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T E C H NIS C H E U N I VER S I TEl TEl N D H OV E N

Samenvatting
Dit afstudeerwerk is verricht in het kader van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van smeltveiligheden. In het bijzonder betreft dit werk methoden om de
veroudering van smeltveiligheden voor halfgeleiderbeveiliging te kunnen bepalen.
Binnen de vakgroep wordt gewerkt aan een methode om de veroudering door
pulsbelasting te bepalen, mits de thermische belasting bekend is. Vooral bij halfgeleiderbeveiligingen is de thermische belasting van smeltgeleiders moeilijk te bepalen
door de relatief gecompliceerde opbouw. Doel van dit afstudeerwerk was na te gaan
in hoeverre EMTP als programma bruikbaar is om de thermische belasting te
analyseren, met als bijzondere eisen dat inhomogene stroomverdelingen binnen de
geleider bij pulsevormige stromen bepaald moeten kunnen worden, evenals driedimensionale warmteverdelingen met de keramische omhulling en mescontacten als
begrenzing. Hiertoe is een elektrisch analogon opgesteld, waarvan de geldigheid is
aangetoond door de correcte berekening van reeds bekende smeltkarakteristieken,
binnen een beperkt bereik.
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Inleidinq

De smeltveiligheid heeft als belangrijkste taak het beveiligen
van elektrische componenten in een elektrische installatie
tegen overstromen. Tijdens een overstroomsituatie, waarbij de
smeltpatroon in aktie moet komen, spelen binnen dit beveiligingstoestel allerlei complexe fysische verschijnselen een
belangrijke rol. Om een indruk te krijgen van deze verschijnselen is er een model ontwikkeld waarin met name de thermische
en elektrische verschijnselen die zich in de patroon voordoen
tot uitdrukking worden gebracht. In deze verslaglegging beschrijft het eerst en tevens belangrijkste hoofdstuk de modelvorming van de patroon. In de daarop volgende twee hoofdstukken wordt beschreven hoe van het model een elektrisch netwerk
wordt ontwikkeld waarmee het dan mogelijk wordt om met bestaande netwerkanalyse programmatuur zoals EMTP simulaties uit
te voeren. In het laatste deel van dit afstudeerverslag worden
de simulaties en resultaten met de daaraan verbonden conclusies besproken.
Het afstudeerwerk is verricht op de Tecnische Universiteit
Eindhoven, bij de faculteit E, vakgroep EG in de periode
mei 1993 tot april 1994
onder begeleiding van de promovendus M. Sc. X.Z.Meng
en de heren prof.dr. H.Ryanto en ir. J.G.J. Sloot.
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1 Modelvorminq
1.1 Inleidinq

Om inzicht te krijgen in het fysische gedrag van een industrieële laagspanningssmeltpatroon is een simulatiemodel ontwikkeld. Dit model beschrijft het drie-dimensionaal transiënt
gedrag van de temperatuur in de patroon ten gevolge van een
tijdsafhankelijke stroom door de smeltgeleider. De stroomverdeling over de smeltstrip speelt daarbij een belangrijke rol.
Het model is gebaseerd op het feit dat er een verband gelegd
kan worden tussen enerzijds het fysische gedrag en anderzijds
een elektrisch netwerkmodel [l.]. Dat verband wordt beschreven
in een analogon. Om het model te kunnen simuleren wordt gebruik gemaakt van het software pakket EMTP (ElectroMagnetic
Transient Program). Dit pakket wordt in de elektrotechnische
wereld veelvuldig gebruikt voor het simuleren van transiënte
grootheden in elektriciteitsnetten. Het model kan in principe
gebruikt worden voor andere typen laagspanningspatronen waarvan smeltgeleider bestaat uit een smeltstrip. Om een simulatie
te kunnen uitvoeren moeten minimaal de volgende gegevens
bekend zijn van de in de patroon verwerkte materialen :
-

Soortelijke weerstand p als functie van de temperatuur;
Soortelijke warmte c als functie van de temperatuur;
Thermische geleidbaarheid À als functie van de temperatuur;
Soortelijke dichtheid ~ bij omgevingstemperatuur Ta;
Afmetingen.

De simulaties kunnen worden uitgevoerd met willekeurige spanningsvormen en stroomvormen ,mits deze binnen EMTP kunnen
worden gedefinieerd.

7

1.2 Inleiding theorie elektrische en thermische verschijnselen
1.2.1 De wet van Ohm
Wanneer er in bijvoorbeeld geleidermateriaal een spanningsverschil bestaat dan zal er, tengevolge van dit spannlngsverschil, een stroom gaan lopen. De basisvergelijking voor de
elektrische geleiding in een materiaal staat bekend als de wet
van Ohm en luidt voor één dimensie als volgt:
Ex
p

(1.1)

J =x

De stroomdichtheid in de x-richting J x wordt uitgedrukt in
[A/m 2 ]. Ex
geeft weer de elektrische veldsterkte in de xrichting [V/m]. De soortelijke weerstand van het materiaal
wordt uitgedrukt in [O.m]
De relatie tussen elektrische veldsterkte Ex
potentiaal V [V] is :

=_ av

E

(1. 2)

ax

x

en elektrische

Het minteken geeft aan dat de stroom loopt van een hoog naar
een laag potentiaal. Voor de stroomdichtheid geldt dan vervolgens :
J =
x

-l:. aV
p

(1. 3)

ax

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de soortelijke weerstand
van verschillende materialen temperatuurafhankelijk kan zijn.
p = p (T(x) )

(1. 4)

Voor de stroom in de x-richting door een oppervlak A geldt dan
vervolgens :
(1. 5)
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1.2.2 Warmte theorie

In deze paragraaf worden aan de hand van de energiebalans de
begrippen warmtetransport, warmteopslag en warmtegeneratie
behandeld.
Wanneer er een elektrische stroom door een geleider wordt
gestuurd zal er ten gevolge van de elektrische weerstand van
het materiaal, energie in warmte worden omgezet. Het direkte
gevolg daarvan is dat de temperatuur van de geleider zal
toenemen waardoor er een warmtetransport naar de omgeving zal
plaats vinden. Aan de hand van een één-dimensionaal voorbeeld
zal dit fenomeen worden behandeld.

Ix
--.,
A
Qge1x

z

kx

---.,

4---~

dx

X

figuur 1.1: Warmte
volume-element.

huishouding

in

een

De energie die per tijdseenheid in het gearceerde gebied, van
de hierboven staande afbeelding, wordt opgewekt ten gevolge
van een stroom in de x-richting als functie van de tijd, is
(1. 6)

De energie per tijdseenheid en per volume-eenheid wordt dan
.
_ Ogen
Ogen- Adx

(1. 7)
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Een deel van deze warmte zal worden opgeslagen in het gearceerde volume. De hoeveelheid opgeslagen warmte per volume Adx
en per tijdseenheid is gelijk aan :
Qinw=ycAdx

aT
at

[WJ

(1. 8)

Het soortelijke gewicht wordt voorgesteld door 'Y [kg/m 3 ],
soortelijke warmte wordt voorgesteld door c [J/kgK].

de

Warmtetransport onstaat ten gevolge van temperatuurverschillen
in een materiaal of tussen materiaal en omgeving. Er zijn drie
mogelijke vormen van warmtetransport te weten : warmtegeleiding, convectie en warmtestraling . De bijdrage van elke vorm
tot het totale warmtetransport moet van geval tot geval worden
bekeken. In dit onderzoek is warmtegeleiding de belangrijkste
vorm van warmtetransport en zal hieronder behandeld worden.
De basisvergelijking voor warmtegeleiding in een materiaal
staat te boek als de wet van Fourier en luidt voor het ééndimensionale geval als volgt

Qgel

aT

= -ÀA ax

[WJ

(1. 9)

Hierin is À de thermische geleidbaarheid rW/roK]. Het minteken
geeft aan dat de warmtestroom zich verplaatst van een hoge
naar een lage temperatuur.
De energiebalans van het in figuur 1.1 gearceerde volume kan
als volgt worden opgesteld :

TOEGEVOERDE ENERGIE + GEGENEREERDE ENERGIE IN HET ELEMENT

=
VERANDERING VAN DE INWENDIGE ENERGIE + AFGEVOERDE ENERGIE
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Onder toegevoerde energie wordt verstaan de geleidingsenergie
die aan het volume-element wordt toegevoerd. In dit voorbeeld
vindt de energietoevoer plaats in het linker vlak van het
volume-element.
(1.10)

Onder afgevoerde energie wordt verstaan de geleidingsenergie
die uit het volume-element vloeit. Deze energie wordt door het
rechtervlak van het volume-element afgevoerd.

aT] =-~ÀaT
a- ( ÀaT]
aX
aX- +aX
aX- )
x .. dx

(1.11)

1
=-ÀAge Je+dJ<

Q

De één-dimensionale energiebalans voor het betreffende volumeelement wordt als volgt weergegeven :

(1.12)

aT .
ax

aT
at

aT a
ax ax

aT
ax

]

-ÀA-+Q r/idx=ycA-dx- ~ À - + - ( À - ) dx
ge

(1.13)

(1.14)

Ook hier moet worden opgemerkt dat de thermische geleidbaarheid À voor verschillende materialen afhankelijk kan zijn van
de temperatuur.
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1.3 De smeltveiligheid

In deze paragraaf komen de eigenschappen en het gedrag van de
smeltveiligheid aan de orde. Tevens wordt het fysische gedrag
van het gedeelte van de patroon, waarvan een model moet worden
ontworpen, uitgebreid onder de loep genomen.
1.3.1 De opbouwen werking

Voor de beveilinging van
laagspanningsinstallaties tegen
overstromen worden vaak smeltpatronen gebruikt. De smeltveiligheid die in dit onderzoek gebruikt wordt, is een smeltpatroon van de firma SIBA. Deze patroon is geschikt voor een
nominale spanning van 660V en een nominale stroom van 160A
(zie bijlage 1.1). Dit type zekering wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de beveiliging van halfgeleidercomponenten.
Het belangrijkste onderdeel van de patroon is een dunne smeltband van zilver, waarin op bepaalde plaatsen vernauwingen zijn
aangebracht (zie figuur 1.2a en figuur 1.2b). De smeltgeleider
bevindt zich in een keramische behuizing, gevuld met kwartszand. De smeltband is aan beide zijden gemonteerd op eindcontacten. Tijdens een overstroom zal de smeltband na een bepaalde aanspreektijd gaan smelten en wel op de plaatsen waar de
vernauwingen zijn aangebracht. Vervolgens onstaat er een boog
die het geleidermateriaal verder doet afbranden. Na verloop
van tijd dooft de boog en wordt de overstroom onderbroken.
In dit onderzoek wordt vooral aandacht geschonken aan het
gedrag van de patroon in geval van overstroom tot het moment
van smelten. De boogfase wordt in dit onderzoek niet meegenomen.

figuur 1.2a: Doorsnede smeltveiligheid.
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figuur 1.2b: De smeltgeleider.
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1.3.2 De fysische verschijnselen

In de smeltpatroon doen zich, tijdens operationeel bedrijf,
drie soorten verschijnselen voor; elektrische ,thermische en
mechanische verschijnselen.
De
elektrische verschijnselen
zullen zich manifesteren in de vorm van een stroomspanningsverdeling in de elektrisch geleidende delen van de smeltveiligheid zoals de smeltband en eindcontacten.
De thermische verschijnselen manifesteren zich in de vorm van
een temperatuurverdeling in alle delen van de smeltpatroon ten
gevolge van warmteopslag en warmtetransport in die delen.
Mechanische verschijnselen doen zich voornamelijk voor in de
smeltband en in het zand. Ten gevolge van de temperatuur
toename in de smeltband vindt uitzetting van de geleider
plaats. Er vindt dan een wisselwerking van mechanische krachten plaats tussen de geleider en het omringende zand.
Het ondezoek richt zich vooral op de elektrische en thermische
verschijnselen in de patroon.

1.3.3 Het modelleringsgebied

Onder het modelleringsgebied wordt verstaan, dat deel van de
smeltpatroon dat gebruikt wordt om het model te ontwerpen.
Het is niet noodzakelijk om voor het ontwerpen van een model
de gehele smeltpatroon in beschouwing te nemen. Indien de constructie van de patroon symmetrisch is, mag verondersteld
worden dat ook de fysische verschijnselen zich symmetrisch
gedragen. Met het symmetrische gedrag van fysiche verschijnselen wordt dan bedoeld dat bijvoorbeeld de temperatuur in de
smeltpatroon zowel boven als onder de smeltgeleider het zelfde
verloop vertoont. Het is dan voldoende om, of het deel boven
of het deel onder de smeltgeleider te beschouwen zonder dat
dit tot verlies van fysische informatie leidt.
Het voordeel van het verkleinen van het modelleringsgebied
door het vinden van symmetrieën is :
Het model wordt kleiner.
Dat er geen overbodige informatie meer in het model
verwerkt is.
De rekentijd en de gebruikte capaciteit van de computer
verkleind wordt.
Naast het vinden van symmetrieën kan het modelleringsgebied op
andere manieren verkleind worden. Dit kan dan ten koste gaan
van informatie. Het uiteindelijke doel is dan ook het vinden
van een zo klein mogelijk modelleringsgebied met een zo hoog
mogelijk gehalte aan fysische informatie.
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In dit model wordt er van uitgegaan dat de fysische verschijnselen in de patroon zich symmetrisch gedragen t.o.v de x- yen z-as (puntsymmetrie t.o.v de oorsprong). Dat houdt in dat
het fysische gedrag volledig bepaald kan worden door een
achtste deel van de patroon te beschouwen (zie figuur 1.3).

voor aanzicht

zij aanzicht

boven aanzicht

\\

'\~~:fa;1
\ 'I

x

figuur 1.3: Dwarsdoorsnede van de patroon.

Het ligt dan voor de hand om dit deel van de patroon dan als
modelleringsgebied te kiezen. In het onderzoek wordt gekozen
voor een modelleringsgebied dat kleiner is dan het hierboven
geschetste gebied, namelijk het gebied tot de lijn y=a (zie
figuur 1. 4) .

Y

ÎI,

voor aanzicht

y

t,,

zij aanzicht

boven aanzicht
I
I

--. z

x

figuur 1.4: Dwarsdoorsnede van de patroon met modelleringsgebied.
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Het gebied achter deze lijn wordt verwaarloosd. Het fysische
gedrag van dit gebied wordt dan ook niet in het uiteindelijke
model verwerkt. Het uiteindelijke modelleringsgebied heeft dan
de volgende vorm :
/fZ

""::::: - - -",,- -""ï
./

././'"

./'"

/' ""

/'

""

I
I
I

x
keramiek

figuur 1.5: Het modelleringsgebied.

1.3.4 Temperatuur en stroomdichtheid in het modelleringsgebied
Na het bepalen van het modelleringsgebied is het van belang om
een indruk te krijgen van het fysische gedrag binnnen dit
deelgebied van de smeltpatroon.
y

voor aanzicht

t

xl

x2

T

-----. x

I

Î

I
I
I
I

I

Ta

x3

. . . I . . . .'--'-----'-----'----

xl

x2

x3

---.. x

figuur 1.6: Temperatuursverdeling in het modelleringsgebied.
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Figuur 1.6 geeft een dwarsdoorsnede van het modelleringsgebied. De volgende lagen zijn hierin te onderscheiden; de zilverlaag, de zandlaag, de behuizing en de omgeving met daarin
een indikatie van het temperatuurverloop in de verschillende
lagen, op de lijn y=b. In de figuur zijn twee grafieken afgebeeld.
De grafiek "1" geeft weer het temperatuurverloop bij lage
overstromen en een lange aanspreektijd, waardoor er een langzame en geleidelijke opwarming van de verschillende lagen
plaatsvindt. De grafiek "2" geeft het temperatuurverloop weer
bij hoge overstromen maar met een kortere aanspreektijd.
Y

zij aanzicht

Î
..A x :
Y=C

i

- - _ir - - ::::
"

/

,
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T,l

Î
MI'
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~2
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,

,
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figuur 1.7: Temperatuur en stroomdichtheid in het modelleringsgebied.

De figuur 1.7 geeft een lengtedoorsnede van de zilverlaag in
het modelleringsgebied. In deze figuur zijn duidelijk de
vernauwingen in de smeltgeleider te zien en ook is het eindcontact te zien waaraan de smeltgeleider vast zit. Ook wordt
in de figuur een indikatie van het temperatuurverloop (1) en
het verloop van de stroomdichtheid (2) gegeven op de lijn y=c.
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1.3.5 Veronderstellingen in het modelleringsgebied

Aan de hand van de indikatie van de temperatuur en stroomdichtheid in het modelleringsgebied en de geometrie worden de
volgende veronderstellingen gedaan:
In de zilverlaag ( 0 < x < xl)
-

:

Temperatuurdaling vanaf de x=O naar zandlaag.
Warmtegeleiding in x,y en z richting.
Elektrische stroom in y en z richting.
Opname van warmte door opgenomen elektrisch vermogen
Opslag van warmte

In de zandlaag ( xl < x < x2 ) :
- Temperatuurdaling naar keramische laag.
- Warmtegeleiding in x,y en z richting.
- Opslag van warmte in het zand.
In de behuizing ( x2 < x < x3 )
- Temperatuurdaling naar luchtlaag.
- Warmtegeleiding in x,y en z richting.
- Opslag van warmte.
In de omgevingslucht buiten de behuizing ( x > x3 ).
- Temperatuurdaling naar omgevingstemperatuur.
- Het warmtetransport in de luchtlaag vindt plaats door middel
van geleiding en convectie .
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1.3.6 Computer en model

Voor het ontwerpen van een model van het modelleringsgebied
wordt gebruik gemaakt van een personal-computer en een workstation . Op de personal-computer wordt het model ontworpen,
in de programmertaal PASCAL,
en op de workstation wordt de
uiteindelijke simulatie uitgevoerd met behulp van het programma EMTP.
Het ontwerpen van een model van het modelleringsgebied van de
smeltveiligheid heeft als doel om een inzicht te krijgen in de
fysische verschijnselen die zich binnen de patroon afspelen.
Het is dan ook zaak om een model te ontwikkelen dat de werkelijkheid zo goed mogelijk benadert. Dat is vaak een hele klus
omdat fysische verschijnselen complex zijn en omdat er grenzen
zitten aan met name de nauwkeurigheid, de verwerkingssnelheid
en de (geheugen)capaciteit van computer en programmatuur. Het
is dus zaak een compromis te vinden tussen enerzijds de grootte van het model en anderzijds de nauwkeurigheid van het
model.
In dit onderzoek is dat compromis gevonden door het modelleringsgebied op te delen in deelmodelleringsgebieden. Van deze
deelmodelleringsgebieden worden vervolgens computermodellen
ontworpen die dan in EMTP afzonderlijk kunnen worden gesimuleerd. De simulatieresultaten van de afzonderlijke modellen
geven gezamenlijk dan het totale beeld van het fysische gedrag
van het complete modelleringsgebied. In hoofdstuk 4 "simulatie" wordt het verdelen in de verschillende deelmodelleringsgebieden besproken.
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1.4 Elektrische modellering
1.4.1 Het analogon

Om het modelleringsgebied te kunnen simuleren in EMTP moet van
zowel het thermische als van het elektrische gedrag in het
gebied, een equivalent elektrisch netwerk worden ontworpen.
Van het thermische gedrag wordt dan een thermisch netwerk
ontworpen. De componenten van dit netwerk worden in het verdere verloop van dit verhaal thermische netwerkcomponenten
genoemd. Van het elektrische gedrag wordt dan een elektrisch
netwerk ontworpen waarvan de netwerkcomponenten, in het verdere verloop van dit verhaal, elektrische netwerkcomponenten
worden genoemd. Het moge duidelijk zijn dat zowel het thermische netwerk als het elektrische netwerk equivalente ELEKTRISCHE netwerken zijn.
Om het thermische gedrag om te zetten naar een elektrisch
equivalent wordt gebruik gemaakt van de analogie tussen elektrische en thermische grootheden.
temperatuur T
warmtestroom Q
thermische weerstand Rth
thermische opslag
Cth

=>
=>
=>
=>

spanning V
elektrische stroom I
elektrische weerstand R
elektrische capaciteit C

Met behulp van de in paragraaf 1.3.5 genoemde onderstellingen
en het zojuist beschreven analogon zijn de volgende thermische
netwerkcomponenten te definiëren :
- De warmte-ontwikkeling in de smeltgeleider, ten gevolge van
een elektrische stroom door die geleider, wordt voorgesteld
door een elektrische stroombron.
- De opslag van warmte in de smeltgeleider, het zand en de behuizing wordt voorgesteld door een elektrische condensator.
- De warmtegeleiding in de smeltgeleider, het zand en de
behuizing wordt gemodelleerd door een elektrische weerstand.
Om het elektrische gedrag om te zetten naar een elektrisch
equivalent hoeft natuurlijk geen analogon te worden toegepast.
Met de veronderstellingen gemaakt in paragraaf 1.3.5 zijn de
volgende elektrische netwerkcomponenten te definiëren:
- De elektrische geleiding in de smeltgeleider wordt gemodelleerd door een elektrische weerstand.
- De toevoer van elektrische stroom via de eindcontacten wordt
gemodelleerd door een elektrische bron; dit kan een spanningsbron of stroombron zijn.
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In de verschillende netwerkcomponenten van zowel het elektrische als het thermische netwerk moet dan het elektrische resp.
het thermische gedrag tot uitdrukking komen. Het resultaat van
de simulatie hangt in sterke mate af van de dimensionering van
deze componenten. De berekening van deze componenten vindt
plaats in paragraaf 1.4.7.
Het blijkt dat thermische en elektrische verschijnselen in de
smeltpatroon invloed op elkaar uitoefenen. De weerstand van de
smeltgeleider is bijvoorbeeld temperatuurafhankelijk. Om het
gedrag van beinvloeding van thermische en elektrische verschijnselen te kunnen simuleren moeten het thermische netwerk
en het elektrische netwerk op een speciale manier aan elkaar
gekoppeld worden.
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1.4.2 De verdelinq van het modellerinqsqebied in basiscellen

Om van het thermische gedrag en elektr ische gedrag in het
modelleringsgebied een thermisch resp. elektrisch netwerk te
kunnen ontwerpen is het noodzakelijk het modelleringsgebied op
te delen in basiscellen . Zo' n basiscel is een volume-element
in de vorm van een drie-dimensionale rechthoek en bestaat uit
één van de materialen die voorkomen in het modelleringsgebied,
zand, zilver of keramiek (zie figuur 1.8).

/

/
zilver

6z

-------. ~

~

z

kx

6x

figuur 1.8: De basiscel.
In deze basiscel wordt de temperatuur constant verondersteld
en indien de basiscel uit geleidermateriaal bestaat wordt
tevens de spanning constant verondersteld.
De verdeling in basiscellen verloopt in twee fasen. Als eerste
wordt,
het modelleringsgebied,
zonder eindcontactvlak,
in
lagen opgedeeld. Het contactvlak wordt in verband met zijn
bijzondere eigenschappen afzonderlijk behandeld. Iedere laag
bestaat uit één soort materiaal van een bepaalde dikte. In
figuur 1.9 is bijvoorbeeld het gebied opgedeeld in één geleiderlaag , twee zandlagen en één keramische laag. De totale
dikte van bijvoorbeeld de twee zandlagen moet vanzelfsprekend
overeenkomen met de dikte van de zandlaag in het modelleringsgebied.
Vervolgens wordt iedere laag opgedeeld in cellen. Deze cellen
kunnen variabele afmetingen hebben. Het warmtetransport en of
het ladingstransport van en naar een basiscel vindt plaats via
de grensvlakken van deze cel. Deze grensvlakken staan in verbinding met omringende basiscellen in dezelfde laag of in een
aangrenzende laag.
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zilver

zand

keramiek

figuur 1.9: De verdeling van modelleringsgebied in cellen.
Naarmate het modelleringsgebied in meer lagen wordt opgedeeld
en iedere laag in meer cellen zal de temperatuurverdeling een
continuer verloop laten zien. Dit geldt eveneens voor de stroomverdeling in de smeltgeleider indien die geleider in meer
cellen wordt opgedeeld. De keuze van de juiste aantallen lagen
en cellen zal voor een groot deel bepaald worden door ,de
capaciteit van de computer en programmatuur, en van de gewenste nauwkeurigheid.
1.4.3 Vastleggen referentie

Elektrische spanningen in elektrische circuits worden aangegeven t.o. veen referentiespanning of nulniveau. Dat betekent
dat de temperatuur m.b.t de analogie tussen thermische en
elektrische grootheden ook moet worden aangegeven t.o. veen
referentie. Deze referentietemperatuur is 0 CO en komt overeen
met een equivalente bronspanning van 0 volt. De referentietemperatuur zal in het verdere verloop aangeduid worden met
omgevingstemperatuur.

1.4.4 Het basiscelmodel

Er zijn drie soorten basiscellen te onderscheiden. De basiscel
van zilver, van zand en van keramiek. Van iedere basiscel
wordt een basiscelmodel ontworpen. Het basiscelmodel bestaat
uit een thermisch netwerk en, indien de basiscel uit geleider
materiaal bestaat, ook uit een elektrisch netwerk. In deze
paragraaf worden, van de verschillende soorten basiscellen, de
basiscelmodellen behandeld en wordt er een gedetailleerde beschrijving gegeven van de diverse thermische en elektrische
netwerkcomponenten.
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Het basiscelmodel van zilver

Omdat in de smeltgeleider zowel thermische als elektrische
verschijnselen een rol spelen bestaat het basiscelmodel dan
ook uit twee netwerken, een thermisch en een elektrisch net
werk (zie figuur 1.10).

I
I
R1h-2j-zb

I
R 1h _ _ r
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figuur 1.10: Het basiscelmodel van zilver.

In het elektrische netwerk zijn twee soorten knooppunten te
onderscheiden
knooppunten die zich bevinden in de vier vlakken van de
basiscel. Het doel van deze knooppunten is om de koppeling
met omringende basiscellen tot stand te brengen.
- Het knooppunt in het centrum van de cel. Dit knooppunt geeft
de elektrische spanning van de betreffende cel weer. Deze
spanning is een rechtstreeks gevolg van de elektrische stromen die lopen in de takken die verbonden zijn met dit knooppunt.
In het thermische netwerk zijn eveneens twee soorten knooppunten te onderscheiden :
knooppunten die zich bevinden in de zes vlakken van de
basiscel. Het doel van dit type knooppunt is om de koppeling
met omringende basiscellen tot stand te brengen.
- Het knooppunt in het hart van de cel. De spanning op dit
knooppunt komt overeen met de temperatuur in de cel.
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De koppeling van beide netwerken vindt plaats doordat de
takstromen in het thermische netwerk en de spannlng op het
knooppunt in het centrum van het thermische netwerk gebruikt
worden voor de berekening van de elektrische vermogensdissipatie. Deze vermogensdissipatie wordt voorgesteld door de
stroombron in het thermische netwerk.
Het basiscelmodel kan beschouwd worden als een blackbox, waar
beide netwerken in zitten, waarvan alleen de behandelde knooppunten van de netwerken naar buiten worden gevoerd.

25

De basiscelmodellen van zand en keramiek
De basiscellen van zand en keramiek hebben dezelfde structuur
en zullen daarom gezamenlijk worden behandeld.
Omdat in het zand en in de keramische laag alleen thermische
verschijnselen een rol spelen bestaat het basiscelmodel uit
alleen een thermisch netwerk.
Figuur 1.11 toont de thermische netwerken van de basiscellen
zand en keramiek.
th-zll-Yu
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figuur 1.11: Het basiscel model van zand en keramiek.
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In de thermische netwerken zijn twee soorten knooppunten te
onderscheiden
- knooppunten die zich bevinden in de zes vlakken van de
basiscel. Het doel van deze knooppunten is om de koppeling
met omringende basiscellen tot stand te brengen.
- Het knooppunt in het hart van de cel. De spanning op dit
knooppunt komt overeen met de temperatuur in de cel.
Elk basiscelmodel kan beschouwd worden als een afzonderlijke
blackbox waarvan alleen de behandelde knooppunten van het
thermische netwerk naar buiten worden gevoerd.
Omdat in zand en keramiek geen warmte gegenereerd wordt onbreekt, in tegenstelling tot het basismodel van zilver, in
beide modellen de stroombron.
1.4.5 Het koppelen van verschillende basiscelmodellen

Basiscelmodellen kunnen onderling gekoppeld worden via de
knooppunten die in het vlak van iedere basiscel liggen. De
volgende typen koppelingen komen voor in het modellerings
gebied: (zie ook figuur 1.8)
- koppeling van hetzelfde soort basiscelmodellen in één laag.
- koppeling van verschillende soorten basiscelmodellen in een
laag. Dit soort koppelingen komen alleen voor in de zilverlaag. De vernauwingen in de zilverlaag worden gerealiseerd
door op bepaalde plaatsen geleidermateriaal weg te halen. D e
op deze manier ontstane gaten worden dan opgevuld met zand.
Omdat het basiscelmodel van zand alleen bestaat uit een
thermisch netwerk, zal dan ook alleen het thermische netwerk
van het basiscelmodel van zilver worden gekoppeld. De tak
van het elektrische netwerk van het zilvercelmodel dat de
koppeling zou moeten maken met de zandcel wordt via een
hoogohmige weerstand met aarde verbonden.
- koppeling van basiscelmodellen uit verschillende lagen.
- koppeling van basiscelmodellen met de randen van het modelleringsgebied. De grenzen van het modelleringsgebied worden
aangegeven door zes vlakken ,waaronder het eindcontactvlak.
In het volgende deel wordt de modellering besproken van deze
grensvlakken.
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1.4.6 Modellering van de grenzen van het modelleringsgebied
1.4.6.1 Modellering van het eindcontact

De eindcontacten in de smeltveiligheid hebben als doel :
- Het geven van mechanische sterkte aan de construktie van de
smeltpatroon.
- Het snel kunnen afvoeren van warmte die ten gevolge van een
overstroom is ontstaan in de patroon.
- Het verzorgen van een laagohmig contact tussen smeltgeleider en de installatie.
Het eindcontact wordt in het modelleringsgebied voorgesteld
door een vlak dat grenst aan de lagen zilver, zand en keramiek
(zie figuur 1.5). Het materiaal waarvan de eindcontacten zijn
gemaakt heeft een goede elektrische en thermische geleidbaarheid. In het onderzoek wordt er van uitgegaan dat het eindcontactvlak een ideale warmtegeleider is met een temperatuur
gelijk aan de omgevingstemperatuur en een ideale elektrische
geleider. Dat houdt voor de modellering in, dat het eindcontactvlak , thermisch gezien, voorgesteld kan worden door een
thermische weerstand van 0 n en elektrisch gezien voorgesteld
kan worden door een elektrische weerstand eveneens van 0 n.
Voor de basiscellen die grenzen aan het eindcontactvlak geldt
het volgende :
-

Van alle basiscelmodellen die grenzen aan het eindcontactvlak worden de knooppunten van de thermische netwerken van
deze celmodellen ,die direkt grenzen aan het vlak, met
nulniveau verbonden. Indien in de toekomst onderzoek wordt
gedaan naar het thermische gedrag van de eindcontacten dan
kan deze verbinding van de betreffende celmodellen met
nulniveau eenvoudig vervangen worden door een thermisch netwerk dat het thermische gedrag van de contacten beschrijft.

- Van de basiscelmodellen van het zilver die grenzen aan het
eindcontact worden de knooppunten van het elektrische netwerk van deze celmodellen, die direct grenzen aan het eindvlak, verbonden met een elektrische stroombron. Deze stroom
bron staat model voor de stroomtoevoer via het eindcontact
naar de smeltgeleider.
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1.4.6.2 Modellering van de overige vlakken

In zlJn algemeenheid kan gezegd worden dat het fysische gedrag
van de gebieden buiten het modelleringsgebied niet mag worden
meegenomen in het model omdat het modelleringsgebied van de
smeltveiligheid volgens sYmmetrievoorwaarden is verkleind.
Het modelleringsgebied wordt van de gebieden rondom gescheiden
door alle vlakken thermisch en elektrisch te isoleren.
Dat is te realiseren door de knooppunten van de basiscelmodellen, die in de betreffende vlakken liggen, van zowel de
thermische netwerken als de elektrische netwerken via een zeer
hoge weerstand met nulniveau te verbinden.
Op deze regel zijn twee uitzonderingen :
Elektrisch gezien mag het vlak dat aangeduid wordt met c
niet geisoleerd worden omdat er anders geen elektrische
energie wordt geleverd aan het modelleringsgebied (zie
figuur 1.12). De elektrische stroom die toegevoerd wordt via
het eindcontact moet het modelleringsgebied in vlak c kunnen
verlaten. Dit wordt gemodelleerd door het elektrische netwerk van de celmodellen van zilver, waarvan de knooppunten
in vlak c liggen, met nulniveau te verbinden.
- Het vlak e grenst aan de omgevingslucht. De warmte die wordt
ontwikkeld in de patroon ten gevolge van overstroom kan via
dit vlak door middel van convectie zijn warmte kwijt aan de
omgeving. In dit onderzoek wordt de overdracht van warmte
door middel van convectie niet meegenomen in het model. In
hoofdstuk 5 worden enkele tips aan de hand gedaan hoe men
zo' n convectiemodel zou kunnen ontwerpen. Thermisch gezien
wordt dit gemodelleerd door alle knooppunten van de thermische netwerken van de basiscelmodellen die in het vlak e
liggen met nulniveau te verbinden. Elektrisch gezien moeten
de elektrische netwerken van zilver , met knoopunten in het
vlak , hoogohmig met nulniveau worden verbonden.

zilver

zand

c

keramiek

figuur 1.12: De grenzen van het modelleringsgebied.
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1.4.7 De elektrische componenten
1.4.7.1 De elektrische weerstand

R~

De elektrische geleidbaarheid van materiaal wordt o.a. bepaald
door materiaaleigenschappen.
Deze geleidbaarheid kan met
behulp van de wet van Ohm vertaald worden naar een elektrische
weerstand.

--.
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figuur 1.13: Volume-element.

Met behulp van figuur 1.3 en de formule 1.5 geldt dat

I
x

=- ~ dV
p dx
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x

A
=--V

pdx

x

Waarin Ix de stroom is die het blokje in gaat in de x-richting
en V X1 de spanningsval over het blokje in dezelfde richting.
De elektrische weerstand wordt dan als volgt gedefinieerd :
R

e

1

= pdx
A

(1.

