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1 Algemeen

1.1 Informatie

Vision is een hoogwaardig gereedschap voor de analyse van elektriciteitsnetten. Met Vision kunnen loadflow-,
kortsluitberekeningen en storingsanalyses worden uitgevoerd. Sinds 1991 wordt Vision gebruikt door vrijwel alle
Nederlandse energiebedrijven en een groot aantal industrieën en ingenieursbureaus voor planning, ontwerp en
beheer van transport-, distributie- en industriële netten.

Bij de ontwikkeling van Vision staat steeds het gemak voor de gebruiker en de praktische toepasbaarheid van
resultaten centraal. Regelmatig worden updates en upgrades gepubliceerd via de website: www.phasetophase.nl.
Voor de updates in deze versie, zie: Wat is nieuw?

Georg Simon Ohm

Gebruikersinterface
De gebruikersinterface is een programma dat bestaat uit een snelle one-line-editor met een korte inwerktijd door
zorgvuldig gekozen bewerkingsfuncties. Hiermee is Vision toegankelijk voor zowel de frequente als de incidentele
gebruiker.
De gebruikersinterface verzorgt de invoer van het netmodel en presenteert de resultaten. De besturing vindt plaats
via het menu en met de muis, zie: Menu- en muisbesturing . Voor een aantal bewerkingen zijn sneltoetsen
gedefinieerd.
De interface kan grote netwerken aan waardoor het uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld koppeling met
geografische informatiesystemen. Ook kunnen met kopiëren en plakken moeiteloos netwerken worden
samengevoegd of worden uitgebreid. De presentatie van het netwerk en bijbehorende informatie, zoals
componentgegevens en berekeningsresultaten, kan volledig door de gebruiker worden geconfigureerd.
Hoewel het gebruik van Vision eenvoudig is, blijft elektrotechnische kennis noodzakelijk voor het juist
interpreteren van gegevens en resultaten.
Zie ook:

· Gebruikersinterface

· Berekeningen

· Structuur

Componenttypen
Tijdens het opbouwen of wijzigen van een netwerk wordt de gebruiker ondersteund door een typenbestand voor
alle objecten, zoals kabels, transformatoren, smoorspoelen, generatoren, motoren, rails en beveiligingen. Het
gebruik hiervan verhoogt de efficiëntie en voorkomt foutieve invoer van gegevens. Dit typenbestand kan door de
gebruiker worden aangevuld of gewijzigd.

Resultaten
Resultaten van berekeningen worden direct weergegeven in het netwerk volgens een door de gebruiker
gedefinieerde View . Door kleurgebruik zijn problemen snel zichtbaar. Ook kunnen Rapporten  worden
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samengesteld. Daarnaast kan eenvoudig voor elk knooppunt of verbinding gedetailleerde informatie worden
opgevraagd. Grafieken maken het vergelijken van meerdere componenten mogelijk. 

Export
Voor de gebruiker is het belangrijk dat netwerkschema’s, netwerkinformatie en berekeningsresultaten eenvoudig
in andere applicaties kunnen worden gebruikt. Naast het grafisch kunnen afdrukken en kopiëren van deze
schema’s, kunnen ook de gegevens worden gerapporteerd en geëxporteerd.

Abonnementen
Met een Vision-abonnement bent u altijd verzekerd van de laatste upgrade en ontvangt u informatie over de alle
ontwikkelingen in het Vision Periodiek. Voor alle abonnementhouders is er ieder jaar een gebruikersdag, waarin
nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd en ervaringen met Vision worden uitgewisseld. Ook heeft u met een
Vision-abonnement recht op eerstelijnsadvisering door middel van telefonische ondersteuning of per e-mail.

Naast het abonnement Vision Basis is er een additioneel abonnement Vision Plus, waarmee u lid bent van de
Vision Plus gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep komt tweemaal per jaar bijeen en geeft richting aan de
ontwikkeling van Vision vanuit de praktijk.
Zie ook: Abonnementen .

Vision
Taal: Nederlands en Engels.
Bescherming gebruiksrecht: door PC- of netwerksleutel.
Installatie: door gebruiker.
Systeemeisen: PC met Windows 10 of 11.

Informatie
T: 026 352 37 00
E: vision@phasetophase.nl

Phase to Phase BV
Koningstraat 27-1
6811 DG  ARNHEM

1.2 Wat is nieuw in Vision?

NIEUW IN VISION 9.5.1

Netwerkbestand opslaan zoals ing esteld
Bij het toepassen van varianten en/of scenario's kan het ingestelde netwerk worden opgeslagen als basisnetwerk
via Variaties | Opslaan | Opslaan zoals ing esteld.

Spanning sniveau wijzig en
Het spanningsniveau van een aantal geselecteerde knooppunten kan collectief gewijzigd worden via Start |
Bewerken | Speciaal | Spanning .

NIEUW IN VISION 9.5

Datag edreven loadflow
De datagedreven loadflow bepaalt de meest waarschijnlijke nettoestand (spanningen, stromen en vermogens) op
basis van de aangeleverde metingen. In geval van gaten in de meetgegevens kunnen deze automatisch worden
ingevuld met behulp van de ingebouwde preprocessor.

468
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Aansluitklokg etal bij transformator
Door de fasen anders op de klemmen van een transformator aan te sluiten dan beoogd, kan het resulterende
klokgetal anders zijn dan de typeklokgetal. In dit geval kan het aansluitklokgetal opgegeven worden op het blad
Aansluiting  van het transformatorformulier.

Meetzijde van homopolaire impedantie bij transformatortype
Bij YY-transformatoren kan de meetzijde van de homopolaire impedantie w1 of w2 zijn. Dit kan worden
opgegeven bij het transformatortype. De automatische zijdebepaling is gebleven. Hierbij bepaalt Vision de meest
logische zijde.

Twee extra instelpunten bij de belasting afhankelijke spanning sreg eling  bij (speciale) transformator
De belastingafhankelijke spanningsregeling heeft twee extra instelpunten: (P<<,U<<) en (P>>,U>>). De
instelpunten heten nu (P<<,U<<), (P<,U<), (P>,U>) en (P>>,U>>). (P<<,U<<) en (P>>,U>>) kunnen (0,0) zijn
indien niet nodig.

Capaciteiten bij driewikkeling stransformator
De driewikkelingstransformator heeft zes capaciteiten, in te vullen op het blad Aansluiting  van het
driewikkelingstransformatorformulier.

Gerelateerde scenario('s) bij variant
De gerelateerde scenario's worden na toestemming van de gebruiker automatisch geactiveerd als de variant
geactiveerd wordt.

Gerelateerde variant(en) bij scenario
De gerelateerde varianten worden na toestemming van de gebruiker automatisch geactiveerd als het scenario
geactiveerd wordt.

Ing estelde varianten overnemen
Ook meerdere actieve varianten kunnen worden overgenomen in de basis met Variaties | Bewerken | Variant
overnemen.

Ing estelde scenario('s) overnemen
Eén of meerdere actieve scenario's kunnen worden overgenomen in de basis met Variaties | Bewerken |
Scenario overnemen.

Contract bij klant bij knooppunt
Informatie over het contract van een klant kan als tekst worden opgegeven in het knooppuntformulier.

Q-reg eling  bij accu
De accu heeft een blindvermogensregeling met de soorten Q(U) en Q(P).

Vijf-minutenprofiel
Een intern profiel kan ook op vijf-minutenbasis worden opgegeven. Er zijn twee soorten: vijf-minuten van één dag
en vijf-minuten van werkdag, zaterdag en zondag.

Gewijzig d g edrag  van schaling spercentag es
De vier schalingspercentages in de instellingen van loadflow en andere loadflowgebruikende berekeningen
hebben een ander gedrag indien opgegeven als nul.
Een schalingspercentage van nul betekent dat het element geen blindvermogen levert/opneemt als het dat
eventueel wel had kunnen doen bij een reëel vermogen van nul.
Praktisch betekent dit dat het element helemaal uit is bij een schalingspercentage van nul.
Bij een storing sequentieel of beveiligingsberekening zal een element ook geen bijdrage leveren aan de
kortsluiting bij een schalingspercentage van nul.

NIEUW IN VISION 9.4.2
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Extra uitvoer van netwerkverg elijking
Het vergelijken van twee (dezelfde) netwerken via Extra | Verg elijken | Verg elijken met netwerk is uitgebreid
met een rapportage van de verschillen in een Excel-bestand.

Netwerkbestand openen van web
Een netwerkbestand kan vanaf een cloudlocatie geopend worden via Bestand | Openen | Openen van web. Als
het niet werkt moet u WebView2 Runtime (https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2)
installeren.
In de opties is een defaultlocatie toegevoegd.

Optie "beoordeling sprioriteit" bij storing sanalyse
Deze optie zet tijdens het omschakelen de beoordelingsprioriteit van herstel, overbelasting en
overspanning/onderspanning. Hiermee kunnen problemen geaccepteerd worden, ten gunste van herstel. Dit
resulteert echter niet in een goede oplossing.

NIEUW IN VISION 9.4.1

Berekening  omschakelbaarheid
De omschakelbaarheidsberekening  is gebaseerd op de storingsanalyse in middag- en avondsituatie. De
resultaten zijn gericht op het omschakelen.

Aardspanning  bij de spanning sbeveilig ing
De spanningsbeveiliging heeft ook een aardspanning en bijbehorende tijd.

