregen bij overgang B.
2 e + zodat we m.b.v.
In goede benadering geldt dat v m = 5
de formule uit 3.4.:
=

1
2

1

1+Z o (Z- + --)

g

en de gegevens Zo = Zm =
ongeveer 200-fLbedraagt.

50~

Zm

.kunnen bepalen dat Zg

Dit resultaat is al eerder gebruikt voor het berekenen
van de gevoeligheid van de detektieschakelingen.
De gebruikte Avantek-versterkers zijn eveneens geijkt
m.b.v. de pulsgenerator. Hun versterking is ongeveer
27 maal.
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4. Metingen
4.1. De meetmethode, enkele aanvullingen
De meetmethode is, voor het grootste deel in theorie,
in de voorgaande hoofdstukken al uit de doeken gedaan.
Enkele meer praktisch gerichte aanvullingen zijn hier
op z'n plaats.
1. De kabelspanning wordt zover opgevoerd dat juist de
eerste ontlading zichtbaar is op het scoopscherm.
2. Uit de literatuur is bekend dat ontladingen tBn gevolge van halte's in een diëlektrikum voornamelijk
voorkomen in de buurt van de topwaarde van de kabelspanning. Het tijdstip van de ontlading ligt daar
verder niet vast, zij verschilt van periode tot pe~
riode (de zogenaamde jitter).
3. De triggering van de scoop wordt eerst vrijgegeven
vlak voor de kabelspanning zijn topwaarde bereikt.
Dit heeft het voordeel dat de kans dat de scoop
triggert op een stoorpuls aanzienlijk wordt verkleind.
Dit kan als volgt worden gerealiseerd:
de scoop heeft twee trigger-units, de eerste wordt intern getriggerd (T 1 ) op het 50-Hz voedingssignaal.
De triggering van de tweede unit is afhankelijk van
de vrijgave die zij krijgt van de eerste unit. Deze
vrijgave kan een willekeurige tijd~t worden uitgesteld (unit 2: triggerable af ter dela~). Na de vrijgave van de tweede unit triggert deze zodra het aan
deze unit aangeboden meetsignaal een spanningsnivo
heeft van voldoende grootte (bijvoorbeeld een partiële ontlading). Dit proces is ook weergegeven in
figuur 25.

!V

\
I

--.....--------rlB-------,.--....
~!,

figuur 25

~~s

~

'Ij

triggerwerking van de scoop.
T 1 := interne triggering unit 1
T := unit 2 wordt vrijgegeven om te triggeren
T2 := unit 2 triggert

3
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4. De scoop triggert op de voorflank van de eerste ont.laadpuls die binnenkomt. De bijbehorende puls, die een
langere weg heeft moeten afleggen, komt een gedefinieerde tijd later binnen.
5. Elke periode van het 50 Hz-signaal vindt de ontlading minstens één keer plaats; oncanks qe jitter
staat het beeld van de ontlading. stil (triggering op
de eerste ontlaadpuls). Dit geeft de mogelijkheid de
ontlading te fotograferen (bijvoorbeeld bij 200 maal
hetzelfde beeld).

6. Het voedend circuit, beschreven in bijlage 2, heeft
een gemeenschappelijk aardpunt; de aarding van het
meetcircuit heeft een andere opzet. De capacitieve
koppeling tussen de oscilloscoop en de rest van het
meetcircuit veroorzaakt een hinderlijke storing die
bij zeer gevoelig meten tot oscilleren leidt. Door
zoveel mogelijk onderdelen van het meetcircuit overdadig te aarden en de meetkabel in een koperen buis
te leggen is het stoorsignaal terug te brenger. tot
ongeveer het ruisnivo. Een betere oplossing wordt
waarschijnlijk verkregen door de scoop in een aparte
kooi op te stellen.
7. De beveiliging van het meetcircuit is besproken in
bijlage 1.
8. Detekteren we bij een bepaalde kabelspanning een ontlading dan zal deze ontlading zich blijven voordoen
bij toenemende kabelspanning. Daarnaast kunnen echter
andere ontladingen op gaan treden en de triggering
zodanig verstoren dat zinvol detekteren niet meer
mogelijk is.
9. De foto's van de meetresultaten zijn terug te vinden
in de bijlagen 3, 4 en 5. De foto's zijn soms zo
zwak dat ze zijn nagetekend en gestileerd weergegeven
in 4.2 ..
10. Gegevens over de gebruikte kabels zijn vermeld in
bijlage 7.
4.2. Meetresultaten
Kombinatie van de coaxiale kabel RG 218 U en de detek- - - - - - - - - - -