15)

In het basiscelmodel van zilver zitten in het eletrische netwerk elektrische weerstanden. In dit netwerk bevinden zich
vier van dit soort componenten (zie figuur 1.10).
Indien het celmodel gekoppeld is met andere celmodellen dan
zal ten gevolge van een spanning tussen beide cellen een
elektrische stroom gaan lopen en wel door de tak waarmee de
cellen met elkaar verbonden zijn. De stroom in die tak zal dan
lopen van een hoger naar een lager spanningsniveau. De grootte
van de stroom hangt niet alleen af van de grootte van het
spanningsverschil tussen de twee cellen maar ook van de groot30

te van de elektrische weerstanden in die tak.
Indien de basiscel volledig omringd wordt door andere basiscellen dan kan met maximaal vier gekoppelde cellen stroom
worden uitgewisseld via de vier takken van de cel.
In de smeltgeleider komt het voor dat zilvercellen aan zandcellen grenzen. Omdat het zandcelmodel geen elektrisch netwerk
heeft kan het ook niet gekoppeld worden aan het elektrische
netwerk van de zilvercel. De tak van het zilvercelmodel dat
grenst aan het zand wordt via een hoogohmige weerstand met
aarde verbonden.
In het model van de basiscel is aangenomen dat de stroom in
twee richtingen kan lopen, namelijk in de x- en y-richting.
uit de elektrische weerstand, die in formule 1.15 is gedefinieerd, blijkt dat de grootte van de weerstand afhankelijk
is van de richting van de stroom. Indien uitgegaan wordt van
een basiscel met de afmetingen zoals geschetst in figuur 1.14
geldt voor de weerstand in beide richtingen :
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figuur 1.14: Basiscel.
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Om een knooppunt in het centrum van het basiscelmodel te
creëren worden de weerstanden in de x-richting en in de yrichting verdeeld in elk twee weerstanden.
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(1. 16)

De index zi staat voor zilver. De soortelijke weerstand van
het zilver dat gebruikt wordt in de smeltgeleider , bij omgevingstemperatuur Ta is 1. 47E-8 [n. m]. Deze soortelijke weerstand is sterk afhankelijk van de temperatuur. De soortelijke
weerstand als functie van de temperatuur is weergegeven in
bijlage 1.2.
In dit model wordt er van uitgegaan dat de temperatuur geen
invloed heeft op de stroomverdeling in de smeltgeleider.

1.4.7.2 De thermische qeleidinqsweerstand

~

De afleiding van de thermische weerstand gaat op dezelfde
wijze als die van de elektrische weerstand, met het verschil
dat de grootheden spanning en stroom vervangen worden door
temperatuur en warmtestroom.
De thermische geleidbaarheid van een stof wordt ook hier
bepaald door o.a. materiaaleigenschappen. Deze geleidbaarheid
laat zich dan eenvoudig vertalen naar een thermische weerstand. De basisvergelijking die dit verband aangeeft is de wet
van Fourier en staat beschreven in paragraaf 1.2, formule 1.9.
uit figuur 1.15 volgt dan:

Qgel-x
~

A

z

kx
~

x

dx

figuur 1.15: Volume-element.

Waarin Qgel x de warmtestroom is die het volume-element instroomt in de x-richting, en waarin Tx het temperatuurverschil
is over het element.
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De thermische weerstand wordt als volgt gedefinieerd
(1. 17)

Thermische weerstanden zlJn te vinden in de thermische netwerken van o.a. basiscelmodellen zand zilver en keramiek. Elk
thermisch netwerk bevat zes thermische weerstanden (zie bivoorbeeld figuur 1.10 en 1.11).
Indien er een temperatuurverschil bestaat tussen twee aan
elkaar gekoppelde celmodellen zal er een warmtestroom gaan
lopen van de cel met de hoogste temperatuur naar de cel met de
laagste temperatuur. De grootte van de warmtestroom hangt af
van de grootte van het temperatuurverschil en de grootte van
de thermische weerstanden in de tak die de celmodellen met
elkaar verbindt. Indien een cel gekoppeld wordt met een cel
van een ander soort (zand,zilver,keramiek) zitten er in de
tak, die beide cellen met elkaar verbindt, dus twee thermische
weerstanden van verschillend materiaal.
uit de opbouw van het basiscelmodel blijkt dat er een warmtestroom
kan plaats vinden in drie richtingen. uit de formule
1.16 blijkt dat de grootte van de warmtestroom afhankelijk is
van de richting van de warmtestroom. Voor de thermische weerstand in de drie richtingen geldt, indien uitgegaan wordt van
een basiscel met de afmetingen als in figuur 1.16, het volgende :
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figuur 1.16: Basiscel.
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Om een knooppunt in het centrum van het thermische netwerk
te creëren worden de thermische weerstanden in de drie richtingen in tweeën gedeeld.
Ày

Rt; h
' d=R t;h-~-yu
'
=----::,.........,...:<..-.,.....-~-y
2À ÀXÀZ
i

(1.18)

De index i geeft aan uit welk materiaal de basiscel bestaat
(za = zand, ke = keramiek, zi = zilver).
opmerkingen :
De thermische geleidbaarheid À is temperatuurafhankelijk voor
de verschillende materialen. Van het zand en het keramiek dat
in de smeltveiligheid zijn verwerkt, is de temperatuurafhankelijkheid van À niet bekend, en wordt dan ook als constant
verondersteld .
Van zilver is bekend dat de thermische geleidbaarheid ongeveer
15 % varieert tussen omgevingstemperatuur TO en de smelttemperatuur Tm van zilver. (zie bijlage 1.3)
Omdat de thermische geleidbaarheid als functie van de temperatuur een nagenoeg lineair verloop heeft wordt in het model À
constant gehouden ,À=(Ào + Às }f2.
De thermische geleidbaarheid wordt dus voor alle gebruikte
materialen constant gehouden met als gevolg dat alle thermische weerstanden in het thermische netwerkmodel van iedere
basiscel temperatuur-onafhankelijk zijn.

Indien het complete thermische netwerk in EMTP wordt ingevoerd
moet men er rekening mee houden dat de spanningen en strommen
die door EMTP worden uitgerekend, overeenkomen, volgens het
analogon met temperaturen resp. warmtestromen.
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1.4.7.3 Opslag van warmte

C~

Om de thermische capaciteit van een materiaal om te zetten
naar het thermische netwerkcomponent Cili wordt gebruik gemaakt
van formule 1.8. :
Qinw :::

aT
yc~dx at

Omgezet naar de afmetingen van een basiscel zoals geschetst in
figuur 1.16 geldt het volgende

uit het analogon
component Cili :

Qinw

-> I

T -> V volgt dan voor het netwerk-

Ct;h ::: ycAdx

(1. 19)

(1.20)
Met deze formule wordt dan het thermische netwerkcomponent Cili
uitgerekend en wel voor de basiscellen zand, zilver en keramiek aangeduid met index i.
In het thermische netwerk van een basiscelmodel zit de thermische capaciteit tussen het centrum van het netwerk en nulniveau (zie figuur 1.10 en 1.11).
opmerking:
De soortelijke warmte c is temperatuurafhankelijk, voor de
verschillende materialen. Van het zand en het keramiek is de
temperatuurafhankelijkheid van de soortelijke warmte niet
bekend, en wordt dan ook voor beide materialen als constant
verondersteld.
Van zilver is bekend dat de soortelijke warmte 20 % varieert
tussen omgevingstemperatuur TO en de smelttemperatuur Tm (zie
bij lage 1. 4) .
Het verloop van de soortelijke warmte als functie van de
temperatuur is nagenoeg lineair. In het model wordt c constant
gehouden, c = (co + c s )/2.
Het gevolg van deze aannamen is dat de thermische capaciteit
onafhankelijk is van de temperatuur, voor alle gebruikte
materialen.
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1.4.7.4 Warmte generatie I-gen(t,V)
Indien er een elektrische stroom door de smeltgeleider van de
smeltpatroon loopt zal er ten gevolge van de elektrische weerstand van de geleider warmte worden ontwikkeld.
In formule 1.6 is een uitdrukking gevonden voor het ontwikkelde vermogen in een gedefinieerd volume-element en wel voor een
stroom die in één richting loopt. Voor het gegenereerde vermogen in een basiscel met de afmetingen zoals beschreven in
figuur 1.16 geldt, voor een stroom in de x-richting
Ogen (t, T)

= 1..x2 ( t )

.

_/J._x
/J.y/J. z

......
p.....,;('-T..:...,.)

(1.21)

Het gegenereerde vermogen is natuurlijk afhankelijk van de
tijd omdat de stroom tijdsafhankelijk is. De soortelijke
weerstand van het zilver is temperatuurafhankelijk. Bij de
berekening van de elektrische weerstanden van zilver in paragraaf 1.4.7.4 is er verondersteld dat de temperatuurafhankelijkheid van de soortelijke weerstand geen invloed heeft op de
stroomverdeling in de smeltgeleider. Deze aanname mag niet
gemaakt worden voor de vermogensgeneratie in de cel. De vermogensgeneratie in een celmodel wordt als gevolg hiervan temperatuurafhankelijk.
De warmte die per tijdseenheid in een basiscel wordt ontwikkeld wordt in het thermische netwerk van het basiscelmodel
voorgesteld door een stroombron die aangesloten zit in het
centrum van het thermische netwerk. Omdat in het elektrische
netwerk van het basiscelmodel de stroom in twee richtingen kan
lopen wordt het totale ontwikkelde vermogen in de basis
cel:

Ogen (t, T)

(1.22)
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=

Door toepassing van het analogon gaat de formule over in

I

gsn

(t, V)

=

i; (t) Rel-ag-r (V) + i; (t) Rel-ag-l ( V) + i ;Rel-ag-U (V) + i; (t) Rel-ag-d ( V)
(1.23)

Hierbij moet worden opgemerkt dat de spanning v, waarvan de
elektrische weerstanden afhankelijk zijn, afkomstig is uit het
thermische netwerk.
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2 Modellering in EMTP

2.1 Inleiding

Een netwerkmodel dat in EMTP gesimuleerd moet worden dient te
worden omgezet naar EMTP-code. In dit hoofdstuk wordt het
raamwerk besproken waarbinnen die conversie plaats vindt.
Tevens wordt de omzetting van de in hoofdstuk 1 besproken
basiscelmodellen naar EMTP-code behandeld. Aan de hand van een
voorbeeld wordt uitgelegd hoe in EMTP de koppeling tussen de
verschillende basiscelmodellen wordt gerealiseerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de behandeling van twee experimentele basiscelmodellen.

2.2 Inleiding

EMTP

2.2.1 EMTP

EMTP staat voor ElectroMagnetic Transient Program en is een
rekenprogramma dat gebruikt wordt voor studies naar verschijnselen in elektrische energiesystemen zoals elektriciteitsnetten. Het elektrische gedrag in zo'n net kan dan bestudeerd
worden aan de hand van een model dat in EMTP wordt ingevoerd.
Veel voorkomende netwerkstudies zijn :
-

kortsluit-analyses.
loadflow-berekeningen.
stabiliteits-onderzoek.
analyse van elektromagnetische transienten.

Het programma EMTP is ontwikkeld om elektrische netwerkmodellen te verwerken en te simuleren. Deze netwerkmodellen worden
door middel van een programmeercode in EMTP ingevoerd •
In EMTP zit een bibliotheek waar standaard-netwerkcomponenten
aanwezig
zijn,
zoals weerstanden,
capaciteiten,
spoelen,
transformatoren etc. Netwerkcomponenten worden in EMTP via
unieke knooppuntnamen aan elkaar gekoppeld tot netwerken.
De componenten die niet standaard in de bibliotheek aanwezig
zijn zullen dan ontworpen moeten worden. Voor het maken van
die speciale componenten zoals niet-lineaire weerstanden en
niet lineaire capaciteiten is het mogelijk gebruik te maken
van een combinatie van verschillende standaard-netwerkcomponenten of door het gebruik van TACS .
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TACS staat voor Transient Analysis of Control Systems en is
een stuk gereedschap, bedoeld om componenten, die niet in de
bibliotheek van netwerkcomponenten aanwezig ZlJn, te kunnen
modelleren. TACS is oorspronkelijk ontwikkeld voor het simuleren van regelsystemen waarvan de eigenschappen door middel van
overdrachtsfuncties in TACS kunnen worden ingevoerd. Deze
functies kunnen in TACS gerealiseerd worden door o.a. wiskundige vergelijkingen, die in de vorm van expressies, in de
programmeertaal FORTRAN, in TACS kunnen worden ingevoerd. Een
andere mogelijkheid is om gebruik te maken van standaard TACS
componenten, zoals tabellen die het verband aangeven tussen
ingangs- en uitgangssignaal.
2.2.2 De opbouw van een EHTP invoerfile

Een EMTP invoerfile is opgebouwd uit drie programmablokken. In
het eerste programmablok vindt de initialisatie plaats. Het
tweede blok bevat het programma van het te simuleren netwerk
en het derde blok sluit de invoerfile af.
Zo'n invoerfile bestaat uit een reeks datakaarten. De naam
"datakaart" is afkomstig uit de tijd dat voor de invoer van
programma code in een computer , de ponskaart gebruikt werd.
Zo'n datakaart of ponskaart is 80 kolommen breed en bevat
plaats-georiënteerde-programmacode.
Tegenwoordig
wordt
als
invoermedium toetsenbord en beeldscherm gebruikt. Een datakaart komt dan overeen met één regel, van 80 karakters breed,
op het beeldscherm. De nadelen van plaats georiënteerde invoer
zijn
- De kans op foutieve invoer neemt toe.
- De invoerfile wordt minder overzichtelijk.
In EMTP worden verschillende typen datakaarten gebruikt. Deze
datakaarten zijn in twee groepen onder te verdelen:
- datakaarten die in een bepaalde volgorde voorkomen in de in
voerfile.
- kaarten die overal in de invoerfile geplaatst kunnen worden.
De datakaarten die in volgorde voorkomen geven de struktuur
weer van de invoerfile. Deze struktuur ziet er dan als volgt
uit :
1) Initialisatie datakaarten , dit type data kaart vinden we
boven aan de invoerfile in de volgende volgorde:
- "BEGIN NEW DATA CASE" kaart.
- special request-kaarten van verschillende types.
- miscellaneous data kaarten.
De functies en eigenschappen van deze datakaarten
schreven in [8] hoofdstuk 2.
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zijn

be-

De typen datakaarten 2 tlm 5 hebben betrekking op het te simuleren netwerkmodel.
2) TACS datakaarten
Omdat het gebruik van TACS optioneel is moet aan de computer
duidelijk worden gemaakt dat het om TACS data kaarten gaat.
Dat kenbaar maken gebeurt door de volgende kaart:
"TACS HYBRID" of "TACS STAND ALONE" waarna de TACS datakaarten
volgen. De reeks TACS datakaarten wordt afgesloten door een
special request-kaart; "BLANK card ending TACS cards".
3) BRANCH datakaarten :
Dit type datakaart wordt gebruikt om lineaire en
netwerktakken te definiëren. Deze takken bestaan
den, capaciteiten en indukties of combinaties
reeks kaarten wordt afgesloten met de volgende
card ending BRANCH cards".

niet lineaire
uit weerstandaarvan. Deze
kaart; "BLANK

4) SWITCH datakaarten :
Deze kaarten worden gebruikt om verschillende typen schakelaars te definiëren. zoals meetschakelaars, gestuurde schakelaars etc. Deze reeks datakaarten moet afgesloten worden met
een speciale kaart; "BLANK card ending SWITCH cards".
5) SOURCE datakaarten :
Dit type datakaart wordt gebruikt om verschillende typen bronnen te definiëren zoals spanningsbronnen, stroombronnen, gestuurde bronnen. Deze reeks kaarten moet worden afgesloten met
de kaart; "BLANK card ending SOURCE cards"
6) OUTPUT datakaarten :
Output datakaarten worden gebruikt voor de specificatie van
output variabelen. Dit setje kaarten wordt afgesloten met ;
"BLANK card ending OUTPUT REQUEST".
De invoerfile wordt vervolgens afgesloten met de datakaart;
"BEGIN NEW DATA CASE" gevolgd door "BLANK CARD"

Datakaarten
worden zijn

die overal in de invoerfile geplaatst
onder te verdelen in drie soorten :

- commentaarkaarten,
"c" cards;
- kaarten om datakaarten te sorteren,
- dollar-cards "$" cards;

kunnen

"I" cards;

commentaarkaarten
De computer herkent een commentaarregel aan de "c" in de
eerste kolom van de datakaart en de spatie in de tweede kolom.
De resterende kolommen kunnen gevuld worden met willekeurige
karakters.
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kaarten om datakaarten te sorteren :
Op het eerste gezicht lijkt dit een overbodige datakaart omdat
de struktuur van de verschillende typen datakaarten al vast
ligt. Als de invoerfile onoverzichtelijk groot wordt kan met
deze kaarten gesorteerd worden. Een voorbeeld is het gebruik
van TACS datakaarten in een BRANCH datakaart omgeving. Het
gebruik van TACS datakaarten is toegestaan na de datakaart
"jTACS", Men keert terug naar de BRANCH omgeving door de kaart
"jBRANCH" in te voeren.
Dollar kaarten
Dit type datakaart kan lokaal een operatie uitvoeren. In de
eerste kolom van de kaart staat een "$" teken direkt gevolgd
door een kort commando.
Voor meer informatie zie [8].

2.2.3 Netwerkmodel in emtp
Een netwerkmodel is opgebouwd uit twee soorten componenten te
weten, netwerkcomponenten en TACS-componenten. Deze componenten worden in EMTP voorgesteld door één of meerdere datakaarten. Alle netwerkcomponenten hebben het gemeenschappelijke
kenmerk dat iedere component via één of twee unieke knooppuntsnamen in een netwerkmodel geplaatst kan worden. Deze
knooppuntsnamen staan vermeld op de datakaarten van de betreffende componenten. Een TACS-component kenmerkt zich doordat
deze een ingang en een uitgang heeft. Het ingangssignaal kan
afkomstig zijn uit het netwerkmodel of uit een, in TACS gedefinieerde, signaalbron. Het uitgangssignaal van de TACS-component kan via een speciale spanningsbron of stroombron teruggekoppeld worden in het netwerkmodel.
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2.3 Modellering in EMTP van basiscelmodellen

Een basiscelmodel bestaat uiteen of twee netwerkmodellen •
Deze netwerkmodellen moeten verwerkt worden in EMTP volgens
een bepaalde programmacode. In deze paragraaf wordt de programmeercode of invoercode behandeld van de basiscelmodellen,
zilver, zand en keramiek en van twee afwijkende basiscelmodellen • Tevens wordt het koppelmechanisme besproken met betrekking tot de randen van het submodelleringsgebied.
2.3.1 EMTP modellering van basiscel-zilver

Het basiscelmodel van zilver bestaat uit twee netwerkmodellen
die afzondelijk worden behandeld.
2.3.1.1 Het elektrische netwerk

Om het netwerk van figuur 1.10 geschikt te maken voor invoer
in EMTP wordt het netwerk omgebouwd tot het volgende schema :

u
------1
1

I
I
I
I

R

L
f

I
I
I
I X010l
1

-

D

figuur 2.1: Het elektrische netwerk van
basiscelmodel zilver.

In het netwerk zijn de volgende netwerkonderdelen te onderscheiden :
-

normale knooppunten
dummy knooppunten
elektrische weerstanden
meetschakelaars
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De normale knooppunten z1Jn knooppunten die het contact vormen
met de buitenwereld . Deze knooppunten hebben een unieke naam
en zijn de naar buiten gevoerde knooppunten van de blackbox.
De dummy-knooppunten zijn knooppunten die binnen de blackbox
gedefinieerd worden
Deze dummy's worden niet naar buiten
worden gevoerd maar hebben als doel interne componenten te
verbinden. Deze knooppunten hebben eveneens een unieke knooppuntnaam.
Elektrische
weerstanden
zijn
standaard-netwerkcomonenten
waarvan de berekening van de grootte is afgeleid in paragraaf
1.4.7.1. Deze componenten worden verbonden tussen een normaal
en een dummy-knooppunt.
Meetschakelaars zijn speciale netwerkcomponenten uit de bibliotheek van EMTP waarmee de stroom door de tak gemeten kan
worden. De schakelaar is richtingsafhankelijkj dat
wil zeggen dat de polariteit van de gemeten stroom afhangt van
de stroomrichting. Dit type schakelaar bevindt zich altijd in
gesloten toestand.
De EMTP-code van dit netwerk ziet er als volgt uit
C part of the EMTP.INP file
C

C

*************************************************************************

* ELECTRICAL NETWORK FOR CURRENT DISTRIBUTION

C
C
C

*
*

C

*************************************************************************

layer number
:
amount of celIs:

1
1

material

: silver

/TACS
C

C current to TACS-variable
C

9lXOIOIL
91XOIOIR
91XOIOIU
91XOIOID
C

C current to OUTPUT
C

33XOIOIL
/BRANCH
C BUSI--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00003XOIOIM
1.lE+l
#00004XOIOIM
1.lE+l
#00005XOIOIM
1.lE+l
#00006XOIOIM
1.lE+l
/SWITCH
C BUSI--BUS2-XOIOIL#00003
XOIOIR#00004
XOIOIU#00005
XOIOID#00006
C

MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

*************************************************************************
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opmerkingen :
In de invoercode is duidelijk de verdeling naar
zien (branch,tacs,switch).

soort te

- De stromen, die in de netwerktakken lopen en gemeten worden
door de vier meetschakelaars, worden toegekend aan de
vier daarboven gedefinieerde TACS variabelen. Deze variabelen worden namelijk in het thermische netwerk gebruikt.
- De namen van de knooppunten worden aangegeven met een code
van maximaal zes willekeurige karakters.
- De normale knooppuntnamen worden als volgt aangeduid
{11-c1-c2-c3-c4-12}
11 : geeft weer uit
cl en c2 : geven de
c3 en c4 : geven de
12 : geeft weer het

welke laag de cel afkomstig is;
x-coordinaat van de cel weer;
y-coordinaat van de cel weer;
specifieke celknooppunt.

voorbeeld : Het knooppunt in het hart van het elektrische
netwerk van figuur 2.1 draagt de knooppuntnaam X0101M.
- De dummy-knooppunten worden als volgt aangeduid
{#-c1-C2-c3-c4-c5}
# : geeft aan dat het om een dummy gaat;
cl tlm c5 : moet een uniek nummer representeren.
- De stroom die het netwerk via knooppunt L binnen komt, wordt
na iedere tijdstap, tijdens een simulatie-run, op het beeldscherm geprojecteerd of in een diskfile opgeslagen. Dit
wordt gerealiseerd door de datakaart 33X0101L.
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2.3.1.2 Het thermische netwerk

Om het thermische netwerk van figuur 1.10 geschikt te maken
voor verwerking in EMTP wordt het schema als volgt omgebouwd.
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figuur 2.2: Het thermische netwerk van
basiscelmodel zilver.

In het thermische
onderscheiden :
-

netwerk

worden

de

volgende

netonderdelen

normale knooppunten
dummy-knooppunten
thermische weerstanden
meetschakelaar
thermische capaciteit
stroombron

Wat voor de normale en dummy-knooppunten geldt in het elektrische netwerk, geldt ook in het thermische netwerk.
De thermische weerstanden zijn afgeleid in paragraaf 1.4.7.2.
Deze componenten worden geplaatst tussen het knooppunt in het
centrum van de cel en een normaal-knooppunt.
De thermische capaciteit is een component gedefinieerd in
paragraaf 1.4.7.3. en wordt geplaatst tussen het knooppunt in
het centrum van de cel en aarde of nulniveau.
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De stroombron is een speciale TACS bron die de koppeling
verzorgt tussen een TACS uitgangssignaal en het netwerkmodel.
De waarde van deze stroombron is een maat voor de vermogensgeneratie in de basiscel (zie paragraaf 1.4.7.4).
uit de formule van de vermogensgeneratie en het elektrische
netwerk van figuur 2.1 blijkt dat het gegenereede vermogen
afhangt van :
De weerstanden in het elektrische netwerkmodeli
De stroom in de takken van het elektrische netwerkmodeli
De spanning (= temperatuur) in het thermische netwerk, omdat
de weerstanden in het elektrische netwerk spannings (=temperatuur) afhankelijk zijn.
De EMTP code voor dit netwerk ziet er als volgt uit
C part of the EMTP.INP file
C

C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
:
1
material
C * layer number
: silver
C * amount of celIs:
1
C ***********************************************************************
/TACS
C

C voltage to TACS variabIe
C

90A0101M
C

C point-by-point nonlinearity table-function of the relative
C electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0002956+A0101M
O.
1500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2
9999.
C

C power generation expressions
C

98#00030
98#00031
98IA0101

=

C

1.lE-4 ) * ( X0101L * X0101L + X0101R * X0101R
1.lE-4 ) * ( X0101U * X0101U + X0101D * X0101D
#00030 + #00031 ) * #00029

/SWITCH
C BUS1--BUS2-IA0101A0101M
/SOURCE
60IA0101-1

MEASURING
MEASURING

C

C subnetworks
C

$INCLUDE,
$INCLUDE,

R1,A0101L,A0101M,A0201L,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0102D,A0101D,A0101F,A0101B,A0101M,2.0E+1,3.3E-3

C

C

***********************************************************************
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Opmerkingen :
Het TACS blok

De spanning (=temperatuur) op het knooppunt AlOlOM
toegekend aan de TACS variabele met dezelfde naam.

wordt

uit de grafiek van de soortelijke weerstand van zilver als
functie van de temperatuur (zie bijlage 1.2) wordt de relatieve (soortelijke) weerstand als functie van de temperatuur bepaald. De relatieve waarden worden bepaald ten opzichte van de
(soortelijke) weerstandswaarde ( pO = 1.47E-8 [nm] ) bij omgevingstemperatuur, TO ( 0 [CO]). De informatie uit bijlage 1.2
is afkomstig uit [11]
in [CO]

P in [nm]

p/pO

0

1. 47E-8

1

100

2.07E-8

1.41

200

2.70E-8

1.84

300

3.32E-8

2.26

400

3.98E-8

2.71

500

4.65E-8

3.16

600

5.35E-8

3.64

700

6.06E-8

4.12

800

6.80E-8

4.63

900

7.55E-8

5.14

1000

8.30E-8

5.64

T

tabel 2.1: Relatieve weerstand van zilver als functie van de
temperatuur.
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relatieve soortelijke weerstand
zilver

100

200

800

400
T

500

600

700

800

900 1000

[ C"]

grafiek 2.1

Deze relatieve waarden met bijbehorende temperaturen worden,
in de vorm van een tabel, in TACS ingevoerd (TACS standaardcomponent nr. 56). Boven de smelttemperatuur van zilver (960
CO) worden de tabelwaarden lineair geïnterpoleerd.
In TACS wordt het vermogen uitgerekend dat gedissipeerd wordt
in alle netwerktakken. De weerstanden in alle takken worden
gezamenlijk, afhankelijk van de temperatuur, gecorrigeerd met
behulp van de relatieve weerstandstabel. Het uiteindelijke
resultaat van deze berekeningen wordt toegekend aan de TACS
variabele IA0101.
Het SWITCH en SOURCE blok

via een meetschakelaar wordt de stroombron gekoppeld met het
netwerkmodel. De knooppuntsnaam waarmee de meetschakelaar is
verbonden met de stroombron heeft dezelfde naam als de TACS
variabele.
Binnen EMTP kunnen deelnetwerken van het netwerkmodel afzonderlijk opgeslagen worden op disk. Dit wordt toegepast indien
zo' n deelnetwerk veelvuldig voorkomt in het netwerkmodel. Het
subnetwerk bestaat uit twee delen
- DATA BASE MODULE
- $INCLUDE

48

In de DATA BASE MODULE wordt een subnetwerk gedefinieerd in
EMTP code . Deze MODULE wordt opgeslagen in een diskfile.
Met behulp van de $INCLUDE aanroep wordt het subnetwerk in het
netwerkmodel geplaatst. Het plaatsen van het subnetwerk in het
netwerkmodel wordt in het argument van de aanroep gedefinieerd. In het argument staat het volgende :
Naam van de diskfile waaronder het subnetwerk is opgeslagen.
In het thermische netwerk van de basiscel zilver worden twee
DATA BASE MODULEn gebruikt. Deze modulen zijn opgeslagen
onder de filename Rl.DAT resp. R2.DAT.
- Naam van de knooppunten waarmee het subnetwerk met het netwerkmodel wordt gekoppeld.
- Waarden van componenten die voorkomen in het subnetwerk.
opmerkingen :
Het aanroepen van subnetwerken kan onder /TACS, /BRANCHES,
/SOURCE, /SWITCH.
De plaats, waar de diskfile staat opgeslagen op de harddisk,
wordt tijdens de initialisatie van de EMTP invoerfile gedefinieerd met de $PREFIX datakaart.
De extensie van de filenaam . DAT of • DOC kan gedefinieerd
worden tijdens de initialisatie van de EMTP invoerfile met de
$SUFFIX datakaart . Meer informatie over de plaats waar de
diskfiles zich bevinden op de harddisk wordt beschreven in de
bijlage 3.3 (De gebruikershandleiding).

In figuur 2.3 staan de schema's van de twee subnetwerken.

BUSL

BUSR

BUSU

BUSM

BUSF

BUSB
BUSC

BUSD

figuur 2.3: De thermische subnetwerken van basiscel zilver.

49

De DATA BASE MODULEn van beide subnetwerken zien er als volgt
uit :
database module rl.dat
BEGIN NEW DATA CASE
---- NOSORT ---DATA BASE MODULE
$ERASE
ARG, __BUSL, __BUSM, __BUSR, RESIST, CAPACT
NUM,RESIST,CAPACT
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSL__BUSM
RESIST
__BUSR__BUSM
RESIST
__BUSM
CAPACT
BEGIN NEW DATA CASE
C COMMENT CARD
$PUNCH
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
{ database module r2.dat
BEGIN NEW DATA CASE
---- NOSORT
DATA BASE MODULE
$ERASE
ARG, __BUSU, __BUSD, __BUSF, __BUSB, __BUSC,RESIS1,RESIS2
NUM,RESIS1,RESIS2
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSU__BUSC
RESISl
__BUSD__BUSC
RESISl
__BUSF__BUSC
RESIS2
__BUSB__BUSC
RESIS2
BEGIN NEW DATA CASE
C COMMENT CARD
$PUNCH
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK

opmerkingen:
In de DATABASE MODULE wordt onderscheid gemaakt tussen twee
soorten lokale variabelen namelijk een lokale variabele waaraan een knooppuntnaam kan worden toegekend en een lokale
variabelen waaraan een numerieke waarde kan worden toegekend.
Het definiëren van alle lokale variabelen wordt gerealiseerd
met de datakaart ARG,
Indien aan een variabele een
numerieke waarde moet worden toegekend kan dit worden aangegeven met de datakaart NUM,
.
De opbouw van een DATABASE MODULE geschied volgens een vaste
structuur en lijkt, afgezien van het initialisatieblok, op de
opbouw van de EMTP invoerfile. Voor uitgebreide informatie
over de opbouw van een DATABASE MODULE zie RULE BOOK [8].
De aanroep van de DATABASE MODULE in de EMTP invoerfile wordt
gerealiseerd met de datakaart $INCLUDE, . . . . . In het argument
staan dan, op de daarvoor gedefinieerde plaatsen, de unieke
knooppuntnamen en numerieke waarden die behoren bij een basiscelmodel. Zie bijvoorbeeld de EMTP invoercode van het thermische netwerk van basiscel zilver.
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2.3.2 EMTP modellering van de basiscellen van zand en keramiek

De basiscelmodellen van zand en keramiek hebben hetzelfde
uiterlijk. Afgezien van de verschillende waarden van de netwerkcomponenten kunnen deze basiscelmodellen als
zodanig
gelijktijdig worden behandeld.
Het basiscelmodel dat in EMTP wordt
keramiek ziet er als volgt uit :

ingevoerd

van

zand

of

u
B

L

R
I
I
I
1
1

1-

_

D
BOlOl
COlOl
figuur 2.4: Het thermische netwerk van

zand en keramiek.

Dit schema kan opgedeeld worden in twee subnetwerken zoals in
figuur 2.3. Hierdoor is het mogelijk om van dezelfde DATA BASE
MODULEn als gedefinieerd in paragraaf 2.3.1.2 gebruik te
maken. In het argument van de aanroep kunnen dan de waarden
van de netwerkcomponenten van zand of keramiek worden ingevuld.
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De EMTP invoercode van het thermische
keramiek ziet er dan als volgt uit :

netwerk

van

zand

en

C part of the EMTP.INP file
C

C

***********************************************************************

C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
2
material
: sand
C * layer number
C * amaunt of cells
1
C ***********************************************************************
$INCLUDE, Rl,BDlDlL,BDlDlM,BD2DlL,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,BDID2D,BDIDID,BDIDIF,CDIDIF,BDIDIM,4.2E+2,2.7E+2
C

C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
3
material
: ceramic
C * layer number
C * amount of cells
1
C ***********************************************************************
$INCLUDE, Rl,CDlDlL,CDlDlM,CD2DlL,5.7E+1,2.2E+5
$INCLUDE, R2,CDID2D,CDIDID,CDIDIF,CDIDIB,CDIDIM,5.7E+1,S.2E+1
C

C ***********************************************************************
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2.3.3 Het koppelen van de cellen in EMTP

In deze paragraaf wordt aan de hand van een voorbeeld het
complete elektrische en thermische netwerk besproken van een
submodelleringsgebied.
Het submodelleringsgebied van figuur 2.5 wordt opgedeeld in
drie lagen; één zilverlaag, één zandlaag, en een keramische
laag. Iedere laag wordt in vier cellen opgedeeld.

y
I
---{>

keramiek
zand
zilver

1Lx

figuur 2.5: Voorbeeld submodelleringsgebied.

Het elektrische netwerk

In de bijlage 2.1a is het elektrische netwerk van de zilverlaag geschetst. De elektrische stroom als functie van de tijd
wordt homogeen toegevoerd dmv een stroombron die gekoppeld is
aan de linker netwerktakken, via koppelschakelaars, met de
cellen X0101 respectievelijk X0102. De stroom verlaat het
elektrische circuit via laagohmige weerstanden die verbonden
zijn met de rechter netwerktakken van de cellen X0201 en
X0202. Deze koppeling wordt eveneens gerealiseerd dmv koppelschakelaars. De overige, niet gekoppelde,
knooppunten die
zich bevinden aan de randen van het submodelleringsgebied worden hoogohmig afgesloten in verband met de besproken symmetrie
(zie paragraaf 1.3.3).
Alle cellen zijn met elkaar verbonden via koppelschakelaars.
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Het thermische netwerk

In de bijlage 2.1b is het complete thermische netwerk van het
modelleringsgebied geschetst.
In het thermische netwerk geldt eveneens dat de grenzen van
het submodelleringsgebied hoogohmig moeten worden afgesloten
in verband met de besproken symmetrie. Alleen de keramische
laag die grenst aan de omgevingslucht moet via een laagohmige
weerstand met aarde worden verbonden. De onderlinge koppeling
van de cellen wordt gerealiseerd zonder dat daarbij gebruik
wordt gemaakt van een koppelschakelaar.
De EMTP invoerfile van dit voorbeeld staat in de bijlage 2.2a
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2.3.4 EMTP modellering van experimentele basiscelmodellen
2.3.4.1 EMTP modellering, homogene stroomverdeling
Indien een submodelleringsgebied gekozen wordt waarbij verondersteld mag worden dat de stroomverdeling, in de geleiderlaag, een nagenoeg homogeen gedrag vertoont, kan het simuleren
van het elektrische netwerk achterwege blijven. In het thermische netwerk van de geleidercel verandert dan alleen de waarde
van de stroombron.
Indien de stroom in een submodelleringsgebied in de x-richting
zich homogeen verdeelt dan kan van iedere cel de elektrische
stroom in de x-richting worden uitgerekend (zie figuur 2.5 en
bijlage 2.la ). Er wordt dan verondersteld dat er geen stroom
loopt in de y-richting.
De vermogensdissipatie wordt berekend door Rl en R3 bij elkaar
op te tellen en dit dan vervolgens te vermenigvuldigen met de
berekende cel stroom in de x-richting in het kwadraat.
In figuur 2.2 staat het thermische netwerk geschetst. De EMTP
code ziet er als volgt uit
C part of the EMTP.INP file
C

C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
1
material
C * layer number
: silver
C * amount of cel Is:
1
C ***********************************************************************
jTACS
C

C voltage to TACS variabIe
C

90A010lM
C

C point-by-point nonlinearity table function of the relative
C electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0000156+A010lM
O.
l.
500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2
9999.
C

C power generation expression
C

98IA0101
C

=

5.7E-5

*

#00001

*

1.0E+2

*

jSWITCH
C BUS1--BUS2-IA0101A010lM
jSOURCE
60IA0101-1

1.0E+2
MEASURING
MEASURING

C

C subnetworks
C

$INCLUDE,
$INCLUDE,

R1,A0101L,A0101M,A0201L,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0102D,A0101D,A0101F,A0101B,A0101M,2.0E+1,3.3E-3

C

C

***********************************************************************
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opmerkingen :
In de vergelijking voor de berekening van het gegenereerde
vermogen zit in de factor ,direkt achter het = teken, de volgende gegevens verwerkt :
- De totale weerstand van de cel in de x-richting.
- De verhouding van de celstroom t.o.v de totale stroom in de
x-richting (in het kwadraat). Deze factor is altijd kleiner
of gelijk aan 1.
Verder zit er in de vergelijking, een temperatuurscorrectie en
de totale stroom door het modelleringsgebied in de x-richting
in het kwadraat.
In deze vergelijking is de totale stroom in de x-richting
constant. Deze stroom is door gebruik te maken van TACS tijdsafhankelijke sinusvormige signaalbronnen eenvoudig te veranderen in een tijdsafhankelijke stroom.
Het voordeel van het weglaten van het elektrische netwerk is
dat het het submodelleringsgebied in meer cellen verdeeld kan
worden.
De EMTP invoerfile voor een homogene stroomverdeling van het
voorbeeld besproken in paragraaf 2.3.3 staat in bijlage 2.2b.
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2.3.4.2 EMTP
verdeling

modellering,

temperatuur

afhankelijke

stroom-

In paragraaf 2.3.1 is er van uitgegaan dat, voor de berekening
van het elektrische netwerk van het basiscelmodel van zilver,
de elektrische weerstanden onafhankelijk zijn van de temperatuur. In deze paragraaf wordt een model behandeld dat de
invloed van de temperatuur op de stroomverdeling beschrijft.
De spanningsafhankelijke weerstand

Door het toepassen van het analogon wordt een temperatuursafhankelijke weerstand een spanningsafhankelijke weerstand.
Het schema van een spanningsafhankelijke weerstand ziet er als
volgt uit :

R(V)
I

• •

c:::J

RD

I

•

•
V
~

V

figuur 2.6: De spanningsafhankelijke weerstand.