Variant- en scenario-items beter zichtbaar
In de invoerformulieren op tabblad "Variaties" zijn de actieve variant- en scenario-items geselecteerd
weergegeven.
In de invoerformulieren worden schakelstanden en vermogens die door actieve scenario('s) afwijken van de
invoerwaarden met een geel labeltje getoond. Deze actuele waarden zijn dus actief.

NIEUW IN VISION 9.4

Icoon bij knooppunt
Een knooppunt kan voorzien worden van een icoon. Dit is een puntsymmetrische vorm met een korte tekst erin.

Naar Excel exporteren via een ing ebouwde toolbox
Alle rapportages en exports naar Excel gaan via een geïntegreerde Excel-toolbox naar een Excel-bestand. Dus niet
meer via Excel op uw computer.
Het Excel-bestand wordt geschreven in de tijdelijke map en daarna geopend als u Excel op uw computer hebt.

Uit Excel inlezen en importeren via een ing ebouwde toolbox
Alle imports uit Excel gaan via een geïntegreerde Excel-toolbox. Dus niet meer via Excel op uw computer.

Eén- of tweereg elig e header in de rapporten
Bij de rapportinstellingen kan dit gekozen worden. Een éénregelige header heeft voordelen bij sorteren.

Berekening  Power park module hernoemd tot Productie-eenheid
Ook is de functionaliteit verbeterd.

Macro-commando
Import : standaard importeren van een Excel-bestand.

Resultaten onthouden van alleen g eselecteerde objecten i.p.v. altijd alle objecten
Selecteer een aantal objecten en doe dan Berekenen | Resultaten | Onthouden.

358
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NIEUW IN VISION 9.3.2

Verg elijken van twee netwerken verbeterd
Er worden meer eigenschappen van gemeenschappelijke objecten vergeleken.

Berekening  Power park module
De power park module-beoordeling helpt met het aantonen dat het blindvermogen van een type B-park aan de
netcode-eisen voldoet.

Resultaatkleuren herzien
De resultaatkleuren in de opties zijn herzien en uitgebreid.

Motorstartscenario
Bij de loadflowinstellingen kan een scenario gekozen worden dat tijdens de motorstart actief is.

Totaal-extern profiel bij de transformatorbelasting
Een extern profiel voor een transformatorbelasting is nu het totaal van de drie onderdelen belasting, opwekking
en PV.

Macro-commando's en functies
Pseudomonitor : Berekening van de pseudomonitoring
Netcheck : Berekening van de nettoets grootverbruik
ExportResult : Berekeningsresultaten exporteren naar een Excel-bestand
GetUsedRange : Opvragen van het bereik van een werkblad
Create : Aanmaken van een nieuw werkboek
Pause : Pauzeren van de uitvoering van de macro
Er zijn nieuwe datumfuncties .

Alle P- en Q-reg eling en van belasting , PV en windturbine collectief bewerkbaar
Via Bewerken | Collectief | Element.

De kleuren van de onthouden resultaten ook in de g rafiek weerg even
Voorheen altijd grijs. Nu grijs indien geen speciale kleur, anders die kleur.

Resultaten van andere berekening en optioneel meerapporteren
In de rapportinstellingen is hiervoor het vinkje "Andere berekeningen".

NIEUW IN VISION 9.3.1

Verbeterd resultatenoverzicht na loadflow en netbelasting
Het resultatenoverzicht, te bereiken via Berekenen | Resultaten | Overzicht, is uitgebreid met:

· Hoogste en laagste spanning per spanningscategorie

· Hoogste spanningsvariatie per spanningscategorie

· Hoogste belastinggraad per objectsoort (kabel, transformator, element en transformatorbelasting)

· Hoogste spanningsoverschrijding (t.o.v. de (individuele) grens) per spanningscategorie

· Hoogste spanningsvariatie-overschrijdiging in middenspanning

· Hoogste belastinggraadoverschrijding per objectsoort (kabel, transformator, element en
transformatorbelasting)

NIEUW IN VISION 9.3

Vectorsprong beveilig ing
De vectorsprongbeveiliging detecteert een plotselinge verandering in de hoek van de spanning.

441
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Geleidertemperatuur voor GPLK en niet-GPLK
Twee geleidertemperaturen zijn in te vullen in de opties.

Normale situatie en storing ssituatie
In de instellingen van de loadflow en netbelasting kan een keuze gemaakt worden voor normale situatie of
storingssituatie.
In de normale situatie doen synchrone generatoren met "noodstroom" niet mee.
In de storingssituatie doen niet-preferente elementen niet mee.
De objecten worden na afloop gekleurd volgens de grenzen van de gekozen situatie.

Aarding  bij asynchrone machine
Het sterpunt van een asynchrone generator of motor kan geaard worden.

Invertervermog en van PV als schijnbaar vermog en
Het invertervermogen is nu het schijnbare vermogen. Voorheen het reële vermogen.

NIEUW IN VISION 9.2.2

Presentatie-eig enschappen kopiëren en plakken
De presentatie-eigenschappen van één geselecteerd object kunnen naar een intern klembordje gekopieerd worden
met Start | Presentatie | Kopiëren.
Vervolgens kan dit klembordje toepast worden op de presentatie-eigenschappen van geselecteerde objecten met
Start | Presentatie | Plakken.

Variant- en scenario-items importeren
Variant- en scenario-items betreffende een bestaande variant resp. scenario kunnen geïmporteerd worden.

NIEUW IN VISION 9.2.1

Nettoets
De nettoets helpt bij het beoordelen van een aanvraag voor een nieuwe belasting of opwekking.
De functionaliteit van deze eerste opzet zal de komende tijd nog uitgebreid worden.
Zie: Nettoets grootverbruik .

Elementen toevoeg en bij importeren
Elementen kunnen toegevoegd worden door in de header "Naam+" te zetten.

NIEUW IN VISION 9.2

Meerdere varianten en scenario's teg elijk actief
Meerdere varianten kunnen tegelijk actief zijn. 
Meerdere scenario's kunnen tegelijk actief zijn.
De datum is gedetailleerd naar datum+tijd.

Overnemen van één variant
Eén actieve variant kan worden overgenomen in de basis met Variaties | Bewerken | Variant overnemen.

Derde stroommeettransformator in meetveld
Het meetveld kan drie stroommeettransformatoren bevatten.

Weerstandsymbool bij verbinding
De verbinding kan met een weerstandsymbool worden getekend.

355
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P(f)-reg eling  bij windturbine, PV en belasting
De P(f)-regeling kan gebruikt worden bij loadflow met eilandbedrijf, waarbij de frequentie berekend wordt.

P(I)-reg eling  bij accu
De accu heeft een P(I)-regeling.
Tevens zijn alle P(I)-regelingen richtingsgevoelig geworden.

tinput en toutput bij de meeste beveilig ing en

De meeste beveiligingen hebben een inputtijd en een outputtijd.
De inputtijd, ook bekend als pickup-tijd, wordt opgeteld bij de instellingstijd(en) en als resultante getekend in de
stroom-tijd-grafiek. 
De outputtijd, ook bekend als operation output time, wordt na het trippen toegepast.
De t>, t>> en t>>> mogen nu nul zijn, als de stroom is ingevuld. Intern wordt een minimum van 1 ms gehanteerd.

Creatietijd en mutatiedatum
Nieuwe objecten krijgen een creatiedatumtijd. De resolutie van het tijddeel is 10 µs. Er worden geen dubbele
creatiedatumtijden uitgegeven, bijvoorbeeld bij het plakken van een aantal objecten. Hierdoor is de
creatiedatumtijd binnen een netwerk (en waarschijnlijk ook daarbuiten) uniek en kan mede gebruikt worden om
objecten te identificeren.
Gewijzigde objecten (behalve door verplaatsing) krijgen een mutatiedatum. Wijzigingen die op de creatiedatum
zijn gemaakt, worden niet als mutatie aangemerkt.
De datum van de creatietijd en de mutatiedatum zijn te vinden op het blad Bijzonderheden van de
objectformulieren.
Selecteren op deze datums kan via Selecteren | Speciaal | Datum.

Gefrag menteerde loadflow met profielen
De loadflow kan op minder, eventueel niet aansluitende, tijdstippen berekend worden. Bijvoorbeeld niet elke week,
niet elke dag, niet elk uur.

Omschakelvoorstel van storing sanalyse overnemen
Een omschakelvoorstel kan worden overgenomen met Berekenen | Resultaten | Verwerken.

Asymmetrische breekstromen in IEC 60909
De asymmmetrische breekstromen worden bij de gedetailleerde resultaten getoond.

NIEUW IN VISION 9.1.2

Beveilig ing stool verbeterd
De verbeteringen betreffen automatische volgordebepaling en mogelijkheid om een curve te verwijderen.

Kleuren volg ens de normale g renzen onderdrukbaar
Bij de loadflowinstellingen is het mogelijk om resultaatkleuring volgens normale grenzen over te slaan, in het
geval het netwerk volgens een storingssituatie geconfigureerd is.

Macro-commando's
DeselectAll : alle objecten deselecteren
Break : uit een loop springen

NIEUW IN VISION 9.1.1

Transformatoren teg en de spanning sbandg rens reg elen
Bij de loadflowinstellingen kan eventueel een taktiek voor alle transformatorregelingen gekozen worden. Dit kan
"hoge spanning" of "lage spanning" zijn.
Bij "hoge spanning" regelen alle spanningsregelende transformatoren naar de trapstand waarbij de
regelspanning zo hoog mogelijk binnen de band is.
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Bij "lage spanning" regelen alle spanningsregelende transformatoren naar de trapstand waarbij de
regelspanning zo laag mogelijk binnen de band is.
De netbelastingsberekening kan ook gebruik maken van deze voorziening. Hiertoe is deze taktiek beschikbaar in
de opties, bij Berekening, Presets.