Ii~s~h~k~lIng ~eI ~alug.-

Opmerkingen: bewust is weinig aandacht besteed aan de
nauwkeurigheid waarmee 1 enAt zijn bepaald .. Deze eerste meetserie had als doel
de haalbaarheid van het detektiesysteem
te onderzoeken.
het is mogelijk gebleken bij deze kabel
meerdere ontladingen (van drie verschillende
plaatsen) te fotograferen. Welke van de
ontladingen op het scoopscherm verschijnt
is afhankelijk van de kabelspanning, het
vrijgave moment van de triggering en het
triggernivo.
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de afstand tussen de onderbrekingen en reflekterende komponent en bedraagt 93 cm. Na
9,3 ns mogen we de reflektie verwacnten.
De reflekterende komponenten zijn evenwel
geen eindsluitingen maar onderbrekingen
die niet door een meetkabel zijn afgesloten.
Zie ook het onderstaande figuur.

~

figuur 26
Kabelspanning û

k

:

o,~ 3 1'7\

RG 218 U met extra onderbrekingen

18,4 kV:
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figuur 27
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160

180

2.00

gestileerd beeld van de ontlading op circa
74 cm van een eindsluiting in een RG 218 U
bij een kabelspanning van 18,4 kv. De q is
ongeveer 0,08 pC. De spanning van de puls
in de kabel is e. Detektieschakeling met balun.

gegevens:

1 div. = 1 cm
verzwakking detektieschakeling met balun = 4
TI
scoop: 5 mV/div (160 MHz)
20 ns/div
versterker: 27 x (200 Hz - 400 MHz)
zodat 1 cm = 509;UV.

At
1

=

139

= 29,2

±

~

2 ns; To
0,2 m

x = 0,74 + 0,4 m

~

(meetresultaat)
(bepaald m.b.v. looptijd)

8 ns

en q

N

T ê+/Z
o

0

=

0,08 pC
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Kabelspanning û

k

=

19,5 kV:

o

'---+---+---+--~-~-~----~---_
H ns)
10

figuur 28
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gestileerd beeld van de ontlading op circa
388 cm van eeneindsluiting in een RG 218 U
bij een kabelspanning van 19,5 k~. De q is
ongeveer 0,13 pC. De spanning van de puls in
de kabel is e. Detektieschakeling met balun.

ook hier geldt: 1 cm = 509 t-V
scoop: 20 ns/div
àt = 107,5 + 2 ns;

x = 3,88 + 0,4 m

Kabelspanning û

To
en

~

9 ns;

q

!!!

0,13 pC

= 19,9 kV:

- k - - --

- - -e y-VJ

ei
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figuur 29
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60

gestileerd beeld van de ontlading op circa
9,8 m van een eindsluiting in een RG 218 U
bij een kabelspanning van 19,9 k~. De q is
ongeveer 0,04 pC. De spanning· van de puls in
de kabel is e. Detektieschakeling met balun.

ook weer: 1 cm = 509rV
scoop: 10 ns/div
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~t

x

= 48
= 9,8

+ 1 ns;

To

~

5 ns;

1.

'3

+ 0,3 m

o

figuur 30

als figuur 29,nu met een andere tijdschaal,
alleen de eerste puls die binnenkomt is
zichtbaar.

1 cm = 509 jJV
scoop: 1 ns/div

q is nu bepaald door over deze puls te integreren,
q = 0,04 pC.
'Kombinatie van de coaxiale kabel RG 214 U en de detekIi~s~h~k~lIng ~o~d~r=bal~n~ - - - - - - - Opmerking: de afstand tussen de onderbrekingen en de
bijbehorende eindsluitingen is 3 m; de reflekties zullen na 30 ns waar te nemen zlJn.
De hier gebruikte opnames gaan tot maximaal
20 ns voor een geheel scoopbeeld, de reflekties zijn dus niet zichtbaar.
Kabelspanning û

k

=

9,6 kV:

""----+---+---+---;--------+------+---+---------~I: {n sj
't
(,
9
I~
111'1
16
(8
'1.0
2.2.
1

figuur 31

gestileerd beeld v.d. ontlading op circa 878 cm
v.e. eindsluiting in een RG 214 U, û k = 9,6 kV,
q = 0,44 pC. De spanning in de kabel is e. Detektieschakeling zonder balun.
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1 div = 1 cm
verzwakking van de detektieschakeling zonder balun
bedraagt 2/5
scoop: 200 mV/div (400 MHZ)
2 nS/div
twee versterkers: 27 x ; (200 HZ - 400 MHz)
zodat 1 cm = 686y V.

