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I.  INLEIDING 

Een transformator is in het huidige elektriciteits-

netwerk onmogelijk weg te denken en kent 

verschillende doeleinden. Eén van die toepassingen is 

de energietransformator, waar rendement essentieel is. 

In dit onderzoek worden twee nadelen van de 

transformator beschouwd: ten eerste de constante brom 

die geproduceerd wordt, ten tweede het magnetisch 

veld dat heerst rond de transformator. Beiden zijn 

verliescomponenten en zorgen voor een lager 

rendement, maar het zijn ook twee fysische agenten 

waar personen en dieren aan blootgesteld kunnen 

worden. 

A.  Geluid 

    1)  Bronnen en propagatie 

Een transformator produceert geluid met een sterk 

tonaal karakter. Dit zijn hoofdzakelijk laag frequente 

componenten. Het wordt geproduceerd door 3 

verschillende bronnen [1, 2]: 

1. Magnetostrictie zorgt voor een niet 

belastingsafhankelijke toon bij 100Hz en 

harmonischen. 

2. Elektrodynamische krachten op windingen 

zorgen  enkel voor een belastingsafhankelijke 

toon bij 100Hz. 

3. Geforceerde koeling zorgt ook voor geluid. 

De aparte bronnen vormen samen een complexe bron, 

waardoor er een interferentiepatroon ontstaat rond de 

transformator. Een meting zal door de hoge golflengte 

vaak gebeuren in het nabije veld. 

    2)  Blootstelling  

Bij transformatoren is het geproduceerde geluidsniveau 

niet van zeer hoge aard, ook is het menselijke gehoor 

minder gevoelig voor laagfrequente geluiden. Toch is 

het een relevante storende geluidsbron in Vlaanderen 

[3] en dit doordat de bron constant aanwezig is. 

Milderende maatregelen zijn regelmatig nodig. 

B.  Elektromagnetisch Veld 

Een elektromagnetisch veld is de combinatie van zowel 

een elektrisch veld als een magnetisch veld. Het 

elektrisch veld dat een transformator uitstraalt mag 

nagenoeg verwaarloosd worden omdat de kuip rond de 

transformator zorgt voor een demping. Het magnetisch 

veld wordt minder afgeschermd. 

    1)  Bronnen en propagatie 

Het veld verlaat de transformator onder de vorm van 

strooivelden. Er zijn 3 verschillende soorten 

strooivelden [4, 5] 

1. Een nullastveld rond de kern, veroorzaakt door 

de nullastflux. 

2. Een belastingsveld rond de windingen, 

veroorzaakt door de belastingsstroom. 

3. Een magnetisch veld rond de stroomvoerende 

aansluitpunten.  

De samenhang van de drie bronnen is, net zoals bij het 

geluid, complex. Het magnetisch veld is omgekeerd 

evenredig met de afstand tot de bron, tot een macht x 

die gelegen is tussen 2 en 3. De waarde van x is wop 

zich afstandsafhankelijk.  

    2)  Blootstelling  

Het magnetische veld dat beschouwd wordt, heeft een 

grondfrequentie gelijk aan de netfrequentie en behoort 

tot de groep van Extremely Low Frequent 

Electromagnetic Fields (ELF EMF). De sterkte van het 

veld is gelimiteerd op 200µT [6]. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze masterproef is correlatie nagaan 

tussen het geluid en het magnetisch veld bij 

energietransformatoren. Vervolgens wordt getracht om 

een meetmethode te ontwikkelen om op een zo efficiënt 

en goedkoop mogelijke manier een waarde in te 

schatten van beide grootheden door een enkelvoudige 

meting van één enkele grootheid (geluidsdrukniveau). 

III.  RESULTATEN 

A.  Grootheden 

Tabel 1 toont welk meettoestellen gebruikt werden 

tijdens de metingen. Ieder toestel heeft de mogelijkheid 

om het spectrum te bekijken. 