NIEUW IN VISION 9.1

Macro-commando's
SetSerialsAndFeedings : volgnummers en voedingsgroepnummers opnieuw zetten
SetDirections : richtingnummers opnieuw zetten
SetMeshes : maaswaarden opnieuw zetten
SetGroups : groepnummers opnieuw zetten
FreezePanes : titels blokkeren in Excel
ExportGeo : geografische gegevens exporteren naar Excel

Accureg eling
De accu kan uitgerust worden met een regeling om het opladen en ontladen aan te sturen. Een P(U)-regeling of
P(t)-regeling kan gekozen worden. De P(U)-regeling overrulet de algemeen opgegeven P en profiel. De P(t)-
regeling overrulet deze waarden ook, maar alleen als de tijd bekend is.

Informatieve PIR-g eg evens vervang en door CERES-g eg evens bij (transformator)belasting
De vijf vaste categorieën zijn vervangen door een lijstje, waarbij de categorienaam zelf in te vullen is.

Profiel bij PV van de transformatorbelasting
De PV in de transformatorbelasting heeft een profiel. Het profiel schaalt de zoninstraling.

Meeneemschakeling  van de vermog enschakelaar op basis van het soort beveilig ing
De meeneemschakeling kan per soort beveiliging geactiveerd worden.

Belastbaarheidsg renzen voor GPLK en niet-GPLK
GPLK-kabels en niet-GPLK-kabels hebben eigen belastbaarheidsgrenzen in de opties bij Berekening, Grenzen. Zet
deze waarden eenmalig goed!

Spanning svariatie g econtroleerd
Na een netbelastingsberekening of een loadflow met profielen zijn de minimaal en maximaal bereikte spanning
per knooppunt bekend. Voor middenspanningsknooppunten wordt deze variatie getest tegen een nieuwe waarde
dUmax in de opties, bij Berekening, Grenzen. Knooppunt met een overschrijding krijgen de hoogkleur.

Umin, Umax en dUmax bij knooppunt

Per knooppunt kunnen de spanningsgrenzen uit de opties overruled worden door eigen grenzen op te geven in
het knooppuntformulier bij Diversen, Grenzen.

NIEUW IN VISION 9.0.1

Niet-preferente element
Een niet-preferente element wordt uitgeschakeld tijdens het omschakelen in de storingsanalyse.
De waarheidswaarde wordt ingesteld op het blad Betrouwbaarheid  van het elementformulier.

Macro-commando's
CreateDir: Maak een subdirectory.
ForSelected: Voer een stuk macro uit voor geselecteerde objecten van een gespecificeerde soort.

Motorstart via autotransformator in IEC 60909-berekening
De secundaire nominale spanning van de speciale transformator kan gebruikt worden als spanning van de
spanningsbron bij kortsluitingen.
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Netwerk exporteren in volg orde van tracé.
Sorteren is toegevoegd aan de exportinstellingen.

De afstand tussen de knooppunten van een railsysteem makkelijk aanpassen.
Door in het railsysteemformulier Tijdelijk grafisch ontkoppeld  aan de vinken.

Eén tijdstip berekenen bij loadflow met profielen.
Door in de loadflowinstellingen Kies tijdstip  aan de vinken.

Fasedraaing  van een trafo als scenario-itemparameter.
Door Fasedraaiing  te kiezen bij parameter.

NIEUW IN VISION 9.0

Beveilig ing saanwezig heid g esplitst in aanwezig  en actief
De beveiligingen bij een vermogenschakelaar hebben twee "vinkjes": aanwezig en actief. De nieuwe mogelijke
status is dus: wel aanwezig, niet actief. Deze beveiligingen worden wel in het netwerkbestand opgeslagen, maar
functioneren niet.

P(I)-reg eling  bij windturbine
De windturbine heeft een nieuwe P-regeling, waarmee het vermogen op basis van de stroom (eigenlijk
belastinggraad) in één, twee of drie te kiezen takken via meetveld kan worden teruggeregeld. 
De P(I)-regeling kan tegelijk met een P(U)-regeling voorkomen.

P-reg eling  bij belasting
De belasting heeft twee P-regelingen: P(U) en P(I). Hiermee kan het vermogen gereduceerd worden als de
spanning zakt of als de stroom door een te kiezen meetveld te groot wordt.

Schakelstanden onthouden en terug zetten
De actuele schakelstanden kunnen in het geheugen onthouden worden om even later weer teruggezet te worden.
Dit gaat via Start | Bewerken | Speciaal | Onthouden.

Even harmonischen
Ook even harmonischen kunnen ingevoerd worden.

Verticale tekst bij knooppunten
De tekst bij een knooppunt kan op verticaal ingesteld worden via het presentatieblad in het knooppuntformulier.

Betere uitvoer van het vermog en na loadflow met profielen
Pmin en Pmax zijn rapporteerbaar bij elementen. P1min en P1max zijn rapporteerbaar bij takken. Aan het teken is de

vermogensrichting te zien.
De P van takken en elementen wordt ook geëxporteerd in de resultatenexport na loadflow met profielen.

NIEUW IN VISION 8.15.2

Unieke bijzonderheidswaarden in de netwerkexport
Bij het exporteren van een netwerk naar Excel met Extra | Geg evens | Exporteren wordt een extra laatste
werkblad Bijzonderheden  aangemaakt, waar alle bijzonderheidskenmerken met bijbehorende gesorteerde unieke
waarden worden geëxporteerd. Let op: dit blad bestaat uit onafhankelijke kolommen. M.a.w.: de waarden in één rij
hebben geen relatie tot elkaar.

NIEUW IN VISION 8.15
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Harmonischen tot de honderdste
De harmonischen, gevat in het harmonischentype, kunnen nu tot de honderdste harmonische worden
gedefinieerd. Alleen de oneven harmonischen worden gebruikt in de harmonischenberekeningen.

Harmonische spanning sbron bij netvoeding
De netvoeding heeft een harmonische spanningsbron, waar de harmonische spanningen als een percentage van
de normale spanning kunnen worden opgegeven.

k2, k3, k4 bij differentiaalbeveilig ig ing
De differentiaalbeveiliging heeft drie nieuwe parameters, om een extra drempelfunctie mee te definiëren.

Operation output time bij stroombeveilig ing type
De stroombeveiliging heeft een eigen tijd, die na het trippen wordt toegepast. Tijdens het verloop van deze tijd
kan het tripsignaal niet meer geannuleerd worden. 

P(I)-reg eling  bij PV
De PV heeft een nieuwe P-regeling, waarmee het vermogen op basis van de stroom (eigenlijk belastinggraad) in
een te kiezen tak via meetveld kan worden teruggeregeld. Hiermee kunnen een windturbine en een PV achter een
te dunne kabel toch samen worden aangesloten, door de PV terug te regelen op het moment van maximale wind.

Smin en Smax bij netvoeding
De netvoeding heeft een optioneel op te geven Smin en/of Smax, waartegen het door de loadflow berekende
vermogen getest wordt. Het resultaat wordt vertaald in een belastinggraad tussen 0 en 200 %.

Notities snel (on)zichtbaar
De notities zijn in de praktijk een zegen en een vloek. De notities konden al (on)zichtbaar gemaakt worden via
Beeld, Weerg ave aanpassen, maar dit kan nu sneller via Ctrl+Alt+N.

Selecteren op kleur
Objecten kunnen geselecteerd worden op de kleur (van hun presentatie) via Start | Selecteren | Object,
Presentatie.

Selecteren g ewijzig d
Het selecteren van objecten door met de muis een rechthoek te trekken is gewijzigd bij een rechthoek van links
naar rechts. Objecten moeten dan volledig binnen de rechthoek vallen om geselecteerd te worden.

Spanning sreg eling  g etekend
Bij een transformator met actieve spanningsregeling wordt een pijl door het symbool getekend.

NIEUW IN VISION 8.14

Windturbine vereenvoudig d
De windturbine is sterk vereenvoudigd en heeft een volledige P- en Q-regeling.

Nieuwe belasting sg edrag ing en
Drie nieuwe ingebouwde belastingsgedragingen zijn beschikbaar: Industrie (90 % const. P, 15 % const. Q),
Zakelijk (35 % const. P, 10 % const. Q) en Wonen (30 % const. P, 5 % const. Q).

Lichtboog beveilig ing
De lichtboogbeveiliging is toegevoegd aan de installatie bij knooppunt. De installatie bevat alleen gegevens voor
de vlamboogberekening. 
Bij aanwezigheid van een lichtboogbeveiliging wordt de kortsluiting in een vaste korte tijd afgeschakeld.

Belasting afhankelijke spanning sreg eling  bij de speciale transformator
De spanningsregeling van een speciale transformator kan behalve volgens compoundering ook volgens het
belastingafhankelijke principe werken. De gewone transformator had deze regeling al.
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Vlamboog berekening  volg ens nieuwe editie van de IEEE 1584
De norm uit 2018 is geïmplementeerd.