gegevens:

At = 12,2 ns + 0,2 ns; T
o
1
= 20 m ~ 0~01 m

x

= 8,78

+ 0,03

10 ns

~

(nauwkeurig nagemeten)

m

1.f 'f't

.....::::;;.._-_ _-

_ _-----<>---_ _

3

figuur 32
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als figuur 31, met andere tijdschaal,
alleen de eerste puls is zichtbaar.

1 cm = 686 P V
scoop: 1 ns/div

q is ook nu bepaald m.b.v. de integraal,
q = 0,44 pC.
Opmerkingen:
Vorm en grootte van de pulsen blijken nauwelijks te
wijzigen als de kabelspanning wordt opgevoerd, in dit
geval konden we tot 21,2 k~ gaan, daarboven werd de
triggering verstoord door andere ontladingen.
Op een afstand x (+ 15 cm) van de onderbrekingen is het
isolatiemateriaal van de kabel onderzocht. Eén van de
kabelstukken vertoonde, op een afstand van 879,5 cm van
de onderbreking, een metaalbraam op het oppervlak van
de geleider. Het is waarschijnlijk dat de scherpe metaalrand het ontladingsproce~ heeft veroorzaakt. Bijlage 6 toont een foto van het betreffende kabeldeel.
(N.B.: olie op het ruwe isolatieoppervlak maakt het
materiaal doorzichtig, dit geldt niet per definitie voor
alle soorten kabels).
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5. Conclusie met betrekking tot de metingen
1. Met het besproken detektiesysteem zijn we in staat, onder
laboratorium-condities,
- de pulsvorm van een ontlading nauwkeurig te analyseren
door ijking van het meetsysteem een redelijke schatting te maken van de grootte van de ontlading
zeer gevoelig te meten (de kleinste ontlading die is
gemeten bedraagt circa 0,04 pC)
de foutplaats meer of minder nauwkeurig (tot minder dan
1 % van de totale kabellengte) te bepalen.
2. De resultaten zijn afhankelijk van:
- ruisnivo, bandbreedte, in- en uitgangsimpedanties en
versterkingsfaktor van de verschillende versterkers
de verzwakking van de verschillende 0etektieschakelingen
de karakteristieke impedanties van alle kabels
de golfimpedanties bij 'de onderbrekingsplaatsen
de pulsvorm, -hoogte en -duur van de ontlading
de weg die de ontlading door de kabel moet afleggen
de liggingen van de onderbrekingen in het aardscherm
van de kabel ten opzichte van de totale lengte en de
eindsluitingen van de kabel
de mogelijkheden die de scoop biedt om voldoende
nauwkeurig te triggeren
de mogelijkheid om het detektiesysteem te ijken
de verzwakking van de puls in de hoogspanningskabel
en in de meetkabels
de mogelijkheid om de kabel te voeden met een ontladingsvrij circuit en de meetopstelling te kunnen
bouwen in een afgeschermde hal.

3. De pulsvorm doet ons vermoeden dat we te maken hebben
met nalevering van ladingsdragers tijdens het ontlaadproces in een holte, zie figuren 30 en 32.
4. Vorm en grootte van de ontladingen die zijn gemeten
zijn niet afhankelijk van de kabelspanning.