In paragraaf 2.3.1. 2 is de relatieve (soortelijke) weerstand
van zilver bepaald. De EMTP tabel van deze gegevens vormt het
hart van het model. Indien de spanning (=temperatuur) in het
thermische netwerk van de basiscel stijgt, zal de weerstand in
het elektrische netwerk moeten toenemen. Dat wordt gerealiseerd door twee TACS stroombronnen, en een regeling voor de
besturing van deze bronnen. Indien de spanning stijgt in het
thermische netwerk wordt de relatieve weerstand bepaald. Deze
relatieve weerstand wordt vermenigvuldigd met de gemeten
waarde van de stroom door de weerstand. Het resultaat van deze
bewerking wordt toegevoerd aan de stroombronnen, die beide een
stroom leveren van tegengestelde polariteit. De stroom door de
weerstand zal hierdoor gaan toenemen met als gevolg dat de
spanningsval over de weerstand groter wordt. Over de klemmen
van de weerstand staat dan een hogere spanning bij dezelfde
takstroom. De weerstand in die tak is dus schijnbaar toegenomen.
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De stroomrichting speelt een belangrijke rol omdat de richting
van de stroom door de tak bepalend is voor de polariteit van
de spanning over de klemmen.
Het basiscelmodel van zilver met spanningsafhankelijke weerstanden :
In het onderstaande schema staan zowel het elektrische als het
thermische netwerk afgebeeld.

u
------

U

------

------

B
R'h5

Rh1

Rh3

L

R
I
Rh6
I
I
I
I
1- _ _ _ _ _

A0202

L

R
I
I
I
I

I

X0202

1 _____ -

-----D

D

figuur 2.7: De thermische en elektrische netwerken van basiscel zilver met spanningsafhankelijke stroomverdeling.

De spanningsafhankelijke weerstanden, in het elektrische netwerk, bevinden zich alleen in de takken die in de x-richting
liggen.
De stroombron in het centrum van de cel injecteerd een stroom
die bestaat uit twee componenten, namelijk de waarde van de
geinjecteerde stroom I s 3 ,maar met tegengestelde polariteit en
de geinjecteerde stroom I s 1 ,met eveneens een tegengestelde
polariteit.
In het thermische netwerk is de meetschakelaar die de stroombron met het hart van de cel verbindt vervangen door een
schakelaar met schakelende eigenschappen. Tevens is de condensator ook m.b.v zo'n schakelaar verbonden met het hart van de
cel. Deze extra condensatorschakelaar is verwerkt in de DATA
BASE MODULE Tl.DAT.
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De EMTP code voor deze schakeling ziet er dan als volgt uit
C part of the EMTP.INP file
C

C
C
C

*************************************************************************

*
*
*

ELECTRICAL NETWORK FOR CURRENT DISTRIBUTION
layer number
1
material
: silver
amount of cells:
1

C
C *************************************************************************
/TACS
C ------------------------------------------------------------------------C

C trigger-signals for TACS controlled switches
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 12345
23TRIGG1
1.5.00000E-1
3.90000E-1
23TRIGG2
1.5.00000E-1
4.90000E-1
C ------------------------------------------------------------------------/TACS
C

C sample and hold function
C

98#0003062+A0202M

TRIGG2

C

C point-by-point nonlinearity table function of the relative
C electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0002956+#00030
O.
O.
500.
2.2
1000.
4.6
2000.
9.2
9999.
C

C current to TACS variable
C

91X0202L
91X0202R
91X0202U
91X0202D
C

C current injection calculation
C

98#00031
98#00032
98#00033
98#00034
98#00035

=
=
=

#00029
#00029
#00029
#00029

= -1 * (

*

X0202L
X0202R
X0202U
* X0202D
#00031 + #00032 + 0.0 )

*
*

C

C current to OUTPUT
C

33X0202L
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00031X0202M
1.lE+1
#00032X0202M
1.lE+1
#00033X0202M
1.lE+1
#00034X0202M
1.lE+1
/SWITCH
C BUS1--BUS2-X0202L#00031
X0202R#00032
X0202U#00033
X0202D#00034
#00035X0202M
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MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

/SOURCE
60#00035-1
60#00031-1
60#00032-1
C

C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRAN5IENT 5IMULATION
C * layer number
1
material
: silver
C * amount of cells:
1
C ***********************************************************************
/TAC5
90A0202M
C

C sample and hold function
C

98#0008162+A0202M

TRIGG2

C

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0008056+#00081

O.

1.

500.
1000.
2000.
9999.

3.2
5.6
10.2

C

C power generation expressions
C

98#00082
98#00083
98IA0202

1.lE-4 ) * ( X0202L * X0202L + X0202R * X0202R
1.lE-4 ) * ( X0202U * X0202U + X0202D * X0202D
#00082 + #00083 ) * #00080

=

C

/5WITCH
C BU51--BU52-13IA0202A0202M
/50URCE
60IA0202-1

{TAC5 controlled switch}
TRIGGl

13

C

C subnetworks
C

$INCLUDE,
$INCLUDE,

Tl,A0202L,A0202M,A0202H,A0302L,2.0E+l,2.1E+3
R2,A0203D,A0202D,A0202F,A0202B,A0202M,2.0E+l,7.5E-3

{ database module tl.dat }
BEGIN NEW DATA CASE
---- NOSORT
DATA BASE MODULE
$ERA5E
ARG, __BUSL, __BUSM, __BU5H, __BUSR,RESI5T,CAPACT
NUM,RE5I5T,CAPACT
/BRANCH
C BUS1--BU52--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSL__BUSM
RESIST
__BU5R__BUSM
RESIST
__BU5H
CAPACT
/5WITCH
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
13__BU5H__BUSM
TRIGGl 13
BEGIN NEW DATA CASE
C COMMENT CARD
$PUNCH
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
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opmerkingen :
Het elektrische netwerk kan, ten gevolge van de spanningsafhankelijke weerstanden, de stromen in de takken niet meer in
één tijdstap uitrekenen maar heeft daar meerdere tijdstappen
voor nodig. Dit heeft te maken met het feit dat berekeningen
die in TACS worden uitgevoerd, één tijdstap later beschikbaar
komen voor verwerking in het netwerkmodel. TACS introduceert
dus een tijdvertraging van één tijdstap. Dat betekent voor het
elektrische netwerk dat er in de takken een transiente stroom
gaat lopen die na verloop van tijd uitdempt.
Omdat het thermische zowel als het elektrische netwerk gelijktijdig worden uitgerekend moet er dus een tijdvenster worden
gecreëerd waarin de stromen van het elektrische netwerk de
tijd krijgen om hun stationaire toestand te bereiken.
Dit tijdvenster wordt gerealiseerd met twee triggersignalen
die de twee schakelaars, met schakelmogelij kheden in de tak
van de stroombron en capaciteit, in het thermische netwerk
bedienen. Tevens wordt door een trigger signaal een sample and
hold TACS component aangestuurd.
Het tijdvenster

De schakelaars a en b in het thermische netwerk (zie figuur
2.7) worden, tijdens een tijdvensterperiode, gedurende één
tijdstap gesloten. De tijd die overblijft in het tijdvenster
wordt gebruikt om het elektrische netwerk uitte rekenen. In
die periode moet het elektrische netwerk zijn stationaire
toestand hebben bereikt. Net voordat de beide schakelaars a en
b weer opengaan wordt de spanning (=temperatuur) gemeten op de
condensatorklem. Deze spanning wordt gedurende één vensterperiode vastgehouden en gebruikt voor de berekening van de
spanningsafhankelijke weerstanden in het elektrische netwerk.
De TACS component die deze spanning kan vasthouden gedurende
een vensterperiode is de sample and hold component nr 62.[8]
In het onderstaande schema staat het tijdvenster met de bijbehorende trigger-signalen.
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Dit model
voldoet goed voor kleine temperatuurschommelingen.
Indien de schijnbare weerstand groter wordt dan twee maal de
takweerstand (zie figuur 2.6) wordt het elektrische netwerk
instabiel.
In de bijlage 2.2c staat voor de temperatuursafhankelijke
stroomverdeling de EMTP invoerfile voor het voorbeeld behandeld in paragraaf 2.3.3
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2.4 De output variabelen
Om een indruk te krijgen van de temperatuurverdeling en de
stroomverdeling in het submodelleringsgebied moeten de belangrijkste knooppunten van de basiscelmodellen in de output gedefinieerd worden. Het knooppunt, dat staat voor de temperatuur
in een basiscel , is het knooppunt dat zich bevindt in het
centrum van het thermische netwerk van die basiscel. De spanning gemeten op dit knooppunt is een maat voor de temperatuur
van de basiscel. Voor de temperatuurverdeling worden alle
centrumknooppunten in de output gedefinieerd.
Voor het bepalen van de stroomverdeling zijn de takstromen in
het elektrische netwerk van een basiscelmodel van belang. De
takstroom die in de stroomverdeling een belangrijke rol speelt
is die stroom het elektrische netwerk van een basiscel via
knooppunt "L" binnenkomt (zie figuur 2 .1). Deze takstroom
wordt in TACS als output gedefinieerd. De in TACS als output
gedefinieerde takstromen van alle basiscelmodellen met een
elektrisch netwerk levert de uiteindelijke stroomverdeling in
de geleider op.
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3 Informatie verwerking in Pascal
3.1 Inleiding

Voor het ontwerpen van een equivalent elektrisch netwerkmodel
van een submodelleringsgebied wordt gebruik gemaakt van het
Pascal programma SEMIFUSE. PAS. Met dit programma wordt een
compleet elektrisch en thermisch netwerkmodel van het submodelleringsgebied in EMTP code ontwikkeld. Dit EMTP netwerkmodel wordt in een datafile opgeslagen, waarna het in EMTP ingevoerd en gesimuleerd kan worden. In deze paragraaf komt aan de
orde op welke wijze de EMTP invoerfile van een submodelleringsgebied wordt gemaakt en op welke wijze dat in het programma SEMIFUSE.PAS is geprogrammeerd. Voor de verwerking van
de output van een EMTP simulatie is een pascal-programma
geschreven met de naam MULTIPLOT . PAS
Dit programma wordt
eveneens uitgebreid in deze paragraaf behandeld.
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3.2 Turbo Pascal

Voor de verwerking en berekening van gegevens wordt TURBO
PASCAL versie 6.0 gebruikt. TURBO PASCAL (TP) is een software
pakket waarbinnen programma's ontwikkeld worden in de programmeertaal Pascal. Deze programmeer-omgeving bestaat o. a . uit
een text editor,waarin het pascal-programma geschreven wordt,
een compiler, een linker en een uitgebreide debugger.
Tijdens het ontwikkelen van een pascal-programma heeft de programmeur de beschikking over standaard Pascal procedures en
functies. Deze routines helpen de programmeur bij de berekening en verwerking van gegevens. TP heeft standaard een
groot aantal procedures en functies, die zijn ondergebracht in
zogeheten units. Daarnaast bestaan er routines die niet standaard aanwezig zijn. Deze zijn verzameld in zogeheten toolboxen. Binnen TP kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van
een grafische tooIbox. Deze tooIbox bevat routines voor speciale grafische uitvoer naar het beeldscherm en de printer.
Andere tooIboxen zijn o.a. een database tooIbox en een numerical methods tooIbox.
Een pascal-programma wordt opgebouwd volgens een vaste structuur [9]. Daarin zijn de volgende programma-onderdelen achtereenvolgens te onderscheiden
-

De programma heading ;
De declaratie van constanten ;
De declaratie van typen ;
De declaratie van variabelen ;
Procedures en functies ;
Het hoofdprogramma.

In de programma heading vindt een deel van de initialisatie
plaats. De procedures en de functies die zich bevinden in de
standaard units of in de tooIbox units, waarvan men gebruik
wenst te maken, worden in dit deel geïnitialiseerd.
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3.3 Het pascal-programma 8EMIFU8E.PA8
Het programma SEMIFUSE.PAS vormt het belangrijkste stuk gereedschap voor het ontwerpen van een EMTP netwerkmodel en het
produceren van de EMTP invoerfile . Dit pascal-programma moet
vijf belangrijke functies kunnen uitvoeren:
-

Het invoeren van informatie ;
Het verwerken van de ingevoerde informatie i
Het uitvoeren van berekeningen ;
De uitvoer verzorgen naar randapparatuur ;
Het produceren van de EMTP invoerfile.

3.3.1 Het invoeren van informatie
De informatie kan op twee manieren worden ingevoerd :
- Door deze gegevens direct in het pascal-programma te verwerken. Dit kan worden toegepast indien deze informatie zelden
of nooit hoeft te worden veranderd.
- Door deze gegevens, tijdens excecutie van het programma,
de aangegeven plaatsen in te voeren.

op

De informatie die ingevoerd dient te worden heeft betrekking
op
- De in de smeltpatroon verwerkte materialen.
- De afmetingen van het te simuleren submodelleringsgebied en
de verdeling daarvan in cellen.
- De simulatie in EMTP.
Van alle materialen die voorkomen in de smeltpatroon ,die voor
dit onderzoek gebruikt wordt, is de soortelijke weerstand, de
soortelijke warmte, de dichtheid en de thermische geleidbaarheid bekend. In tabel 3.1 staan de gegevens van het gebruikte
zilver , zand en keramiek op een rij. Deze waarden zijn bepaald a.h.v de gegevens uit de bijlagen 1.2 t/m 1.5 en de in
paragrafen 1.4.7.2 en 1.4.7.3 gedane veronderstellingen waarbij de thermische geleidbaarheid en de soortelijke warmte van
zilver als constanten worden aangenomen.

À

[W/mK]

3
'Y [kg/m ]

c [J/kgK]

p [O.m]
1. 47e-8

zilver

:

391

10492

276

zand

·

0.3

1670

800

1. 46

2200

670

keramiek

·

-

tabel 3.1: De materiaalgegevens van de smeltpatroon.
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Deze materiaalgegevens worden direct in het pascal-programma
ingevoerd en wel in het argument van de volgende procedures :
- matrix_elem_calc(À,1,C,P, ..... ), voor
miek ;
,p), voor zilver.
- current_calc(

zilver,zand

en

kera-

(zie bijlage 3.1).
De temperatuurafhankelijkheid van zilver wordt in de vorm van
een relatieve weerstandstabel ingevoerd in de procedures :
- connection nodes ;
- connection=nodes_steadyst.
(zie paragraaf 2.3.1.2 en bijlage 3.1).
De afmetingen van het te simuleren submodelleringsgebied en de
verdeling van dit gebied in cellen kunnen tijdens de excecutie
van het programma worden ingevoerd.
In het programma moeten de volgende gegevens worden
ingevoerd :
- De afmetingen van iedere laag waarin het submodelleringsgebied is verdeeld.
- De verdeling van de lagen in cellen. Deze gegevens kunnen op
drie verschillende manieren in het programma worden ingevoerd. Het principe berust op het aanbrengen van een rooster
op de laag zie figuur 3.1. Door vervolgens een coordinaten
stelsel x,y in te voeren kan iedere cel d.m.v. een coordinaat worden aangeduid . Op deze manier is de plaats van de
cel in de laag bepaald en zijn afmetingen.
y

4

3
breedte

2

1

o
figuur 3.1

lengte

1

2

3

4

De celverdeling van een laag.
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s

x

De procedures die de verdeling bewerkstelligen zijn
- division by hand ;
- division-lineair ;
- division-nonlineair.
De geometrie van een zilverlaag wijkt af t.o.veen zandlaag of
keramische laag,
indien het submodelleringsgebied zodanig
gekozen wordt dat er een vernauwing, een deel van de vernauwing of meerdere vernauwingen in de zilverlaag aanwezig zijn.
In de smeltpatroon worden deze vernauwingen opgevuld met zand.
In het pascal-programma kunnen vernauwingen of delen van een
vernauwing ingevoerd worden. Het programma maakt een masker
met daarop een roosterpatroon zoals bijvoorbeeld het patroon
van figuur 3.1. In dit masker kan de vorm van een vernauwing
worden aangegeven. Het programma verandert vervolgens de
zilvercellen in zandcellen op de plek waar dat op het masker
is aangegeven. De procedures die dit bewerkstelligen zijn :
-

mask layer ;
mask-real shape ;
mask-cell-;
burn=in_silver_layer.

De gegevens die in het programma moeten worden ingevoerd ten
behoeve van de EMTP simulatie zijn :
De grootte en de vorm van de totale elektrische stroom in de
geleiderlaag door het modelleringsgebied. In het programma kan
een keuze gemaakt worden uit twee stroomvormen :
- een stapvormige stroom ;
- een sinusvormige stroom van 50 hz.
De te verwachten maximale simulatietijd en de
waarmee de simulatie wordt doorgerekend in EMTP.

stapgrootte

opmerking :
In het pascal-programma kan een keuze gemaakt worden uit twee
stroomvormen. Dit kan in het programma eenvoudig worden uitgebreid met willekeurige stroom en spanningsvormen.
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3.3.2 Het verwerken van gegevens
3.3.2.1 De database

Voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens wordt een
database gebruikt. Deze database wordt in pascal ontwikkeld
met behulp van een database tooIbox. De database routines
bevinden zich in een diskfile onder de naam TACCESS.PAS.
In de database moeten de specifieke gegevens van de cellen
verwerkt worden die zijn onstaan na discretisatie van het
submodelleringsgebied.
De belangrijkste eisen die aan de database gesteld worden
zijn :
De database moet kunnen functioneren op basis van een twee
dimensionale matrix structuur. In een twee dimensionale matrix
worden matrixelementen geidentificeerd door twee coordinaten.
In de database moet een database-record of database-element
opgespoord kunnen worden door simpelweg een x en y coordinaat
op te geven.
De database moet groot zijn en moet in iedere database-record
alle specifieke celinformatie kunnen verwerken. De grootte van
de database is afhankelijk van het aantal cellen waarin het
submodelleringsgebied is verdeeld. Het aantal cellen bepaalt
namelijk het aantal database-elementen. De grootte van de
database wordt ook bepaald door de hoeveelheid informatie die
in een batabase-record wordt verwerkt. De gebruikte database
kan tot een maximum van 60.000 records verwerken met in ieder
record alle noodzakelijke celinformatie.
De database moet minimaal gebruik maken van het pascal-werkgeheugen. De grootte van het pascal-werkgeheugen is 64K bytes.
Tijdens de excecutie van een Pascal programma wordt dit RAM
geheugen gebruikt voor o.a. het reserveren van geheugenruimte
voor de in het programma gedeclareerde variabelen en matrices.
Deze gereserveerde geheugenruimte kan dan niet meer gebruikt
worden voor andere operaties in het RAM werkgeheugen tijdens
de executie. De database reserveert geheugenruimte op disk
waar de geheugencapaciteit groter is dan die van het werkgeheugen.
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De database-elementen moeten snel en efficiënt toegankelijk
zJ.]n. Schrijf- en leesoperaties van en naar de disk kosten
relatief veel tijd. Deze tijd kan verkort worden door gebruik
te maken van lees- en schrijfbuffers. Een betere oplossing is
om een virtuele disk of ramdisk te definieren. Deze ramdisk
heeft de eigenschappen van een gewone disk maar maakt, in
plaats van een schijf als opslagmedium, gebruik van de extended memory van de computer. Voordeel is een snelle toegangstijd. De structuur van de database heeft eveneens invloed op
de toegankelijkheid van de database-elementen. Bij gewone
datafiles is de toegang sequentieel. Dat houdt in dat bij een
zoekoperatie de file van voor af aan doorlopen moet worden
totdat de gewenste data is gevonden. De database werkt met een
indexeringssysteem waardoor veel sneller en efficiënter de
gewenste data gevonden kan worden.
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3.3.2.2 De opbouwen organisatie van de database

De database is opgebouwd uit database-records die met een x en
een y coördinaat geïdentificeerd kunnen worden. In figuur 1.3
is een cellenverdeling geschetst waarvan de database er dan
als volgt, schematisch, uitziet :

X,Y

1,4

8,4

3,4

4,4

5,4

1,3

8,3

3,3

4,3

5,3

1,8

8,8

3,8

4,8

5,8

1,1

8,1

3,1

4,1

5,1

figuur 3.2: Voorbeeld
bouw database

op-

opmerking :
Een basiscel wordt geïdentificeerd door de coördinaten van het
punt dat zich bevindt in de rechter bovenhoek van de cel in
het x-y vlak zie figuur 3.1.
De inhoud van een database-record bevat celspecifieke gegevens. In het pascal-programma wordt de vorm van dit record
éénmalig gedefinieerd . De structuur van alle records in de
database ligt daarmee vast.
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De vorm van dit record ziet er in pascal als volgt uit
{ initialisatie record voor database }
type
Xstr = string[ 3] i
Ystr = string[3]i
celrec = record
Idx
Xstri
x,y coordinaat identificatie basiscel
Idy
Ystr;
Cth
reali
thermische netwerkcomponenten
Rxth
reali
Ryth
reali
Rzth
real;
Rxel
reali
elektrische netwerkcomponenten
Ryel
reali
Icel
reali
celstroom + verhoudingsgetal
IinA
reali
len
reali
afmetingen basiscel
bre
reali
dik
reali
vlag
booleani
I cel status
endi
maxdatatype = celreci
maxkeytype = Xstri

Het record wordt in een file opgeslagen onder de naam
- DATA. TYP .
Voor de organisatie van de database worden twee typen files
gebruikt, de indexfile en de databasefile. In de indexfile
staan alle x en y coordinaten van de database-elementen.
Achter de coördinaataanduiding staat een record nummer; dit
nummer verwijst naar de plaats op de disk waar de informatie
over de betreffende basiscel te vinden is. Deze records zijn
geordend verwerkt in de databasefile (zie figuur 3.4).
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Index

Database

X,Y
....

record 1

info

4

record 2

info

1,3

1

record 3

info

1,4

3

record 4

info

..

..
..

1,1

2

1,2

..

~

..
..

..
..

figuur 3.4: De index en database files.

opmerking :
De toegang tot de inhoud van een database-record kan alleen
plaats vinden via de indexfile. Alle mogelijke handelingen
zoals zoeken naar records, vernietigen of toevoegen van informatie in records verlopen dus allemaal via deze indexfile.
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3.3.3 Berekeningen

De berekening van de celspecifieke gegevens vindt plaats in de
procedure :
- total calc.
De berekende gegevens worden dan opgeslagen in het databaserecord van de betreffende basiscel. De volgende berekeningen
vinden in chronologische volgorde plaats :
Nadat een laag in cellen is verdeeld, wordt van iedere cel in
de laag de x en y coordinaten bepaald en opgeslagen in het
betreffende record en wel in de recordvelden "Idx" en "Idy".
Vervolgens wordt van iedere cel de afmetingen bepaald
opgeslagen in de recordvelden "Ien", "bre" en "dik".

en

Met behulp van de afmetingen en de materiaaleigenschappen van
de laag kunnen dan de thermische en elektrische netwerkcomponenten worden berekend.
- Het recordveld "cth" wordt, gevuld met de waarde van de
thermische capaciteit, berekend volgens formule 1.20
paragraaf 1.4.7.3.

in

- De recordvelden "Rxth","Ryth" en "Rzth" worden gevuld met de
waarden van de thermische weerstanden, berekend volgens
formule 1.18 in paragraaf 1.4.7.2.

- De recordvelden "Rxel" en "Ryel" worden gevuld met de waarden van de elektrische weerstanden berekend volgens formule
1.16 in paragraaf 1.4.7.1

Indien men in EMTP een simulatie wenst uit te voeren met een
homogene stroomverdeling zijn de recordvelden "leeI" en "IinA"
van belang. In het veld "leeI" wordt de waarde opgeslagen van
de berekende celstroom. In het veld "IinA" wordt de waarde van
de verhouding (in het kwadraat) van de celstroom ten opzichte
van de totale stroom opgeslagen
Voor meer informatie zie
paragraaf 2.3.4.1.
Omdat in de zilverlaag zowel de basiscellen van zilver als de
basiscellen van zand kunnen voorkomen wordt de status van een
cel aangegeven met vlag in het recordveld "vlag". Deze "vlag"
wordt "FALSE" gemaakt als het om een zilvercel gaat en "TRUE
als het om een zandcel gaat. Dit recorveld is alleen actief in
een zilverlaag.
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3.3.4 De uitvoer

Tijdens de excecutie van het pascal-programma
zijn er twee soorten uitvoer te onderscheiden:

SEMIFUSE.PAS

- Uitvoer met een ondersteunende en controlerende functie ;
- uitvoer voor initialisatie-doeleinden.
3.3.4.1 Controlerende en ondersteunende uitvoer
uitvoer naar het beeldscherm

Het invoeren van gegevens in het programma, tijdens excecutie,
is gebaseerd op het vraag-en-antwoordprincipe. Het programma
is daarbij zoveel mogelijk beveiligd tegen verkeerde invoerhandelingen • Indien er sprake is van een verkeerde handeling
dan wordt daarvan geen foutmelding gegeven; in plaats daarvan
wordt de invoervraag opnieuw op het beeldscherm geprojecteerd
totdat de juiste handeling is verricht.
Berekeningen die het programma uitvoert kunnen tussentijds op
het beeldscherm worden geproj ecteerd. De resultaten van berekeningen worden direct op het scherm geprojecteerd indien deze
informatie bij de volgende invoerhandeling van belang is.
Resultaten van berekeningen kunnen ook op commando op het
scherm worden geprojecteerd indien er behoefte is om deze
gegevens te controleren.
De gebruiker wordt op bepaalde plaatsen in het programma,
tijdens excecutie, grafisch ondersteund. Dit is in het programma gerealiseerd door gebruik te maken van de grafische
tooIbox. De routines die verantwoordelijk zijn voor deze
uitvoer zijn ondergebracht in de volgende files :
-

GDRIVER.PAS ;
GSHELL.PAS ,
GKERNEL.PAS ;
GWINDOW.PAS

.

uitvoer naar een datafile

De resultaten van de berekeningen van de celspecifieke gegevens van alle cellen, die gedefinieerd zijn in het submodelleringsgebied, worden opgeslagen in een datafile met de naam
"NUMOUMP • OUT" . Deze gegevens kunnen achteraf gebruikt worden
voor het uitvoeren van een eindcontrole. De inhoud van deze
datafile kan met behulp van een texteditor gelezen en eventueel bewerkt worden. De inhoud kan dan afgedrukt worden op een
printer.
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3.3.4.2 uitvoer voor initialisatiedoeleinden

Nadat in EMTP een simulatie is uitgevoerd zullen de resultaten
van die simulatie verwerkt en bewerkt moeten worden om er
vervolgens twee of drie dimensionale grafieken van te kunnen
maken. In het pascal-programma worden twee datafiles aangemaakt die na de simulatie van de EMTP invoerfile worden gebruikt bij de verwerking van de EMTP output. Deze files zijn :
- 3DINIT.DAT ;
- 3DDENS.DAT
In de datafile 3DINIT.DAT staat de volgende informatie
{ Dl D2 D3 }
- Het aantal lagen waarin het submodelleringsgebied is verdeeld. ( Dl )
- Het aantal cellen waaruit een laag bestaat ( D2 ).
- informatie over de stroomverdeling ( D3 ). Indien voor een
homogene stroomverdeling wordt gekozen is D3 = 0, In alle
andere gevallen is D3 = 1.
In de datafile 3DDENS.dat staat informatie om van een stroomverdeling een stroomdichtheidsverdeling te maken. In deze file
staan van iedere geleidercel het oppervlak van het celvlak
loodrecht op de x-richting (zie figuur 2.5).
{ A1,1
A1,2
A1,3

..

}
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3.3.5 De EMTP invoerfile

In hoofdstuk 2 is behandeld, hoe een EMTP invoerfile is opgebouwd, hoe de EMTP invoercode van de thermische en elektrische
netwerken van de verschillende basiscelmodellen eruit zien en
hoe de verschillende netwerken aan elkaar gekoppeld worden.
Omdat een submodelleringsgebied, dat voor simulatie in EMTP in
aanmerking komt, vaak in vele honderden basiscellen wordt
verdeeld, is het van belang om een goede en efficiente administratie bij te houden van iedere cel voor de verwerking in het
enorme elektrische en thermische netwerk. Het pascal-programma
heeft als doel deze administratie te verzorgen met als uiteindelijk resultaat een invoerfile waarmee de simulatie in EMTP
kan worden uitgevoerd.
De taken die het pascal-programma moet uitvoeren zijn
- Het koppelen van de basiscelmodellen.
- Het produceren van een datafile waarop het complete thermische en elektrische netwerk is opgeslagen klaar om in EMTP
gesimuleerd te kunnen worden.
De

koppelmechanismen,

die

besproken

Z1Jn

in

de

paragrafen

1.4.5 en 1.4.6, worden in de volgende procedures uitgevoerd.

Het koppelen van cellen in dezelfde laag en de koppeling van
de verschillende lagen onderling worden gerealiseerd in de
volgende procedures (zie bijlage 3.1) :
- connection nodes
- connection=nodes_steadyst

{ voor het thermische netwerk };
{ voor het elektrische netwerk}.

Het koppelen van cellen met de grenzen van het submodelleringsgebied worden gerealiseerd in de volgende procedures :
- calc nodes to ground
- calc-nodes-to-ground steadyst

-

-

-

-

{ thermische netwerk };
{ elektrische netwerk}.

De EMTP inputfile die het pascal-programma aanmaakt wordt op
disk opgeslagen onder de naam :
- EMTP.INP .
Deze datafile
gecreëerd.

wordt

met

behulp

- init emtp inputfile ;
- write emtp inputfile i
finish- emtp- inputfile.
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van

de

volgende

procedures

3.4 Het pascal-programma KULTIPLOT.PAS
3.4.1 Inleiding

De belangrijkste taak van dit pascal-programma is om de resultaten van een simulatie in EMTP geschikt te maken voor grafische verwerking. De uitvoer van een EMTP simulatie bestaat uit
een groot aantal knooppuntspanningen en takstromen die na
iedere tijdstap door EMTP zijn berekend. Deze gegevens worden
per tijdstap opgeslagen in een EMTP ouputfile.
De knooppuntspanningen en takstromen die in de EMTP resultaten
zijn verwerkt worden beschreven in paragraaf 2.4.
Met de informatie die opgeslagen is in deze file is het mogelijk twee- en drie-dimensionale grafieken te produceren als
functie van plaats en tijd. uit de outputfile moet dan de
juiste informatie gehaald worden om een bepaalde grafiek te
maken.
3.4.2 Grafieken

Met behulp van het programma MULTIPLOT . PAS wordt uit de EMTP
outputfile de numerieke informatie gefilterd waarmee de volgende grafieken kunnen worden geproduceerd
- De temperatuur van een willekeurige cel als functie van de
tijd. T(cel,t)
- De temperatuur van een willekeurige cel als functie van de
plaats en de tijd. T(cel,laag,t) {2d}
- De temperatuur verdeling in een laag met als parameter de
tijd. T(x,y,t). {3d}
- De elektrische stroom door een willekeurige cel als functie
van de tijd. I(cel,t)
- De stroomdichtheidsverdeling in
parameter de tijd. J(x,y,t) {3d}

de

geleiderlaag

met

als

- De stroomverdeling in de geleiderlaag met als parameter de
tijd. I(x,y,t) {3d}
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3.4.3 De verwerking van gefilterde informatie

De gefilterde numerieke data wordt, afhankelijk van het type
grafiek, opgeslagen in de volgende datafiles :
- 3DDATA.DAT
- 2DDATA.TIM
- 2DDATA.PLC

{ 3d numerieke data } ;
{ 2d numerieke data als functie van de tijd } ;
{ 2d numerieke data als functie van de plaats }.

De inhoud van de file 3DDATA.DAT bestaat uit één kolom data.
Iedere waarde stelt een celtemperatuur of een celstroom voor
per tijdseenheid in een laag. In het voorbeeld van figuur 3.1
zijn dat dus twintig waarden.
De inhoud van de file 2DDATA.TIM bestaat uit meerdere datakolommen.
- Één tijdkolom, iedere waarde vertegenwoordigt een tijdstap;
- De kolommen van één of meerdere cellen per laag, iedere
waarde vertegenwoordigt een temperatuur of stroom.
De inhoud van de file 2DDATA.PLC bestaat uit meerdere datakolommen.
- Één tijdkolom, ieder waarde vertegenwoordigt een tijdstap;
- Één celkolom van iedere laag, iedere waarde vertegenwoordigt
een temperatuur of stroom.
opmerking :
In het programma MULTIPLOT.PAS wordt gevraagd naar een celnummer daarmee wordt het volgende bedoeld (zie figuur 3.1 ):
cel(l,l)
cel(1,2)
cel(1,3)
cel(1,4)
cel(2,1)
cel(2,2)

=
=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
6 etc.
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Om van numerieke data twee- en drie-dimensionale plots
maken wordt gebruik gemaakt van twee software pakketten :

te

- Mathematica 2.0 ;
- Harvard graphics 3.0 .
Het eerste pakket wordt gebruikt voor het produceren van driedimensionale grafieken. Het tweede pakket voor twee-dimensionale grafieken.
opmerkingen :
Voor de sourcefile
bijlage 3.2

van

het

programma

MULTIPLOT.PAS

zie

de

In bijlage 3.3 staat de gebruikershandleiding met alle gegevens die nodig zijn voor het starten van een ontwerpprocedure
tlm de grafische uitvoer van de simulatieresultaten.
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4 Simulaties
4.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 is beschreven hoe het modelleringsgebied van
een smeltpatroon wordt bepaald. Binnen dit modelleringsgebied
wordt een submodelleringsgebied gekozen waarvan een EMTP model
wordt gemaakt. Het submodelleringsgebied van de zekering van
de firma SIBA ( zie bijlage 1.1),
dat in aanmerking komt om
gesimuleerd te worden, is geschetst in figuur 4.1 (het gearceerde gebiedje). In figuur 4.2 is het gebiedje vergroot
weergegeven. In deze afbeelding zijn tevens de verwerkte materialen en de afmetingen in [rom] aangegeven.