Selecteren uitg ebreid
Twee nieuwe items bij Start | Selecteren zijn:
Richting : Van het geselecteerd object of de geselecteerde objecten wordt de hele richting geselecteerd. Het
submenu biedt tevens de mogelijkheid om ook meteen nevenrichtingen (aan de andere kant van een open
schakelaar) te selecteren.
Gebied: Van het geselecteerd object of de geselecteerde objecten wordt het hele voedingsgebied geselecteerd.

NIEUW IN VISION 8.13.1

Aanpassing  van IEC 60909
PV, windturbine (lite en converter gekoppeld) en accu worden behandeld volgens de nieuwe editie van de norm uit
2016.

Isochrone reg eling
Synchrone generatoren met isochrone regeling zorgen ervoor dat de frequentie in eilandbedrijf (tijdens de
loadflow) naar de nominale waarde geregeld wordt.

Actief filter
De condensator kan een actief filter bevatten. Een actief filter injecteert harmonische stromen (tijdens de
harmonische loadflow) om de harmonische stromen door een meetveld te compenseren.

NIEUW IN VISION 8.13

LSI-relais
De stroombeveiliging is uitgebreid met een nieuwe karakteristieksoort: LSI.

Inverse differentiaalbeveilig ing
De differentiaalbeveiliging kan ook voorzien worden van een inverse karakteristiek.

Meeneemschakelaars bij meeneemschakeling
Bij de reeds aanwezige meeneemschakeling kunnen de betreffende vermogenschakelaars worden opgegeven.

Uitg ebreide blokkeerschakeling
Bij de reeds aanwezige blokkeerschakeling kunnen flexibele combinaties van beveiligingen gemaakt worden.

NIEUW IN VISION 8.12.4

Alias voor smeltveilig heidtypen
Zie Alias .

Symbooltjes voor afstandbediening  en verremelding  van schakelaars
De aanwezigheid van verremelding en/of afstandbediening wordt met een klein symbooltje bij de lastschakelaar
en vermogenschakelaar getekend.

Presets
In de opties kunnen belastingsituaties gedefinieerd worden. Per belastingsituatie is er een schalingspercentage
voor opwekking, belasting, PV en wind.
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Netopening optimalisatie met vier presets
De netopeningoptimalisatie berekent vier belastingsituaties in één run en berekent de gemiddelde verliesreductie
over nacht, ochtend, middag en avond.

Netbelasting sberekening
Met een netbelastingsberekening wordt een aantal loadflows uitgevoerd, voor verschillende
belasting/opwekkingssituaties.

NIEUW IN VISION 8.12.3

Bijzonderheden selecteren op waarde
Objecten kunnen ook op basis van waarden van bijzonderheden geselecteerd worden, bij Start | Selecteren |
Bijzonderheid.

NIEUW IN VISION 8.12

Extra eig enschappen bij veld
De opsomming van velden bij knoopunt is uitgebreid met twee nieuwe attributen per veld: naar  en informatie . 

Opwekking  en PV bij transformatorbelasting
De transformatorbelasting is uitgebreid met twee nieuwe opwekkingsitems: opwekking  en PV .
Het ingevoerde opwekkingsvermogen wordt tijdens de loadflow vermenigvuldigd met het actuele
opwekkingspercentage.
Het ingevoerde PV-vermogen wordt tijdens de loadflow vermenigvuldigd met het actuele PV-percentage.

Meetveld aan secundaire zijde van transformatorbelasting
Een meetveld kan ook aan de secundaire zijde van een transformatorbelasting aangebracht worden.

Eig en karakteristieken bewaard
De op te geven 'eigen' karakteristieken in Extra | Verg elijken | Beveilig ing en worden nu in het netwerkbestand
opgeslagen.

Generator en motor uit als het opwekking spercentag e resp. belasting spercentag e nul is
Als de generator of motor een ingevuld vermogen heeft, maar in de loadflow door het opwekkingspercentage
resp. belastingspercentage min of meer uit wordt gezet, wordt deze ook uitgezet.
Voorheen werd er eventueel blindvermogen geleverd of opgenomen.

NIEUW IN VISION 8.11.4

Extra instelling en bij loadflow
In de loadflowinstellingen kan een eigen schalingspercentage voor windturbines worden opgegeven.
Bij de loadflow met interne profielen kan, behalve een bepaalde week, ook een bepaalde dag gekozen worden.
Tevens kan bij een potentiële tijdstap van een kwartier en een half uur een grotere tijdstap gekozen worden.

NIEUW IN VISION 8.11.3

Speciaal selecteren uitg ebreid
Twee nieuwe items bij Start | Selecteren |Speciaal zijn:
Verremelding : knooppunten, vermogenschakelaars en kortsluitverklikkers met verremelding selecteren.
P-meting : meetvelden met P-meting selecteren.

Meting eng rafiek in het meetveldformulier verbeterd
Er is keuze tussen weergave als stroom of als vermogen.
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De grafiek kan als staafgrafiek of lijngrafiek (of puntgrafiek, bij een te grote onderbreking) worden getoond.
De metingen kunnen als tekst naar het klembord worden gekopieerd.

NIEUW IN VISION 8.11.2

Meting enbestanden en berekende profielwaarden tezamen in een g rafiek
In het formulier van het meetveld kan dit gedaan worden. Zie Meetveld .

NIEUW IN VISION 8.11

P-reg eling  bij PV
Het vermogen kan traploos geregeld worden op basis van de spanning.

Foutweerstandenreeksen voor selectiviteitsberekening  aang epast
0 tot 10000 Ohm en 0 tot 1000 Ohm zij vervallen.
0 tot 5 Ohm en 0 tot 2 Ohm zijn toegevoegd. Controleer uw keuze in de opties!

Ook meetveld als meetpunt voor differentiaalbeveilig ing
Behalve een vermogenschakelaar, kan ook een meetveld gekozen worden bij "Andere meetpunten".

Gelijktijdig heid met een vermog ensmeting  zetten
Behalve met een stroommeting, kan ook met een vermogensmeting de gelijktijdigheid via meetveldmetingen
gezet worden. Zie Speciaal, Gelijktijdigheid , Automatische gelijktijdigheidsbepaling.

Formule van speciale stroombeveilig ing  aang epast
De factor k is hernoemd tot factor m. Hierbij is de extra tijd "e" binnen de haakjes gehaald.

Soort veld
Bij de opsomming van velden, bij knooppunt, kan ook het soort veld ingevuld worden. Er is keuze uit een lijstje. 

Sk" leidend bij netvoeding
De basisregistratie van het kortsluitvermogen is Sk". Voorheen Ik". Bij het kopiëren van een netvoeding naar een
andere spanning, blijft het kortsluitvermogen behouden.

NIEUW IN VISION 8.10

Vlamboog berekening
Met de vlamboogberekening is de vlamboogenergie te bepalen die vrijkomt in het geval van een kortsluiting in
een installatie. Aan de hand van de vlamboogenergie wordt de categorie van persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM) bepaald. Het is mogelijk de vlamboogberekening volgens de IEEE 1584 of volgens de box-test-methode
van International Social Security Association (ISSA) uit te voeren.

Differentiaalbeveilig ing  bij vermog enschakelaar
De differentiaalbeveiliging, voorheen een los object, is ondergebracht bij de vermogenschakelaar.
De raildifferentiaalbeveiliging is ondergebracht bij het knooppunt.

Aardfoutdifferentiaalbeveilig ing
Een aardfoutdifferentiaalbeveiliging kan worden opgegeven bij de vermogenschakelaar.

Klantg eg evens bij knooppunt
Klantgegevens kunnen worden opgegeven bij het knooppunt.

Uitg ebreidere transformatorspanning sreg eling
De spanningsregeling van de transformator is gewijzigd en uitgebreid.

245
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Umin en Umax zijn vervangen door Uset (het gemiddelde) en Uband (het verschil).
Compoundering is eventueel uit te schakelen bij een tegengestelde vermogensrichting.
Een "belastingafhankelijke" regeling is toegevoegd.

NIEUW IN VISION 8.9.1

Kabelparallelstreepjes
Kabels kunnen getekend worden met een indicatie van het aantal parallelle kabeldelen, in de vorm van kleine
parallelstreepjes.
Het activeren van deze mogelijkheid gaat via Beeld | Weerg ave aanpassen | Zichtbaarheid.

Meting enbestanden bij meetveld
Bij een meetveld kan een lijst van metingenbestanden worden opgegeven. De metingen kunnen in een grafiek
worden getoond.

NIEUW IN VISION 8.9

Onbalansbeveilig ing
Een onbalansbeveiliging kan worden opgegeven bij de vermogenschakelaar.

Thermische beveilig ing
Een thermische beveiliging kan worden opgegeven bij de vermogenschakelaar.

Richting sg evoelig heid bij spanning sbeveilig ing
De spanningsbeveiliging kan energierichtingsgevoelig worden ingesteld.

NIEUW IN VISION 8.8.1

Dynamische analyse

· Plotten van RMS-waarden van stromen en spanningen.

NIEUW IN VISION 8.8

Dynamische analyse

· Workspace: De workspace maakt het mogelijk om de resultaten van een dynamische berekening binnen een
sessie op te slaan of om externe (meet)data in te lezen. Deze data kan vervolgens worden gebruikt om
verschillende dynamische casussen met elkaar te vergelijken of om de simulatie te valideren met meetdata.

· Opbouw lineair elektrisch net: interne aanpassing ter versnelling van het proces, vooral van toepassing bij
analyses aan grotere netwerken.