5. De pulsduur van alle gedetekteerde ontladingen blijkt
een faktor drie of meer onder de verwachte pulsduur
van 30 ns te liggen.
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6. De invloed van halfgeleidende lagen op het detektiesysteem
6.1. Inleiding
We vragen ons af of de stroomgeleiding in een coaxiale
hoogspanningskabel, waarin halfgeleidende lagen zijn
aangebracht, bij bepaalde frequenties door deze lagen
wordt beïnvloed; we onderzoeken dit voor de 30/50 kV
kabel van de N.K.F ..
We zullen dus moeten nagaan of de lokale grootheden
(r, 1, g en c) van de kabel die als lange lijn wordt
gerepresenteerd, zullen veranderen als gevolg van deze
halfgeleidende lagen (zijnde het geleider- en het aderscherm) .
De lokale weerstand en-zelfinduktie worden beïnvloed
door stroomverdringingsverschijnselen; de lokale geleiding en -capaciteit zijn te berekenen mits we een bepaalde veldconfiguratie vooronderstellen. Dit laatste
is weer afhankelijk van de stroomverdringing zodat we
eerst de beïnvloeding van r en 1 onderzoeken.
Alle kabelgegevens zijn te vinden in bijlage 8, daar
is ook terug te vinden wat bedoeld wordt met termen
als geleider, geleiderscherm, ader, aderscherm, aardscherm en mantel.
6.2. Beïnvloeding van r en 1 in het lange lijn model
Inleiding:
We beschouwen de geleider. Bekend is, dat ten gevolge
van het grote geleidingsvermogen van aluminium in dit
medium zeker stroomverdringing zal op treden als we
denken aan frequenties tot 400 MHz. Als ditzelfde evenwel gebeurt in het geleiderscherm die om de geleider
is aangebracht dan zal praktisch alle stroom door dit
scherm lopen, wat hier met grote verliezen gepaard zal
gaan.
Indien nagenoeg geen stroomverdringing in het geleiderscherm optreedt dan betekent dit dat het grootste
deel van de stroom door het aluminium zal vloeien. De
wisselst~oomweerstand van dit metaal (r
gN ) bepaalt dan
de spannlngsval over en dus de stroom
door het geleiderscherm volgens de relatie:
i

gs

.r gs = i g .r glV

~e_s!r~o~v~riringiQg_iQ

he!

geleid~r~cheEm~

stel we hebben een geleider die gemaakt is van hetzelfde materiaal als het geleiderscherm. De afmetingen worden
echter niet gewijzigd. We zullen nu nagaan in hoeverre
stroomverdringing optreedt in deze veronderstelde configuratie.
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Uitgangspunt zijn de wetten van Maxwell:

'Vx H

=

J

+ dtD

(1)

\1x

E =

-

dtB

(2 )

\1,

D

\j, B

=f

(3 )

=

(4 )

0

Formule (1) kan worden vereenvoudigd tot \7x H = J omdat
de verschuivingsstroom verwaarloosbaar is ten opzichte
van de geleidingsstroom, niet zozeer omdat 10" I» Iw (.1
maar vooral omdat de afmetingen van de in de beschouwing betrokken elementen veel kleiner zijn dan 1e
golflengte va~ een 400 MHz signaal (deze golflengte is
ongeveer 0,4 m).

figuur 33

stroomverdringing in geleider en geleiderscherm i~dien beide van hetzelfde materiaal zijn verondersteld.

We krijgen dan:
d

2

Ez (r)

dE (r)
z

+

, 2
dr

=

0

dr

met als oplossing:
Ez(r) =

6. : =~\I

ë1

Jo(\rr

2
wr(j

I

~

r)

waarin

de skindiepte voorstelt en

Jo := nulde orde Besselfunktie met complex argument is.
Onder invulling van de gegevens volgt dat de skindiepte
ongeveer 3,14 cm bedraagt. Omdat de dikte van het geleiderscherm slechts 1 mm is, zal het duidelijk zijn dat
de stroomverdringing in dit scherm nihil is.
Berekeningen hebben aangetoond dat deze gedachtegang
correct is.
Opmerking: in de volgende paragraaf wordt teruggegaan
naar een configuratie met een aluminium kern. In dat
geval blijft natuurlijk de stroomverdringing in het geleiderscherm nihil. Tot geheel andere conclusies zouden
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we komen als we de geleider niet van aluminium kozen,
maar van een materiaal waarvan de geleidbaarheid
kleiner is dan die van het geleiderscherm.
De stroomverdeling bij 400 MHz in de aluminium geleider
- - - - - - - - - - - - - -- -

~n=h~t=g~l~\~:e~s~h~r~:
-

We stappen terug naar de configuratie aluminium geleider met een geleiderscherm van halfgeleidend materiaal en, logisch voortvloeiend uit de voorgaande redenering, veronderstellen daarbij dat vrijwel alle
stroom in de aluminium geleider loopt. De stroomverdringing in deze geleider leidt tot een complexe impedantie die, in absolute waarde groter is dan de gelijkstroom weerstand. Zij wordt berekend uit:

=

z
g

Ez(a)

=

Tg

Ez(a)

jHp(a)'d<p

Dit gaat voor grote a/& , wat hier het geval is, over
in;
1
(
.)
Zg = 2 TC a
1 + J