...
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~
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figuur 4.1: Het modelleringsgebied
van de smeltveiligheid.

en

submodelleringsgebied

y
.......................

0.83

~x

keramiek
zand
zilver

6

4
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figuur 4.1: Het submodelleringsgebied.
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De simulatie wordt in principe uitgevoerd met een sinusvormige
wisselstroom. Indien in het gebied, waar de overstromen laag
zijn en de aanspreektijden lang, simulaties worden gedaan kan
voor een constante gelijkstroom worden gekozen. De waarde van
deze gelijkstroom moet dan overeenkomen met de de effectieve
waarde van de te vervangen wisselstroom.
De resultaten kunnen gecontroleerd worden a . h. v . de stroomtijd karakteristiek die de fabrikant levert bij dit type
smeltpatroon (zie bijlage 1.1).
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4.2 De I-t curve

In de stroom-tijd-karakteristiek wordt het verband aangegeven
tussen de overstroom door de smeltpatroon beginnende op tijdstip t=o seconden en de tijd die vervolgens verstrijkt tot het
moment dat deze overstroom wordt onderbroken.
De fabrikant bepaalt door metingen de I-t karakteristiek van
een patroon. Deze metingen worden uitgevoerd met een wisselstroom. Bij een bepaalde stroomwaarde wordt dan een tijd
gemeten waarbij de smeltgeleider doorsmelt. Dat doorsmelten
gebeurt indien de temperatuur van het zilver de smelttemperatuur van 960 Co heeft bereikt. Omdat iedere patroon andere
materiaaleigenschappen heeft ten gevolge van bijvoorbeeld
wisselende omstandigheden tijdens het fabrikageproces zal er
een zekere mate van spreiding zijn •
Door de meting voor een bepaalde stroomwaarde meerdere malen
uit te voeren kan een indruk worden verkregen van deze spreiding. De gemiddelde waarde van die spreiding levert dan voor
een bepaalde stroomwaarde een punt op de I-t karakteristiek
op. (zie bijlage 1.1)
De I-t gegevens van de fabrikant bestaan uit twee delen :
- I als functie van tm
- De waarde van de smeltintegraal als functie van tm.
Voor grote tot zeer grote stromen is de smelttijd afhankelijk
van de stroomvorm. De fabrikant levert daarom voor grote
overstromen de waarde van de smeltintegraal met de betreffende
smelttijd tm . Hieruit kan dan voor bijvoorbeeld een sinusvormige 50 Hz stroom de effectieve waarde van de bij tm behorende
stroom worden uitgerekend. zie formule 4.1
tin

Jo i

tin

2

(t) dt

=

Jo î

2

sin2 (100x t)

dt

(4.1)

De effectieve waarden van de stromen, berekend m.b.v. de
smeltintegraal en de gegevens van de fabrikant voor sinusvormige 50 Hz stromen, leveren de I-t karakteristiek op die staat
afgebeeld in paragraaf 4.4 ( De curve van de fabrikant)
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I Si

2

(t)dt [A 2 s]

I tm

II

ems]

[A]

7600

1

2756

10200

4

1579

11300

5

1503

15870

10

1260

I

tabel 4.1 De berekend waarden van de effectieve stroom uit de
smeltintegraal gegevens van de fabrikant.

4.3 De uitvoering

Tijdens de ontwerpprocedure op de PC wordt het submodelleringsgebied in cellen opgedeeld. De keuze van het aantal lagen
en de verdeling daarvan in cellen is in EMTP gebonden aan een
maximum van ongeveer 1000 cellen. Het is daarom noodzakelijk
en goede en efficiënte laag- en celverdeling te realiseren.
De laagverdeling

De eisen die gesteld worden aan de laagverdeling zijn
De dikte van de lagen waarin het submodelleringsgebied wordt
verdeeld moet zodanig gekozen worden dat het temperatuurverloop in het submodelleringsgebied een zo continu mogelijk
verloop laat zien bij de grootst mogelijke temperatuursverandering dT/dz (zie figuur 4.2). Het criterium dat gebruikt
wordt voor de bepaling van de dikte van de laag is de diffusie
of indringdiepte.
De grootte en de tijdsduur van de warmtestroom naar het zand,
die onstaat ten gevolge van de elektrische stroom in de zilveren smeltgeleider op de plaats van de vernauwingen, zal afhangen van de grootte van de elektrische stroom en de aanspreektijd van de patroon. Omdat warmtetransport zich gedraagt als
een diffusie-verschijnsel zal, indien de elektrische stroom
groot is en de aanspreektijd klein, de warmtestroom minder
diep het zand binnen dringen dan wanneer de elektrische stroom
klein en de aanspreektijd groot is.
Indien de diffusiediepte in een materiaal groot is t.o.v. de
materiaal laagdikte in het submodelleringsgebied is de dT/dz
klein en kan dan worden volstaan met één laag waarvan de dikte
overeenkomt met de dikte van de materiaal laag in het submodelleringsgebied. Tijdens de ontwerpprocedure wordt daarom gekozen voor één zilverlaag met een dikte van 0.065 mmo
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Indien de diffusiediepte in het materiaal klein is t.o. v de
dikte van de materiaallaag in het submodelleringsgebied moet
de materiaallaag in meerdere lagen opgedeeld worden vanwege de
grote dT/dz. Deze verdeling moet dan plaats vinden binnen de
diffusiediepte.
In de figuur 4.4 staat een voorbeeld geschetst van het temperatuurverloop in de zandlaag van het submodelleringsgebied
voor een bepaalde overstroom en aanspreektijd. Hierin is de
diffusiediepte aangegeven en een mogelijke verdeling van de
zandlaag in drie lagen. A.h.v het temperatuurverloop zal
duidelijk zijn dat de discretisatie van de zandlaag in lagen
binnen de diffusiediepte zal moeten plaatsvinden.

T

t

TO

d

--.- Z

4

figuur 4.4: Temperatuurverloop
de 4mm dikke zandlaag.

in

In tabel 4.2 staan de diffusiediepten in zand voor verschillende overstromen met de bijbehorende aanspreektijden. De
overstromen en aanspreektijden zijn bepaald uit de I-t karakterstiek van de fabrikant. De diffusiediepte wordt bepaald met
behulp van de volgende benaderingsformule

() ( tm)

=

À
= y.c

";12. a. tm

(4.2)

Opmerking :
De parameter a wordt volledig bepaald door de materiaaleigenschappen van het zand.
Voor de afleiding van deze benaderingsformule zie bijlage 4.1.
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I [A]

tm [sJ

ó [mm]

5000

0.0017

0.068

3000

0.0025

0.082

2000

0.0036

0.098

1750

0.004

0.104

1500

0.005

0.116

1250

0.01

0.164

1000

0.08

0.464

800

0.7

1.4

500

9.5

5.1 > 4

200

> 10000

»

4

tabel 4.2: Diffusiediepten in zand.
Opmerking
Omdat de diffusiediepte voor stromen van 200 en 500 Ampère
groter is dan de dikte van de zandlaag in het submodelleringsgebied ( > 4 mm ) moeten voor de correctheid één of meerdere
keramische lagen worden toegevoegd. De keramische laag wordt
in deze simulatie niet meegenomen vanwege het feit dat naarmate de dikte van de lagen, waarin het submodelleringsgebied
wordt verdeeld groter wordt, de nauwkeurigheid van het model
afneemt. Een logisch gevolg hiervan zou zijn om het modelleringsgebied in meer lagen te verdelen. Het aantal lagen is in
deze simulatie gebonden aan een maximum van 4.
Voor de twee genoemde stromen zal rekening gehouden moeten
worden met een afwijking in de resultaten van de simulatie.
De discretisatie van de zandlaag in lagen is afhankelijk van
de diffusiediepte ó (tm). De verdeelsleutel voor de verdeling
van de zandlaag is
- laag1
- laag2
- laag3

0.2ó(tm)
0.4ó(tm)
0.4ó(tm)

De maximale diffusiediepte is gelijk aan de dikte van de
zandlaag in het submodelleringsgebied en is dus 4 mmo In tabel
4.3 staat de verdeling van het submodelleringsgebied in lagen
met daarin de dikte van de verschillende lagen vermeld.
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I [A]

11: zilver
[mm]

12: zand
[mm]

13: zand
[mm]

14: zand
[mm]

200

0.065

0.8

1.6

1.6

500

0.065

0.8

1.6

1.6

800

0.065

0.28

0.56

0.56

1000

0.065

0.0928

0.1856

0.1856

1250

0.065

0.0328

0.0656

0.0656

1500

0.065

0.0232

0.0464

0.0464

1750

0.065

0.0208

0.0416

0.0416

2000

0.065

0.0196

0.0392

0.0392

3000

0.065

0.0164

0.0328

0.0328

5000

0.065

0.0136

0.0272

0.0272

tabel 4.3: De laagdikten in het modelleringsgebied.

De celverdeling in een laag

Als basis voor de celverdeling wordt de zilverlaag gebruikt.
De eisen die gesteld worden aan de verdeling zijn :
- De vorm van het gat in het submodelleringsgebied moet
nauwkeurig mogelijk benaderd worden;
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- Het gebied in het submodelleringsgebied waar een grote
dT/dx, dT/dy en een dI/dx, dl/dy verwacht wordt ( zie figuur
4.2 , in de buurt van de vernauwing ) moet de celverdeling
zodanig zijn dat de temperatuurverdeling en stroomverdeling
een continu verloop vertoont.
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De zilverlaag wordt verdeeld in 10*18 cellen. De verdeling van
de zilverlaag met daarin de benaderde vernauwing staat afgebeeld in figuur 4.5
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figuur 4.5: De celverdeling van de zilverlaag met vernauwing.

Opmerking :
De overige lagen waarin het submodelleringsgebied is verdeeld
worden automatisch volgens hetzelfde roosterpatroon als de
zilverlaag in cellen verdeeld.
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De keuze van de rekenstap

Voor de maximale simulatietijd wordt een tijd aangehouden die
ongeveer overeenkomt met de aanspreektijd die de fabrikant
opgeeft in de I-t karakteristiek. Door middel van "trail en
error" is de grootte van de rekenstap bepaald. Bij iedere
overstroomwaarde uit de tabel 4.3 is de simulatie twee maal
uitgevoerd met resp. een rekenstap van At = tm/200 [sJ en At =
tm/2000 [sJ. De resultaten vertoonden nagenoeg geen verschillen. Alleen bij de simulaties met een overstroom van 1000
A traden er afwijkingen op. Dit heeft te maken met het feit
dat één periode van de sinusvormige overstroom in maar 40
tijdstappen werd opgedeeld bij een rekenstap van tm/200 [sJ.
Dit bleek achteraf te weinig te zijn.
In tabel 4.4 volgt een overz icht met welke stroomvormen en
stroomwaarden de simulaties zijn uitgevoerd. Daarbij moet
worden opgemerkt dat de stroom door het submodelleringsgebied
een fractie is van de totale stroom door de smeltgeleider.

I [A]

I submod [A]

bron

200

4.54

DC

500

11. 36

DC

800

18.18

DC

1000

22.72

AC

1250

28.41

AC

1500

34.09

AC

1750

39.77

AC

2000

45.45

AC

3000

68.18

AC

5000

113.6

AC

tabel 4.4 De stroomwaarden waarmee de simulaties zijn uitgevoerd.
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4.4 De resultaten

De I-t karakteristiek
Nadat een simulatie is uitgevoerd kan uit het simulatieresultaat het moment bepaald worden waarop het zilver de smelttemperatuur bereikt. De cel die als eerste deze temperatuur
bereikt zal zich bevinden in de vernauwing ( hot spot ). De
cellen die daarvoor in aanmerkingen komen worden aangeduid met
de coördinaten (10,15), (10,16), (10,17),(10,18).
De smelttijd of aanpreektijd met de bijbehorende overstroom
levert dan een punt op de I-t karakteristiek. Voor alle overstroomwaarden uit de tabel 4.4 levert naast de curve van de
fabrikant de volgende I-t karakteristiek op :

90

De I-t karakteristiek
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In de volgende tabel staan de stroom-tijd waarden met de
daarbij behorende hotspot-temperaturen van de zilverlaag en de
overige drie zandlagen. Tevens is stroomwaarde door de hotspot
op het moment van doorsmelten genoteerd.

I
[A]

tm
[sJ

T-hotsp
L1 [CO]

T-hotsp
L2 [CO]

T-hotsp
L3 [CO]

T-hotsp
L4 [CO]

[A]

200

254

962

810

539

179

1,12

500

2.2

956

272

22

1,1

2,85

800

4.30e-1

957

355

38

2.6

4,49

1000

1. 07e-1

958

428

101

14,1

7,07

1250

2.54e-2

953

506

200

48

9,86

1500

5.22e-3

957

455

60

4,8

11,87

1750

4.23e-3

961

417

51

3,9

13,48

2000

3.65e-3

948

396

47

3,5

14,5

3000

2.52e-3

949

372

39

2,7

16,9

5000

1.66e-3

943

353

34

2,1

19,8

IIeell

tabel 4.5: Simulatie resultaten.
Uit deze tabel is de volgende grafiek ontstaan. Hierin is de
stroom uitgezet tegen de temperatuur van hotspots in de eerste
zandlaag. Hierbij moet worden opgemerkt dat de dikte van de
zandlagen afhankelijk is van de diffusiediepte.
temperatuurverloop van cel (10,18) in zandlaag 1 als functie van I,tm

T [Cl

800
600

400
200

o

100

1,000

I [A)
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10,000

De grafieken

In bijlage 0 z1Jn de resultaten van de simulaties in de vorm
van grafieken weergegeven. De typen grafieken die gebruikt
worden staan beschreven in paragraaf 3.4.2.
De twee-dimensionale plots bestaan uit meerdere curven. Iedere
curve geeft weer het temperatuurverloop van een cel als
functie van de tijd of de stroom door de cel als functie van
de tijd. Iedere cel wordt aangeduid met zijn coördinaten.
In figuur 4.5 is de celverdeling van het submodelleringsgebied
te zien met daarin de coördinaat-aanduiding van iedere cel.
In de twee-dimensionale plots bevinden zich meerdere curven.
De verzamelingen van celcurven die in één plot staan zijn
aangegeven in figuur 4.7. De cellen die zich bevinden in één
van de drie gearceerde gebieden zijn terug te vinden in één
plot.
In bijna alle plots wordt de celstroom door cel (10,18) als
referentie gebruikt. De curve die bij een bepaalde cel hoort
wordt bepaald door de plaats van het coördinaat van de cel in
de rij onder de stroomwaarde (zie bijvoorbeeld een twee-dimensionale plot uit bijlage 0). De cel met de hoogste temperatuur
of grootste stroom staat geheel links.

figuur
cellen.

4.7:

Gegroepeerde

De laag waaruit een cel afkomstig is kan in de plots op twee
manieren worden aangegeven :
- Door de naam van de laag. Dit komt voor indien alle cellen
in de plot uit dezelfde laag afkomstig zijn. ( zilver,
zand1, zand2, zand3 )
- Door een code. Indien de cellen in de plot uit verschillende
lagen afkomstig zijn.
-11 = zilver
-12 = zandlaag 1
-13 = zandlaag 2
-14 = zandlaag 3
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De drie-dimensionale plots geven het temperatuurverloop of het
stroomdichtheidsverloop in een laag op een bepaalt tijdstip.
Alle van belang zijnde gegevens staan bij de plot genoteerd.
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten besproken.
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5 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden voor zover mogelijk conclusies getrokken uit de simulaties die gedaan zijn met het in hoofdstuk 4
beschreven model van het submodelleringsgebied. De resultaten
van die simulaties zijn eveneens in hoofdstuk 4 getoond.
Voordat de conclusies kunnen worden besproken moet nog worden
opgemerkt dat de simulatieresultaten alleen vergeleken kunnen
worden met de I-t curve die de fabrikant van de betreffende
smeltveiligheid heeft geleverd. Omtrent de temperatuurverdeling en de stroomverdeling in de patroon zijn in dit stadium
van het onderzoek nog geen vergelijkbare resultaten bekend.
5.1 Conclusies I-t curve

In figuur 4.6 is de I-t karakteristiek van de fabrikant en van
het model weergegeven. Hieruit kunnen de volgende conclusies
worden getrokken
Het verloop van de curve van het model komt overeen met die
van de fabrikant. In het gebied waar de overstroom groot is (
I >= aOOA ) wordt de curve van de fabrikant het beste benaderd. In het gebied van de lage overstromen I < aOOA onstaat
een afwijking t.o.v de curve van de fabrikant. De oorzaak van
deze afwijking is mogelijk als volgt te verklaren :
In het model wordt de invloed van de eindcontacten niet meegenomen. Met behulp van de formule 4.2 is een indruk te krijgen
van de indringdiepte of diffusiediepte in het zilver. De
afstand van de hotspot in het submodelleringsgebied tot het
eindcontact is 21.5 mm (zie figuur 4.1). Door deze afstand als
diffusiediepte te nemen kan er berekend worden na welke tijd
de invloed van de eindcontacten merkbaar zal zijn. Voor het
gebruikte zilver in koude toestand (TO) zal volgens deze
fomule na 220ms de invloed van de eindcontacten merkbaar zijn.
Hierbij moet met klem worden opgemerkt dat bij de afleiding
van deze formule geen rekening is gehouden met allerlei randverschijnselen (zie bijlage 4.1). Deze waarde kan daarom
gezien worden als een ondergrens.
De invloed van de eindcontacten is merkbaar in het lage overstroomgebied waar de aanspreektijden variëren van enkele
seconden tot enkele duizenden seconden. In dit gebied wijkt de
I-t curve van het model af van die van de fabrikant. De modelcurve wijkt juist naar "onderen" af omdat het model zijn
warmte niet kwijt kan vanwege het feit dat de invloed van de
eindcontacten niet is meegenomen in het model met als gevolg
dat de smelttemperatuur van het zilver eerder worden bereikt.
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In het model is de invloed van de keramische laag en de invloed van warmtetransport door convectie van de keramische
laag naar de omgeving niet meegenomen.
In tabel 4.2 zijn de diffusiediepten ó(tm) uitgerekend in de
zandlaag bij een bepaalde stroom- en aanspreektijd. Het blijkt
dat de diffusiediepte bij een stroom van 500A groter is
dan
de dikte van de zandlaag en bij een stroom van 200A zeer veel
groter is dan de dikte van de zandlaag. In het overstroomgebied tot ongeveer 500A moet, afhankelijk van de stroom en
aanspreektijd, rekening worden gehouden met de invloed van de
keramische laag en met convectie.
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5.2 Conclusies twee- en drie-dimensionale grafieken

Met het model van het submodelleringsgebied zijn simulaties
uitgevoerd voor tien verschillende stroomwaarden (zie tabel
4.4). Van deze tien simulaties zullen in dit deel de belangrijkste simulaties worden besproken waarin de eigenschappen
van het model tot uiting worden gebracht. De simulaties die
aan de orde komen zijn de simulaties voor de volgende stroomwaarden; SOOA, lOOOA, l250A. De resultaten zullen besproken
worden a.h.v. grafieken. Als eerste zullen de drie-dimensinale
plots behandeld worden gevolgd door de twee-dimensionale
plots.

De drie-dimensionale plots :

Het tijdstip dat gekozen is als momentopname voor het maken
van een drie-dimensionale plot, voor iedere stroomwaarde, is
het tijdstip waarop het zilver de smelttemperatuur bereikt.
Van iedere simulatie wordt in alle lagen grafisch, m.b.v. het
programma Mathematica, de temperatuurverdeling bepaald en in
de zilverlaag wordt tevens de stroomdichtheidsverdeling bepaald.
Door nu de lagen van de verschillende simulaties met elkaar te
vergelijken kunnen de volgende conclusies worden getrokken. De
drie-dimensionale plots staan in bijlage 0 .
De temperatuurverdeling

De zilverlaag :
uit de plot Al blijkt dat bij een grote stroom (1250A) en een
korte aanspreektijd de warmte die ontwikkeld wordt in de vernauwing moeilijk kan worden afgevoerd naar de omgeving. Dit
resulteert in een temperatuurtoename op de plek waar de vernauwing zich bevindt. Dit in tegenstelling tot A2 waar de
overstroom (SOOA) lager is en de aanspreektijd langer. De in
de vernauwing ontwikkelde warmte kan makkelijk aan de omringende zilvercellen en zandcellen worden afgestaan.
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De zandlaag 1 :
uit de plot Al is tevens te zien dat de vorm van het temperatuurverloop in de eerste zandlaag bepaald wordt door het
temperatuurverloop van de aangrenzende zilverlaag. De warmtestroom naar het zand dat zich bevindt onder het zand in de
zilverlaag is klein. Dit zand zal dus nauwelijks in temperatuur stijgen.
Het temperatuurverloop van de zandlaag 1 uit plot A2 wijkt af
van het temperatuurverloop van de aangrenzende zilverlaag.
Hier is duidelijk de koelende werking van het gat waar te
nemen. De warmte die ontwikkeld is in de zilverlaag kan goed
worden afgevoerd naar de omgeving. Het zand heeft een koelende
werking op met name de vernauwing en de randen van het gat in
de zilverlaag.

De zandlaag 2 en zandlaag 3 :
De vorm van het temperatuurverloop is in de tweede zandlaag
en derde zandlaag, voor alle stroomwaarden, gelijk aan de vo:m
van zandlaag 1. De gemiddelde temperatuur in een zandlaag 1S
uiteraard lager naarmate de laag verder verwijderd is van de
zilverlaag (A3).

De stroomdichtheidsverdelinq

De zilverlaag :
De vorm van de stroomdichtheidsverdeling is voor alle stroomwaarden gelijk. Alleen de grootte van de stroomdichtheid zal
vanzelfsprekend per simulatie verschillen.
De "staartjes" die in de verdeling te zien zijn (A4) ontstaan
ten gevolge van eindige discretisatie van de zilverlaag.
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De twee-dimensionale plots :

De twee-dimensionale plots zlJn weergegeven als functie van de
tijd. In paragraaf 4.4 is beschreven hoe de plots zijn samengesteld. De afbeeldingen van de verschillende simulaties
worden ook hier per laag met elkaar vergeleken.
De temperatuurverdelinq

De zilverlaag :
In A5 (1250A) is te zien dat de temperatuur in de hotspot
(10,18) naijlt op de stroom. De temperatuurtoename in de
hotspot wordt veroorzaakt door de warmte-ontwikkeling op die
plaats ten gevolge van de elektrische stroom. De temperatuurtoename in cel (2,18) heeft twee oorzaken, namelijk de warmte
ontwikkeling in die cel tengevolge van de elektrische stroom
en het warmtetransport naar die cel ten gevolge van een hogere
temperatuur van de omringende cellen. Aan het faseverschil, in
vergelijking met de curve van de hotspot, is te zien dat de
bijdrage van warmtetransport groter is dan de bijdrage ten
gevolge van de warmte ontwikkeling in de eigen cel.
De temperatuurverschillen tussen de cellen onderling zijn het
grootst net na het maximum van de stroom, en het kleinst net
na de nuldoorgang van de stroom. De opgaande flank van bijvoorbeeld de hotspot-curve is stijler dan de neergaande flank.
Dit heeft te maken met het feit dat tijdens een toename van de
stroom er een snelle opwarming van de hotspot plaats vindt en
dat tijdens een afnemende stroom deze ontwikkelde warmte
afgegeven moet worden aan de omgeving. Dat proces verloopt
langzamer. Dat de ontwikkelde warmte niet volledig afgegeven
kan worden blijkt uit de stijging van de gemiddelde temperatuur van alle curven (zie ook AG). In plot AG (1000A) is te
zien dat de top-top waarde van de temperatuurcurven toeneemt
naarmate de tijd verstrijkt. Indien in de omgeving van een
bepaalde cel de gemiddelde temperatuur stijgt zal deze cel
moeilijker zijn warmte kunnen afgeven aan die omgeving i er
wordt dan netto meer warmte in de cel ontwikkeld dan dat er
afgegeven wordt aan de omgeving. Dit resulteert in een explosieve toename van de temperatuur.
De vorm van het temperatuurverloop in de zandlagen 1 tlm 3
komt voor iedere simulatie overeen met het temperatuurverloop
in de zilverlaag. Naarmate de zandlaag verder verwijderd is
van de zilverlaag laten de curven een geleiderlijker verloop
zien dit heeft te maken met het feit dat zand een slechtere
warmtegeleider is dan zilver (A?).
De plot A8 bevat vier curven. Deze curven geven het temperatuurverloop weer als functie van de tijd van de cel(10,18) in
alle vier de lagen. Hierin is duidelijk de faseveschuiving te
zien van de onderlingen lagen. Deze faseveschuiving is groter
naarmate de dikte van de betreffende zandlaag toeneemt.
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De stroomverdeling

In plot A9 zijn de celstromen weergegeven door de betreffende
cellen. Uit deze plot blijkt dat de stroom door de hotspot
(10,18) het grootste is.
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5.3 Aanbevelingen

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van aanbevelingen die van dienst kunnen zijn bij eventuele vervolgstudies
in het kader van dit onderzoek.

Het kiezen van een ander submodelleringsgebied

In het modelleringsgebied van figuur 4.1 kan een ander submodelleringsgebied gekozen worden waarmee een simulatie kan
worden uitgevoerd. In de onderstaande figuur is een voorbeeld
gegeven van een nieuw submodelleringsgebied. Hierbij is de
lengte van het submodelleringsgebied van figuur 4.1 vergroot
tot het eindcontact. Met dit model kan dan de invloed van de
eindcontacten worden meegenomen in de simulering. Hierbij moet
wel worden opgemerkt dat het vergroten van het submodelleringsgebied leidt tot een onnauwkeuriger model vanwege het
beperkte aantal cellen waarin het subrnodelleringsgebied kan
worden opgedeeld.
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De eindcontacten

De thermische invloed van de eindcontacten is in EMTP te
modelleren met een TACS gestuurde spanningsbron. Indien het
verband bekend is tussen de warmtestroom van de smeltpatroon
naar de eindcontacten enerzijds en de toename van de temperatuur van de eindcontacten anderzijds kan met behulp van de
standaard TACS tabel functie in combinatie met een TACS gestuurde spanningsbron het eincontact gemodelleerd worden. Dit
kan op twee manieren namelijk door alle cellen van het submodelleringsgebied die grenzen aan het eindcontact afzonderlijk
te voorzien van zo'n netwerkmodelletje of afhankelijk van de
nauwkeurigheid het complete contactvlak te voorzien van één
netwerkmodel.

Het convectie model

De warmte die de smeltpatroon verlaat via de keramische behuizing zal door middel van convectie overgedragen worden op de
omgevingslucht. Dit is een moelijk te modelleren proces. Er
bestaan emperische relaties die deze overdracht beschrijven
afhankelijk van de geometrie en van de soort convectie (vrije
of gedwongen convectie in een vrije of begrensde ruimte).
Met deze emperische relaties kan een verband worden gevonden
tussen de hoeveelheid warmte die door het keramiek naar de
omgeving stroomt en de hoeveelheid warmte die opgenomen wordt
door de lucht. Het verschil resulteert in een temperatuursverhoging direct op het oppervlak van de behuizing. Dit kan
gemodelleerd worden met behulp van een TACS gestuurde spanningsbron in combinatie met een TACS tabelfucntie. Het probleem kan dan op dezelfde wijze benadert worden zoals beschreven staat bij de eindcontacten.
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Bijlage 1.2 Soortelijke weerstand zilver.

ELECTRICAL RES ISTIVITY OF ALUMIN IlR-1 , COPPER, GOLD, AND SILVER
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Bijlage 1.3 Thermische geleidbaarheid zand keramiek en zilver.
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Bijlage 1.4 Soortelijke warmte zand keramiek en zilver
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y

keramiek

zand

zilver

BIJLAGE 2.2a EMTP invoerfile ,voorbeeld submodelleringsgebied.

BEGIN NEW DATA CASE
$PREFIX, //NODE_1213A/AREND2/
$SUFFIX, .dat
C ***************************************************************************
C *
*
C * A simulation of the temperature distribution inside a fuse with EMTP.
*
C * The fuse is devided into layers and every layer is devided into celIs. *
C * Material_cells are constructed with two include files per cello
*
C *
*
C * vakgroep
Elektrische Energie systemen (E.G)
*
C * writer
Arend van de Poll
*
C * program date
mrt 1994
*
C * version
1.0
*
C * supervision
X.Z Meng and J.G.J Sloot
*
C * tel
040-473898
*
C

*

*

C * node name : ##AXYZ
*
C *
A
layer identification
*
C *
XY
coordinates for cell identification (upper_right_corner) *
C *
Z
node identification seen from centre of the cell ,
*
C *
L
left node from centre
*
C *
R
right
*
C *
M
centre
*
C *
U
up
*
C *
D
down
*
C *
F
forward
*
C *
B
backward
*
C *
*
C ***************************************************************************
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567f
POWER FREQUENCY
.500E+2
C DELTAT----TMAX----XOPT----COPT--EPSILN--TOLMAT--TSTART
FORMAT
Ef
1.0E-l 1. OE+l
C --IOUT---IPLOT--IDOUBL--KSSOUT--MAXOUT----IPU---MEMSEV----ICAT--NENERG--IPR~
1
20
$COMMENT
$LISTOFF
TACS HYBRID
$DUMMY,USOOOl
C *************************************************************************
C * ELECTRICAL NETWORK FOR CURRENT DISTRIBUTION
1
material
: silver
C * layer number
C * amount of cells : 2 * 2
C *************************************************************************
/TACS
C

C current to TACS variabIe
C

91X0101L
91X0101R
91X0101U
91X0101D
C

C current to OUTPUT
C

33XO.1.01-L
/BRANCH
C :~g!~~~f~~~BUS3--BUS4--~~~~~~L-----C----#00004X0101M
1.lE+l

#00005X0101M
#00006X0101M
'SWITCH
BUS1--BUS2-X0101L#00003
X0101R#00004
X0101U#00005
X0101D#00006
#00007X0101M
X0101RX0201L
X0101UX0102D
'SOURCE
'TACS
~

1.lE+l
1.1E+l
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

current to TACS variabIe

~lX0102L

11X0102R
~lX0102U

11X0102D
~

current to OUTPUT

13X0102L
'BRANCH
BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00010X0102M
1.lE+l
#OOOllX0102M
1.lE+l
#00012X0102M
1.1E+l
#00013X0102M
1.lE+l
'SWITCH
BUS1--BUS2-X0102L#00010
X0102R#OOOll
X0102U#00012
X0102D#00013
#00014X0102M
X0102RX0202L
X0102UY0102U
'SOURCE
'TACS

MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

; current to TACS variabIe
11X0201L
~lX0201R

11X0201U
~lX0201D

: current to OUTPUT
13X0201L
'BRANCH
BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00017X0201M
1.lE+l
#00018X0201M
1.lE+l
#00019X0201M
1.lE+l
#00020X0201M
1.lE+l
'SWITCH
BUS1--BUS2-X0201L#00017
X0201R#00018
X0201U#00019
X0201D#00020

MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

MEASURlNG
MEASURlNG
MEASURlNG

#00021X0201M
X0201RY0201R
X0201UX0202D
/SOURCE
/TACS
C

C current to TACS variabIe
C

91X0202L
91X0202R
91X0202U
91X0202D
C

C current to OUTPUT
C

33X0202L
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00024X0202M
1.lE+l
#00025X0202M
1.lE+l
#00026X0202M
1.lE+l
#00027X0202M
1.lE+l
/SWlTCH
C BUS1--BUS2-X0202L#00024
X0202R#00025
X0202U#00026
X0202D#00027
#00028X0202M
X0202RY0202R
X0202UY0202U
/SOURCE

MEASURlNG
MEASURlNG
MEASURlNG
MEASURlNG
MEASURlNG
MEASURlNG
MEASURlNG
MEASURlNG

C

C ***********************************************************************

C
C
C

* THERMAL NETWORK FOR TRANSlENT SlMULATlON
* layer number
1
material
* amount of cells : 2 * 2

: silver

C ***********************************************************************

/TACS
90A0101M
C

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0002956+A0101M
O.
1.
500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2
9999.
C

C power generation expressions
C

98#00030
98#00031
98lA010l

=
=
=

1.lE-4 ) * ( X0101L * X0101L + X0101R * X0101R )
1.lE-4 ) * ( X0101U * X0101U + X0101D * X0101D )
#00030 + #00031 ) * #00029

C

/SWlTCH
C BUS1--BUS2-lA0101A0101M
/SOURCE
60lA010l-l
C

C subnetworks

MEASURlNG
MEASURlNG

iINCLUDE,
iINCLUDE,
'TACS
IOA0102M

R1,A0101L,A0101M,A0201L,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0102D,A0101D,A0101F,B0101F,A0101M,2.0E+1,3.3E-3

: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
,

: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
18#0003256+A0102M
O.
1.
500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2
9999.
power generation expressions
18#00033
18#00034
18IA0102

= (
= (
= (

1.lE-4 ) * ( X0102L * X0102L + X0102R * X0102R
1.1E-4 ) * ( X0102U * X0102U + X0102D * X0102D
#00033 + #00034 ) * #00032

'SWITCH
~ BUS1--BUS2-IA0102A0102M
'SOURCE
iOIA0102-1

MEASURING
MEASURING

subnetworks

~

iINCLUDE,
;INCLUDE,
'TACS
IOA0201M
~

R1,A0102L,A0102M,A0202L,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0102U,A0102D,A0102F,B0102F,A0102M,2.0E+1,3.3E-3

point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity

: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
18#0003556+A0201M
O.
1.
500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2
9999.
power generation expressions
18#00036
18#00037
18IA0201

= ( 1.lE-4 ) * ( X0201L * X0201L + X0201R * X0201R )

= (
= (

'SWITCH
: BUS1--BUS2-IA0201A0201M
'SOURCE
,OIA0201-1

1.1E-4 ) * ( X0201U * X0201U + X0201D * X0201D )
#00036 + #00037 ) * #00035
MEASURING
MEASURING

: subnetworks
:INCLUDE,
INCLUDE,
'TACS
OA0202M

R1,A0201L,A0201M,A0201R,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0202D,A0201D,A0201F,B0201F,A0201M,2.0E+1,3.3E-3

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0003856+A0202M
O.
1.
500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2
9999.
C
C power generation expressions
C
98#00039 = ( 1.lE-4 ) * ( X0202L * X0202L + X0202R * X0202R
98#00040 = ( 1.lE-4 ) * ( X0202U * X0202U + X0202D * X0202D
98IA0202 = ( #00039 + #00040 ) * #00038
C
/SWITCH
C BUS1--BUS2-MEASURING
IA0202A0202M
MEASURING
/SOURCE
60IA0202-1
C
C subnetworks
C
$INCLUDE, Rl,A0202L,A0202M,A0202R,2.0E+l,4.7E+3
$INCLUDE, R2,A0202U,A0202D,A0202F,B0202F,A0202M,2.0E+l,3.3E-3
C
C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
C * layer number
2
material
: sand
C * amount of cells : 2 * 2
C ***********************************************************************
$INCLUDE, Rl,B0101L,B0101M,B0201L,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0102D,B0101D,B0101F,C0101F,B0101M,4.2E+2,2.7E+2
$INCLUDE, Rl,B0102L,B0102M,B0202L,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0102U,B0102D,B0102F,C0102F,B0102M,4.2E+2,2.7E+2
$INCLUDE, Rl,B0201L,B0201M,B0201R,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0202D,B0201D,B0201F,C0201F,B0201M,4.2E+2,2.7E+2
$INCLUDE, Rl,B0202L,B0202M,B0202R,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0202U,B0202D,B0202F,C0202F,B0202M,4.2E+2,2.7E+2
C
C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
C * layer number
3
material
: ceramic
C * amount of cells : 2 * 2
C ***********************************************************************
$INCLUDE, Rl,C0101L,C0101M,C0201L,5.7E+l,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0102D,C0101D,C0101F,C0101B,C0101M,5.7E+l,8.2E+l
$INCLUDE, Rl,C0102L,C0102M,C0202L,5.7E+l,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0102U,C0102D,C0102F,C0102B,C0102M,5.7E+l,8.2E+l
$INCLUDE, Rl,C0201L,C0201M,C0201R,5.7E+l,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0202D,C0201D,C0201F,C0201B,C0201M,5.7E+l,8.2E+l
$INCLUDE, Rl,C0202L,C0202M,C0202R,5.7E+l,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0202U,C0202D,C0202F,C0202B,C0202M,5.7E+l,8.2E+l
C
BLANK CARD END TACS
C ***************************************************************************
C * Nodes connected to ground
*
C *
*
C ***************************************************************************
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----A0101D
1.E+9
A0201D
1.E+9
B0101D
1.E+9

B0201D
C0101D
C0201D

1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0102u
A0202U
B0102U
B0202U
C0102U
C0202U

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0101L
A0102L
B0101L
B0102L
C0101L
C0102L

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0201R
A0202R
B0201R
B0202R
C0201R
C0202R

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0101F
A0102F
A0201F
A0202F

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

C0101B
C0102B
C0201B
C0202B

1.E-2
l.E-2
1.E-2
1.E-2

Y0201R
Y0202R

1.E-2
1.E-2

~LANK CARD TERMINATING BRANCHES
: BUS1--BUS2-XOOOOLX0101L
XOOOOLX0102L
~LANK CARD TERMINATING SWITCHES
: BUS1--I-AMPL------FREQ------TO--------Al--------Tl
.4XOOOOL-l1.00000E+2
lE-6
~LANK CARD TERMINATING SOURCES
iLISTON

MEASURING
MEASURING
MEASURING
TSTART----TSTOP-----

O.