· Initialisatieprocedure: tijddomeininitialisatie voor het bepalen van het initiële werkpunt.

· Kabelmodel: mogelijkheid om een kabel te representeren middels zowel het T-model als het  -model bestaande
uit één of meerdere secties.

· Tangens Delta snubberweerstanden kabel: mogelijkheid om snubberweerstanden (parallel aan
dwarscapaciteiten van een kabel) aan de hand van tangens deltawaarde in te stellen.

· Power System Stabilizer (PSS) model: de functie van een PSS is het dempen van oscillaties in het net door een
aanpassing van de rotorbekrachtiging van de synchrone generator.

Stabiliteitsanalyse
Als gevolg van een gewenste of ongewenste verstoring in een systeem zal deze een dynamische reactie vertonen,
een systeem is stabiel als deze reactie na verloop van tijd uitdempt en een nieuwe stationaire toestand aanneemt.
Een systeem is instabiel indien dit dynamische verschijnsel niet uitdempt of zelfs verergert, instabiliteit van een
systeem kan verstrekkende gevolgen hebben en uiteindelijk leiden tot een black-out. De module Stabiliteitsanalyse
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bepaalt aan de hand van de eigenwaarden of een systeem stabiel is bij kleine verstoringen, in Engelstalige
literatuur wordt voor deze vorm van analyse de term ‘small-signal stability analysis’ gebruikt.

Extra instelling en bij het schalen van het netwerk
Bij het schalen van het netwerk via Start | Bewerken | Grafisch | Schalen kunnen ook factoren voor
objectgrootte en tekstgrootte worden opgegeven.

Harmonischen bij de transformatorbelasting
Bij de transformatorbelasting kunnen harmonischen worden ingevoerd.

NIEUW IN VISION 8.7.1

Vermog ensreg eling  bij speciale transformator
Bij een dwars- of scheefregeltransformator kan de vermogensregeling ingeschakeld worden. De loadflow zal het
doorgaande vermogen binnen de opgegeven grenzen proberen te regelen door de trapstand aan te passen.

Gerelateerd blad
In geval van meervoudige presentatie, worden, na met rechts op het bladtabje geklikt te hebben, in een popup-
menu de bladen getoond waarop objecten op het actieve blad meervoudig gepresenteerd zijn. 

NIEUW IN VISION 8.7

IEC 61363
Het berekenen van kortsluitstromen volgens de internationale norm IEC 61363: “Electrical installations of ships
and mobile and fixed offshore units – Procedures for calculating short-circuit currents in three-phase a.c.”.

Verbeterde inverterreg eling  bij PV
De inverter bij PV heeft een uitgebreidere Q(P)-regeling en ook een Q(U)-regeling is mogelijk.

Dynamische analyse

· nulpuntstransformator

· invoer regelsystemen van synchrone generator

· blindvermogen- en arbeidsfactorregeling van synchrone generator

· turbine- en vermogensregeling van synchrone generator

· sterpuntsaarding van elementen

NIEUW IN VISION 8.6.3

Betrouwbaarheidsberekening verbetering en
De afstandbediening is herzien. Dit leidt tot extra fasen in het herstelproces: op afstand isoleren, op afstand
wederinschakelen, op afstand omschakelen, nogmaals op afstand wederinschakelen en nogmaals op afstand
omschakelen.

Pseudomonitorverbetering en
Een extern profiel toevoegen is mogelijk. Het formaat is gelijk aan een extern profiel bij de loadflow.
Het correctie-algoritme werkt op basis van actuele vermogens i.p.v. nominale vermogens.
Er wordt een tweede, uitgebreidere export gegenereerd.

Storing sanalyseverbetering en
Maasdetectie: het ontstaan van mazen wordt in de berekening meegenomen. Dit mag niet voorkomen.
Het bijsplitspunt is geïntroduceerd: een gesloten schakelaar in een tak in het ongestoorde net, op kleine afstand
van een inschakelpunt.
Automatische netvoeding achter netdeelgrens: aan "losse" knooppunten achter een netdeelgrens wordt tijdens de
berekening een onzichtbare netvoeding toegevoegd.
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Niet-beschikbaar verbruik: rapportage van het gesommeerde vermogen van (transformator)belastingen die zijn
aangesloten op niet-beschikbare knooppunten.
Schakelhandelingen gekleurd: bij de berekening voor één object worden de om te schakelen takken na afloop
gekleurd in te attentiekleur.

NIEUW IN VISION 8.6.1

Meer foutsoorten teg elijk bij Beveilig ing  - Selectiviteit
De beveiligingsselectiviteitsberekening kan meerdere foutsoorten tegelijk doorrekenen.

NIEUW IN VISION 8.6

Grootheden cq. eenheden bij externe profielen
De externe profielen, voor de loadflow, behoeven niet meer uitsluitend factoren te bevatten. Afhankelijk van de
parameter zijn de waarden op te geven in V, kV, A, A, VA, kVA, MVA, W, kW, MW, var, kvar, Mvar, m/s, pu, %, ‰
en procentpunt.

Zonintensiteit bij PV vervang en door schaling
De eigenschap “zonintensiteit” in W/m² is vervangen door “schaling” in ‰.
Omdat beide grootheden een nominale waarde van 1000 hebben, verandert er niets aan de invoer en berekening.

Belasting  en opwekking  collectief schalen in de loadflow
Via drie percentages in de loadflowinstellingen kunnen alle belastingen, opwekkingen en PV extra geschaald
worden.

Koppeling  naar Gaia
Vanuit een knooppunt in Vision kan een Gaia-netwerk in Gaia geopend worden. Het berekende kortsluitvermogen
in Vision wordt doorgegeven naar de netvoeding in Gaia.
In de opties moet de map van de Gaia-netwerkbestanden worden opgegeven.

Parallelprocessing
De loadflow met n-1/n-2 en de loadflow met profielen zijn uitgerust met parallelprocessing.         
Dit kan desgewenst uitgeschakeld worden in de instellingen.

Arg Dir bij richting sg evoelig e beveilig ing  vervang en door RCA
De op te geven richtingshoek is 90 graden gedraaid. De “relay characteric angle” wordt nu gevraagd. Dit is de
richting waarin het relais “maximaal” werkt.
RCA := ArgDir + 90 voor stroombeveiligingen. De default RCA is 45 °.
Voor aardfoutbeveiligingen is de richting herzien, wat leidt tot RCA := ArgDir – 90. De default RCA is 0 °.

Snom bij accu vervang en door C-rate

De C-rate is min of meer equivalent aan Snom. De C-rate is de maximale snelheid waarmee de accu opgeladen en

ontladen mag worden.

Verlies g esplitst in nullastverlies en lastverlies bij de kostenberekening
Het energieverlies is opgedeeld in nullastverlies en lastverlies.

Twee tekstblokjes bij elementen: bij het knooppunt en bij het symbool
Een element heeft nu twee tekstblokjes: een die initieel bij het knooppunt staat en een die initieel bij het symbool
staat. In het eerste blokje/regel komt alleen het veldnummer. In het tweede blokje komt alle andere tekst.
Uiteraard zijn de posities aan te passen door de blokjes te slepen.

NIEUW IN VISION 8.5.2
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Zoom volg end g eselecteerde object
Met Beeld | Zoomen | Zoom g eselecteerd | Volg ende g eselecteerde object op dit blad kunt u inzoomen
op het volgende geselecteerde object. De sneltoets hiervoor is 7.

Scrollen tijdens het slepen
Als u tijdens het slepen met de muis de rand van het venster nadert, scrollt het netwerk automatisch in die
richting.

Harmonischeng olfg rafiek
Na de harmonische loadflow is er per object een golfgrafiek beschikbaar, te bereiken via de gedetailleerde
resultaten, knop Grafiek.

Afnemende kortsluitbijdrag e van machines
De bijdrage van generatoren en motoren is ten tijde van een kortsluiting Ik”.
Deze bijdrage neemt echter af in de tijd. In kortsluitberekeningen waarin de tijd een rol speelt en waarin de tijd
bekend is, moet de bijdrage in de tijd gereduceerd worden. 
Concreet betreft het hier de beveiligingsberekeningen.
De admittanties van generatoren en motoren wordem op gezette tijden herberekend, namelijk op 20, 50, 100 en
250 ms. Hierbij worden de factoren µ en q uit de IEC 909 toegepast.
De beveiligingsberekening genereert dus extra sequenties, waarop geen beveiliging uitschakelt. Door middel van
een detectie worden deze extra sequenties alleen berekend als het nodig is.

NIEUW IN VISION 8.5

Rendementtype bij accu en PV
De rendement van de PV is gevat in een rendementtype.
Dit geldt ook voor het oplaadrendement en het ontlaadrendement van de accu.
Het rendementtype bestaat uit een naam met 5 inputwaarden in pu en 5 bijbehordende outputwaarden in %.

Datum en tijd bij PV vervallen
De opgave van een zeker tijdstip bij een PV is vervallen.
De PV werkt maximaal, geschaald met de zonintensiteit.
Bij een loadflow met tijdgerelateerde profielen wordt het tijdstip nog wel meegenomen voor de berekening van de
instraling.

Ander zonnepaneelobreng stalg oritme
Het zonnepaneelinstralingsalgoritme is vervangen door een verbeterde versie.
Invoergegeven zijn nog steeds: oriëntatie, helling en tijdstip.