VWjJ.g
,
2 a- g

Bij 400 MHz volgt dan:
r

grv

= 0,125

.nIm

De weerstand van het geleiderscherm oedraagt, per eenheid van lengte,

zodat

Samenvattend kunnen we zeggen dat de stroomverdeling
tussen de geleider en het geleiderscherm bij 400 MHz
niet wordt bepaald door de stroomverdringing in het
scherm doch door de stroomverdringing in de geleider.
Dit leidt tot een geleiderweerstand die parallel gedacht kan worden aan de gelijkstroomweerstand van het
geleiderscherm. Daaruit volgt een stroomverdeling die
niet in strijd is met het uitgangspunt namelijk dat
het grootste deel van de stroom door de geleider loopt.
De stroom in het geleiderscherm levert dan ook een
niet noemenswaardige bijdrage aan de verliezen (~1r)
en heeft nagenoeg geen invloed op de veldenconfiguratie zoals die zonder geleiderscherm zou bestaan.
Dit geldt zeker ook voor frequenties kleiner dan 400 Mhz.
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Ook hier is de stroom in de halfgeleidende laag verwaarloosbaar en treedt evenmin beïnvloeding op van de
veldenconfiguratie zoals die zou bestaan zonder aderscherm.
N.B.: we denken ons een aardscherm bestaand uit massief
koper.
~e_lQk~l~ ~e~r~t~n~ ~n_-~e!fln~u~tie_(~OQgz_-_4QO_MRzl:

Uit
z

= __
1__ '(1
2nr

r

=

r

grv

+

r

a

+

j).\jWjlO'

is af te leiden dat

2cr

= \ fT.V1!:52.' . { .1.. __1 __
lil

V~

41\

a

+

vag

po In

2 TI

+

.1..~
2en
d vd'"a J

:! .
a

Invullen van de gegeven~ levert tenslotte, onder verwaarlozing van 19", en lahl ten opzichte van lcoax'
r

~ 8,04 10- 6 ~ JL/m

en

l

=

1,89 10 -7

H/m

6.3. Beïnvloeding van g en c in het lange lijn model

figuur 34

doorsnede van een kabel met halfgeleidende
lagen, de veldepeonfiguratie is ongewijzigd.
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Bij ongestoorde veldenconfiguratie ten opzichte van de
kabel zonder halfgeleidende lagen zien we deze lagen
als onderdeel van het diëlektrikum. Hiervoor is het
volgende vervangingsschema geldig:
...I..l...L...L..J~f-'-Ju...L.L.LLJ:..u.....W,L.L.L...I.:...L.L.LJ+-3 el e" oler

.......

-óele1derschuWl
----1------+---

+-drelekJrikuVM
7TTT"rT""lr-rrh-l-rrrT"T"T"'lr-h-rT"rr-7--r>

figuur 35

of--/llolerseherm
_~/llrd 5 eh e, m

vervangingsschema van het diëlektrikum
en de halfgeleidende lagen in een kabel.

We vereenvoudigen dit tot:

{ , , , I

"I' {
~~

I

1,~:·,fJ,~~,:
figuur 36

vereenvoudigd vervangingsschema t.o.v.
figuur 35.

waarbij aan deze vereenvoudiging ten grondslag liggen:
Rd ~
We mogen dit vervangen denken door:

Ras is ongeveer Rgs

figuu 37

en

00

vervangingsschema van het netwerk uit
figuur 36.

waarbij de R en C funkties zijn van f, Ras ,C as ,en Cd'
zij zijn hieronder gegeven:

R =

1 +w 2 .4.R2. .(.1.2 C
C )2
as
as + d

en
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C

=

C

.

d

çl 1

1

daarbij is, onder gebruikmaking van de gegevens:

21TE E-

o ras = 8,06· Eo
. 10 -10 .- F /m
ras
ln c
d
ln 2
c
= 1,72,10- SL/m
=
(J. . 2 TC
as
d

zodat bij goede benadering geldt:

R =

C

=

~.2,74.10+19Sl/m

1
=
g

en

f

163,8 pf/m

(is dus groter dan Cas , Cd en Cgs in serie)

6.4. Het lange lijn model van de 30/50 kV XLPE kabel

figuur 38

het lange lijn model van een kabel met verliezen

In dit figuur zi jn r =

Vf· 8,04 .10- 6

n/m
7
1 = 1,89 10H/m
f2 3,65 10- 20 m/JL
g
c = 163,8 pF/m

De waarden van de verschillende lokale grootheden komen voort uit de afleidingen in de voorgaande paragrafen.
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In dit model is
r