OUTPUT variables
NAM1--NAM2--NAM3--NAM4--NAM5--NAM6--NAM7--NAM8--NAM9--NAM10-NAM11-NAM12A0101MA0102MA0201MA0202M
B0101MB0102MB0201MB0202M
C0101MC0102MC0201MC0202M
~LANK CARD ENDING OUTPUT REQUEST
~EGIN NEW DATA CASE
~LANK CARD

BIJLAGE 2.2b EMTP invoerfile ,voorbeeld homogene stroomverdeling

BEGIN NEW DATA CASE
$PREFIX, //NODE_1213A/AREND2/
$SUFFIX, . dat
C ***************************************************************************
C *
*

C * A simulation of the temperature distribution inside a fuse with EMTP.
C * The fuse is devided into layers and every layer is devided into celIs.
C * Material_cells are constructed with two include files per cello
C

*

C * vakgroep
C * writer
C * program date
C * vers ion
C * supervision
C * tel
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

*
*
*

Elektrische Energie systemen (E.G)
Arend van de Poll
mrt 1994
1. 0
X.Z Meng and J.G.J Sloot
040-473898

node name : ##AXYZ
A
layer identif ication
*
XY
coordinates for cell identification (upper_right_corner)
*
Z
node identification seen from centre of the cell ,
*
L
left node from centre
*
R
right
*
M
centre
*
U
up
*
D
down
*
F
forward
*
B
backward

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

C *
*
C ***************************************************************************

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567~
POWER FREQUENCY
.500E+2
C DELTAT----TMAX----XOPT----COPT--EPSILN--TOLMAT--TSTART
FORMAT
E~
1.0E-l 1.0E+l
C --IOUT---IPLOT--IDOUBL--KSSOUT--MAXOUT----IPU---MEMSEV----ICAT--NENERG--IPR~
1
20
$COMMENT
$LISTOFF
TACS HYBRID
$DUMMY,USOOOl
C

C ***********************************************************************

C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
1
material
C * layer number
C * amount of cells : 2 * 2

: silver

C ***********************************************************************

/TACS
90A0101M
C

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0000156+A0101M
o.
1.
500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2
9999.
C

C power generation expression
C

}8IA0101

=

5.7E-5 * #00001 * 1.0E+2 * 1.0E+2

ISWITCH
: BUS1--BUS2-IA0101A0101M
ISOURCE
>OIA0101-1

MEASURING
MEASURING

: subnetworks
?INCLUDE,
)INCLUDE,
ITACS
WA0102M

R1,A0101L,A0101M,A0201L,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0102D,A0101D,A0101F,B0101F,A0101M,2.0E+1,3.3E-3

: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
~8#0000256+A0102M

O.

1.

500.
1000.
2000.
9999.

3.2
5.6
10.2

power generation expression
18IA0102

=

5.7E-5 * #00002 * 1.0E+2 * 1.0E+2

'SWITCH
: BUS1--BUS2-IA0102A0102M
'SOURCE
iOIA0102-1
~

MEASURING
MEASURING

subnetworks

iINCLUDE,
:INCLUDE,
'TACS
iOA0201M

R1,A0102L,A0102M,A0202L,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0102U,A0102D,A0102F,B0102F,A0102M,2.0E+1,3.3E-3

: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
18#0000356+A0201M

O.

1.

500.
1000.
2000.
9999.

3.2
5.6
10.2

power generation expression
18IA0201

=

5.7E-5 * #00003 * 1.0E+2 * 1.0E+2

'SWITCH
: BUS1--BUS2-IA0201A0201M
'SOURCE
OIA0201-1
: subnetworks

MEASURING
MEASURING

$INCLUDE,
$INCLUDE,
/TACS
90A0202M

R1,A0201L,A0201M,A0201R,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0202D,A0201D,A0201F,B0201F,A0201M,2.0E+1,3.3E-3

C

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0000456+A0202M
O.

1.

500.
1000.
2000.
9999.

3.2
5.6
10.2

C

C power generation expression
C

98IA0202

= 5.7E-5 * #00004 * 1.0E+2 * 1.0E+2

C

/SWITCH
C BUS1--BUS2-IA0202A0202M
/SOURCE
60IA0202-1

MEASURING
MEASURING

C

C subnetworks
C

$INCLUDE,
$INCLUDE,

R1,A0202L,A0202M,A0202R,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0202U,A0202D,A0202F,B0202F,A0202M,2.0E+1,3.3E-3

C

C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
C * layer number
2
material
: sand
C * amount of cells : 2 * 2
C ***********************************************************************
$INCLUDE, R1,B0101L,B0101M,B0201L,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0102D,B0101D,B0101F,C0101F,B0101M,4.2E+2,2.7E+2
$INCLUDE, R1,B0102L,B0102M,B0202L,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0102U,B0102D,B0102F,C0102F,B0102M,4.2E+2,2.7E+2
$INCLUDE, R1,B0201L,B0201M,B0201R,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0202D,B0201D,B0201F,C0201F,B0201M,4.2E+2,2.7E+2
$INCLUDE, R1,B0202L,B0202M,B0202R,4.2E+2,1.3E+5
$INCLUDE, R2,B0202U,B0202D,B0202F,C0202F,B0202M,4.2E+2,2.7E+2
C

C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
C * Iayer number
3
material
: ceramic
C * amount of cells : 2 * 2
C ***********************************************************************
$INCLUDE, R1,C0101L,C0101M,C0201L,5.7E+1,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0102D,C0101D,C0101F,C0101B,C0101M,5.7E+1,8.2E+1
$INCLUDE, R1,C0102L,C0102M,C0202L,5.7E+1,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0102U,C0102D,C0102F,C0102B,C0102M,5.7E+1,8.2E+1
$INCLUDE, R1,C0201L,C0201M,C0201R,5.7E+1,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0202D,C0201D,C0201F,C0201B,C0201M,5.7E+1,8.2E+1
$INCLUDE, R1,C0202L,C0202M,C0202R,5.7E+1,2.2E+5
$INCLUDE, R2,C0202U,C0202D,C0202F,C0202B,C0202M,5.7E+1,8.2E+1
C

BLANK CARD END TACS
C ***************************************************************************
C * Nodes connected to ground
*
C *
*
C ***************************************************************************
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C-----

A0101D
A0201D
B0101D
B0201D
C0101D
C0201D

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
l.E+9

A0102U
A0202U
B0102U
B0202U
C0102U
C0202U

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0101L
A0102L
B0101L
B0102L
C0101L
C0102L

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0201R
A0202R
B0201R
B0202R
C0201R
C0202R

1.E+9
1.E+9
l.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0101F
A0102F
A0201F
A0202F

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

C0101B
C0102B
C0201B
C0202B

1.E-2
l.E-2
l.E-2
l.E-2

ILANK CARD TERMINATING BRANCHES
: BUS1--BUS2-ILANK CARD TERMINATING SWITCHES
: BUS1--I-AMPL------FREQ------TO--------Al--------Tl
ILANK CARD TERMINATING SOURCES
:LISTON

MEASURING
TSTART----TSTOP-----

OUTPUT variables
NAM1--NAM2--NAM3--NAM4--NAM5--NAM6--NAM7--NAM8--NAM9--NAM10-NAMll-NAM12A0101MA0102MA0201MA0202M
B0101MB0102MB0201MB0202M
C0101MC0102MC0201MC0202M
~LANK CARD ENDING OUTPUT REQUEST
:EGIN NEW DATA CASE
~LANK CARD

BIJLAGE 2.2c

EMTP invoerfile , voorbeeld temperatuursafhankelijke
stroomverdeling

BEGIN NEW DATA CASE
$PREFIX, //NODE_1213A/AREND2/
$SUFFIX, . dat
C ***************************************************************************
C *
*
C * A simulation of the temperature distribution inside a fuse with EMTP.
*
C * The fuse is devided into layers and every layer is devided into celIs. *
C * Material_cells are constructed with two include files per cello
*
C *
*
C * vakgroep
Elektrische Energie systemen (E.G)
*
C * writer
Arend van de Poll
*
C * program date
mrt 1994
*
C * vers ion
1.0
*
C * supervision
X.Z Meng and J.G.J Sloot
*
C * tel
040-473898
*
C *
*
C * node name : ##AXYZ
*
C *
A
layer identif ication
*
C *
XY
coordinates for cell identification (upper_right_corner) *
C *
Z
node identification seen from centre of the cell ,
*
C *
L
left node from centre
*
C *
R
right
*
C *
M
centre
*
C *
U
up
*
C *
D
down
*
C *
F
forward
*
C *
B
backward
*
C *
*
C ***************************************************************************
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567l
POWER FREQUENCY
.500E+2
C DELTAT----TMAX----XOPT----COPT--EPSILN--TOLMAT--TSTART
FORMAT
El
1.0E-1 1. OE+1
C --IOUT---IPLOT--IDOUBL--KSSOUT--MAXOUT----IPU---MEMSEV----ICAT--NENERG--IPR~
1
20
$COMMENT
$LISTOFF
TACS HYBRID
$DUMMY,US0001
C *************************************************************************
C * ELECTRICAL NETWORK FOR CURRENT DISTRIBUTION
1
material
: silver
C * layer number
C * amount of cells : 2 * 2
C *************************************************************************
/TACS
C -------------------------------------------------------------------------

C

C trigger-signals for TACS controlled switches
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 12345
23TRIGG1
1.5.00000E-1
3.90000E-1
23TRIGG2
1.5. 00000E-1
4. 90000E-1
C ------------------------------------------------------------------------/TACS
C

C sample and hold function
C

98#0000262+A0101M
C

TRIl

: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity

: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
~8#0000156+#00002

O.
500.
1000.
2000.
9999.
~

o.
2.2
4.6
9.2

current to TACS variable

HX0101L
HX0101R
HX0101U
HX0101D
: current injection calculation
~8#00003
~8#00004

~8#00005
~8#00006
~8#00007

= #00001 * X0101L
= #00001 * X0101R
= #00001 * X0101U
#00001 * X0101D
= -1 * ( #00004 + 0.0 )

: current to OUTPUT

nX0101L
'BRANCH
~ BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00003X0101M
1.lE+l
#00004X0101M
1.lE+l
#00005X0101M
1.lE+l
#00006X0101M
1.lE+l
'SWITCH
~ BUS1--BUS2-X0101L#00003
X0101R#00004
X0101U#00005
X0101D#00006
#00007X0101M
X0101RX0201L
X0101UX0102D
'SOURCE
iO#00007-1
>0#00004-1
'TACS

MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

: sample and hold function

18#0000962+A0102M
: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity

: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
18#0000856+#00009
O.
o.
500.
2.2
1000.
4.6
2000.
9.2
9999.
current to TACS variable

TRIGG2

91X0102L
91X0102R
91X0102U
91X0102D
C

C current injection calculation
C

98#00010
98#00011
98#00012
98#00013
98#00014

=
=
=
=
=

#00008
#00008
#00008
#00008
-1 * (

*
*
*
*

X0102L
X0102R
X0102U
X0102D
#00011 + 0.0 )

C

C current to OUTPUT
C

33X0102L
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00010X0102M
1.lE+1
#00011X0102M
1.lE+1
#00012X0102M
1.lE+1
#00013X0102M
1.lE+1
/SWITCH
C BUS1--BUS2-X0102L#00010
X0102R#00011
X0102U#00012
X0102D#00013
#00014X0102M
X0102RX0202L
X0102UY0102U
/SOURCE
60#00014-1
60#00011-1
/TACS

MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

C

C sample and hold function
C

98#0001662+A0201M

TRIC

C

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0001556+#00016
O.

O.

500.
1000.
2000.
9999.

2.2
4.6
9.2

C

C current to TACS variable
C

91X0201L
91X0201R
91X0201U
91X0201D
C

C current injection calculation
C

98#00017
98#00018
98#00019
98#00020
98#00021

=
=
=
=
=

#00015 * X0201L
#00015 * X0201R
#00015 * X0201U
#00015 * X0201D
-1 * ( #00017 + 0.0 )

current to OUTPUT

nX0201L
'BRANCH
, BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00017X0201M
1.1E+1
#00018X0201M
1.lE+1
#00019X0201M
1.lE+1
#00020X0201M
1.lE+1
'SWITCH
, BUS1--BUS2-X0201L#00017
X0201R#00018
X0201U#00019
X0201D#00020
#00021X0201M
X0201RY0201R
X0201UX0202D
'SOURCE
>0#00021-1
>0#00017-1
'TACS

MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

: sample and hold function
TRIGG~

~8#0002362+A0202M

: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity

: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
18#0002256+#00023
O.
O.
500.
2.2
1000.
4.6
2000.
9.2
9999.
current to TACS variable

11X0202L
11X0202R
I1X0202U
11X0202D
: current injection calculation

18#00024
18#00025
18#00026
18#00027
18#00028

=
=
=
=
=

#00022 * X0202L
#00022 * X0202R
#00022 * X0202U
#00022 * X0202D
-1 * ( #00024 + 0.0 )

: current to OUTPUT

:3X0202L
'BRANCH
BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----#00024X0202M
1.lE+1
#00025X0202M
1.lE+1
#00026X0202M
1.lE+1
#00027X0202M
1.lE+1
'SWITCH
: BUS1--BUS2--

MEASURING

X0202L#00024
X0202R#00025
X0202U#00026
X0202D#00027
#00028X0202M
X0202RY0202R
X0202UY0202U
/SOURCE
60#00028-1
60#00024-1

MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING
MEASURING

C

C ***********************************************************************
C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
C * layer number
1
material
: silver
C * amount of cells : 2 * 2
C ***********************************************************************
/TACS
90A0101M
C

C sample and hold function
C

98#0003062+A0101M

TRIl

C

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0002956+#00030

O.

1.

500.
1000.
2000.
9999.

3.2
5.6
10.2

C

C power generation expressions
C

98#00031
98#00032
98IA0101

=
=
=

1.lE-4 ) * ( X0101L * X0101L + X0101R
1.lE-4 ) * ( X0101U * X0101U + X0101D
#00031 + #00032 ) * #00029

* X0101R )
* X0101D )

C

/SWITCH
C BUS1--BUS2-13IA0101A0101M
/SOURCE
60IA0101-1

{TACS controlled switch}
TRIGG1

C

C subnetworks
C

$INCLUDE,
$INCLUDE,
/TACS
90A0102M

T1,A0101L,A0101M,A0101H,A0201L,2.0E+1,4.7E+3
R2,A0102D,A0101D,A0101F,B0101F,A0101M,2.0E+1,3.3E-3

C

C sample and hold function
C

98#0003462+A0102M
C

C point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
C

C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
98#0003356+#00034
O.
1.
500.
3.2
1000.
5.6
2000.
10.2

TRI

9999.
power generation expressions
18#00035
18#00036
18IA0102

=
=
=

1.lE-4 ) * ( X0102L * X0102L + X0102R * X0102R )
1.lE-4 ) * ( X0102U * X0102U + X0102D * X0102D )
#00035 + #00036 ) * #00033

'SWITCH
: BUS1--BUS2-_3IA0102A0102M
'SOURCE
iOIA0102-1

{TACS controlled switch}
TRIGGl

13

: subnetworks
nNCLUDE,
)INCLUDE,
'TACS
lOA0201M

Tl,A0102L,A0102M,A0102H,A0202L,2.0E+l,4.7E+3
R2,A0102U,A0102D,A0102F,B0102F,A0102M,2.0E+l,3.3E-3

: sample and hold function
TRIGG~

}8#0003862+A0201M
: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
}8#0003756+#00038

~

o.

1.

500.
1000.
2000.
9999.

3.2
5.6
10.2

power generation expressions

}8#00039
}8#00040
}8IA0201

=
=
=

1.lE-4 ) * ( X0201L * X0201L + X0201R * X0201R )
1.lE-4 ) * ( X0201U * X0201U + X0201D * X0201D )
#00039 + #00040 ) * #00037

ISWITCH
: BUS1--BUS2-l3IA0201A0201M
ISOURCE
50IA0201-1

{TACS controlled switch}
TRIGGl

1:

: subnetworks
HNCLUDE,
~INCLUDE,

Tl,A0201L,A0201M,A0201H,A0201R,2.0E+l,4.7E+3
R2,A0202D,A0201D,A0201F,B0201F,A0201M,2.0E+l,3.3E-3

/TACS
30A0202M
: sample and hold function
38#0004262+A0202M

TRIGG:

: point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity
: 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789
38#0004156+#00042

O.

1.

500.

3.2

5.6
10.2

1000.
2000.
9999.
C

C power generation expressions
C

98#00043
98#00044
98IA0202

1.lE-4 ) * ( X0202L * X0202L + X0202R * X0202R )
1.lE-4 ) * ( X0202U * X0202U + X0202D * X0202D )
#00043 + #00044 ) * #00041

=
=

C

/SWITCH
C BUsl--BUS2-13IA0202A0202M
/SOURCE
60IA0202-1

{TACS controlled switch}
TRtGGl

C

C subnetworks
C

$INCLUDE,
$INCLUDE,

Tl,A0202L,A0202M,A0202H,A0202R,2.0E+l,4.7E+3
R2,A0202U,A0202D,A0202F,B0202F,A0202M,2.0E+l,3.3E-3

C
C ***********************************************************************

C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
C * layer number
2
material
C * amount of cells : 2 * 2

: sand

C ***********************************************************************

$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,

Rl,B0101L,B0101M,B0201L,4.2E+2,1.3E+5
R2,B0102D,B0101D,B0101F,C0101F,B0101M,4.2E+2,2.7E+2
Rl,B0102L,B0102M,B0202L,4.2E+2,1.3E+5
R2,B0102U,B0102D,B0102F,C0102F,B0102M,4.2E+2,2.7E+2
Rl,B0201L,B0201M,B0201R,4.2E+2,1.3E+5
R2,B0202D,B0201D,B0201F,C0201F,B0201M,4.2E+2,2.7E+2
Rl,B0202L,B0202M,B0202R,4.2E+2,1.3E+5
R2,B0202U,B0202D,B0202F,C0202F,B0202M,4.2E+2,2.7E+2

C
C ***********************************************************************

C * THERMAL NETWORK FOR TRANSIENT SIMULATION
C * layer number
3
material
C * amount of cells : 2 * 2

: ceramic

C ***********************************************************************

$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,
$INCLUDE,

Rl,C0101L,C0101M,C0201L,5.7E+l,2.2E+5
R2,C0102D,C0101D,C0101F,C0101B,C0101M,5.7E+l,8.2E+l
Rl,C0102L,C0102M,C0202L,5.7E+l,2.2E+5
R2,C0102U,C0102D,C0102F,C0102B,C0102M,5.7E+l,8.2E+l
Rl,C0201L,C0201M,C0201R,5.7E+l,2.2E+5
R2,C0202D,C0201D,C0201F,C0201B,C0201M,5.7E+l,8.2E+l
Rl,C0202L,C0202M,C0202R,5.7E+l,2.2E+5
R2,C0202U,C0202D,C0202F,C0202B,C0202M,5.7E+l,8.2E+l

C

BLANK CARD END TACS
C ***************************************************************************

C * Nodes connected to ground

*

C *
*
C ***************************************************************************

C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----A0101D
1.E+9
A0201D
1.E+9
B0101D
1.E+9
B0201D
1.E+9
C0101D
1.E+9
C0201D
1.E+9
C

A0102U
A0202U

1.E+9
1.E+9

B0102U
B0202U
C0102U
C0202U

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0101L
A0102L
B0101L
B0102L
C0101L
C0102L

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0201R
A0202R
B0201R
B0202R
C0201R
C0202R

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

A0101F
A0102F
A0201F
A0202F

1.E+9
1.E+9
1.E+9
1.E+9

C0101B
C0102B
C0201B
C0202B

l.E-2
l.E-2
1.E-2
l.E-2

Y0201R
Y0202R

l.E-2
1.E-2

~LANK CARD TERMINATING BRANCHES
: BUS1--BUS2-XOOOOLX0101L
XOOOOLX0102L
~LANK CARD TERMINATING SWITCHES
: BUS1--I-AMPL------FREQ------TO--------Al--------Tl
L4XOOOOL-ll.00000E+2
lE-6
~LANK CARD TERMINATING SOURCES
;LISTON

MEASURING
MEASURING
MEASURING
TSTART----TSTOP----O.

• OUTPUT variables
• NAM1--NAM2--NAM3--NAM4--NAM5--NAM6--NAM7--NAM8--NAM9--NAM10-NAMll-NAM12A0101MA0102MA0201MA0202M
B0101MB0102MB0201MB0202M
C0101MC0102MC0201MC0202M
~LANK CARD ENDING OUTPUT REQUEST
~EGIN NEW DATA CASE
~LANK CARD

Bijlage 3.1 Het pascal-programma SEMIFUSE.PAS
program param;
{
*********************************************************************

*
*
* Program for the calculation of specific_heat,thermal_resistance, *
* electrical_resistance,and heat_input of a 30 material-cell.
*
* The calculated values can be used in an EMTP input-file for the *
* simulation of the temperature distribution inside a fuse
*
*
*
Elektrische Energiesystemen CE.G)
* vakgroep
*
Arend van de Poll
* writer
*
* program date mrt 1994
*
1.0
* version
*
x.z Meng and J.G.J Sloot
* supervision
*
040-474637
* tel
*
*
*
*
*
*
*
********************************************************************* }
uses dos, crt, Gdriver, printer, Gshell, Gkernel, Gwindow, Taccess ;
{SI data. typ}
const
maxdim = 50;
type
soort = packed array[1 ••8] of char;
verdeel = packed array[O •• maxdiml of real;
var
lengte,breedte,dikte,cellengte,celbreedte,celdikte,current,
dtime,timemax : real;
nlengte,nbreedte,ndikte,lagen_aantal,numbertstep : integer;
materiaal,excitation,source : soort;
lengte_verdeling,breedte_verdeling : verdeel;
filename,diskfilename,diskindexfilename : string;
OBdatafile,Sdatafile : datafile;
OBindexfile,Sindexfile: indexfile;
OBrecordnum,Srecordnum: longint;
OBindexstr,Sindexstr : Xstr;
OBrecord,Srecord : celrec;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure var_layer_dimensionCvar nlengte,nbreedte,ndikte : integer);
{ input of the celldimensions and the division of the layer in a
number of cells }
var
choice : integer;

{----------------------------------}
procedure division_by_hand;
var
n,m,i : integer;
begin
UriteC
'Put in the amount of parts in which the length of the layer will be divided
readlnCn);
writeC
'Put in the amount of parts in which the width of the layer will be divided
readlnCm);
nlengte:=n;
nbreedte:=m;
ndikte:=1;

');

');

Lengte_verdeLing[Ol:=O;
breedte_verdeLing[Ol:=O;
writeLn(
'Put in the distance measured from zero,in cm ,to devide the Length.');
writeLn;
for i := 1 to (n-1) do
begin
repeat
write(' A[',i,'l = ');
readLn(Lengte_verdeLing[il);
untiL (Lengte_verdeLing[il > Lengte_verdeLing[i-1l) and
(Lengte_verdeLing[il < Lengte);
end; { for }
Lengte_verdeLing[nl := Lengte;
writeLn(' A[' ,i+1,'l = , ,Lengte_verdeLing[nl:4:2);
writeLn;
writeLn(
'Put in the distance measured from zero,in cm ,to devide the width.');
writeLn;
for i := 1 to (m-1) do
begin
repeat
wr i te(' A[' , i , ' l = ');
readLn(breedte_verdeLing[il);
untiL (breedte_verdeLing[il > breedte_verdeLing[i-1l) and
(breedte_verdeLing[il < breedte);
end; { for }
Breedte_verdeLing[ml := breedte;
wri teLn(' A[' , i+1, ' l = , ,breedte_verdel ing Cm] :4: 2);
end; { division_by_hand }

{-----------------------------------}
procedure division_Lineair;
var
n,m,i :integer;
deLtaX,deLtaY :reaL;
begin
write(
'Put in the amount of parts in which the Length of the Layer wiLL be divided
readLn(n) ;
write(
'Put in the amount of parts in which the width of the Layer wiLL be divided
readLn(m) ;
nLengte:=n;
nbreedte:=m;
ndikte:=1;
Lengte_verdeLing[Ol:=O;
breedte_verdeLing[Ol:=O;
deLtaX:=Lengte/n;
deLtaY:=breedte/m;
writeLn;
writeLn('Length division in [cm]');
for i:=1 to nLengte do
begin
Lengte_verdeLing[il :=Lengte_verdeLing[i-1l+deLtaX;
writeLn(' A[',i,'l = , ,Lengte_verdeLing[il:10:6);
end; { for }
writeLn;
writeLn('Width division in [cm]');
for i:=1 to nbreedte do
begin
breedte_verdeLing[il:=breedte_verdeLing[i-1l+deLtaY;

');

');

writeln(' A[' ,i,'l = , ,breedte_verdeling[il:10:6);
end; ( for )
writeln;
write('< press any key > ');
repeat until keypressed;
end; ( division_lineair )

(-----------------------------------)
procedure division_nonlineair;
var
i,totparts,parts,choice :integer;
deltaX,deltaY,subend,subendlast :real;
go, stop : boolean;
begin
ndikte:=1;
lengte_verdeling[Ol:=O;
breedte_verdeling[Ol:=O;
subendlast:=O;
totparts:=O;
go:=false;
repeat
stop:=false;
repeat
writeln;
writeln('Division of the length :');
write('Put in the place where subrange ends. [cml : ');
readln(subend);
if (subend <= lengte) and (subend > subendlast) then stop:=true;
until stop;
write('Put in the division of the subrange (integer) : ');
readln(parts);
deltaX:=(subend-subendlast)/parts;
subendlast:=subend;
writeln;
writeln('length division in [cml');
for i:=1 to parts do
begin
lengte_verdeling[totparts+il:=lengte_verdeling[totparts+i-1l+deltaX;
writeln(' A[' ,totparts+i,'l = , ,lengte_verdeling[totparts+il:10:6);
end; ( for )
writeln;
totparts:=totparts+parts;
writeln('information : ');
writeln(' - length layer
=> , ,lengte:8);
writeln(' - last subrange
=> , ,subend:8);
writeln(' - used parts
=> , , totparts);
writeln;
if subend < lengte then
begin
repeat
, );
write('continue ==> NO = 0, YES =
readln(choice);
case choi ce of
o : go:=true;
1 : go:=false;
end; ( case )
until (choice=O> or (choice=1);
end else go:=true;
until go;
if subend < lengte then
begin
nlengte:=totparts+1;

end else
begin
nlengte:=totparts;
end;
lengte_verdeling [nlengte] :=lengte;
writeln;
subendlast:=O;
totparts:=O;
go:=false;
repeat
stop:=false;
repeat
writeln;
writeln('Division of the width :');
write('Put in the place where the subrange enc:Is [cm] : ');
readln(subend);
if (subend <= breedte) and (subend > subendlast) then stop:=true;
oot i l stop;
write('Put in the division of the subrange (integer) : ');
readln(parts);
deltaY:=(subend-subendlast)/parts;
subendlast:=subend;
writeln;
writeln('With division in [cm]');
for i:=1 to parts do
begin
breedte_verdeling[totparts+i]:=breedte_verdeling[totparts+i-1]+deltaY;
writeln(' A[' ,totparts+i,'] = , ,breedte_verdel ing [totparts+i] :10:6);
end; { for }
writeln;
totparts:=totparts+parts;
writeln('information : ');
writeln(' - width layer
=> ',breedte:8 );
writeln(' - last subrange
=> , ,subend:8);
writeln(' - used parts
=> , , totparts);
writeln;
if subend < breedte then
begin
repeat
write('continue ==> NO = 0, YES =
');
readln(choice);
case choice of
o : go:=true;
1 : go:=false;
end; { case }
ootil (choice=O) or (choice=1);
end else go:=true;
until go;
if subend < breedte then
begin
nbreedte:=totparts+1;
end else
begin
nbreedte:=totparts;
end;
breedte_verdeling[nbreedte] :=breedte;
writeln;
write('< press any key > ');
repeat until keypressed;
end; { division_nonlineair }

{-----------------------------------}

begin
write('The length of the layer in [crna : ');
readln(lengte);
write('The width of the layer in
[crna: ');
readln(breedte);
repeat
writeln;
writeln('selection grid
: ');
writeln('
grid division by hand
1');
writeln('
grid division lineair
2');
writeln('
grid division nonlineair 3');
wr i te(' ? : ');
reaclln(choice);
case choice of
division_by_hand;
2 : division_lineair;
3 : division_nonlineair;
end; { case }
until (choice=1) or (choice=2) or (choice=3);
cl rscr;
end; { var_layer_dimension }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure read_current_and_excitation_form;
var
choice : integer;
begin
repeat
writeln;
writeln('selection of the excitation form
: ');
1');
writeln('
- DC step with constant current distribution
writeln('
- DC step with temperature independand loadflow 2');
writeln('
- DC step with temperature dependand loadflow
3' );
(
writeln('
- AC
with constant current distribution
: 4'); }
writeln('
- AC
with temperature independand loadflow : 4');
{
writeln('
- AC
with temperature dependand loadflow : 6'); }
wr i te(' ? : ');
readln(choice);
case choice of
1 excitation:= 'DC-CONST';
2 excitation:= 'DC-LF-T1' ;
3 excitation:= 'DC-LF-TD';
4 begin
excitation := 'DC-LF-TI';
source
:= 'AC
';
end;
end; { case }
until «choice=1) or (choice=2) or (choice=3) or (choice=4) );
writeln;
, );
write('Put in the conductor current ( value RMS or DC ) in [A]
readln(current);
if source = 'AC
, then current:=current*sqrt (2);
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure read_filename;
begin
writeln;
filename:='numdump.out';
( write('Put in the output-data-filename [max ********.***]

');

readln(filename); }
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure read_sim_time_constants(var dtime,timemax :real;
var numbertstep :integer);
begin
writeln;
write('Put in the maximum simulation time [sJ
readln(timemax);
write('Put in the time step [sJ
readln(dtime);
write('Number (integer) of time steps for loadflow calculation
readln(numbertstep);
end;

');
');
');

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure amount_layers( var lagen_aantal: integer);
{ asked for the number of layers }
begin
writeln;
write('Put in the amount of layers in which the fuse is divided
readln(lagen_aantal);
writeln;
end; { amount_layers }

');

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure material_type_layer(var materiaal : soort);
{ asked for the type of material from which the layer is made}
var
choice : integer;
begin
repeat
writeln('Select the type of material from which the layer is made of, ');
write( 'silver = 1,
sand = 2,
ceramic = 3 : ');
readln(choice);
case choice of
materiaal := 'si! ver , ,
, ,.
2 : materiaal := 'sand
3 : materiaal := 'ceramic ';
end; { case }
until «choice = 1) or (choice = 2) or (choice = 3»;
end; { material_type_layer }

.