Scheiding  bij lastschakelaar
Een lastschakelaar kan naar wens ook als een lastscheider (lastschakelaar+scheider(s)) of scheider getekend
worden.
Het nieuwe attribuut "scheiders of scheiding" zorgt voor het tekenen van het scheiderstreepje.
Als Ik,maak nul is, wordt het lastschakelaarsymbool niet getekend, als scheiders is aangevinkt.

Jaar en faalfrequentie bij mof
De moffen in de kabel hebben extra attributen: jaar en faalfrequentie.
Het zelf op te geven "aantal moffen" is vervallen. Het aantal moffen wordt automatisch bepaald als het maximum
van het aantal kabeldelen minus één en het aantal ingevulde (geïmporteerde) moffen.

Meer foutsoorten teg elijk bij Beveilig ing  - Simulatie
De beveiligingssimulatie kan meerdere foutsoorten tegelijk doorrekenen.

Wijzig ing  in Types.xls(x)
Het rendementtype is toegevoegd.
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NIEUW IN VISION 8.4.1

Enkele kleine verbetering en

· k-factor berekenen, bij de harmonische loadflow.

· "Functie" toegevoegd aan de knooppunteigenschappen.

· "Z1 -> Z0" in het transformatorformulier.

· Kortsluitvermogen van de netvoeding ook als impedantie.

· Transformatorbelasting als belasting tekenbaar, via de opties.

NIEUW IN VISION 8.4

Variabele objecttypenbestandnaam
De naam van het objecttypenbestand is niet meer beperkt tot Types.xslx. De naam van het bestand, i.p.v. de map,
moet nu opgegeven worden in de opties.

Transformatorreg eling  op ander knoopppunt
Een transformatorregeling kan de spanning op een ander knooppunt regelen.

Tang ens delta
De diëlektrische verliezen in de kabel kunnen in de loadflow meegenomen worden, doordat de tangens delta is
toegevoegd aan de eigenschappen van het kabeltype.

Royaalverbruikers
Een nieuwe gebruikerscategorie, tussen kleinverbruikers en grootverbruikers, is beschikbaar bij de opgave van de
(transformator)belasting.

Dynamische analyse
De dynamische analyse is beschikbaar.

NIEUW IN VISION 8.3.3

Rapporteren van bijzonderheden per kenmerk
Bijzonderheden krijgen in de rapporten een eigen kolom per kenmerk als het item "Bijzonderheden per kenmerk"
is gekozen in de rapportdefinitie.

Scenario-items importeren
Scenario-items kunnen geïmporteerd worden. Zie Importeren .

NIEUW IN VISION 8.3 EN 7.8

PV
Een nieuw element is toegevoegd: PV, oftewel zonnepaneel.
Een PV bestaat uit maximaal drie panelen en een inverter.
De actuele levering wordt berekend op basis van de opgegeven zonintensiteit en de datum en tijd.

Zonnepaneel-tool
De opbrengst van een zonnepaneel is aan de ene kant afhankelijk van de plaatsing ervan en aan de andere kant
van de actuele zonne-situatie. Deze twee items zijn gecombineerd in een tool die te bereiken is via Extra | Tools |
Zonnepaneel.

100
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Parameter-berekening -indicatie
De componentparameters worden door verschillende berekeningen gebruikt. De labels van de parameters worden
in de componentformulieren door middel van een blauwe kleur gemarkeerd, als ze bij de snelle berekening
(optioneel) gebruikt worden.
De gebruiker is zodoende niet druk met het achterhalen van gegevens die Vision voor de berekening niet nodig
heeft. Een voorbeeld is dat homopolaire gegevens niet nodig zijn voor de loadflow. 
Deze indicatie is in de opties aan of uit te zetten.

Netdeelg renzen uitg ebreid
De netdeelgrenzen zijn uitgebreid met een registratie van de twee voedende bronnen, aan weerszijden van een
grens. Dit is vrije tekst, in het invoerformulier van een kabel, link of verbinding, waarin bijvoorbeeld de naam van
het voedende onderstation gezet kan worden.
In het schema kan de netdeelgrens uitgebreid getekend worden door middel van een attentiedriehoek en
vermelding van de voedingen. Deze attentiedriehoek is in de opties aan of uit te zetten.
Het semi-automatisch zetten van netdeelgrenzen via Bewerken, Speciaal, Netdeelg rens biedt ondersteuning
bij het detecteren van netdeelgrenzen en het vaststellen van de voedende bronnen.
Potentiële netdeelgrenzen en bijbehorende voedingen kunnen hier eenvoudig overgenomen worden.

Voeding sroute selecteren
De korste route (kleinste aantal takken) van een knooppunt of element naar een netvoeding kan geselecteerd
worden met Start | Selecteren | Voeding . Selecteer vooraf één knooppunt of element.

Drie macro-commando’s
Put: met Put wordt een reeks cellen uit een van de tweedimensionale arrays naar een werkblad van het
uitvoerwerkboek gekopieerd.
Get: met Get wordt een reeks cellen van een werkblad van een werkboek naar een interne array gekopieerd.
Route: Met Route worden alle objecten in een route, tussen twee knooppunten of elementen geselecteerd.

Blindvermog ensg renstaktiek bij synchrone g enerator
De grenzen van het blindvermogen van een synchrone generator kunnen behalve met Qmin en Qmax ook variabeler

worden opgegeven. Hiervoor is de blindvermogensgrenstaktiek geïntroduceerd, weergegeven als ‘Qgrens’ in het
formulier. Mogelijke keuzen zijn: constant, automatisch en eigen.
Bij keuze voor automatisch of eigen verschijnt een extra tabblad Regeling. Bij keuze voor ‘automatisch’ wordt de
curve automatisch bepaald uit een aantal invoerparameters. Bij keuze voor ‘eigen’ kunt u de curve zelf opgeven.

Stroombeveilig ing srichting  bij een tweefasenfout verbeterd
De bepaling van de stroomrichting bij een richtingsgevoelige stroombeveiliging is verbeterd.
Voorheen werd altijd per fase de richting bepaald op basis van Uf/If.

Nu wordt eerst de foutsoort bepaald aan de hand van een aantal fasestroom- en fasespanningvergelijkingsregels.
Bij constatering van een tweefasenfout wordt de richting bepaald op basis van de verschilspannng gedeeld door
de verschilstroom.
Hiermee werkt de richtingsbepaling gelijk aan die van de distantiebeveiliging. De distantiebeveiliging heeft een
vaste richtingshoek van -45°, terwijl de richtingshoek bij de stroombeveiliging op te geven is.

NIEUW IN VISION 8.2 EN 7.7

Smoorspoel alleen in R, X en Inom

De typegegevens van een smoorspoel konden als Snom, uk, Pk of R, X, Inom worden opgegeven. Omdat

eerstgenoemd setje niet zo gebruikelijk is, is deze mogelijkheid vervallen.

Aardresponstijd bij kortsluitverklikker
De aard-instelling van de kortsluitverklikker heeft een eigen responstijd. Bij de beveiligingsberekening met één
fout wordt hiervan gebruik gemaakt. Deze berekening laat de verklikkende kortsluitverklikkers zien.
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Uitschakeltijd herzien
De daadwerkelijke uitschakeltijd van de stroombeveiliging in de beveiligingsberekeningen is licht aangepast. Dit
geldt alleen voor het geval waarin de stroombeveiliging tijdens een kortsluiting achtereenvolgens verschillende
stromen te zien krijgt, als gevolg van het uitschakelen van een andere beveiliging/schakelaar. Als de stroom in
tweede instantie kleiner is dan in eerste instantie, is de resulterende uitschakeltijd nu mogelijk korter dan
voorheen.
De smeltveiligheid houdt nu rekening met de opwarming. Hierdoor is de resulterende uitschakeltijd nu mogelijk
korter dan voorheen, zowel bij stijgende als dalende stroom.

Tekstkleur en -stijl
Per objectpresentatie kan de tekstkleur en de tekststijl gekozen worden op het tabblad ‘Presentatie’ van het
invoerformulier. Voor de tekststijl zijn alle combinaties van vet, cursief en onderstreept mogelijk.

Notitie verplaatsbaar
De notitie is verplaatsbaar door hem te verslepen met ingedrukte linkermuisknop. De positie van de notitie wordt
bewaard in het netwerkbestand.

Anderhalf procent g roei
Een groei van 1,5 % per jaar is standaard beschikbaar.

Rapporteren naar Word
Een rapport kan ook naar Word gestuurd worden. Dit is meer geschikt voor kleine rapporten, zowel in de lengte
als in de breedte.

NIEUW IN VISION 8.1.4 EN 7.6.4

Eilanddetectie g ewijzig d
Netdelen die niet verbonden zijn met een netvoeding zijn normaal gesproken "in eiland".
Vanaf nu zijn deze netdelen niet meer in eiland als ze met een synchrone generator met spanningsregeling en
frequentie-vermogensregeling (f/P-statiek) zijn verbonden. Ze doen automatisch mee bij alle berekeningen.

NIEUW IN VISION 8.1.3 EN 7.6.3

Mag azijn
Een fragment van het netwerk kan in het magazijn  opgeslagen worden via Start | Mag azijn | Opslaan.
Een fragment kan (herhaaldelijk) vanuit het magazijn aan het netwerk toegevoegd worden via Start | Mag azijn |
Pakken.
Het magazijn werkt vergelijkbaar met het klembord, maar dan via bestanden. De standaardlokatie van
magazijnbestanden kan in de opties opgegeven worden.