1

g
c

afhankelijk van de frequentie, dit als gevolg van
het skineffekt. In deze weerstand komt dus niet
het effekt van het aanwezig zijn van de halfgeleidende lagen voor
is onveranderd gebleven
frequentieafhankelijk, de halfgeleidende lagen zijn
hiervoor verantwoordelijk
is groter geworden door deze halfgeleidende lagen,
de weerstand van de schermen is nog altijd klein
genoeg om de capaciteiten van deze lagen als het
ware kort te sluiten

Z

De karakteristieke impedantie
ui t

Zo

=

die wordt berekend

0

V~ : ~ ~~ \

is onafhankelijk van de frequentie ( tot 400 Mhz )
en heeft een waarde van circa 34...n....
De verzwakking van de pulsen als funktie van de frequentie is

&«( f) =

!.i.JJ..
2

V

C \

1

+

ill.J.l
2

V

1 \

mits

c

r veel kleiner is dan 1 en
g veel kleiner is dan c.
Aan deze voorwaarde is voldaan (weer bij f tot 400 MHz)
zodat
ol( f)

\f7-

= V f ·1 , 18 . 10

-7

2
-19
+ f . 6, 18 . 10
: = c( ski n + 0( 1 ag en

Uitgaande van de langste weg die één van beide pulsen
ten gevolge van een ontlading moet afleggen, zijnde
10 meter in een 20 meter lange kabel, komen we tot
de volgende verzwakking als funktie van de frequentie:
u ...'" ,,,... / u "Ik " ...

~1

L--_ _..........--_ _----+--

s

figuur 39

'1.0

S0

-+-+---4100

'100

--~ -{ (mH-z)
5"00

verzwakking van een puls die 10 meter door
een niet verliesvrije kabel aflegt als
funktie van de frequentie. Kabel: 30/50
XLPE. De waarden zijn theoretisch.
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6.5. Conclusie
1. Bij lage frequenties is de verzwakking van een

ont~

laadpuls bij het doorlopen van de hoogspanningskabel voornamelijk het gevolg van het skineffekt en
pas merkbaar bij kabels die veel langer zijn dan
20 meter.
Bij hoge frequenties zijn de halfgeleidende lagen
in eerste instantie verantwoordelijk voor de verzwakking. Anders gezegd: deze lagen werken bandbegrenzend
voor het detektiesysteem. In het beschouwde geval
wordt de bandbreedte beperkt tot circa 200 MHz voor
een puls die ongeveer de helft van een 20 meter
lange kabel moet doorlopen.
2. De karakteristieke impedantie van de kabel is onafhankelijk van de frequentie, wel is ze iets kleiner
geworden (grotere lokale capaciteit).
3. De voortplantingssnelheid v van de pulsen is 1/~lc\
en omdat c iets groter is geworden zal v iets kleiner worden.
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7. Conclusie en nabeschouwing
Halfgeleidende lagen in hoogspanningskabels zullen, in
theorie, vooral de hoogfrequente signalen sterk verzwakken. Dit leidt tot de conclusie dat het detektiesysteem
een beperkte bandbreedte zal hebben, afhankelijk van de
kabellengte, de plaats van de ontlading en de opbouw van
de kabel.
Ondanks de beperking van de bandbreedte van het detektiesysteem door de halfgeleidende lagen lijkt het toch mogelijk bij een hoogspanningskabel van circa 25 meter lengte gevoelig te meten, redelijk tot zeer nauwkeurig te lokaliseren en daarnaast de pulsvorm van de ontlading te analyseren. De resultaten zullen daarbij ook afhankelijk
zijn van de faktoren die in hoofdstuk 5 zijn genoemd.
Het meetsysteem is vooral geschikt voor onderzoek naar
het gedrag van ontladingen als funktie van bijvoorbeeld
kabelspanning, tijd en temperatuur.
Afhankelijk van het stoornivo van de omgeving waarin de
metingen worden verricht en tevens afhankelijk van de
karakteristieke impedantie van de hoogspanningskabel
zal een keuze moeten worden gedaan uit de detektieschakeling met of zonder balun. Van deze eerste schakeling
is evenwel nog geen onderzoek gedaan naar de grootte van
de CMRR.
De detektiemethode laat niet toe verschillende ontladingen
tegelijk te analyseren; de triggering van de oscilloscoop
moet kunnen worden afgestemd op één duidelijke ontlading.
Moeilijk is in theorie na te gaan wat de invloed op het
meetsysteem is van een aardscherm die niet, zoals in het
voorgaande hoofdstuk is verondersteld, bestaat uit een
massief geheel, maar uit een onvolledig vlechtwerk van
koperdraden en koperband. De kans bestaat dat hierdoor
extra verzwakking of zelfs dispersie zal optreden.
Door middel van proeven, bijvoorbeeld testpulsen op
onderbrekingen, moet het mogelijk zijn een uitspraak
te doen over de praktische invloed op het meetsysteem
van zowel de halfgeleidende lagen als de onvolledige
aardscherm.