Om lineair te correleren werd geluidsdrukniveau 

omgezet naar geluidsdruk p in Pascal (Pa). 
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Meetgrootheid Meeteenheid Meettoestel 

Geluidsdrukniveau 

(Lp of SPL) 

Decibel (dB) Svantek 959 

Magnetische 

fluxdichtheid (B) 

µTesla (µT) PMM EHP-50c 

Schijnbaar 

vermogen (S) 

Voltampère 

(VA) 

Fluke 434 

Spanning (U) Volt (V) Fluke 434 

Stroom (I) Ampère (A) Fluke 434 

Tabel 1: Meettoestellen 

B.  Temporele meting 

Een eerste type meting is een temporele meting. Hierbij 

worden de geluidsmeter en de veldprobe opgesteld op 

een vast punt in een distributiecabine bestemd voor een 

refter. Het doel van deze meting is om na te gaan wat 

de invloed is van de belasting op de magnetisch 

veldsterkte en de geluidsdruk.  

Dit meetprincipe werd drie keer uitgevoerd telkens met 

een andere configuratie (Tabel 2). De synchronisatie 

tijdens de metingen was niet perfect, daarom werd de 

data uitgemiddeld over een periode groter dan de 

sampletijd. 
 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Duur 19h 45min. 24h 

Sampletijd 2min. 1s 30s 

Uitmiddeling 10 min. 30s 10 min. 

Tabel 2: Configuratie temporele meting 

Bij het uitzetten van het vermogen, het veld en de 

100Hz geluidscomponent als functie van de tijd is al 

duidelijk dat er een hoog verband optreedt, zie Figuur 

1 en 2. De correlatiecoëfficiënt (r) tussen vermogen en 

de twee grootheden is > 0.9. Dit wijst op een sterk 

verband.  

Door enkelvoudige lineaire regressie werd een model 

opgesteld, zie vergelijking (1). De fout van het model 

op de werkelijke waarde werd ook berekenend. De 

resultaten zijn samengevat in Tabel 3. 

 �̂�[µ𝑇] = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃100𝐻𝑧[Pa] 
(1) 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

r; S en B 0.94 0.98 0.91 

r; S en P100Hz 0.95 0.98 0.91 

β0 [µT] 0.05 0.05 -0.12 

β1 [µT/Pa] 87.73 56.66 79.86 

Err [%] 8.25 4.58 16.50 

Tabel 3: Resultaten regressie(p<0.05) 

Deze meetreeks toont aan dat een hoog verband waar 

te nemen is tussen belasting, geluidsdruk en veldsterkte 

bij een transformator. Echter is de reproduceerbaarheid 

zwak, dit heeft verschillende oorzaken. Synchronisatie 

is daar één van, maar ook de plaats van de 

meettoestellen in de ruimte en externe stoorbronnen 

hebben een invloed. 

 

 
Figuur 1: S en B i.f.v. Tijd, meting 2 

 
Figuur 2: S en P100Hz i.f.v. Tijd, meting 2 

C.  Asymmetrie en onbalans 

3-fasige transformatoren worden vaak asymmetrisch 

en onevenwichtig belast. Dit wil zeggen dat de 

belasting per fase niet gelijk is. De configuratie van de 

transformator speelt hier een rol  [7]. Om de invloed 

hiervan na te gaan werd een korte meting uitgevoerd op 

een kleine scheidingstransformator van 3kVA. De 

secundaire en de primaire staan steeds in ster. Bij de 

secundaire is steeds een nulleider aanwezig en bij de 

primaire wordt éénmaal met (Y0y0) en éénmaal zonder 

nulleider(Yy0)gemeten. Indien een nulleider aanwezig 

is in de secundaire zal door asymmetrie en onbalans een 

homopolaire stroom vloeien via de nulleider. Bij Y0y0 

kan deze stroom aan primaire zijde vloeien, waardoor 

die getransformeerd wordt. Bij Yy0 is dit niet het geval. 