Types controleren
De ingelezen objecttypen kunnen op basisfouten gecontroleerd worden in de Typeviewer  via de knop
Controleren.

Selectiviteitsg rafiek
De beveiligingsselectiviteit  van een object kan als puntgrafiek getoond worden, per object, via de
gedetailleerde resultaten, knop Grafiek.

Macrocommando ShowNetwork
Met dit commando  wordt een door de macro gewijzigd netwerk in de editor getoond.

NIEUW IN VISION 8.1 EN 7.6
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Geen terug levering  bij synchrone motor
Een synchrone motor  kan verhinderd worden energie terug te leveren bij kortsluiting. Bij kortsluitberekeningen
gedraagt de motor gedraagt zich dan als een belasting. De keuze hiervoor wordt gemaakt op het tabblad
'Aansluiting' van het invoerformulier.

Velden bij knooppunt
Bij een knooppunt  kunnen velden  worden gedefinieerd door de veldnamen in te voeren op het tabblad
‘Specials’. Een veldnaam is tekst, dus vrij te kiezen. De volgorde moet corresponderen met de echte volgorde van
de velden op de railstructuur.
Nadat de velden bij het knooppunt gedefinieerd zijn, kan voor elke tak  en element  dat op het betreffende
knooppunt aangesloten is het juiste veld gekozen worden in het invoerformulier van die tak of element.
Als de complete veldaansluiting op een knooppunt bekend is, worden de railstromen berekend bij de
berekeningen Loadflow en Beveilig ing  | Een fout.

Referentie-aardpunt voor externe aarding
Een knooppunt kan een los aardpunt  bevatten, dat als één gezamenlijk aardpunt dient voor sterpunten van
meerdere componenten. Zo kunnen de sterpunten van een sychrone generator en motor, condensator, spoel,
nulpuntstransformator en gewone transformator hierop aangesloten worden. Nu is het gezamenlijk aardpunt vrij
te kiezen.

Spanning smeettransformator als type
De gegevens van een spanningsmeettransformator in een meetveld  zijn in een type gevat. Het betreft naam,
overzetverhouding, klasse en vermogen.

Tweede trap voor differentiaalbeveilig ing
De differentiaalbeveiliging  heeft een tweede trap, bestaande uit een verschilstroom en een tijd.
Ter info: de differentiaalbeveiliging reageert als de som van de complexe stromen groter is dan de opgegeven
verschilstroom. Als extra voorwaarde kan daaraan toegevoegd worden dat de som van de complexe stromen
groter moet zijn dan k1 maal de som van de absolute stromen.

Uitg ebreide beveilig ing sindicatie
De aanwezige beveiligingen in de vermogenschakelaar  worden in het schema getekend met één streepje voor
elk van de zes mogelijke beveiligingen. Voor richtingsgevoelige beveiligingen aan de betreffende zijde van de
‘stam’. Voor richtingsongevoelige beveiligingen aan weerszijden.

Beveilig ing blokkeerschakeling
Een beveiliging in een vermogenschakelaar  kan een gelijksoortige beveiliging in een andere
vermogenschakelaar blokkeren, op moment van aanspreken. Hiertoe wordt op het tabblad ‘Algemeen’ van het
invoerformulier van de vermogenschakelaar het item ‘Blokkeerschakeling’ aangevinkt. Op het tabblad ‘Extra’, wat
dan verschijnt, wordt de relatie naar andere vermogenschakelaars gelegd. 

Schakelaarreservebeveilig ing
Een beveiliging kan op moment van weigeren van zijn vermogenschakelaar  andere specifieke
vermogenschakelaars laten openen. Hiertoe wordt op het tabblad ‘Algemeen’ van het invoerformulier van de
vermogenschakelaar het item ‘Reserveschakeling’ aangevinkt. Op het tabblad ‘Extra’, wat dan verschijnt, wordt de
relatie naar andere vermogenschakelaars gelegd.

Richting sg evoelig heid bij kortsluitverklikker
De signalering door een kortsluitverklikker  van een grote fasestroom kan richtingsgevoelig worden
uitgevoerd.
Bij de beveiligingsberekening - één fout wordt hiervan gebruik gemaakt. Deze berekening laat de verklikkende
kortsluitverklikkers zien.

Lettertype
Per objectpresentatie kan het lettertype gekozen worden op het tabblad ‘Presentatie’ van het invoerformulier.
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Asymmetrische loadflow
De asymmetrische loadflow  is beschikbaar.
De belasting heeft de mogelijkheid voor een asymmetrische opgave.

Wijzig ing  in Types.xls(x)
Het spanningsmeettransformatortype is toegevoegd.

NIEUW IN VISION 8.0

Windows-ribbon
Het lint van Windows 7 is geïmplementeerd. Het nieuwe lint is in overeenstemming met de standaard van de
nieuwe computerbesturingssystemen. De werking van Vision op Windows XP is hiermee vervallen.

Nieuwe g rafische editor
De schematische editor maakt gebruik van de Direct2D-technologie. De visualisatie van een netwerk is hierdoor
sterk verbeterd. De werking van Vision op Windows XP is hiermee vervallen.

NIEUW IN VISION 7.5 EN 8.0

Lastschakelaar
De lastscheider heet nu lastschakelaar. De lastschakelaar is voorzien van een type-faciliteit. Hierin zijn met name
belastbaarheidsgegevens opgenomen.

Tweede stroommeettransformator in het meetveld
Het meetveld kan twee stroommeettransformatoren bevatten. De gegevens van een stroommeettransformator
zijn tevens in een type gevat.

Los aardpunt
Een knooppunt kan een los aardpunt bevatten, dat als één gezamenlijk aardpunt dient voor sterpunten van
meerdere componenten. Zo kunnen de sterpunten van een sychrone generator en motor, condensator, spoel,
nulpuntstransformator en gewone transformator hierop aangesloten worden. Dit heeft gevolgen voor de
berekeningen van kortsluitingen met aardcontact. Zie: Knooppunt .

Asynchroon aanlopen van synchrone motoren
Het is mogelijk gemaakt de aanloopstroom van synchrone motoren te berekenen bij asynchrone aanloop.
Hiervoor zijn de Ia/Inom en de R/X-verhouding tijdens aanloop geïntroduceerd. Bij een kortsluitberekening wordt
bij de synchrone motor nog steeds gebruik gemaakt van de subtransiënte reactantie en de fictieve
statorweerstand. 

Asymmetrische belasting
Vooruitlopend op de voltooiing van de asymmetrische loadflow, heeft de belasting de mogelijkheid voor een
asymmetrische opgave.

Wijzig ing  in Types.xls(x)
Het lastschakelaartype is toegevoegd.
Het stroommeettransformatortype is toegevoegd.
Het synchrone motortype is uitgebreid met Ia/Inom en R/Xa ten behoeve van de motorstart.

NIEUW IN VISION 7.4

Controle
Controle op afwijkende waarden in een netwerkbestand. Afwijkende waarden die niet leiden tot fouten bij een
berekening genereren een waarschuwing of een informatiemelding. Zie: Voorbereiden .
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Item-zichtbaarheid in invoerformulieren
In de Opties  kan de zichtbaarheid van verschillende items in de componentformulieren worden ingesteld.
Hierdoor kunnen de formulieren ‘rustiger’ worden gemaakt. De zichtbaarheid van de volgende tabbladen kan
worden ingesteld: Bijzonderheden, Notitie, Selectie, Betrouwbaarheid, Variaties.
De keuzemogelijkheden zijn: nooit, als toegepast, altijd. Bij ‘als toegepast’ wordt het tabblad alleen getoond als er
al iets was ingevuld.

Extra parameters bij meetveld
De volgende parameters zijn toegevoegd aan de stroomtransformator van het meetveld : Inom (verplaatst

vanaf vermogenschakelaar), Ik,dynamisch, Ik,thermisch en tthermisch. De Inom wordt getest bij de loadflowberekening. De

Ik,dynamisch wordt getest bij de kortsluitstroomberekening volgens IEC 60(909). Met de Ik,thermisch en tthermisch wordt

de tmax berekend bij de kortsluitstroomberekening volgens IEC 60(909).

Parameterhints
Bij alle parameters in de componentformulieren is het mogelijk om een ‘hint’ te laten verschijnen als men de
muis op het label stil houdt. In de hint kan een omschrijving van de parameter worden getoond. De teksten van
de hints zijn opgenomen in het Excel-bestand VisionHintsNL.xlsx . Zie: Bewerken van objecten .

Varianten
Een variant  beschrijft wijzigingen in het netwerk die op bepaalde data in de toekomst zullen ingaan. Door
middel van een variant is het mogelijk om verschillende objecten op bepaalde absolute data in of uit bedrijf te
nemen. De wijzigingen vinden plaats op het netwerk in de normale toestand: de basissituatie. Van elk object kan
worden opgegeven dat het object niet tot de basis behoort, maar een variant-object is en dus op een later
moment actief wordt. Evenzo kunnen objecten op een later moment uit bedrijf worden genomen.
In een netwerk kunnen meerdere varianten worden gedefinieerd. Het netwerk kan ingesteld worden op één variant
door keuze van de variant en een datum voor activering of deactivering van de objecten. Met de aldus ontstane
netwerkconfiguratie kunnen nu alle berekeningen worden uitgevoerd.
Objecten die niet aanwezig zijn, zijn ook niet zichtbaar.