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure celldimension_length_width(var DBdatafile:datafile;
var DBindexfile:indexfile;
var DBrecord:celrec;
var DBrecordnum:longint);
{ calculate the length and width of each cell }
var
ix,iy,runner : integer;
stringix : Xstr;
begin
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
cellengte:=lengte_verdeling[ixJ - lengte_verdeling[ix-1J;
for iy:=1 to nbreedte do
begin

getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
DBrecord.len:=cellengte;
putrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; { for }
end; { for }
for iy:=1 to nbreedte do
begin
celbreedte:=breedte_verdeling[iYl - breedte_verdeling[iy-1l;
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for runner:=2 to iy do
begin
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end;
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
DBrecord.bre:=celbreedte;
putrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
end; { for }
end; { for }
end; { celldimension }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure celldimension_thickness;
{ calculate the thickness of each cell }
var
ix,iy : integer;
stringix : Xstr;
begin
write('The thickness of the layer in cm ');
readln(dikte);
celdikte:=dikte;
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
DBrecord.dik:=celdikte;
putrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
nextkeY(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; { for }
end; { for }
end; { celldimension }

{-----------------------------------------------------------------------}
{***********************************************************************}
procedure make_database_file(var DBdatafile :datafile;
var DBindexfile:indexfile;
var DBrecordnum:longint;
var DBrecord :celrec;
diskfilename,diskindexfilename:string);
var
stringix:Xstr;
stringiy:Ystr;
ix,iy:integer;
begin

makefileCDBdatafile,diskfilename,sizeofCDBrecord»i
if not OK then
begin
',diskfilename)i
writelnC' Could not make the datafile
halti
e~i
makei~exCDBi~exfile,diski~exfilename,sizeofCDBi~exstr)-1,duplicates)i

if not OK then
begin
writelnC' Could not make the
halti

i~exfile

',diski~exfilename)i

e~i

for ix:=1 to nlengte do
begin
for iy:=1 to nbreedte do
begin
strCix,stringix)i
str(iy,stringiY)i
with DBrecord do
begin
Idx := stringixi
Idy := stringiYi
e~i { with }
addrecCDBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
addkeYCDBi~exfile,DBrecordnum,stringix);

e~i
e~i
e~i

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure open_database_filei
begin
openfile(DBdatafile,diskfilename,sizeof(DBrecord»i
openindexCDBi~exfile,diski~exfilename,sizeof(DBi~exstr)-1,duplicates)i
e~;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure close_database_filei
begin
closefile(DBdatafile)i
closei~ex(DBi~exfile)i

e~i

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure fi~_select_database_recC ix,iy:integerivar Srecordnum:longint)i
var
ixnext
: integeri
stringix : Xstri
stringix_next : Xstri
stringiy : Ystri
recnum,recnum_next,reccounter,lastrecnum longint;
begin
ixnext:=ix+1;
lastrecnum:=filelen(Sdatafile)i
strCix,stringix);
strCiy,stringiY)i
strCixnext,stringix_next);
fi~keYCSi~exfile,recnum,stringix)i
fi~keyCSi~exfile,recnum_next,stringix_next)i

if not OK then recnum_next:=lastrecnumi
for reccounter:=recnum to recnum_next-1 do
begin

getrec(Sdatafile,reccounter,Srecord);
if Srecord.ldy = stringiy then
begin
Srecordnum := reccounter;
end;

end;
end;
{***********************************************************************}

{------------------._----------------------------------------------------}
procedure select_DB_record(ix,iy:integer;var
var
var
var
var
ixnext
: integer;
stringix : Xstr;
stringix_next : Xstr;
stringiy : Ystr;
recnum,recnum_next,reccounter,lastrecnum
begin
clearkey(indexf);
ixnext:=ix+1;
lastrecnum:=filelen(Dataf);
str(ix,stringix);
str(iy,stringiy);
str(ixnext,stringix_next);
findkey(lndexf,recnum,stringix);
findkeY(lndexf,recnum_next,stringix_next);
if nat OK then recnum_next:=lastrecnum;
for reccounter:=recnum to recnum_next-1 do
begin
getrec(Dataf,reccounter,Rec);
if Rec.ldy = stringiy then
begin
Recordnum := reccounter;

Recordnum:longint;
Dataf:datafile;
Indexf:indexfile;
Rec:celrec);

longint;

end;

end;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure matrix_elem_calc(conductivity,density,specific_heat,
el_resistivity:real;
var DBdatafile:datafile;
var DBindexfile:indexfile;
var DBrecord:celrec;var DBrecordnum:longint );
{ calculation of Cth,Rthx,Rthy,Rthz }
var
ix,iy : integer;
stringix : Xstr;
begin
cel ldimensi on_length_width(DBdataf i le,DBindexfi le,DBrecord,
DB recordnum) ;
for ix := 1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkeY(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy := 1 to nbreedte do
begin
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
with DBrecord do
begin

cellengte:=len/100;
celbreedte:=bre/100;
celdikte:=dik/100;
Rxth := cellengte/(2*celbreedte*celdikte*conductivity);
Ryth := celbreedte/(2*cellengte*celdikte*conductivity);
Rzth := celdikte/(2*cellengte*celbreedte*conductivity);
Cth := density*cellengte*celbreedte*celdikte*specific_heat;
if el_resistivity < 0 then
begin
Rxel :=1e8;
Ryel :=1e8;
Rzel :=1e8;
end else
begin
Rxel := el_resistivity*cellengte/(2*celbreedte*celdikte);
Ryel := el_resistivity*celbreedte/(2*cellengte*celdikte);
Rzel := el_resistivity*celdikte/(2*cellengte*celbreedte);
end; { else }
Icel := 0;
linA := 0;
linB := 0;
vlag := false;
end; { with }
putrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; { for }
end; { for }
end; { matrix_elem_calc }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure current_calc(var I:real;el_resistivity:real);
var
J,lcel,tot_cel_breedte,el_resis,ratio : real;
ix,iy,iw,it : integer;
stringix : Xstr;
plotf :text;
begin
el_resis:=el_resistivity;
tot_cel_breedte := 0;
for ix:= 1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy:= 1 to nbreedte do
begin
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
if DBrecord.vlag = false then
begin
tot_cel_breedte := tot_cel_breedte + DBrecord.bre/100;
end; { if }
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end;
{for}
for it:=1 to nbreedte do
begin
prevkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; { for }
J:=I/(celdikte*tot_cel_breedte);
for iw:=1 to nbreedte do
begin
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
if DBrecord.vlag =false then

begin
with DBrecord do
begin
cellengte:=len/100;
celbreedte:=bre/100;
celdikte:=dik/100;
Icel := J*celbreedte*celdikte;
ratio:= celbreedte/tot_cel_breedte;
linA := ratio*ratio*el_resis*Ccellengte/Ccelbreedte*celdikte»;
linS := ratio*ratio*el_resis*Ccellengte/ccelbreedte*celdikte»;
end; ( with )
putrecCDBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
end; ( if )
nextkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end;
(for)
tot_cel_breedte:=O
end; ( for )
end; ( current_calc )

(-----------------------------------------------------------------------)
procedure write_matrixCvar DBdatafile:datafile;
var DBindexfi Ie: indexfi Ie);
type name = packed array[1 •• 7l of char;
var
ix,iy,choice : integer;
einde : boolean;
naam : name;
stringix Xstr;
begin
einde := false;
repeat
writeln;
writelnC
, );
5, stop = 0
'Your choice Cth = 1, Rxth = 2, Ryth 3, Rzth 4, Icel
writelnC
9, 1inS
10, vlag
11 , ');
len = 6, bre = 7, dik
8, 1inA
writelnC
Idy
13 ');
Idx = 12
writeC
Rzel
16 ');
Rxel= 14
Ryel = 15
readlnCchoice);
naam := 'foutief';
case choice of
1 naam := 'Cth
' ,.
2 naam := 'Rxth
' ,.
3 naam := 'Ryth
',
4 naam := 'Rzth
',
5 naam := 'Icel
' ,.
6 naam := 'len
',
7 naam := 'bre
' ,.
8
naam := 'dik
',
9 naam := 'I inA
' ,.
10 naam := 'I inS
',
11
naam := 'vlag , ,.
12 naam := 'Idx
' ,.
,,
13 naam := 'Idy
14 naam := 'Rxel
',
15 naam := 'Ryel
' ,.
16 naam := 'Rzel
',
end; ( case )
writeln;
, ,naam);
if choice <> 0 then writelnC'A[lengte,breedtel

.
.

.
.
.

.
.
.

for ix := 1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy := 1 to nbreedte do
begin
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
with DB record do
begin
case choice of
o einde:= true;
1 write(' A[' ,ix,',' ,iy,']= , ,Cth:10);
2 write(' A[',ix,',',iy,']= , ,Rxth:10);
3 write(' A[',ix,',',iy,']= , ,Ryth:10);
4 write(' A[',ix,',',iy,']= , ,Rzth:10);
5 write(' A[',ix,',',iy,']= ',lcel:10);
6 write(' A[',ix,',',iy,']= ',len:10);
7 write(' A[' ,ix,',',iy,']= , ,bre:10);
8 write(' A[' ,ix,',',iy,']= , ,dik:10);
9 write(' A[',ix,',',iy,']= , ,IinA:10);
10 write(' A[' ,ix,',',iy,']= ',IinB:10);
11
write(' A[',ix,',',iy,']= , ,vlag:10);
12 write(' A[',ix,',',iy,']= ',Idx);
13 write(' A[',ix,',',iy,']= ',Idy);
14 write(' A[',ix,',',iy,']= , ,Rxel:10);
15 write(' A[' ,ix,',' ,iy,']= , , Rye l : 10) ;
16 write(' A[' ,ix,',' ,iy,']= , ,Rzel:10);
end; { case }
end; { with }
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; { for }
writeln;
end; { for }
clearkey(DBindexfile);
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
until einde;
end; { write_matrix }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure convert_real8_to_string6(var r:real;var s:string);
begin
str(r:8,s);
s [1] :=s [2];
s [2] :=s [3];
s [3] :=s [4];
s [4] :=s [5];
s [5] :=s [6];
s [6] :=s [8];
s[0]:=chr(6);
end;

{------------------------------------------------------------------------}
procedure convert_real12_to_string10(var r:real;var s:string);
begin
str(r:12,s);
s [1] :=s [2];
s [2] :=s [3];
s [3] :=s [4];
s[4] :=s[5];
s [5] :=s [6];
s[6] :=s [n;

s [n :=s [8]:
s [8] :=s [9]:
s[9] :=s[10]:
s [10] :=s [12]:
s [0] :=chr(10):
end:

{------------------------------------------------------------------------}
procedure convert_integer_to_string6Cvar i:integer:var s:string):
var
z: integer:
substring:string;
begin
strCi,substring);
z:=7-lengthCsubstring):
strCi:6,s):
fillcharCs,z,48):
s [1] :=chr(35):
s[O] :=chr(6):
end:

{------------------------------------------------------------------------}
procedure init_databasefileCvar newdatabasefile:text):
begin
assignCnewdatabasefile,'c:\tp\arend\data\' + filename):
rewriteCnewdatabasefile):
, ,lengte:4:1);
writelnCnewdatabasefile,/length of the layer in [cm]
,
,breedte:4:1);
writelnCnewdatabasefile,'width of the layer in [cm]
, ,lagen_aantal:3);
writelnCnewdatabasefile,/amount of layers
l,current:5:1):
in [A]
writelnCnewdatabasefile,'conductor current
writelnCnewdatabasefile);
end: { init_databasefile }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure init_emtp_inputfileCvar newemtpfile:text):
var
Sdtime,Stimemax : string:
begin
assignCnewemtpfile,'c:\tp\arend\data\emtp.inp');
rewriteCnewemtpfile);
convert_real8_to_string6Cdtime,Sdtime);
convert_real8_to_string6Ct imemax, St imemax);
writelnCnewemtpfile,
'BEGIN NEW DATA CASE');
writelnCnewemtpfile,
'$PREFIX, //NODE_1213A/AREND2/');
writelnCnewemtpfile,
'$SUFFIX, .dat'):
writelnCnewemtpfile,
'c ***************************************************************************');
writelnCnewemtpfile,
'c *
*');
writelnCnewemtpfile,
'C * A simulation of the temperature distribution inside a fuse with EMTP. *'):
writelnCnewemtpfile,
'C * The fuse is devided into layers and every layer is devided into cells. *');
writelnCnewemtpfile,
'c * Material_cells are constructed with two include files per cello
*');
writelnCnewemtpfile,
'C *
*');
writelnCnewemtpfile,
'C * vakgroep
Elektrische Energie systemen CE.G)
* '):

writelnCnewemtpfile,
writer
writelnCnewemtpfile,
'c * program date
writelnCnewemtpfile,
'c * version
writelnCnewemtpfile,
'c * supervision
writelnCnewemtpfile,
'c * tel
writelnCnewemtpfile,

'c *

Arend van de Poll

*');

mrt 1994

*, );

1.0

*');

X.Z Meng and J.G.J Sloot

*') ;

040-474637

*, ):

'c *
writelnCnewemtpfile,
'c * node name : ##AXYZ
writelnCnewemtpfile,
'c *
A : layer identification
writelnCnewemtpfile,
'c *
XY : coordinates for cell identification Cupper_right_corner)
writelnCnewemtpfile,
'c *
Z : node identification seen from centre of the cell ,
writelnCnewemtpfile,
'c *
L : left node from centre
writelnCnewemtpfile,
,C *
R : ri ght
writelnCnewemtpfile,
'c *
M : centre
writelnCnewemtpfile,
'c *
U : up
writelnCnewemtpfile,
'c*
D:down
writelnCnewemtpfile,
'c *
F : forward
writelnCnewemtpfile,
'c *
B : backward
writelnCnewemtpfile,

'c *

*'):
*'):
*'):

*');
*');
*');

*, ):
*');
*') :

*, ):
*'):

*, ):
*') :

writelnCnewemtpfile,

'c

***************************************************************************');

writelncnewemtpfile,
'c 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789');
writelnCnewemtpfile,
'POWER FREQUENCY
.500E+2'):
writelnCnewemtpfile,
'c DELTAT----TMAX----XOPT----COPT--EPSILN--TOLMAT--TSTART
FORMAT
E8.0'):
writelnCnewemtpfile,
',Sdtime,' ',Stimemax):
writelnCnewemtpfile,
'c --IOUT---IPLOT--IDOUBL--KSSOUT--MAXOUT----IPU---MEMSEV----ICAT--NENERG--IPRSUP'):
writelnCnewemtpfile,
1
20' ):
writelnCnewemtpfile,
'SCOMMENT'):
writelnCnewemtpfile,
'SLISTOFF' ):
writelnCnewemtp'file,
'TACS HYBRID'):
writelnCnewemtpfile,
'SDUMMY,US0001'):
end; { init_emtp_inputfile }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure init_3D-plot:

var
a :real;
plotf,newdatabasefile :text;
i,variable_tot,curstatus,ix,iy
: integer;
stringix : Xstr;
begin
assign(plotf,'c:\tp\arend\data\3Dinit.dat');
rewrite(plotf);
variable_tot :=nlengte*nbreedte;
curstatus:=O;
if (excitation = 'DC-LF-TD') or (excitation ='DC-LF-TI') then curstatus:=1;
writeln(plotf,variable_tot,' ',lagen_aantal,' , ,curstatus);
writeln(plotf);
close(plotf);
end; ( init_3D-plot )

(------------------------------------------------------------------------)
procedure init_3D_density;
var
ix, iy :integer;
a :real;
stringix :Xstr;
plotf :text;
begin
assign(plotf,'c:\tp\arend\data\3Ddens.dat');
rewrite(plotf);
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
A:= DBrecord.bre*DBrecord.dik;
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
writeln(plotf,A:10);
end; ( for )
end; ( for )
close(plotf);
end; ( init_3D_density )

(-----------------------------------------------------------------------)
procedure voltage_output_erntp_inputfile(var newerntpfile:text);
( de aanroep staat in de procedure finish_erntp_input (tussen haken) }
var
max_aantal_namen_rij,naam_nummer,ix,iy,laag :integer;
sz,sxh,syh :string[1];
sx,sy :string[2];
begin
max_aantal_namen_rij:=12;
naam_nummer: =1;
for laag:=1 to lagen_aantal do
begin
write(newerntpfile,' ');
for ix:=1 to nlengte do
begin
for iy:=1 to nbreedte do
begin
if ix < 10 then
begin
str(ix,sxh);

sx:='O' + sxh;
end else str(ix,sx);
if iy < 10 then
begin
str(iy,syh);
sy:='O' + syh;
end else str(iy,sy);
sz:=chr(64+laag);
if naam_Olmner < max_aantal_namen_ri j then
begin
write(newemtpfile,sz,sx,sy,'M');
naam_nummer:=naam_nummer+1;
end else
begin
naam_nummer:=1;
writeln(newemtpfile);
write(newemtpfile,' ',sz,sx,sy,'M');
naam_nummer:=naam_nummer+1;
end; { if }
end; { for }
end; { for }
writeln(newemtpfile);
naam_nummer:=1;
end; { for }
end; { create_output_emtp_inputfile }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure current_output_emtp_inputfile(var newemtpfile:text);
var
max_aantal_namen_rij,naam_nummer,ix,iy,laag :integer;
sz,sxh,syh :string[1l;
sX,sy :string[2l;
begin
max_aantal_namen_rij:=12;
naam_nummer: =1;
write(newemtpfile,'-1');
for ix:=1 to nlengte do
begin
for iy:=1 to nbreedte do
begin
if ix < 10 then
begin
str(ix,sxh);
sx:='O' + sxh;
end else str(ix,sx);
if iy < 10 then
begin
str(iy,syh);
sy:='O' + syh;
end else str(iy,sy);
sz:= 'X';
if naam_nummer < max_aantal_namen_rij then
begin
write(newemtpfile,sz,sx,sY,'L');
naam_nummer:=naam_mmner+1;
end else
begin
naam_nummer:=1;
writeln(newemtpfile);
write(newemtpfile,'-1',sz,sX,sY,'L');

naam_nummer:=naam_nummer+1;
end; { if }
end; { for }
end; { for }
writeln(newemtpfile);
naam_nummer:=1;
end; { current_output_emtp_inputfile }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure finish_emtp_inputfile(var newemtpfile:text);
var
sz,sx1 :string[1l;
sx
:string [2l i
scur :string;
ix : integer;
begin
sz:=chr(88);
convert_real12_to_string10(current,scur);
writeln(newemtpfile,
'BLANK CARO TERMINATING BRANCHES');
writeln(newemtpfile,
'c BUS1--BUS2-MEASURING/);
if «excitation = 'DC-LF-TD') or (excitation = 'DC-LF-TI/» then
begin
for ix :=1 to nbreedte do
begin
if ix < 10 then
begin
str(ix,sx1);
sx:='O' + sx1;
end else
begin
str(ix,sx);
end; { if }
writeln(newemtpfile,
MEASURING');
XOOOOL',sz,'01' ,sx,'L
end; { for }
end; { if }
writeln(newemtpfile,
'BLANK CARD TERMINATING SWITCHES');
writeln(newemtpfile,
TSTART----TSTOP-----');
'c BUS1--I-AMPL------FREQ------TO--------A1--------T1
if (excitation = 'DC-LF-TI/) and (source = 'AC
') then
begin
writeln(newemtpfile,
0.' );
'14' ,sz,'0000L-1' ,scur,'
50.
-90.
O.
end else
begin
if (excitation = 'DC-LF-TD') or (excitation = 'DC-LF-TI') then
begin
writeln(newemtpfile,
0.');
'14' ,sz,'0000L-1' ,scur,'
1E-6
end; { if }
end; { if }
writeln(newemtpfile,
'BLANK CARD TERMINATING SOURCES')i
writeln(newemtpfile,
'SLISTON' );
writeln(newemtpfile,
'C');
writeln(newemtpfile,
'C OUTPUT variables');

writeln(newemtpfile,
'C');
writeln(newemtpfile,
'c NAM1--NAM2--NAM3--NAM4--NAMS--NAM6--NAM7--NAM8--NAM9--NAM10-NAM11-NAM12-');
voltage_output_emtp_inputfile(newemtpfile);
{ if (excitation = 'DC-LF-TD') or (excitation = 'DC-LF-TI') then
current_output_emtp_inputfile(newemtpfile);}
writeln(newemtpfile,
'BLANK CARD ENDING OUTPUT REQUEST');
writeln(newemtpfile,
'BEGIN NEW DATA CASE');
writeln(newemtpfile,
'BLANK CARD');
close(newemtpfile);
end; { finish_emtp_inputfile }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure write_databasefile(var teller:integer;var newdatabasefile:text);
var
ix,iy : integer;
stringix : Xstr;
begin
writeln(newdatabasefile);
writeln(newdatabasefile,'layer number : ' ,teller:3,' materiaal:' ,materiaal);
writeln(newdatabasefile,'thickness of the layer in [cm]
',dikte:S:4);
writeln(newdatabasefile);
write(newdatabasefile,'A[ix,iy] Rxth
Rzth
Cth');
Ryth
writeln(newdatabasefile,'
linA
vlag');
Icel
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
str(ix,stringix);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
with DBrecord do
begin
write(newdatabasefile,'A[',ldx,',' ,Idy,'] , ,Rxth:10,Ryth:10,Rzth:10);
writeln(newdatabasefile,Cth:10,linA:10,lcel:10,vlag:10);
end; { with }
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; { for }
end; ( for )
end; ( write_databasefile )

(------------------------------------------------------------------------)
procedure write_database_loadflow(var teller:integer;
var newdatabasefile:text);
var
ix,iy : integer;
stringix : Xstr;
begin
writeln(newdatabasefile);
writeln(newdatabasefile,'layer number : • ,teller:3,' materiaal:' ,materiaal);
writeln(newdatabasefile,'steady_state calculations');
writeln(newdatabasefile);
writeln(newdatabasefile,'A[ix,iy] Rxel
Ryel
');
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);

strCix,stringix);
findkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrecCDBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
with DBrecord do
begin
writelnCnewdatabasefile,'A[',Idx,',',Idy,'l ',Rxel:10,Ryel:10);
end; ( with )
nextkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; ( for )
end; ( for )
end; ( write_database_loadflow )

(------------------------------------------------------------------------)
procedure copy_DBdata_to_Sdata;
~r

ix,iy : integer;
stringis,stringix:Xstr;
begin
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkeyCDBindexfile);
clearkeYCSindexfile);
strCix,stringix);
strCix,stringis);
findkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
findkeyCSindexfile,Srecordnum,stringis);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrecCSdatafile,Srecordnum,Srecord);
getrecCDBdatafile,DBrecordnurn,DBrecord);
Srecord:=DBrecord;
putrecCSdatafile,Srecordnum,Srecord);
nextkeyCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
nextkeYCSindexfile,Srecordnum,stringis);
end; ( for )
end; ( for )
end; ( copy_DBdata_to_Sdata )

(------------------------------------------------------------------------)
procedure connection_nodesCvar ix,iy,teller,DUMTEL:integer;
subcir1,subcir2,subcir3 : string;
var newemtpfile : text);
var
l,m,r,u,d,b,f,sz,szn,sx1,sxn1,sy1,syn1 : string[1l;
ixn,iyn,iz,izn
: integer;
sX,sxn,sy,syn : string[2l;
sRxth,sRyth,sRzth,sRxel,sRyel,sCth,sIinA,scurrent,sDUMTEL
Cthsub :real;
sandflag :boolean;

(------------------------------)
procedure string_ix_and_iy_all;
begin
if ix < 10 then
begin
strCix,sx1);
sx:='O' + sx1;
end else
begin
strCix,sx);

string;

end; { if }
if ixn < 10 then
begin
strCixn,sxn1);
sxn:='O' + sxn1;
end else
begin
strCixn,sxn);
end; { if }
if iy < 10 then
begin
strCiy,sy1 );
sy:='O' + sy1;
end else
begin
strCiy,sy);
end; { if }
if iyn < 10 then
begin
strCiyn,syn1);
syn:='O' + syn1;
end else
begin
strCiyn,syn);
end; { if }
end; { string_ix_and_iy_all }

{------------------------------}
procedure DC_const_currentCvar DUMTEL :integer);
begin
writelnCnewemtpfile,
'/TACS');
writelnCnewemtpfile,
'90',sz,sx,sy,m);
convert_integer_to_string6CDUMTEL,sDUMTEL);
DUMTEL:=DUMTEL+1;
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'c point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity');
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'c 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789');
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sDUMTEL,'56+' ,sz,sx,sy,m);
writelnCnewemtpfile,
O.

writelnCnewemtpfile,
500.
writelnCnewemtpfile,
1000.
writelnCnewemtpfile,
2000.
writelnCnewemtpfile,

1.');

3.2');
5.6' );
10.2');

9999.');

writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'c power generation expression');

writeln(newemtpfile.

'C');
writeln(newemtpfile.
'981' ,sz.sx,sy.' =' .slina.' * , .sDUMTEL.' * , .scurrent.' * , .scurrent);
writeln(newemtpfile.

'C');
writeln(newemtpfile.
'/S\lITCH' );
writeln(newemtpfile.
'c BUS1--BUs2-writeln(newemtpfile.
I' .sz.sx.sy.sz.sx.sy.m.'
writeln(newemtpfile.
'/SOURCE');
writeln(newemtpfile.
'60I'.sz.sx.sy,'-1');
writeln(newemtpfile.
'C');
writeln(newemtpfile.
'c subnetworks');
writeln(newemtpfile.
'C');
end; {DC_const_current}

MEASURING');
MEASURING');

{--------------------------------}
procedure DC_loadflow_temp_indep(var DUMTEL:integer);
var
HUTEL1.HUTEL2 :integer;
sHUTEL1.sHUTEL2 :string;
begin
writeln(newemtpfile.
'/TACS');
writeln(newemtpfile.
'90' .sz.sx.sy.m);
convert_integer_to_string6(DUMTEL.sOUMTEL);
DUMTEL:=OUMTEL+1;
writeln(newemtpfile.
'C');
writeln(newemtpfile.
'c point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity');
writeln(newemtpfile.
'C');
writeln(newemtpfile.
'c 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789');
writeln(newemtpfile.
'98' .sDUMTEL.'56+' .sz.sx.sy.m);
writeln(newemtpfile.
O.

writeln(newemtpfile.
500.
writeln(newemtpfile.
1000.
writeln(newemtpfile.
2000.
writeln(newemtpfile.

1.');

3.2' );
5.6');
10.2' );

9999.');

HUTEL1:=OUMTEL;
convert_integer_to_string6(HUTEL1.sHUTEL1);
OUMTEL:=OUMTEL+1;
HUTEL2:=OUMTEL;
convert_integer_to_string6(HUTEL2.sHUTEL2);

DUMTEL:=DUMTEL+1i
writeln(newemtpfile,
'C')i
writeln(newemtpfile,
'c power generation expressions')i
writeln(newemtpfile,
'C')i
writeln(newemtpfile,
'98' ,sHUTEL1,' = ( ',sRxel,' ) * X',sx,sy,l,' * X' ,sx,sy,l,' + X' ,sx,sy,'R * X' ,sx,sy,'R )')i
writeln(newemtpfile,
'98',sHUTEL2,' = ( , ,sRyel,' ) * X' ,sx,sy,'U * X' ,sx,sy,'U + X',sx,sy,d,' * X' ,sx,sy,d,' )')i
if sandflag =true then
writeln(newemtpfile,
0.0 ')
'981' ,sz,sx,sy,'
else
writeln(newemtpfile,
'981' ,sz,sx,sy,' = ( , ,sHUTEL1,' + ' ,sHUTEL2,' ) * , ,sDUMTEL)i
writeln(newemtpfile,
'C')i
writeln(newemtpfile,
, /SlJITCH' ) i
writeln(newemtpfile,
'c BUS1--BUS2-MEASURING')i
writeln(newemtpfile,
I',sz,sx,sy,sz,sx,sy,m,'
MEASURING')i
writeln(newemtpfile,
'/SOURCE')i
writeln(newemtpfile,
'601',sZ,sx,sY,'-1')i
writeln(newemtpfile,
'C')i
writeln(newemtpfile,
'c subnetworks')i
writeln(newemtpfile,
'C')i
endi { DC_loadflow_temp_indep }

{------------------------------}
procedure DC_loadflow_temp_dep(var DUMTEL :integer)i
var
HUTEL1,HUTEL2,HUTEL3 :integeri
sHUTEL1,sHUTEL2,sHUTEL3 :stringi
begin
writeln(newemtpfile,
'/TACS')i
writeln(newemtpfile,
'90' ,sz,sx,sy,m)i
convert_integer_to_string6(DUMTEL,sDUMTEL)i
DUMTEL:=DUMTEL+1i
HUTEL3: =DUMTELi
convert_integer_to_string6(HUTEL3,sHUTEL3)i
DUMTEL:=DUMTEL+1i
writeln(newemtpfile,
'C') i

writeln(newemtpfile,

'c sample and hold function

')i

writeln(newemtpfile,
, C' ) i

writeln(newemtpfile,
'98',sHUTEL3,'62+' ,sz,sx,sy,m,'
writeln(newemtpfile,

TRIGG2' )i

'C');
writelnCnewemtpfile,
'c point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity');
writelnCnewemtpfile,

'C');
writelnCnewemtpfile,

'c 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789');
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sOUMTEL,'56+',sHUTEL3);
writelnCnewemtpfile,
O.

writelnCnewemtpfile,
500.
writelnCnewemtpfile,
1000.
writelnCnewemtpfile,
2000.
writelnCnewemtpfile,

1.');

3.2');
5.6') ;
10.2');

9999.');

HUTEL1:=DUMTEL;
convert_integer_to_string6CHUTEL1,sHUTEL1);
DUMTEL:=DUMTEL+1;
HUTEL2:=DUMTEL;
convert_integer_to_string6CHUTEL2,sHUTEL2);
DUMTEL:=DUMTEL+1;
writelnCnewemtpfile,

'C');
writelnCnewemtpfile,

'c power generation expressions');
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sHUTEL1,' = C ' ,sRxel,' ) * X' ,sx,sy,l,' * X' ,sx,sy,l,' + X' ,sx,sY,'R * X' ,sx,sY,'R )');
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sHUTEL2,' = C ' ,sRyel,' ) * X' ,sx,sy,'U * X' ,sx,sy,'U + X' ,sx,sy,d,' * X' ,sx,sy,d,' )');
if sandflag =true then
writelnCnewemtpfile,
'981' ,sz,sx,sy,'
0.0 ')
else
writelnCnewemtpfile,
'981' ,sz,sx,sy,' = C ' ,sHUTEL1,' + , ,sHUTEL2,' ) * , ,sDUMTEL);
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
, /SWITCH');
writelnCnewemtpfile,
'c BUS1--BUS2-- {TACS controlled switch}
');
writelnCnewemtpfile,
'131' ,sz,sx,sy,sz,sx,sy,m,'
writelnCnewemtpfile,
'/SOURCE');
writelnCnewemtpfile,
'601' ,sz,sx,sy,'-1');
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'c subnetworks');
writelnCnewemtpfile,
'C');

TRIGG1

13');

{------------------------------}
procedure RC_netwerk;
begin
write(newemtpfile,
'SINCLUDE,' ,subcir1:4,',' ,sz,sx,sy,l,',' ,sz,sx,sy,m,',' ,sz,sxn,sy,r);
writeln(newemtpfile,
, ,',sRxth,',' ,sCth);
write(newemtpfile,
'SINCLUDE,' ,subcir2:4,',' ,sz,sx,syn,u,',' ,sz,sx,sy,d,' ,',sz,sx,sy,f,' ,');
writeln(newemtpfile,
szn,sx,sy,b,',' ,sz,sx,sy,m,',' ,sRyth,',' ,sRzth);
end; { RC_netwerk}

{------------------------------}
procedure Rc_netwerk_with_trigger;
begin
subcir1:='T1';
write(newemtpfile,
'SINCLUDE,' ,subcir1:4,',' ,sz,sx,sy,l,',' ,sz,sx,sy,m,',' ,sz,sx,sy,'H,' ,sz,sxn,sy,r);
writeln(newemtpfile,
, ,',sRxth,',' ,sCth);
write(newemtpfile,
'SINCLUDE,' ,subcir2:4,',' ,sz,sx,syn,u,',' ,sz,sx,sy,d,' ,',sz,sx,sy,f,' ,');
writeln(newemtpfile,
szn,sx,sy,b,',' ,sz,sx,sy,m,' ,',sRyth,',' ,sRzth);
end; { RC_netwerk_with_trigger}

{------------------------------}
begin
iz:=teller;
l:='L';
m:='M';
r:='R';
u:='U';
d:='D' ;
b:='B';
f:='F';
ixn:=ix;
iyn:=iy;
izn:=iz;
if ix < nlengte then
begin
r:=l;
ixn:=ix+1;
end; { if }
if iy < nbreedte then
begin
u:=d;
iyn:=iy+1 ;
end; { if }
if iz < lagen_aantal then
begin
b:=f;
izn:=iz+1;
end; { if }
{ make string variables }
string_ix_and_iy_all;
iz:=iz+64;
izn:=izn+64;
sz:=chr(iz);

szn:=chr(izn);
{ write to emtp input file}
with DBrecord do
begin
Cthsub:=Cth*1e6;
{ Cth : emtp workes standard with micro farad}
convert_real8_to_string6(Cthsub,sCth);
convert_real8_to_string6(Rxth,sRxth);
convert_real8_to_string6(Ryth,sRyth);
convert_real8_to_string6(Rzth,sRzth);
convert_real8_to_string6(Rxel,sRxel);
convert_real8_to_string6(Ryel,sRyel);
convert_real8_to_string6(linA,slinA);
convert_real8_to_string6(current,scurrent);
sandflag:=vlag;
end; { with }
if materiaal = 'silver ' then
begin
if excitation = 'DC-CONST' then DC_const_current(DUMTEl);
if excitation 'DC-lF-TD' then DC_loadflow_temp_dep(DUMTEl);
if excitation = 'DC-lF-T1 ' then DC_loadflow_temp_indep(DUMTEl);
end; { if }
if «materiaal = 'silver ') and (excitation = 'DC-lF-TD'» then
begin
RC_netwerk_with_trigger;
end else
begin
RC_netwerk;
end; { if }
end; { comection_nodes }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure connection_nodes_steadyst(var ix,iy,teller,silvercount,
DUMTEl :integer;
subcir1 :string:
var newemtpfile :text );
var
l,m,r,u,d,b,f,sa,sb,sz,szn,sx1,sxn1,sy1,syn1,kx,ky,sv string[1l;
ixn, iyn, iz, izn, ia, ib, iv, ixv, iyv,
BD left,BDrigh,BDuppe,BDdown,BDmidd, HUlTEl
integer;
sx,sxn,sy,syn : string[2l;
sRxel,sRyel,sRzel,slxel,slyel : string;
sDUMTEl,sHUlTEl,sBDleft,sBDrigh,sBDuppe,sBDdown,sBDmidd string;
Rxelsub,Ryelsub,lxel,lyel : real;
igrensx,igrensy,igrensx1,igrensy1,ivlag :boolean;
Xrecordnum,Yrecordnum,Y1recordnum,X1recordnum,Startnum :longint;

{------------------------------}
procedure string_ix_and_iy;
begin
if ix < 10 then
begin
str(ix,sx1);
sx:='O' + sx1;
end else
begin
str(ix,sx);
end; { if }
if ixn < 10 then

begin
str(ixn,sxn1);
sxn:='O' + sxn1;
end else
begin
str(ixn,sxn);
end; { if }
if iy < 10 then
begin
str(iy,sy1);
sy:='O' + sy1;
end else
begin
str(iy,sy);
end; { if }
if iyn < 10 then
begin
str(iyn,syn1);
syn:='O' + syn1;
end else
begin
str( iyn, syn);
end; { if }
end; { string_ix_and_iy }

{------------------------------}
begin
igrensx:=false;
igrensy:=false;
igrensx1:=false;
igrensy1:=false;
ivlag:=false;
iv:=teller;
iz:=teller;
if silvercount = 0 then
begin
si lvercount:=teller;
end;
l :='L';

m:='M';
r:='R';
u:='U';
d:='D';
b:='B';
f:='F';
kx:='R';
ky:='U';
ixn:=ix;
iyn:=iy;
izn:=i z;
iz:=88;
ia:=88;
ib:=88;
if ix = 1 then igrensx1:=true;
if iy 1 then igrensy1:=true;
if ix < nlengte then
begin
kx:=l;
ixn:=ix+1;
end else
begin

ia:=89;
igrensx:=true;
end; { if }
if iy < nbreedte then
begin
ky:=d;
iyn:=iy+1 ;
end else
begin
ib:=89;
igrensy:=true;
end; { if }
ixv:=ix-1;
if ixv < 1 then ixv:=1;
iyv:=iy-1 ;
if iyv < 1 then iyv:=1;
{ make string variables }
string_ix_and_iy;
{iz:=iz+96;
}
{ izn:=izn+96; }
sz:=chrCiz);
sa:=chrCia);
sb:=chrCib);
sv:=chrC iv+64);
{ szn:=chrCizn);}
{ write to emtp input file}
with DB record do
begin
{ Omdat in EMTP een matrix wordt geinverteerd is het noodzakelijk
de waarden van de matrix elementen niet te ver uit elkaar te kiezen.
Omdat er bij de loaflow berekening gebruik gemaakt wordt van een opgedrukte stroom is alleen de verhouding van de verschillende weerstandswaarden van belang .}
if vlag = false then
begin
Rxelsub:=Rxel*1e5;
Ryelsub:=Ryel*1e5;
end else
begin
Rxelsub:=Rxel;
Ryelsub:=Ryel;
ivlag:=true;
end; { if }
convert_real8_to_string6CRxelsub,sRxel);
convert_real8_to_string6CRyelsub,sRyel);
{ zelfinduktie in mH }
Lxel:=CCdtime*5*4)*Rxelsub)*1000;
Lyel:=CCdtime*5*4)*Ryelsub)*1000;
convert_real8_to_string6CLxel,sLxel);
convert_real8_to_string6CLyel,sLyel);
end; { with }
select_DB_recordCix,iyn,Yrecordnum,sdatafile,Sindexfile,Srecord);
getrecCSdatafile,Yrecordnum,Srecord);
if Srecord.vlag then igrensy:=true;
select_DB_recordCixn,iy,Xrecordnum,Sdatafile,Sindexfile,srecord);
getrecCSdatafile,Xrecordnum,Srecord);
if Srecord.vlag then igrensx:=true;
select_DB_recordCix,iyv,Y1recordnum,Sdatafile,Sindexfile,Srecord);
getrecCSdatafile,Y1recordnum,Srecord);

if Srecord.vlag then igrensy1:=true;
select_DB_recordCixv.iy.X1recordnum.Sdatafile.Sindexfile.Srecord);
getrecCSdatafile.X1recordnum.Srecord);
if Srecord.vlag then igrensx1:=true;
{++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}
if Cexcitation = 'DC-lF-TI') or Cexcitation = 'DC-lF-TD') then
begin
writelnCnewemtpfile.
'/TACS');
convert_integer_to_string6CDUMTEl.sDUMTEl);
DUMTEl:=DUMTEl+1;
HUlTEl:=DUMTEl;
convert_integer_to_string6CHUlTEl.sHUlTEl);
DUMTEl:=DUMTEl+1;
if excitation = 'DC-lF-TD' then
begin
writelnCnewemtpfile.