Meetapparatuur

1. Hoogspanningscircuit, ontladingsvrij tot û k circa 21 kV,
- - gegevens-in biJlage 2.
2. Coaxiale kabel _ L Amphenol RG 214 U; gegevens bijlage 7
- - --- - --- Amphenol RG 218 U; gegevens bijlage 7
3.
bijbehorende eindsluiting
4.
zichtbaar deel van het aardscherm
5. Onderbreking, verkregen door het aardscherm te onderbre- - ken en-rond het isolatiemateriaal van
de kabel vier koperen halve bussen te
plaatsen zoals hier- C
naast staat afge0
beeld. Het aardscherm sluit aan op
deze bussen. De afstand d tussen de paren bussen
bedraagt circa 2 mmo
6. Detektieschakeling, met of zonder balun, besproken in
- - de-hoofdstukken 3.3. en 3.4 ..
7. Meetkabel, Amphenol RG 58 A U; gegevens bijlage 7.
8. ~e~eIlIgIn& meetapparatuur: aan de ingang van de versterker zijn twee diodes (1n4148) antiparallel geplaatst (zeer snel, laag capacitief), over de onderbrekingen is dezelfde diodecombinatie aangebracht
met daaraan parallel nog eens een gasgevulde overspanningsafleider (gasgevulde spanningsgolfafleider),
laag capacitief (Siemens B1-C90).
9. Versterker, Avantek GPD 460 serie. Bandbreedte:200 Hz tot
- - 400 MHz; versterking 27 x; In- en uitgangsimpedantie
bedraagt 50Jl; Ruisnivo (ingang) 53~V(eff), gemeten.
10.0scilloscoop, Tektronix 7844 Dual Beam ~scilloscope.
- - AmplIfIer Unit 7A19:Bandbreedte 400 MHz; Z(in) = 50JL;
rise time 0.9 ns; gevoeligheid 10 mV/div.
Amplifier Unit 7A26:Bandbreedte 160 MHz; Z(in)=1 MJ1;
rise time 2,2 ns; gevoeligheid 5 mV/div.
De kabel (50SL) aan de ingang van deze unit kan
karakteristiek worden afgesloten (50Sl).
C-53 oscilloscoop camera.

Bi jlage 2
Voedend circuit
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Met behulp van de variac's nr. 1 en 2 kan de spanning
van de kabel (uk) geregeld worden tussen 0 en ongeveer
20 kV ff' uitgaande van een kabel-capaciteit van 3 nF
en een dempweerstand van 500 kSt, 200 W.
De capaciteit C fungeert als koppelcondensator voor
ontladingen in n het hoogspanningscircuit; deze ontladingen kunnen klassiek gedetekteerd worden met de ERA-3
detektor (hoofdstuk 2.4., direkt, LRC). Met behulp van
deze detektor is het voedend circuit ontladingsvrij gemaakt tot circa 20 k~ kabelspanning. Het ontladingsvrij
zijn geldt dan natuurlijk alleen met zekerheid in het
frequentiegebied waarbinnen de ERA-detektor funktioneert.
Het voorkómen van deze ontladingen heeft voornamelijk
het karakter van storingsvrij maken van de opstelling.

Bijlage 3
Meetresultaten RG 218 U

Hoofdstuk 4.2.,
Figuur 27.
Det.sch. met balun
û k = 18,4 kV
scoop: 5 mV/div
20 nS/div
Ontlading op
circa 74 cm van
een eindsluiting,
q = 0,08 pC.

Hoofdstuk 4.2.,
Figuur 28.
Det.sch. met balun
û k = 19,5 kV
scoop: 5 mV/div
20 ns/div
Ontlading op
circa 388 cm van
een eindsluiting,
q = 0,13 pC.