Toch zal de homopolaire flux die wordt opgedrongen 

door de homopolaire secundaire stroom zich ergens 

sluiten. Dit gebeurt dan via de lucht en de kuip, indien 

aanwezig. In Tabel 4 worden de resultaten van de 

meting weergegeven. Er is een forse stijging in het veld 

waar te nemen als de configuratie wijzigt en 
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onevenwichtig belast wordt. Dit is ook te zien bij de 3de 

harmonische, want die is van nature een homopolaire 

stroom.  
Config.  1-f belast Symmetrisch 

3-f belast 

Y0y0 B(50Hz) [µT] 4.91 2.58 

B(150Hz) [µT] 0.28 0.25 

Yy0 B(50Hz) [µT] 30.30 2.60 

B(150Hz) [µT] 2.60 1.40 

Tabel 4: Asymmetrie en onbalans 

D.  Spatiale metingen 

Spatiale metingen zijn uitgevoerd om het verband 

tussen geluid en magnetisch veld in functie van de 

afstand na te gaan. De metingen werden uitgevoerd 

door SPL en magnetische fluxdichtheid volgens een 

grid op te meten. Er werd zowel gemeten bij een 

distributiecabine langs de straat als in een labo. In het 

labo was het mogelijk om spanning en stroom constant 

te houden en die invloedsparameters uit te sluiten,.De 

meting in het labo gebeurde op een 

scheidingstransformator van 3kVA. 

Uit beide metingen blijkt dat de relatie tussen geluid en 

magnetisch veld moeilijk tot niet te achterhalen is. De 

reden hiervoor is de zeer complexe samenhang van de 

aparte geluids- en magnetische veldbronnen. Het 

interferentiepatroon van het geluid en de specifieke 

afstandsrelatie van het magnetisch veld bemoeilijken 

het opmeten van verbanden. Daarbij komt ook het feit 

dat de golflengtes bij geluid groot zijn waardoor er vaak 

in het nabije veld wordt gemeten. 

Daarbij komen nog een groot aantal andere invloeden, 

zoals belasting, asymmetrie, etc. die bij een 

distributiecabine niet onder controle zijn.  

E.  Invloed van spanning 

Bij de hierboven toegelichte spatiale meting in de EM-

anechoïsche kamer kon de primaire spanning van de 

scheidingstransfo geregeld worden. Voor twee 

spanningen, nl. 220V en 140V werd de spatiale meting 

uitgevoerd. 

Uit de meting blijkt dat het magnetisch veld ongeveer 

2 keer zo groot is bij een spanning van 220V. Het 

geluidsniveau stijgt ook indien de spanning stijgt. Voor 

de 400 Hz toon is dit ongeveer 20 dB. 

De stijging is het gevolg van de stijgende kernflux die 

evenredig is met de spanning [7]. Bij een stijging van 

de kernflux zal het lekveld groter zijn en zal ook de 

magnetostrictie, de enige bron van geluid bij 400 Hz, 

groter zijn.  

IV.  BESLUIT 

Uit de temporele meting blijkt dat zowel de 100Hz 

component van het geluid en de magnetische 

fluxdichtheid bij 50 Hz belastingsafhankelijk zijn. En 

dat een accuraat model kan opgesteld worden. Met een 

gemiddelde fout van 4.6% bij quasi perfecte 

synchronisatie.  

Er werd aangetoond dat asymmetrie en onbalans 

gepaard met de transformatorconfiguratie leiden tot 

veldsterktes die meer dan 10 keer hoger kunnen zijn. 

De soort transformator en het type belasting heeft, zoals 

aangetoond, een duidelijke invloed.  

In het labo werd de spanningsinvloed nagegaan. Bij een 

spanningswijziging van 140 V naar 220 V, verdubbelt 

de magnetische fluxdichtheid en stijgt het 

geluidsdrukniveau bij 400 Hz met 20 dB. Hieruit is te 

besluiten dat het aanwezige spanningsniveau een 

invloed heeft.  

Door de complexiteit van de bron, de verschillende 

propagatie van de twee grootheden en alle andere 

invloeden, inclusief degene die in dit onderzoek 

werden bestudeerd, is het zeer moeilijk om een spatiaal 

verband te vinden tussen de SPL en de magnetische 

veldsterkte. 
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