'C');
writelnCnewemtpfile,

'c sample and hold function ');
writelnCnewemtpfile.

'C');
writelnCnewemtpfile.
'98' .sHUlTEl.'62+' .sv.sx.sy.m.'
writelnCnewemtpfile.

'C');
writelnCnewemtpfile.

'c point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity');
writelnCnewemtpfile.

'C');
writelnCnewemtpfile.

'c 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789');
writelnCnewemtpfile.
'98' ,sDUMTEl.'56+' .sHUlTEl);
end else
begin
writelnCnewemtpfile.

'C');
writelnCnewemtpfile.

'c point-by-point nonlinearity table function of the electrical resistivity');
writelnCnewemtpfile.

'C');
writelnCnewemtpfile.

'c 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789');
writelnCnewemtpfile.
'98' ,sDUMTEl,'56+' ,sv.sx,sy.m);
end; { else }
writelnCnewemtpfile.

o.
writelnCnewemtpfile.
500.
writelnCnewemtpfile,
1000.
writelnCnewemtpfile.
2000.
writelnCnewemtpfile.
9999.');
BDleft:=OUMTEl;
DUMTEl:=DUMTEl+1;
BDrigh:=DUMTEl;
DUMTEl:=DUMTEl+1;

0.');

2.2');
4.6');
9.2');

TRIGG2');

BDuppe:=DUMTEl;
DUMTEl:=DUMTEl+1;
BDdown:=DUMTEl;
DUMTEl:=DUMTEl+1;
BDmidd:=DUMTEl;
DUMTEl:=DUMTEl+1;
convert_integer_to_string6CBDleft,sBDleft);
convert_integer_to_string6CBDrigh,sBDrigh);
convert_integer_to_string6CBDuppe,sBDuppe);
convert_integer_to_string6CBDdown,sBDdown);
convert_integer_to_string6CBDmidd,sBDmidd);
writelnCnewemtpfile,

'C');
writelnCnewemtpfile,

'c current to TACS variable');
writelnCnewemtpfile,

'C');
writelnCnewemtpfile,
'91' ,sz,sx,sy,l);
writelnCnewemtpfile,
'91' ,sz,sx,sy,r);
writelnCnewemtpfile,
'91' ,sz,sx,sy,u);
writelnCnewemtpfile,
'91',sz,sx,sy,d);
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'c current injection calculation');
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sBDleft,' =' ,sDUMTEl,' * , ,sz,sx,sy,l);
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sBDrigh,' =' ,sDUMTEl,' * ',sz,sx,sy,r);
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sBDuppe,' =' ,sDUMTEl,' * ',sz,sx,sy,u);
writelnCnewemtpfile,
'98' ,sBDdown,'
, ,sDUMTEl,' * ',sz,sx,sy,d);
if excitation = 'DC-lF-TD' then
begin
if Cnot Civlag»
then
begin
-1 * C ');
writeCnewemtpfile,'98' ,sBDmidd,'
if not Cigrensx1) then
writeCnewemtpfile,sBDleft,' + ');
if not Cigrensx) then
writeCnewemtpfile,sBDrigh,' + ');
writelnCnewemtpfile,'D.O )');
end; { if }
end; { if }
writelncnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'c current to OUTPUT');
writelnCnewemtpfile,
'C');
writelnCnewemtpfile,
'33',sz,sx,sy,l);
writelnCnewemtpfile,
'/BRANCH');
writelnCnewemtpfile,

'c BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C-----');
writeln(newemtpfile,
',sBDleft,sz,sx,sy,m,'
writeln(newemtpfile,
',sBDrigh,sz,sx,sy,m,'
writeln(newemtpfile,
',sBDuppe,sz,sx,sy,m,'
writeln(newemtpfile,
',sBDdown,sz,sx,sy,m,'
writeln(newemtpfile,
'/SWITCH');
writeln(newemtpfile,
'c BUS1--BUS2-writeln(newemtpfile,
, ,sz,sx,sy,l,sBDleft,'
writeln(newemtpfile,
',sz,sx,sy,r,sBDrigh,'
writeln(newemtpfile,
, ,sz,sx,sy,u,sBDuppe,'
writeln(newemtpfile,
',sz,sx,sy,d,sBDdown,'
writeln(newemtpfile,
, ,sBDmidd,sz,sx,sy,m,'
writeln(newemtpfile,
, ,sz,sx,sy,r,sa,sxn,sy,kx,'
writeln(newemtpfile,
, ,sz,sx,sy,u,sb,sx,syn,ky,'
writeln(newemtpfile,
'/SOURCE');
if excitation = 'DC-LF-TD' then
begin
if (not (ivlag» then
begin
writeln(newemtpfile,
'60' ,sBDmidd,'-1');
if not (igrensx1) then
writeln(newemtpfile,
'60',sBDleft,'-1');
if not (igrensx) then
writeln(newemtpfile,
'60' ,sBDrigh,'-1');
end; { if ,ivlag }
end; { if }
end; { if ,excitation }

',sRxel);
',sRxel);
',sRyel);
',sRyel);

MEASURING');
MEASURING');
MEASURING');
MEASURING');
MEASURING');
MEASURING');
MEASURING');
MEASURING');

{++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++}

ia:=88;
ib:=88;
end; { connection_nodes_steadyst }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure calc_nodes_to_ground(var newemtpfile : text);
{ 4 digit-code : sz,sx,sy,splane }
var
ix,iy,iz:integer;
sx,sy:string[2l;
sz,sx1,sy1,splane,plane :string[1l;

{----------------------------------}
procedure string_all_variables;

begin
if ix < 10 then
begin
str(ix,sx1);
sx:='O' + sx1;
end eLse str(ix,sx);
if iy < 10 then
begin
str(iy,sy1);
sy:='O' + sy1;
end eLse str(iy,sy);
spLane:=pLane;
sz:=chr(iz+64);
end; { string_aLL_variabLes }

{----------------------------------}
begin
writeLn(newemtpfiLe,
'BLANK CARD END TACS');
writeLn(newemtpfiLe,
'C *****************************************************.*********************');

writeLn(newemtpfiLe,
'c * Nodes connected to ground
writeLn(newemtpfiLe,

*, );

'c *

*, );

writeLn(newemtpfiLe,

'c

***************************************************************************');

writeLn(newemtpfiLe,
'c BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C-----');
pLane := '0';
iy := 1;
for iz :=1 to Lagen_aantaL do
begin
for ix:=1 to nLengte do
begin
string_aLL_variabLes;
wri te Ln(newemtpf i Le,' , ,sz,sx,sy,spLane,'
end; { for }
end; { for }
writeLn(newemtpfiLe,'C');
pLane := 'U';
iy := nbreedte;
for iz:=1 to Lagen_aantaL do
begin
for ix:=1 to nLengte do
begin
string_aLL_variabLes;
writeLn(newemtpfiLe,' ',sz,sx,sy,spLane,'
end; { for }
end; { for }
writeLn(newemtpfiLe,'C');
pLane := 'L';
ix := 1;
for iz:=1 to Lagen_aantaL do
begin
for iy:=1 to nbreedte do
begin
string_aLL_variabLes;

1.E+9');

1.E+9') ;

writeLnCnewemtpfi Le,'
end; { for }
end; { for }
writeLnCnewemtpfile,'C');

',sz,sx,sy,spLane,'

plane := 'R';
ix := nlengte;
for iz:=1 to Lagen_aantaL do
begin
for iy:=1 to nbreedte do
begin
string_aLL_variables;
writelnCnewemtpfile,' , ,sz,sx,sy,splane,'
end; { for }
end; { for }
writelnCnewemtpfile,'C');
pLane := 'F';
iz := 1;
for ix:=1 to nlengte do
begin
for iy:=1 to nbreedte do
begin
string_aLL_variables;
writelnCnewemtpfi le,' ',sz,sx,sy,splane,'
end; { for }
end; { for }
writelnCnewemtpfile,'C');
pLane := 'B';
iz := lagen_aantaL;
for ix:=1 to nlengte do
begin
for iy:=1 to nbreedte do
begin
string_aLl_variables;
writelnCnewemtpfiLe,' , ,sz,sx,sy,spLane,'
end; { for }
end; { for }
writelnCnewemtpfile,'C');

1.E+9');

1.E+9');

1.E+9');

1.E-2');

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure caLc_nodes_to_ground_steadystCvar newemtpfile :text;
silvercount :integer);

{ 4 digit-code : sZ,sx,sy,splane }
var
iX,iY,iz:integer;
sX,sy:string[2l;
sZ,sx1,sY1,splane,pLane :string[1l;

{----------------------------------}
procedure string_alL_variabLes;
begin
if ix < 10 then
begin
strCix,sx1);
sx:='O' + sx1;

end else strCix,sx)j
if iy < 10 then
begin
strC iy,sy1)j
sy:='O' + sy1j
end else strCiy,sY)j
splane:=planej
sz:=chr(88)j
endj { string_all_variables }

{-----------------------------------}
begin
if excitation = 'OC-CONST' then else
begin
if Csilvercount <> 0) then
begin
plane := 'R'j
ix := nlengtej
for iy:=1 to nbreedte do
begin
string_all_variablesj
writelnCnewemtpfile,' Y' ,sx,sy,splane,'
end; { for }
writelnCnewemtpfile,'C')j
endj { if }
endj { i f }
endj

1.E-2')j

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure write_emtp_inputfileCvar teller,DUMTEL:integerjvar newemtpfile:textj
subcir1,subcir2,subcir3:string);
var
ix, iy : integerj
stringix : Xstrj
begin
writelnCnewemtpfile,
'c ***********************************************************************')j
writelnCnewemtpfile,
'c * THERMAL NETWDRK FOR TRANSIENT SIMULATION
');
writelnCnewemtpfile,
, ,materiaal,'
')j
'c * layer nurDer
',teller:3,'
material
writelnCnewemtpfile,
')j
'c * amount of cells : ' ,nlengte,' * ',nbreedte,'
writelnCnewemtpfile,
'C ***********************************************************************');
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkeyCDBindexfile);
strCix,stringix);
findkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrecCDBdatafile,DBrecordnum,DBrecord)j
connection_nodesCix,iy,teller,DUMTEL,subcir1,subcir2,subcir3,newemtpfile);
nextkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix)j
end; { for }
end; { for }
writelnCnewemtpfile,'C');
end; { write_emtp_inputfi le }

(-----------------------------------------------------------------------)
procedure write_emtp_steadystatefileCvar teller,silvercount,DUHTEL :integer;
var newemtpfile:text;
subcir1:string);
var
ix,iy : integer;
stringix : Xstr;
sPeriodetime,sStarttrig1,sStarttrig2 string;

(-----------------------------------)
procedure calc_trigger_signals;
var
Periodetime,Starttrig1,Starttrig2 :real;
begin
Periodetime := dtime*numbertstep;
Starttrig1 := Cnumbertstep - 1.1)*dtime;
Starttrig2 := Cnumbertstep - D.1)*dtime;
convert_real12_to_string1DCPeriodetime,sPeriodetime);
convert_real12_to_string10CStarttrig1,sStarttrig1);
convert_real12_to_string10CStarttrig2,sStarttrig2);
eoo;

(-----------------------------------)
begin
if excitation = 'DC-CONST' then else
begin
writelnCnewemtpfile,

'c

****************************************************** *******************')i

writelnCnewemtpfile,

'c * ELECTRICAL NETWORK FOR CURRENT DISTRIBUTION

');
writelnCnewemtpfile,
'c * layer number
: ',teller:3,'
material
',materiaal,'
');
writelnCnewemtpfile,
'c * amount of cells : ',nlengte,' * ',nbreedte,'
');
writelnCnewemtpfile,
'c *************************************************************************');
eoo; ( if )
if Cexcitation = 'DC-LF-TD') then
begin
writelnCnewemtpfile,
'/TACS');
writelnCnewemtpfile,

'c -------------------------------------------------------------------------');
writelnCnewemtpfile,

'C');
writelnCnewemtpfile,

'c trigger-signals for TACS controlled switches ');
writelnCnewemtpfile,

'C');
calc_trigger_signals;
writeln(newemtpfile,
'c 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 12345');
writeln(newemtpfile,
'23TRIGG1
1.' ,sPeriodetime,'
, ,sStarttrig1);
writeln(newemtpfile,
'23TRIGG2
1.',sPeriodetime,'
',sStarttrig2);
writeln(newemtpfile,

'c -------------------------------------------------------------------------');
eoo; ( if )

for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkeYCDBindexfile);
strCix,stringix);
findkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrecCDBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
connection_nodes_steadystCix,iy,teller,silvercount,DUMTEL,subcir1,
newemtpfi le);
nextkeYCDBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end; { for }
end; { for }
writelnCnewemtpfile,'C');
end; { write_emtp_steadystatefile }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure display-pictureCvar Xshape,Cshape :real);
var
d,i,Xmax,Ymax,dec,ix,iy,scale_factor,semidec :integer;
horizontaal,vertikaal,grens,runner,
x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,scale_lengte,scale_breedte :real;
xcentre,ycentre :real;
stringix :Xstr;
Xcover,Ycover :boolean;

{----------------------------}
procedure real_shape;
var
deltaX,Xstart,Xstop,iy,ix,y,x :real;
begin
deltaX:=2*Cshape/1000;
Xstart:=Xshape-Cshape;
Xstop:=Xshape+Cshape;
ix:=Xstart;
repeat
iy := sqrtCsqrCCshape) - sqrCix - Xshape»;
x :=(10/Xmax)*ix*100*scale_factor;
y :=C10/Ymax)*iy*100*scale_factor;
drawpointCx,y);
ix:=ix+deltaX
until ix > Xstop
end;

{---------------------------}
begin
entergraphic;
d:=1100;
defineworldC1,-100,d,d,-100);
defineheaderC1,
'NOTE: any cell is defined by the coordinates of its right-upper-corner');
selectworld(1);
selectwindow(1);
setheaderon;
setheadertobottom;
drawborder;
drawlineCO,O,1000,O);
Xcover:=false;
Ycover:=false;

scale_factor:=1;
scale_lengte:=lengte;
scale_breedte:=breedte;
if Cscale_lengte < 1) or Cscale_breedte < 1) then
begin
scale_factor:=10;
drawtextwC1030,-30,1,'[mntl');
drawtextwC-36,1030,1,' [mntl');
scale_lengte:=lengte*scale_factor;
scale_breedte:=breedte*scale_factor;
end else
begin
drawtextwC1030,-30,1,'[cntl');
drawtextwC-36,1030,1,'[cntl');
end; { if }
Xmax:=roundCscale_lengte+O.s);
if Xmax > 32 then Xcover:=true;
Ymax:=roundCsca le_breedte+O. 5);
if Ymax > 32 then Ycover:=true;
drawtextwC1030,-BO,1,' [x-co]');
runner:=O;
dec:=O;
drawtextwCrunner-3,-30,1,chrC4B»;
semidec:=s;
for i:=1 to Xmax do
begin
runner:=runner+C10/Xmax)*100;
drawlineCrunner,7,runner,-7);
i f i < 10 then
begin
if not Xcover then
begin
drawtextwCrunner-6,-30,1,chrC4B+i»;
drawtextwCrunner,-30,1,chr(46»;
drawtextwCrunner+6,-30,1,chrC4B»;
end else
begin
if semi dec = i then
begin
drawtextwcrunner-6,-30,1,chrC4B+i»;
drawtextwCrunner,-30,1,chr(46»;
drawtextwCrunner+6,-30,1,chrC4B»;
semidec:=semidec+s;
end; { if }
end; { else }
end
else
begin
dec:=10;
if i >= 20 then dec:=20;
if >= 30 then dec:=30;
if >= 40 then dec:=40;
if i >= 50 then dec:=sO;
if not Xcover then
begin
drawtextwCrunner-12,-30,1,chrC4B+Cdec div 10»);
drawtextwCrunner-6,-30,1,chrC4B+i-dec»;
drawtextwCrunner,-30,1,chr(46»;
drawtextwCrunner+6,-30,1,chrC4B»;
end else
begin
if semi dec
then

begin
drawtextw(runner-12,-30,1,chr(48+(dec div 10»);
drawtextw(runner-6,-30,1,chr(48+i-dec»;
drawtextw(runner,-30,1,chr(46»;
drawtextw(runner+6,-30,1,chr(48»;
semidec:=semidec+s;
end; { if }
end; { else }
end; { else }
end; { for }
drawline(0,0,0,1000);
drawtextw(-86,1070,1,' [y-co]');
runner: =0;
dec:=O;
semidec:=s;
for i:=1 to Ymax do
begin
runner:=runner+(10/Ymax)*100;
drawline(s,runner,-s,runner);
i f i < 10 then
begin
if not Ycover then
begin
drawtextw(-30,runner,1,chr(48+i»;
drawtextw(-24,runner,1,chr(46»;
drawtextw(-18,runner,1,chr(48»;
end else
begin
if semi dec = i then
begin
drawtextw(-30,runner,1,chr(48+i»;
drawtextw(-24,runner,1,chr(46»;
drawtextw(-18,runner,1,chr(48»;
semidec:=semidec+s;
end; { if }
end; { else }
end
else
begin
dec:=10;
if >= 20 then dec:=20;
if >= 30 then dec:=30;
if
>= 40 then dec:=40;
if >= 50 then dec:=sO;
if not Ycover then
begin
drawtextw(-36,runner,1,chr(48+(dec div 10»);
drawtextw(-30, runner, 1,chr(48+i-dec»;
drawtextw(-24,runner,1,chr(46»;
drawtextw(-18,runner,1,chr(48»;
end else
begin
if semi dec = i then
begin
drawtextw(-36,runner,1,chr(48+(dec div 10»);
drawtextw(-30,runner,1,chr(48+i-dec»;
drawtextw(-24,runner,1,chr(46»;
drawtextw(-18, runner, 1,chr(48»;
semidec:=semidec+s;
end; { if }
end; { else }
end; { else }

endi { for }
Xeover:=falsei
Yeover:=falsei
if nlengte > 32 then Xeover:=truei
if nbreedte > 32 then Yeover:=truei
dee:=Oi
semidee:=s;
for i:=O to nlengte do
begin
setlinestyle(O);
vertikaal:=(10/Xmax)*lengte_verdeling[il*100*seale_faetor;
grens:=(10/Ymax)*seale_breedte*100i
drawline(vertikaal,grens,vertikaal,O);
if i < 10 then
begin
if net Xeover then
begin
drawtextw(vertikaal,-80,1,ehr(48+i»;
end else
begin
if semidee = i then
begin
drawtextw(vertikaal,-80,1,ehar(48+i»;
semidee:=semidee+s;
end; { if }
end; { else }
end
else
begin
dee:=10;
if >= 20 then dee:=20;
if >= 30 then dee:=30;
if >= 40 then dee:=40;
if i >= 50 then dee:=sO;
if not Xeover then
begin
drawtextw(vertikaal-6,-80,1,ehr(48+(dee div 10»);
drawtextw(vertikaal,-80,1,ehr(48+i-dee»;
end else
begin
if semidee = i then
begin
drawtextw(vertikaal-6,-80,1,ehr(48+(dee div 10»);
drawtextw(vertikaal,-80,1,ehr(48+i-dee»;
semidee:=semidee+s;
end; { if }
end; { else }
end; { else }
end; { for }
dee:=O;
semidee:=s;
for i:=O to nbreedte do
begin
horizontaal:=(10/Ymax)*breedte_verdeling[il*100*seale_faetor;
grens:=(10/Xmax)*seale_lengte*100;
drawline(O,horizontaal,grens,horizontaal);
if i < 10 then
begin
if not Yeover then
begin
drawtextw(-80,horizontaal,1,ehr(48+i»;
end else

begin
if semi dec = i then
begin
drawtextwC-80,horizontaal,1,chrC48+i»;
semidec:=semidec+S;
end; { if }
end; { else }
end
else
begin
dec:=10;
if i>= 20 then dec:=20;
if i>= 30 then dec:=30;
if i>= 40 then dec:=40;
if i>= 50 then dec:=SO;
if not Ycover then
begin
drawtextwC-86,horizontaal,1,chrC48+Cdec div 10»);
drawtextwC-80,horizontaal,1,chrC48+i-dec»;
end else
begin
if semi dec = i then
begin
drawtextwC-86,horizontaal,1,chrC48+Cdec div 10»);
drawtextwC-80,horizontaal,1,chrC48+i-dec»;
semidec:=semidec+S;
end; { if }
end; { else }
end; { else }
end; { for }
setlinestyleCO);
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkeYCSindexfile);
strCix,stringix);
findkeYCSindexfile,Srecordnum,stringix);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrecCSdatafile,Srecordnum,Srecord);
if Srecord.vlag = true then
begin
x1:=C10/Xmax)*lengte_verdeling[ixl*100*scale_factor;
y1:=C10/Ymax)*breedte_verdeling[iy-1l*100*scale_factor;
x2:=x1;
y2:=C10/Ymax)*breedte_verdeling[iYl*100*scale_factor;
x3:=C10/Xmax)*lengte_verdeling[ix-1l*100*scale_factor;
y3:=C10/Ymax)*breedte_verdeling[iy-1l*100*scale_factor:
x4:=x3;
y4:=C10/Ymax)*breedte_verdel ing [iyl*100*scale_factor;
drawlineCx1,y1,x4,y4);
drawlineCx3,y3,x2,y2);
end; { if }
nextkeYCSindexfile,Srecordnum,stringix);
end; { for }
end; { for}
if CXshape > 0) or CCshape > 0) then real_shape;
repeat until keypressed;
savescreenC'fig1.dat');
leavegraphic;
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure mask_ceLL(var iX,iy:integer);
{ mask a ceLL with XY coordinates }
var
stringis:Xstr;
begin
writeLn('Put in the coordinates of the ceLL which has to be masked ');
write(' X = ');readLn(ix);
write(' Y = ');readLn(iy);
if (ix >0) and (ix <= nLengte) and (iy >0) and (iy <= nbreedte) then
begin
find_seLect_database_rec(ix,iy,Srecordnum);
getrec(SdatafiLe,Srecordnum,Srecord);
if Srecord.vLag = faLse then
begin
Srecord.vLag:=true;
end eLse
begin
Srecord.vLag:=faLse;
end; { if }
putrec(SdatafiLe,Srecordnum,Srecord);
end eLse
begin
writeLn;
writeLn('Wrong coordinates try again ! !!!');
end; { eLse }
end; { mask_ceLL }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure mask_reaL_shape(var Xshape,Cshape:reaL);
var
ix, iy : integer;
Xm, Ym : reaL;
begin
writeLn('show the reaL shape by typing the cent re and radius
write(' cent re in Ccntl
');readLn(Xshape);
write(' radius in Ccntl
');readLn(Cshape);
for ix:=1 to nLengte do
begin
Xm:=(Lengte_verdeLingCix] + Lengte_verdeLingCix-1])/2;
for iy:=1 to nbreedte do
begin
Ym:=(breedte_verdeLingCiy] + breedte_veraeLingCiy-1])/2;
if «sqr(Xm - Xshape) + sqr(Ym» < sqr(Cshape» then
begin
find_seLect_database_rec(ix,iy,Srecordnum);
getrec(SdatafiLe,Srecordnum,Srecord);
if Srecord.vLag = faLse then
begin
Srecord.vLag:=true;
end eLse
begin
Srecord.vLag:=faLse;
end; { if }
putrec(SdatafiLe,Srecordnum,Srecord);
end { if }
end; { for }
end { for }
end:

');

{-----------------------------------------------------------------------}

procedure burn_in_silver_layer;
{ the cells which are masked (only in silver_layer) are replaced
by sand-cells }
var
ix,iy : integer;
stringis,stringix:Xstr;
begin
for ix:=1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
clearkey(Sindexfile);
str(ix,stringix);
str(ix,stringis);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
findkey(Sindexfile,Srecordnum,stringis);
for iy:=1 to nbreedte do
begin
getrec(Sdatafile,Srecordnum,Srecord);
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
if Srecord.vlag =true then
begin
DBrecord:=Srecord;
putrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
end; { if }
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
nextkey(Sindexfile,Srecordnum,stringis);
end; { for }
end; { for }
end; { burn_in_silver_layer }

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure mask_layer;
{ this procedure makes a mask placed on the silver-layer which changes
the masked silver-cells into sand-cells }
var
ix,iy,choice,xcoord,ycoord integer;
Xshape,Cshape : real;
stop : boolean;
stringis,stringix:Xstr;
begin
make_database_file(Sdatafile,Sindexfile,Srecordnum,Srecord,
'd:maskdata.dat' ,'d:maskdata.ndx');
for ix := 1 to nlengte do
begin
clearkey(DBindexfile);
clearkey(Sindexfile);
str(ix,stringix);
str(ix,stringis);
findkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
findkey(Sindexfile,Srecordnum,stringis);
for iy := 1 to nbreedte do
begin
getrec(Sdatafile,Srecordnum,Srecord);
getrec(DBdatafile,DBrecordnum,DBrecord);
Srecord.dik:=DBrecord.dik;
celdikte:=Srecord.dik;
putrec(Sdatafile,Srecordnum,Srecord);
nextkey(Sindexfile,Srecordnum,stringis);
nextkey(DBindexfile,DBrecordnum,stringix);
end;
end;
matrix_elem_calc(O.3,1670,800,-1,Sdatafile,Sindexfile,Srecord,

Srecordm,lIl) ;
stop := false;
cl rscr;
writeln(
'This procedure replaces silver_cells into sand_cells ! !!!! ');
Xshape:=O;
Cshape:=O;
repeat
writeln;
');
writeln('Continue to build a mask 0 quit
writeln('
1 start ');
writeln('
2 aprox real shape');
writeln('
3 overlay real shape');
writeln('
4 remove overlay');
writeln('
5 display');
write('
choice
');
readln(choice);
case choice of
o stop:= true;
1 : begin
stop := false;
mask_cell(xcoord,ycoord);
end;
2 begin
Xshape:=O;
Cshape:=O;
stop :=false;
mask_real_shape(Xshape,Cshape);
end;
3 begin
Xshape:=O;
Cshape:=O;
stop := false;
writeln('show the real shape by typing the cent re and radius
write(' cent re in [cm] : ');readln(Xshape);
write(' radius in [cm] : ');readln(Cshape);
display-picture(Xshape,Cshape);
end;

4

begin
Xshape:=O;
Cshape:=O;
stop:=false;
display-picture(Xshape,Cshape);
end;
5 begin
stop := false;
display-picture(Xshape,Cshape);
end;
end; { case }
until stop;
burn_in_silver_layer;
{mask_layer}
end;

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure total_calc;
{ calculate all matrix elements and put them in a data-file on disk}
var
teller,d,choice,silvercount,DUMTEL : integer;
stop,hold,silverstatus : boolean;
newemtpfile,newdatabasefile : text;
begin
clrscr;

');

teller:=Oi
silvercount:=Oi
silverstatus:=truei
stop:=falsei
DUMTEL:=1i
init_databasefile(newdatabasefile)i
init_emtp_inputfile(newemtpfile)i
repeat
teller:=teller+1i
writeln('layer number : ',teller)i
material_type_layer(materiaal)i
if materiaal = 'silver 'then
begin
make_database_file(DBdatafile,DBindexfile,DBrecordnum,DBrecord,
'd:database.dat','d:database.ndx')i
cel ldimens ion_th icknessi
matrix_elem_calc(391, 10492,276, 1.47E-S,DBdatafile,DBindexfile,DBrecord,
DBrecordnun)i
mask_layeri
current_calc(current,1.47E-S)i
clrscri
write_matrix(DBdatafile,DBindexfile)i
write_databasefile(teller,newdatabasefile)i
if silverstatus then
begin
copY_DBdata_to_sDatai
write_database_loadflow(teller,newdatabasefile)i
write_emtp_steadystatefile(teller,silvercount,DUMTEL,
newemtpfile,'ST')i
init_3D_densitYi
endi

write_emtp_inputfile(teller,DUMTEL,newemtpfile,'R1','R2' ,'I');
closefile(Sdatafile);
closeindex(Sindexfile);
close_database_file;
silverstatus:=false;
end;
if materiaal = 'sand
'then
begin
make_database_file(DBdatafile,DBindexfile,DBrecordnun,DBrecord,
'd:database.dat','d:database.ndx');
cell.dimens ion_th i ckness;
matrix_elem_calc(O.3, 1670,SOO,·1,DBdatafile,DBindexfile,DBrecord,
DBrecordnun) ;
clrscr;
write_matrix(DBdatafile,DBindexfile);
write_databasefile(teller,newdatabasefile)i
write_emtp_inputfile(teller,DUMTEL,newemtpfile,'R1' ,'R2' ,'nvt');
close_database_file;
end;
if materiaal = 'ceramic' then
begin
make_database_file(DBdatafile,DBindexfile,DBrecordnun,DBrecord,
'd:database.dat','d:database.ndx');
celldimension_Thickness;
matrix_elem_calc(1.46,2200,670,-1,DBdatafile,DBindexfile,DBrecord,
DBrecordnun) i
clrscr;
write_matrix(DBdatafile,DBindexfile);
write_databasefile(teller,newdatabasefile);
write_emtp_inputfile(teller,DUMTEL,newemtpfile,'R1' ,'R2' ,'nvt');
close_database_file;

end;
until teller = lagen_aantal;
calc_nodes_to_groundCnewemtpfile);
calc_nodes_to_ground_steadystcnewemtpfile,silvercount);
finish_emtp_inputfileCnewemtpfile);
closeCnewdatabasefile);
end; {total_calc}

{-----------------------------------------------------------------------}
procedure plot;
var
choice : integer;
begin
writeC'Plot all relevant information to printer YES=1 NO=O
readlnCchoice);
case choice of
1 : begin
entergraph i c;
loadscreenC'fig1.dat');
selectworld(1);
selectwindow(1);
hardcopYCfalse,6);
leavegraphic;
end;
end; { case }
end; { plot }

');

{-----------------------------------------------------------------------}
begin { main program }
clrscr;
initgraphic;
leavegraphic;
amount_layersClagen_aantal);
var_layer_dimensionCnlengte,nbreedte,ndikte);
read_current_and_excitation_form;
read_fi lename;
read_sim_time_constantsCdtime,timemax,numbertstep);
total_calc;
init_3DJ>lot;
plot;
end. {main program }

Bijlage 3.2 Het pascal-programma MULTIPLOT.PAS
program rewrite_output_for_3dplot;
uses dos, crt;
const
maxarray = 50;
type

numlist = packed array[1 •• maxarrayJ of integer;
var
filename :string;
timestep,step,i,vartot,loper,stepmax,amountlayer,selectlayer,currentlayer,
lastlayer,choice,celnumber,maxcel,h,celnumplace,keuze :integer;
plotfile,outfile,inifile,densfile,timefile,placefile :text;
time,zvalue,A :real;
flag1,flag2,flag3,timefunc,placefunc :boolean;
buffer :array[1 •• 10000J of byte;
celnumtime :numlist;

{-------------------------------------------------------------------}
procedure read_filename;
begin
writeln;
writeC'Put in the output-data-filename [max ********.***J
readlnCfilename);
end;

');

{-------------------------------------------------------------------}
procedure read-printed_timesteps;
begin
clrscr;
writeln;
writelnC'The time step asked in this section is the : ');
writelnC'- time_step parameter for 30 plot ');
writelnC'- maximum time_step for time-function plot ');
writelnC'- maximum time_step for place-function plot ');
writeln;
writeC'Put in the time_step
Cinteger)
: ');
readlnCtimestep);
end;

{-------------------------------------------------------------------}
procedure read_layer_numberCvar selectlayer :integer;currentlayer :integer);
begin
repeat
clrscr;
writeln;
writelnC'The selection of the layer for 3d plot or time-function plot
');
writeln;
writelnC'The maximun number of layers
' ,amountlayer);
if currentlayer = 1 then
writelnC'For current distribution select
' ,amountlayer+1);
writeC' ? : ');
readlnCselectlayer);
until Cselectlayer > 0) and Cselectlayer <= amountlayer + currentlayer)
end;

{-------------------------------------------------------------------}
procedure current_or_density-plot;
begin
choice:=O;
if selectlayer = amountlayer+1 then
begin
repeat
writeln;
writelnC'selection current_density-plot => 1');

writeln('
current-plot
write(' ? : ');
readln(choice);
until (choice = 1) or (choice 2);
end; ( if }
end;

=>

2' );

(-------------------------------------------------------------------}
procedure read_celnumber-plottimefunc;
var
a :integer;
begin
clrscr;
writeln('The time-fuction selection in one layer ');
writeln;
repeat
write('Type the number of cells for time-fuction to display
I);
readln(maxcel);
writeln;
until (maxcel > 0) and (maxcel <= maxarray) and (maxcel <= vartot);
a:=O;
writeln('Type the celnumbers for the time-function plot starting with ');
writeln('the lowest celnumber. ');
repeat
a:=a+1;
if a <= 1 then write('Type the celnumber for time-function plot
')
else write('Type the next celnumber for time-function plot: ');
repeat
read(celnumtime[a]);
until (celnumtime[a] >0) and (celnumtime[a] <= vartot);
until a >= maxcel;
end;

(-------------------------------------------------------------------}
procedure read_celnumber-plotplacefunc;
begin
clrscr;
writeln;
writeln('The place-function selection
');
writeln;
repeat
write('Type celnumber for place-function plot: ');
readln(celnumplace);
until (celnumplace > 0) and (celnumplace <= vartot);
end;

(-------------------------------------------------------------------}
begin
( read_filename;}
assign(inifile,'c:\tp\arend\data\3dinit.dat ' );
reset(inifile);
assign(densfile,'c:\tp\arend\data\3ddens.dat ' );
reset(densfile);
assign(timefile,'c:\tp\arend\data\2ddata.tim ' );
rewrite(timefile);
assign(placefile , ' c:\tp\arend\data\2ddata.plc ' );
rewrite(placefile);
readln(inifile,vartot,amountlayer,currentlayer);
writeln('vartot = ',vartot,' lagen aantal = I,amountlayer);
assign(outfile,'c:\tp\arend\data\output.dat ' );
settextbuf(outfile,buffer);
reset(outfile);
assign(plotfile, ' c:\tp\arend\data\3ddata.dat ' );

rewrite(plotfile);
flag1 :=false;
flag2:=false;
timefunc:=false;
placefunc:=false;
loper:=O;
lastlayer:= amountlayer + currentlayer;
read-printed_timesteps;
read_layer_number(selectlayer,currentlayer);
current_or_density-plot;
repeat
writeln;
writeln(' Calculation of the time-function type 1 ');
writeln(' Calculation of the place-function type 2 ');
type o ');
writeln(' Only 3d calculation
writeln;
write(' ? : ');readln(keuze);
case keuze of
begin
timefunc:=true;
read_celnumber-plottimefunc;
write(timefile,'celnumbers ');
h:=O;
repeat
h:=h+1;
write(timefile,celnumtimeth]:5,' ,');
until h >= maxcel;
writeln(timefile);
writeln(timefile);
end;
begin
2
placefunc:=true;
read_celnumber-plotplacefunc;
, ,celnumplace:5);
writeln(placefile,'celnumber
writeln(placefile);
end;
end; { case }
until (keuze=O) or (keuze=1) or (keuze=2);
repeat
flag3:=false;
if loper = timestep then flag1 := true;
read(outfile,step,time);
writeln('step = , ,step,' time = , ,time);
if timefunc then write(timefile, time:15);
if placefunc then write(placefile, time:15);
i :=0;

repeat
repeat
i:=i+1;
read(outfile,Zvalue);
if (i > vartot*(selectlayer-1»
flag2:=true else flag2:=false;
{ time-function }
if timefunc then
begin
h:=O;
repeat
h:=h+1;

and (i <= vartot*(selectlayer»then

if i = vartot*(selectlayer -1) + celnumtime[h] then
begin
write(timefile, Zvalue:12,' ');
end;
until h >= maxcel;
end; { timefunc }
{ place-function }
if placefunc then
begin
for h:=O to amountlayer-1 do
begin
if i = vartot*h + celnumplace then
begi.n
write(placefile, Zvalue:12,' ');
end;
end;
end; { placefunc }
if (flag1 and flag2) then
begin
if choice = 1 then
begin
readln(densfile,A);
writeln(plotfile,Zvalue/A);
end else
begin
writeln(plotfile,Zvalue);
end; { if }
end; { if }
if i = vartot*lastlayer then flag3:=true;
until «eoln(outfile» or (flag3»;
if eoln(outfile) then readln(outfile);
until flag3;
writeln(timefile);
writeln(placefile);
loper:=loper+1;
until flag1 or eof(outfile);
close(plotfile);
close(outfile);
close(timefile);
close(placefile);
end.