Bijlage 4
Meetresultaten RG 218 U

Hoofdstuk 4.2., ,
Figuur 29.
Det.sch. met balun
û k = 19,9 kV
scoop: 5 mV/div
10 ns/div
Ontlading op
circa 9,8 m van
een eindsluiting,
q = 0,04 pC.

Hoofdstuk 4.2.,
Figuur 30.
als boven,
scoop: 1 ns/div.

Bijlage 5
Meetresultaten RG 214 U

Hoofdstuk 4.2.,
Figuur 31.
TIet.seh. zonder
balun.
û k = 9,6 kV
scoop: 200 mV/div
2 ns/div
Ontlading op
circa 878 cm van
een eindsluiting.
q = 0,44 pC.

Hoofdstuk 4.2.,
Figuur 32.
als boven,
scoop: 1 ns/div.

· Bi jlage 6
Ijking en Lokalisatie

Hoofdstuk 3.7.,
Figuur 24.
Meetresultaat bij
de ijking van de
RG 214 U met de
detektieschakeling
zonder balun.
scoop:
500 mV/div (e+)
200 rnV/div (v )
rn
1 ns/div
400 MHz
dunne lijn: v

m
dikke lijn: e +

Hoofdstuk 4.2 ..
Gelokaliseerde
plaats waar de
ontlading heeft
plaatsgevonden
in de RG 214 U.
X = 879, 5 cm,
' q = 0,44 pC

,.. "1

f

f( 0,3

I
'X

CX1

~

Bijlage 7
Kabelgegevens Amphenol
Affiphenol

RG 214 U

RG 218 U

RG 58A U

diameter o.a.
diameter ader
diameter geleider

10,8 mm
7,24 mm
1 ,04 mm

mm
22
17,3 rnm

4,95 mm
2,94 mm

lengte totaal
lengte tussen de
onderbrekingen

4,95mm

26 m
20.,:t 0,01 m

32 ffi
29,2 .:!:. 0,2 m

3 m

. . . . . ..

E. r

polyethyleen polyethyleen polyethyleen
2,26
2,26
2,26

c (pF/m)

96,8

96,8

98,4

ZO (SL)

50

50

50

M.O.V.R.* (kV)

5

11

1 ,9

. **u /u
verzwakklng
x 0
400 MHz 10 m
5 m
3 m
200 MHz 10 m
5' m
3 m

0,83
0,91
0,94
0,88
0,94
0,96

0,91
0,96
0,97
0,94
0,97
0,98

0,6
0,77
0,86
0,71
0,84
0,9

diëlektrikum

o

* M.O.V.R. :=
**

maximum operating voltage r.m.s.

de verzwakking is bepaald uit de gegevens van de
fabrikant, opgave in dB/100 ft.
De verzwakking in dB = 10 logfp· /p t l = 8,68.~·1
1 = 100 ft.
ln ou
x := de afstand waarover de puls zich voortplant.

met

Bi jlage 8
Kabelgegevens 30/50 kV XLPE N.K.F.
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kabellengte

beschikbaar is ongeveer 26 m

c (pF/m)

163,8
34
35

Zo

CnJ

M • 0 • V . R.

( kV )

(berekend, H 6.3.)
(berekend, H 6.4.)

6,25 10 7 (Slm )-1
a
-1
cr = 0- = 0,64 (Slm)
gs
-7-1
a"das = kleiner
dan 10
(SLm)
7
crg = 3,33 10 (Sl m)-1

(J

JLr

=

=

1

0-'as is gemeten
Afmetingen:

a
b
c
d
e
f

=
=
=
=
=
=

8,75
9,75
21
22,5
24
27

rnm
mm
mm
mm
mm
mm

Era

=

tras = Ergs
trd = 2,26
Erg = 1

=

?

Bijlage 9
Debalun
I~t

schaal 1:1
circa 13 slagen getwist, geïsoleerd
koperdraad door een ringkern.
Banebreedte: 500 MHz.

De stroom i , als gevolg van de verschilspand
ning u aan de ingang van de balun, loopt zowel
d
heen
als terug door de balun. Het door de
verschilstroom opgewekte magnetische veld is
nihil en het vervangingsschema voor het verschilsignaal wordt nu:

El'.l
_ Uol

1

We zien dat het gebalanceerde (balance) ingangssignaal u wordt omgezet in een onged (unbalance) uitgangssignaal.
balanceerd
De common-mode stromen i
zullen wel leen
magnetisch veld in de
cm ringkern moeten
opwekken zodat voor deze stromen de balun een
grote weerstand vormt.
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