Bijlage 3.3 De gebruikers handleiding
Beschrijving van sofware en hardware componenten.
Hardware :
Een Apollo ON 3000 workstation (4Mb RAM geheugen, 32 bits
16MHz) onder het operating system AEGIS SR 9.7 voor het uitvoeren van de simulatie, een Personal Computer (486, 8Mb RAM
geheugen ,SOMHz) onder MS-DOS voor de informatieverwerking.
Beide systemen ZlJn met elkaar gekoppeld via een serieële
RS232 verbinding.

Software :
De benodigde programmatuur bestaat uit drie categorieën:
- Software voor berekenigen en simulaties;
- Communicatie software;
- Software voor verwerking en grafische weergave van de resultaten.
In de eerste
paketten:

categorie

bevinden

zich

de

volgende

software

Alternative Transients Program (ATP) versie 4, het EMTP
programma voor de uitvoering van de simulaties;
- TURBO PASCAL versie 6.0 , een programmeeromgeving voor de
ontwikkeling van programma's in de programmeertaal Pascal;
- Het pascal-programma SEMIFUSE.PAS., voor de informatie
verwerking.

De tweede categorie software bestaat uit sofware die de communicatie verzorgt tussen de PC en workstation.
- TELIX versie 3.11, voor serieële vice versa communicatie;
- MS-DOS , voor de directe communicatie met de serieële poort
van de PC (com1).
De laatste categorie bestaat uit de volgende software
- MULTIPLOT.PAS;
- Havard Graphics 3.0 , grafische software voor het maken van
twee-dimensionale grafieken;
- Mathematica 2.0 voor het maken van drie-dimensionale plots.

De systemen zijn operationeel na de volgende handelingen en
instellingen
De configuratie van de PC
In de CONFIG. SYS file moet een RAMdrive worden aangemaakt en
wel een die gebruik maakt van het extended memory
Dat kan op
de volgende manier
DEVICE=C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 800 Ie
Er wordt een ramdrive aangemaakt met de naam
zie ook informatie Ramdrive.sys
Ramdrive.sys
Ramdrrve.s.vs is een stuurprogramma waarmee u een gedeeile van hel
compuler-geheugen kunl gebruiken alsof hel een vasle schijf is. Dil gedeelte
van hel geheugen heel een RAM-schijf en wordlook wel een v/flueie sár/jl
genoemd.

Een RAM-schijf werkl veel sneller dan een vasle schijf omdal de informalie
die deze schijf beval altijd in het geheugen is geladen. Als uw compuler meI
eXlended memory is uiIgerust (beginnend op een adres boven de I Mb-grens).
of als u over een extended memory-kaart beschikt die voldoet aan de
Lotus/lnlellMicrosofl Expanded Memory Specification. dan kunt u dit
extended memory voor eèn of meer RAM-schijven gebruiken. In het andere
geval plaatst ramdr/ve.sys RAM-schijven in het lage geheugengebied.
Belangrijk
MeI de opdracht de.ice-ramdrire.sys wordt het gedeelte van MS- DOS dat
permanent in hel geheugen aanwezig is. vergroot.
Als u ramdr/ve.sys wiil instaHeren. moet u een opdrachtregel van de volgende
vorm in conl/goS'-s opnemen:
de.ice-ramdri re.s ys [sch/ j I groolle Ilseclorgroolle j[ingCIIlgen 1[1 e j
of:
derice_ramdri re.sys [sár/ j I groolle!lseclorgroolle l[ingangen 1[1 a I
Ramdr/ve.svs accepteert de volgende parameters:

Parameter

Funclie

schijffroolle

Bepaail de groolte van de RAM-schijf in kilobvles. De
slandaardwaarde is 64 Kb. de minimum waarde is 16' Kb.

seclorfrOOlle

Bepaall de seclorgroolle in bYles. De slandaardwaarde is 512
bYles. Toegeslane waarden zijn: 128. ~56. 512 en 1024 byles.

IIIgangm

Bepaall hel in de hoofd-direclory loegelaten aaRlal
beslandsnamen en subdireclory-namen. Hel standaard aanlal
is 64. hel minimum aanlal is 4 en het maximum aaRlal is
1024.
Ramdrrve.sys pasl hel aanlal IngOJlgen aan de dichtsbijzijnde
seclorgrens aan. Als u bijvoorbeeld een aaRlal van ~5 hebl
opgegeven en de seclorgroOlte is 512 bYles. wordl :5
afgerond OP 32. Dit omdal 32 hel eenlvolgende veelvoud van
16 is (er gaan zeslien 32-byle direclory-ingangen in 512
byles).

MeI de schakeloPlie lekunI u hel eXlended memory (boven
I Mb) als RAM-schijf gebruiken. als hel is geinslaHeerd.
Wanneer u deze schakeloPlie gebruikl. kURl u de schakeloplie
i a niel gebruiken. Aanbevolen wordl de schakeloptie je te
gebruIken.
'a

MeI de schakeloPlie ja kURl u een expanded memory- kaart
die voldoel aan de LOIus; fnlel/Microsofl Expanded Memorv
Spec,ficallons als RAM-schijf gebruiken (als deze kaart :~
gelnslaHeerdl. Als u deze schakeloPlie gebrUIkl. kunl u de
schakeloPlie je niel gebruiken.

D:

TURBO PASCAL moet geïnstalleerd worden in directory
- C: \TP
De volgende directory dient te worden aangemaakt
- C:\TP\FUSE\DATA
De grafische tooIbox en database tooIbox moeten geïnstalleerd
worden in :
- C:\TP\FUSE
Van de volgende files in de beide tooIboxen moeten *.TPU files
gemaakt worden door de *. Pas files die hier onderstaan in
Pascal te compileren naar disk.
-

GKERNEL.PASi
GDRIVER.PASi
GWINDOW.PASi
GSHELL.PASi
TACCESS.PAS.

De volgende files moeten in C:\TP\FUSE geplaatst worden
- SEMIFUSE.PASi
- DATA. TYP.
De volgende file moet in
- MULTIPLOT.PAS.

C:\TP\FUSE\DATA geplaatst worden.

De serieële poort, COM1, moet met het MS-DOS comando mode als
volgt worden ingesteld
- MODE COM1:2400,n,8,l
\IODE - EEN SERIELE POORT CONfIGUREREN

Joel

Regelt de coniiguratie van een seriële communicatie-adapter.
SVIllaXI1

mode COMm(:]b.(,;(,d(,s(,rlllJ
oi
mode COMm baud-b(dala-d) (stop-s I(parily-pj[retry-rl

Omschrtjvm~
~et behulp van onderstaande opties kunt u de parameters voor seriële
poorten instellen:

P:lrameter Doel
m

Bepaalt het nummer van de asynchrone communicatiepoort
(COM): I, :. 3. of o.I.

b

Bepaalt de eerste twee cijfers van de baud-snelheid: 110.
150. 300. 600. 1200. :400. 4800. 9600 of 19200.

?

Bepaalt de pariteic N (geen). 0 (oneven). E (even). M
(merk) of S (spatie). De standaardwaarde is E.

d

Bepaalt het aantal databits: 5. 6. 7 of 8.

s

Bepaalt het aantal stopbits: I. 1.5 of 2. Als de baud-snelheid
110 is. is de standaardwaarde 2; anders is de standaardwaarde
I.

r

Bepaalt op welke manier moet worden geprobeerd de
opdracht opnieuw uit te voeren. Als u de opdracht mode
binnen een netwerk gebruikt. moet u deze parameter niet
opgeven.

U kunt onderstaande waarden voor de parameter ropgeven:
E

Geeft de eventuele fout weer na controle van de status van
een bezette poort (standaard).

B

Geeft de waarde "bezet" weer na controle van de status van
een bezette poort.

R

NONE

Geeft de waarde "gereed" weer na controle van de status van
een bezette poort.
Geeft aan dat niet is geprobeerd de opdracht mode opnieuw
uit te voeren.

De parameter retry-B van de opdracht mode levert dezelfde
ondersteuning op als de parameter p die in voorgaande MS- DOS versies
werd gebruikt.
De standaard instellingen zijn COM I. even pariteit en 7 databits.

De configuratie van de Apollo :
Het programma ATP moet zich bevinden in de directory
- /ATP4
Er moet een werk directory worden aangemaakt waarin alle van
belang zijnde files zijn opgeslagen ,voorbeeld
- /ATP4/WERKDIR
De volgende files moeten in deze directory worden geplaatst
- De EMTP invoerfile;
- De files LR1.DAT, LR2.DAT, LT1.DAT.
Van de files LR1.DAT, LR2.DAT, LT1.DAT, worden DATA BASE MODULEn gemaakt door deze files in EMTP te compileren. Deze gecompileerde files worden in de werkdirectory opgeslagen onder de
namen Rl.DAT, R2.DAT, Tl.DAT .De EMTP compilatie geschied in
de directory /ATP4 door de hierboven genoemde files te laten
excecuteren in EMTP.
op de volgende twee pagina's staan de betreffende textfiles en
de gecompileerde DATABASE MODULEn.

{ database module

Ir1.dat

BEGIN NEW DATA CASE
---- NOSORT ---DATA BASE MODULE
$ERASE
ARG, __BUSL, __BUSM, __BUSR,RESIST,CAPACT
NUM,RESIST,CAPACT
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSL__BUSM
RESIST
__BUSR__BUSM
RESIST
__BUSM
CAPACT
BEGIN NEW DATA CASE
C COMMENT CARD
$PUNCH
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
{ database module Ir2.dat
BEGIN NEW DATA CASE
---- NOSORT
DATA BASE MODULE
$ERASE
ARG, __BUSU, __BUSD, __BUSF, __BUSB, __BUSC,RESIS1,RESIS2
NUM,RESIS1,RESIS2
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSU__BUSC
RESIS1
__BUSD__BUSC
RESIS1
__BUSF__BUSC
RESIS2
__BUSB__BUSC
RESIS2
BEGIN NEW DATA CASE
C COMMENT CARD
$PUNCH
BEGIN NEW DATA CASE
BLANK
{ database module ltl.dat
BEGIN NEW DATA CASE
---- NOSORT ---DATA BASE MODULE
$ERASE
ARG, __BUSL, __BUSM, __BUSH, __BUSR,RESIST,CAPACT
NUM,RESIST,CAPACT
/BRANCH
C BUS1--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSL__BUSM
RESIST
__BUSR__BUSM
RESIST
__BUSH
CAPACT
/SWITCH
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567
13__BUSH__BUSM
TRIGG1
BEGIN NEW DATA CASE
c COMMENT CARD
$PUNCH
I:BEGIN
NEW DATA CASE
.BLANK

{ gecompileerde database module rl.dat }
KARD 3 3 3 4 4 4 5 5
KARG 1 2 4 2 3 4 2 5
KBEG 3 9 27 9 3 27 3 39
KEND 8 14 32 14 8 32 8 44
KTEX 1 1 0 1 1 0 1 0
$ERASE
/BRAN<:;H
C BUSI--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSL__BUSM
RESIST
BUSR__BUSM
RESIST
__BUSM
CAPACT
$EOF
User-supplied header cards follow.
ARG, __BUSL, __BUSM, __BUSR,RESIST,CAPACT
NUM,RESIST,CAPACT

16-Aug-93

11.12.36

{ gecompileerde database module r2.dat
KARD 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6
KARG 1 5 6 2 5 6 3 5 7 4 5 7
KBEG 3 9 27 3 9 27 3 9 27 3 9 27
KEND 8 14 32 8 14 32 8 14 32 8 14 32
KTEX 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
$ERASE
/BRANCH
C BUSI--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSU__BUSC
RESISl
__BUSD__BUSC
RESISl
__BUSF__BUSC
RESIS2
__BUSB__BUSC
RESIS2
$EOF
User-supplied header cards follow.
16-Aug-93
ARG, __BUSU, __BUSD, __BUSF, __BUSB, __BUSC,RESIS1,RESIS2
NUM,RESIS1,RESIS2

11.13.31

{ gecompileerde database module tl.dat
KARD 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7
KARG 1 2 5 2 4 5 3 6 2 3
KBEG 3 9 27 9 3 27 3 39 9 3
KEND 8 14 32 14 8 32 8 44 14 8
KTEX 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
$ERASE
/BRANCH
C BUSI--BUS2--BUS3--BUS4--R-----L-----C----__BUSL__BUSM
RESIST
__BUSR__BUSM
RESIST
__BUSH
CAPACT
/SWITCH
C 3456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
13__BUSH__BUSM
TRIGGl 1:
24-Nov-93 18.00.53
$EOF
User-supplied header cards follow.
ARG, __BUSL, __BUSM, __BUSH, __BUSR,RESIST,CAPACT
NUM,RESIST,CAPACT

De configuratie van het programma EMTP gebeurt in de directory
/ATP4. De volgende files zijn verantwoordelijk voor de instellingen :
STARTUPi
VARDIM.COM.
De STARTUP file moet als volgt geconfigureed zijn

1 RHIGH EPSZNO EPIlARN EPSTOP EPSUBA EPOGEL EPa4EG SZPLT SZBEO
n.o
1.0+10 1.0-8 1.0-3
0.1
100. 1.0-16 1.0-15
10.0
2 SIGMAX TENERG OEGMIN OEGMAX ZNOLIM(l), (2) STATFR ZNVREF XMAXMX
4.0 1.0+20
0.0
2.0
360.
1.0
60.0 1.E-6
1.5
3 FREQFR HLETTl Unused
VHS
VS
FILLl
VH TAXISL VAXISL
60.
0.12
8.0
4.0
1.0
1.0
10.
5.0
4 TOLRCE
FHTAX
FYSUP
FXSUP
FXTIT
FYTIT VPLOTS VPLOTL VPLOTH
8.E-5
0.5
0.3
-0.03
0.10
1.0
5.0
6.0
0.15
5 FXNUMV FXNUMH FVAXTT FXVERT T1MULT T1MTAC OVRLAP FLZERO EPSILN
-6.5
1.5
5.0
0.0
0.0 1.0-15 1.0-08
1.0
0.0
6 XHEADM YHEADM HGTHOM XCASTI YCASTI HGTCST XLEGNO YLEGNO HGTLGN
2.5
8.50
0.2
0.5
8.0
.12
0.5
1.20
.12
7 XALPHA YALPHA HGTALF 04FACT PEKEXP EPSLRT EPSPIV PLMARK FACOSC
1.5
0.0
1.0
43. 1.E-12 1.E-16
1.0
0.3
.12
8 NMAUTO INTlNF KOL132 MUNlTS MAXZNO IPRSPY IPRSUP
LNPIN MINHAR
1 9999999
0
132
50
0
0
6
5
9 NFORS2 NIOMAX
MRGN L1NLlM MPAGE MOOE28 KPGRIO KPEN(l) KPEN(2)
10
10
0
2
1
1
1
2
100
10 •• (4) KOMLEV NSMTH MOOSCR KOLALP MAXFLG L1MCRO LCHSUP LCHTIT
4
-1
50
5
2
2
1 50000
1
1 LCHYAX NXINCH NYiNCH NXOFF NYOFF NSMPLT KOLIIlO KOLSEP JCOLUl
0
100
74
68
40
50
1
0
11
2 KSYMBL NOBACK KOLEXM
LTEK NCUTl
NCUT2 INCHPX INCHPY LCHFIL
200
60
1
1
1
2
0
1
2
13 NXI06 NYI06 MAXSYM
IHS L1MCOL KLEVL KEXTR NXMAX NYMAX
10
330
3
3
511
430
79
0
0
14 IZGR2
LTiC NXVERN LRLlM KASENO LUNOAT KTRPL4 JORIEN L1MPNL
7
0
30
75
4
3
0
0
200
5 KINSEN LISTON L1MTAC NOCALC MFLUSH L4BYTE
1
0
25
0
1000
0
6 LUNlTl LUNIT2 LUNIT3 LUNIT4 LUNIT5 LUNIT6 LUNIT7 LUNIT8 LUNIT9
1
2
3
-4
5
6
9
7
8
17 KS(1)
KS(2)
KS(3)
KS(4)
KP(1)
KP(2)
KP(3)
KP(4)
1
1
502
500
1
513
502
500
18 Name of language font file l Ilindowl Root name for SPY iK usage
bloclcdSl.atp4
junk
inclspy .dat
9 SSONLY CHEFLO TEXNAM CHVBAR BRANCH TXCOPY USERIO -TRASH -TERRA
PHASOR E
OUM
NAME
COPY
TERRA
L.E.C.
I
o OATTYP LISTYP PCHTYP PL4TYP EFIELO FMTPL4 -BLANK
.dat
.lis
.pch
.pl4

TENFLZ
10.
AINCR
.05
FILL2
1.0
FTCARR
1.0
FLT1NF
1.0+19
PIXPUN
80

MAXHAR
9
KPEN(3)
3
LCHXAX
0
KSLO'oIR
5
LCHLIM
0
IZGR1
0
LUNTEX
11

LUNT10
10

CHRCOM
COS,

De instelling van LIMCRD bepaalt het maximaal aantal datakaarten dat in de EMTP invoerfile mag worden gebruikt. En is dus
afhankelijk van de grootte van deze invoerfile, inclusief
commentaar datakaarten. De instelling van LIMCRD is getest tot
100.000 •

De VARDIM.COM file
In deze file vindt de cofiguratie plaatst van datatabellen van
o.a. netwerk en TACS componenten. De file ziet er als volgt
uit :

#
#
#
#
#

=================================================================================

#

=================================================================================

creation of newmods.ftn & bin
program = vardim
input this commend procedure (in-line listsizes)
output = ne..-nods.ftn

=

#
#
#
#

von
dl f ne..-nods.X-nq
vardim.exe «I
C
Comnent cards of EMTP formst (begiming with "c " in cols. 1-2) are
C
allowed anywhere lIIIIOrIg the data cards read by "YARDlM".
ln-line
C
COll1llents are also allowed anywhere, as i llustrated on the following
data card.
Vet only "open" in-l ine comnents are allowed, meaning
C
C
that everything to the right of the first "{" wi II be blank:ed out.
C Please consult the Rule Book: for details regarding table sizes !!l!
DEFAULT
30.00 {Optional card specifies multiple of default for blank: field
C BLANK card for List Sizes 1-10 (first of 3 or 4 mandatory cards read by "YARDIM"
C
0
0
0
0
0
0
0
000
30000 36000 60000
0 90000
8000
0
10
10
10
2000
10
10
10
10
10
10 480000
10
10
10
10
0
10
10
10
10
C BLANK card for List Sizes 21-30 (3rd of 3 or 4 mandatory cards read by "YARDlM"
260000
742 {Only 1st two fields of 4th card are used for virtual Apollo
ftn newmods
date
voff

-save

-b newnods.bin

In tegenstelling tot de STARTUP file moet, voordat in EMTP een
simulatie kan worden uitgevoerd, deze VARDIM.COM file worden
geëxecuteerd.
Voor meer informatie over deze configuratie files zie het ATP
RULE BOOK [8].

Oe configuratie van de communicatielijn naar de PC ziet er als
volgt uit :

{ EMTP line initialisation pc .. > apollo}

!---_._----------_.. _-------------_.------------_._-_.-------_._-----!
-------.----------------!
1--·--------·_·_-----------_·_---------_·-··_--------------------.---!
1------···----------------· status ot line 1
(raw : true)

(echo: talse)

(cvtraw_nl : talse)

bpc ••••••••••••••••••• (5 / 6 / 7 / 8) .....................• 8

parity •••••••••••••••• (even/odd/none/mark/space) .•••.••• none
speed •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 02400
(ene stop bit -NF)
(raw_opt : true)
(nonnal mode)
(cvt_nl : talse)
(eot : 026)
(quitchr: 029)
(quit_enable: talse)(xon char : 017)
(dtr_enable : talse)
(xott : 019)
(rts_enable talse) (input_sync talse)
(host_sync : true)
(dcd_enable : talse) (cts_enable : talse)
(susp_enable : talse)
(int_enable: talse) (kill :024)
(intchar : 003)
(suspchar : 016)
(erase : 008)
(co_writers : talse)
device •••••••••••••••• (terminal/io) •••••••••••••••••••••• ilo
port status ••••••••••• (tree/in use) ••••••.•••••••••••••• tree

!------------------_.. _--------_ .. _----------------------------------!
{ EMTP line initialisation apollo -> pc }

!---------_._-------------._---------------_._-----------------------!
!--------.-.---------.----- status ot line 1 ... ---------------------!
1-------_······_-----·-_··_------------------------------------------!
(raw : true)

(echo: talse)

(cvtraw_nl : talse)

bpc .•••••••••••••••••• (5 / 6 / 7 / 8) .•••••.•..•..•••.•••.• 8

parity .•••••..•••••••• (even/odd/none/mark/space) •••••••• none
speed •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 09600
(one stop bit -NF)
(raw_opt : true)
(normsl mode)
(cvt_nl : talse)
(eot : 026)
(quitchr: 029)
(quit_enable: talse)(xon char : 017)
(dtr_enable : talse)
(xott : 019)
(rts_enable talse) (input_sync talse)
(host_sync : true)
(dcd_enable : talse) (cts_enable : talse)
(susp_enable : talse)
(int_enable: talse) (kill :024)
(intchar : 003)
(suspchar : 016)
(erase : 008)
(co_writers : talse)
device .•••••••••••.••• (terminal/io) •••.•••••••••••••••••• ilo
port status .•••••••••• (tree/in use) •.••••.••.••••••••••• tree

1------_·_-----------_·_--------_·_-----··_--------------------------!

Voor meer informatie over de configuratie van de communicatie
lijnen zie user's guide apollo ON 3000.

chronologische beschrijving van het gebruik van de software en
hardware componenten.
stap 1:
De ontwerpprocedure begint op de pc. Het programma ontwerpprogramma SEMIFUSE.PAS kan nu worden opgestart, vanuit de directory C:\TP\FUSE. Dit opstarten kan op de volgende manier:
- Door als eerste TURBO PASCAL op te starten en vervolgens de
file SEMIFUSE.PAS in te lezen en vervolgens te laten executeren. Voor het goed fuctioneren moeten er in TP twee instellingen worden gedaan
- Compile --> DISK;
- Linker --> DISK.
Indien dit niet wordt gedaan treedt er een memory overflow op.
Tijdens de uitvoering van SEMIFUSE.PAS doet het programma de
volgende bewerkingen.
- Het inlezen van gegevens;
- Het verdelen van het submodelleringsgebied van de smeltpatroon in lagen, waarna iedere laag weer onderverdeeld wordt
in een aantal drie dimensionale cellen;
- Het berekenen van alle karakteristieke netwerkcomponenten;
- Het maken van de invoerfile voor het programma EMTP;
- Het produceren van initialisatie files voor grafische uitvoer.
Tijdens het uitvoeren van dit
files aangemaakt :

programma worden de

volgende

- C:\TP\FUSE\DATA\EMTP.INP , file die geschikt is om in EMTP
gesimuleerd te kunnen worden;
- C:\TP\FUSE\DATA\NUMDUMP.OUT , file waarin de numerieke
gegevens staan van alle berekende netwerkcomponenten per
laag en per cel;
- C:\TP\FUSE\DATA\3DINIT.DAT
,initialisatie-gegevens
voor
het programma MULTIPLOT.PAS voor het produceren van
grafieken;
- C:\TP\FUSE\DATA\3DDENS.DAT ,initialisatie-gegevens t.b.v het
programma MULTIPLOT.PAS voor het converteren van stroom naar
stroomdichtheid.

stap 2:
De EMTP.INP file moet nu worden overgezonden van de PC naar de
Apollo. Daar wordt het volgende MS-DOS commando voor
gebruikt :
- TYPE "EMTP.INP" > COM!.
Daarbij moet gelet worden op de juiste instellingen van de
serieële communicatie-poorten van de Apollo en de PC.
(baud rate 2400).
stap 3:
Nadat de file is overgezonden van PC naar apollo moet de file
opgeslagen worden in de werk directory.
In de EMTP inputfile moet aangegeven worden in welke directory
de DATA BASE MODULEs zijn opgeslagen. Dat wordt als volgt
gerealiseerd ,in de tweede regel van de EMTP inputfile:
- $PREFIX, /ATP4/WERKDIR/
Dit kan ook aangepast worden in het pascal-programma SEMIFUSE. PAS en wel in de procedure init_emtp_inputfilei
Het programma EMTP kan nu als volgt worden opgestart
- Ga naar directory /ATP4
- Opstarten door het in toetsen van "EMTP".
- Toets vervolgens het pad en de naam van de inputfile in.
"/ATP4/WERKDIR/EMTP.INP"
De resultaten en tussenresultaten van de simulatie worden op
het scherm geprojecteerd.
Een elegantere methode van opstarten is om gebruik te maken
van een BATCH file , met de mogelijkheid om de resultaten naar
een diskfile te schrijven. Zo'n BATCH file is in de /ATP4
directory op te starten met het commando "CMDF" . De vorm van
de BATCH file ,die als gewone datafile wordt opgeslagen in de
/ATP4 directory ziet er als volgt uit
ES 'EMTP >/ATP4/WERKDIR/EMTP.OUT'iENi
ES '/ATP4/WERKDIR/EMTP.INP'iENi
ES 'STOP'iENi
opmerkingen :
- De resultaten worden weggeschreven onder de file naam
EMTP.OUT in de werkdirectorYi
- Let wel de grootte van de file die naar disk wordt weggeschreven is maximaal 3.1 MB. EMTP loopt vast als deze waarden worden overschreden.

De resultaten die zlJn ondergebracht in de EMTP.OUT file
moeten nog ontdaan worden van niet numerieke data zoals delen
van de compilatie, knooppuntnamen en proces informatie. Nadat
dit is gebeurd kan de EMTP outputfile overgezonden worden naar
de PC waar vervolgens de resultaten verder verwerkt kunnen
worden.
stap 4:
De EMTP outputfile moet nu worden overgezonden van de apollo
naar de PC. Daar wordt het programma TELIX voor gebruikt. De
baud rate van de EMTP poort moet ingesteld worden op 9600
baud. In het programma TELIX moet eveneens de PC poort op 9600
baud worden ingesteld.
stap 5:
De naar de PC overgezonden EMTP outputfile is een file van
maximaal 3.1 MB. Het is verstandig deze outputfile te comprimeren met behulp van programma 's zoals ARJ of ZIPP.Deze
gecomprimeerde file kan dan vervolgens op een 3.5 inch diskette worden opgeslagen . Deze stap is niet noodzakelijk maar wel
gewenst.
stap 6:
De EMTP outputfile moet nu gereed gemaakt worden voor verdere
verwerking in de grafische programma' s Harvard Graphics en
Mathematica. Met behulp van het in pascal geschreven programma
MULTIPLOT.PAS kan nu die numerieke informatie uit de outputfile gefilterd worden waarmee twee- of drie-dimensionale grafieken kunnen worden gemaakt.
Het programma MULTIPLOT.PAS maakt drie files aan :
- C:\TP\FUSE\DATA\3DDATA.DAT , deze file kan gelezen worden in
mathematica, voor het produceren van een drie-dimensionale
grafiek;
- C:\TP\FUSE\DATA\2DDATA.TIM , deze file kan ingelezen worden
in Havard Graphics, voor het maken van een 2d-plot als functie van de tijd;
- C:\TP\FUSE\DATA\2DDATA.PLC , deze file kan ingelezen worden
in Harvard Graphics , voor het maken van een grafiek als
functie van de plaats.
MULTIPLOT.PAS moet zich bevinden in de directory
- C:\TP\FUSE\DATA

Het programma MULTIPLOT.PAS is op twee manieren op te starten
binnen TUBO PASCAL of door het executeren van de file MULTIPLOT.EXE. Dit programma maakt gebruik van de volgende initialisatiefiles die in stap 1 zijn aangemaakt.
- C:\TP\FUSE\DATA\3DINIT.DAT
- C:\TP\FUSE\DATA\3DDENS.DAT
Stap 7:
De grafische inputfile 3DDATA.DAT kan vervolgens verwerkt
worden in Mathematica. De 2DDATA.TIM en 2DDATA.PLC files
kunnen in Harvard Graphics (HG) verwerkt worden.
Voor de verwerking van numerieke data in HG wordt verwezen
naar de handleiding. Voor de verwerking in Mathematica wordt
eveneens verwezen naar de handleiding en volgt hieronder en
korte toelichting .
De inhoud van de file 3DDATA.DAT bestaat uit één kolom data.
Iedere waarde stelt een celtemperatuur of celstroom voor per
tijdseenheid in een laag. In het voorbeeld van figuur 3.1 zijn
dat twintig waarden. In Mathematica moet de datakolom gescheiden worden in x en y variabelen. De gehele procedure van
inlezen ,het scheiden van variabelen en de uiteindelijke 3d
plot ziet er als volgt uit; zie figuur 3.1.
- MATH
{ opstarten van Mathematica }
- k = ReadList["3DDATA.DAT", Number]
{ inlezen van datakolom in kolomvariabele k }
- s = Partition[k, 4]
{ scheiden van kolomvariabele k in x en y variabelen }
- ListPlot3D[s]
{ de 3d plot }

Bijlage 4.1 Benaderingsformule voor het bepalen van de diffusiediepte.

De twee onderstaande figuren geven het temperatuursverloop in
een semi-oneindig volume. TO is de temperatuur van het volume.
Ts is de temperatuur op het oppervlak van het volume op tijdstip t > O.
In de rechter grafiek is het temperatuurverloop geschetst voor
twee tijdstippen met daarin de diffusiediepten aangegeven.
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In deze bijlage wordt het bewijs geleverd dat het temperatuur
verloop in een semi-oneindig volume benaderd kan worden door
een parabolische functie.

Het temperatuursverloop kan benaderd worden door de volgende
parabolische functie
T = A + Bx + Cx 2

(1)

De bijbehorende randvoorwaarden zijn
T=Ts

voor

x=O,

T=TO

voor

x=ö,

aT =0
ax

voor

x=ö

Door deze randvoorwaarden in formule 1 in te vullen onstaan er
drie vergelijkingen met drie onbekenden. Dit levert de volgende vergelijking op.
T

= Ts - 2 (Ts-TO) x

(Ts-TO) x

+

a

2

ö2

(2 )

Na verdere uitwerking levert dat de volgende formule op.
T-TO
Ts-TO

X
1-2+ x

ö

Ö

2
2

x
=(1-_)2

(3)

Ö

In paragraaf 1.2.2 is een uitdrukking gevonden voor de inwendige energie per tijdseenheid in een volume-elementje (formule
1.18). Tevens is de wet van Fourier voor een volume-elementje
(formule 1.10) en de energiebalans (formule 1.12) behandeld.
De energiebalans voor het semi-oneindige volume ziet er dan
als volgt uit :

Deze formule uitgewerkt voor de x-richting.
-ÀA : -

ycAdx

~~

(5)

Indien voor de dikte van het volume L wordt gekozen gaat de
vergelijking over in de volgende uitdrukking.
Daarbij is de temperatuur T afhankelijk van plaats de tijd
(zie bovenstaande figuren).
L

ÀA dT = A....E....JYCTdx

dx

dt

(6)

0

Voor de warmteflux kan dan vervolgens geschreven worden.
L

=

dd JYCTdx
t
o

(7 )

Het interval van 0 tot L kan in twee delen verdeeld worden.

Qgel1(

= ...E.... [6J Y cTdx

A

0

dt

+

]
JL
YcTdx

(8)

6

Omdat TO een constante is gaat de uitdrukking over in.

Q:;," = ,1t[[YCTdx + ycTO(L-&) 1

(9)

6

= ...E....JYCTdx
dt o

- ycTO dö

dt

(10)

Indien het temperatuursverloop T(x,t) en de warmteflux op x=o
bekend zijn onstaat er een differentiaal vergelijking in G(t)
die optelossen is.
Met behulp van de wet van Fourier (formule 1.10) en formule 2
wordt de volgende uitdrukking gevonden voor de warmteflux op x

= o.

-}.. aTI

ax x=o

= 2 -! (Ts-TO)
ö

(11)

Deze uitdrukking kan nu gesubstitueerd worden in formule 10.
Dat levert dan de volgende uitdrukking op.

Vervolgens kan de uitdrukking door Gc worden gedeeld.

Na integratie
uitdrukking.

van

deze

vergelijking

ontstaat

-È...[(TS-TO)~]
dt
3

2 ~ (TS-TO) =

de

volgende

(14)

De vergelijking is vervolgens tedelen door (Ts-TO).
6« =

a da

(15)

dt

Voor de diffusiediepte geldt dan uiteindelijke.

ö

= o/12«t

(16)

Het temperatuurverloop als functie van de indringdiepte kan nu
vergeleken worden met de exakte waarden. (vul daarvoor de
uitdrukking voor de diffusiediepte in in formule 3)

Het exakte, analytisch bepaalde resultaat is [6]
T-TO
=
Ts-TO

De afwijking van de
hieronder geschetst.
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