Scenario’s
Een scenario  beschrijft wijzigingen in het netwerk die op bepaalde data in de toekomst zullen ingaan. Door
middel van een scenario is het mogelijk om bepaalde parameters van objecten op bepaalde absolute data te
wijzigen. Deze parameters zijn: schakelstand, transformator trapstand, reëel vermogen, blindvermogen en
schijnbaar vermogen.
In het netwerk kunnen meerdere scenario's gedefinieerd worden. Het netwerk kan ingesteld worden op één
scenario, door keuze van het scenario en een datum. Met de aldus ontstane netwerkconfiguratie kunnen nu alle
berekeningen worden uitgevoerd.

Toestand
De toestand (een set van instellingen van geselecteerde objecten) is vervallen. Een toestand wordt bij het inlezen
van een oud netwerk geconverteerd naar een scenario zonder datum.

Jaar instellen
De keuze van een jaar, waarmee de (transformator)belastingen door groei een andere waarde krijgen, is
verplaatst van de loadflowinstellingen naar netwerkniveau. Door de keuze van een jaar, in het ribbonblad Start,
ribbongroep Tijd, worden de belastingen in het netwerk ingesteld op een waarde overeenkomstig de
belastinggroei. Met deze waarde kunnen nu alle berekeningen worden uitgevoerd.

Vlamboog
Tijdens een vlamboog komt een grote hoeveelheid energie vrij. Personen, die op dat moment aan een installatie
werken, moeten dan ook voldoende beschermd zijn tegen mogelijke brandwonden of andere verwondingen. De
functie Vlamboog  berekent de hoeveelheid energie die in een specifieke installatie op een gegeven werkafstand
tot het object kan vrijkomen. Deze maximale energie bepaalt de beschermingsgraad van de kleding.
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Aarding  van condensator en spoel
Het is mogelijk om de condensator  en spoel  te aarden met een aardingsimpedantie. Dit heeft invloed
op de asymmetrische berekeningen.

Wijzig ing  in Types.xls(x)
In het in typenbestand Types.xls(x) is de afval-aanspreek-verhouding toegevoegd bij het stroombeveiligingstype
met vaste tijd.

Bewerken speciaal - Zet profielsituatie
De vermogens van alle elementen worden vermenigvuldigd  met een factor die overeenkomt met de
profielfactor op een te kiezen tijdstip.

NIEUW IN VISION 7.3

Accu
De accu  is toegevoegd als nieuw element voor opslag van elektrische energie. Bij de berekening van de
loadflow met profielen  zal de accu vermogen opnemen of leveren volgens het opgegeven profiel. De lading
van de accu hangt af van de beginwaarde van de ladingstoestand en de tijdens de berekening opgenomen en
geleverde vermogen. Bij het opladen en ontladen wordt rekening gehouden met het rendement en de minimale
en maximale hoeveelheid lading. 

Meetveld
De aanwezigheid van een stroommeettransformator en een spanningmeettransformator kan informatief worden
opgegeven. Een meetveld  kan geplaatst worden in een knooppunt of in  een veld aan weerszijden van een tak
of aan een element.

Zoom g eselecteerd op volg ende blad
Met ‘zoom geselecteerd op het volgende blad’ kan men snel door het netwerk bladeren om te zien waar objecten
geselecteerd zijn. In het geval dat één object geselecteerd is, kunnen hiermee snel de meervoudige presentaties op
andere bladen gezocht worden. De functie is te bereiken via Beeld | Zoomen | Zoom g eselecteerd | Op het
volg ende blad of via sneltoets 8.

Details van g edetailleerde resultaten in cellentabel
De details van gedetailleerde resultaten, meestal lijsten met waarden, worden zoveel mogelijk in een tabel van
cellen gepresenteerd. Vervolgens zijn deze gegevens ook nog in volledige tekstvorm om te zetten of te exporteren
naar Excel. Een selectie van het raster kan ook gekopieerd worden naar het klembord.

Eén foutweerstand bij selectiviteitsberekening  mog elijk
De keuze uit verschillende reeksen voor de foutweerstand bij een selectiviteitsberekening  is uitgebreid met de
mogelijkheid om met maar één op te geven foutweerstand te rekenen. Deze keuze kan worden gemaakt in de

Opties , bij Berekening  | Beveilig ing .

Resultaten van selectiviteitsberekening  exporteren
De resultaten van de selectiviteitsberekening kunnen geëxporteerd worden naar Excel in een vast formaat, via:
Berekenen | Resultaten | Exporteren.

Externe profielen bij loadflow met profielen
De loadflow met profielen kan worden uitgevoerd met concrete profielfactoren op absolute tijdstippen. Deze
externe profielen  worden aangeboden via een Excel-bestand.

Bladnamen in de views
Bij knooppunten kunnen de bladnamen in het schema worden gepresenteerd via de views, in het geval dat een
knooppunt meervoudig gepresenteerd is.

215 217

99

221

255

245

325

258



35

Kabeltypenamen naar 40 karakters
Aangezien steeds meer eigenschappen van een kabeltype in de naam vermeld worden, is de maximale lengte van
een kabeltypenaam verhoogd van 30 naar 40 karakters.

Aardstroom en responstijd bij kortsluitverklikker
De voormalige eigenschap ‘stroom’ van een kortsluitverklikker is gesplitst in ‘fasestroom’ en ‘aardstroom’. Ook is
de ‘responstijd’ toegevoegd als zijnde een vertragingstijd.
De reactie van de kortsluitverklikker is te zien bij de beveiligingsberekening met één fout.

Types.xls
Er zijn geen wijzigingen in het typenbestand Types.xls.

NIEUW IN VISION 7.2.1

Splitsen van een transformatorbelasting
Een transformatorbelasting kan worden gesplitst in een transformator, een secundair knooppunt en een
belasting. Alle eigenschappen blijven behouden. Selecteer de transformatorbelasting en kies: Start | Bewerken |
Splitsen. 

Types en nominale spanning
In het typenbestand is de nominale spanning (Unom) van de componenttypen toegevoegd als identificerende
eigenschap, samen met de naam. Een componenttype wordt herkend door de naam in combinatie met de
nominale spanning, mits deze tussen een minimale en maximale waarde ligt. Voor kabels zijn deze grenzen
ruimer dan voor transformatoren. Concreet betekent dit dat in Types.xls componenttypen met dezelfde naam
mogen voorkomen, mits de Unom  genoeg van elkaar verschilt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld laagspannings-
en middenspanningskabels met dezelfde naam worden opgenomen.

Kabel- en verbinding berekening sstappen nabij knooppunten
Bij de beveiligingsberekening en de netanalyseberekening kan het aantal kabel-/verbindingberekeningsstappen
worden gespecificeerd ten behoeve van de simulatie van kortsluitingen in de kabel of verbinding zelf. Een optie is
opgenomen om ook vlakbij de knooppunten een kortsluiting in de kabel of verbinding te simuleren, op
respectievelijk 1% en 99% van de lengte. 

NIEUW IN VISION 7.2

Foutplaatsbepaling  met behulp van pulsreflectie
Met behulp van het attribuut Loopsnelheid  bij het kabeltype, kan in het tabblad Betrouwbaarheid  van het
formulier Kabel  de afstand van een knooppunt tot de foutplaats (kortsluiting) bepaald worden. Deze functie is
met name handig indien veel verschillende kabeltypen in een kabelverbinding zijn toegepast.

Aanvullend typebestand
Het is mogelijk de standaard objecttypen  uit te breiden met een gebruikers-eigen objecttypenbestand. De
locatie van het aanvullende bestand kan worden gespecificeerd in de Opties  bij Bestandslocaties . Indien
typenamen in beide bestanden voorkomen, wordt de voorkeur gegeven aan het basistype. De gegevens van het
aanvullende type worden dan niet ingelezen.

Tweede aardfoutbeveilig ing
Het is mogelijk gemaakt een tweede aardfoutbeveiliging  toe te voegen.

Foutimpedantie
De impedantie op de foutplaats is gesplitst in een impedantie tussen de fasen onderling (Zff) en een impedantie
tussen fase en aarde (Zfa). Deze wijziging heeft invloed op de berekeningen Storing sequentieel ,
Beveiliging  (één fout), Beveiliging (simulatie) en Beveiligingsanalyse . 
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Patroon is Profiel g eworden
De naam van het object Patroon  is gewijzigd in Profiel . Een profiel kan nu ook vanuit Excel gevuld worden.

NIEUW IN VISION 7.1.1

Beveilig ing , Één fout
Het is mogelijk om één fout op een bepaalde plaats te maken. Dit is in principe hetzelfde als de berekening van
Beveilig ing  | Simulatie, maar dan uitgevoerd op slechts één object/plaats. Hierdoor zijn meer resultaten van
stromen en spanningen van alle tijdens het verloop van de afschakelsequentie beschikbaar. Zie: Beveiliging,
berekening .

Toevoeg en van een netwerk
Een netwerk kan toegevoegd worden aan een ander netwerk met Extra | Verg elijken | Toevoeg en van netwerk.
Het netwerk moet reeds geopend zijn als separaat netwerk. Het toegevoegde netwerk wordt in separate bladen
toegevoegd. Mogelijk identieke objecten worden niet samengevoegd.

Importeren functie verhuisd
De functie om gegevens van objecten te importeren  uit een Excel-bestand is verplaatst naar Extra |
Geg evens. 

Exporteren
De gegevens van een netwerk kunnen in een vast formaat geëxporteerd  worden naar Excel met Extra |
Geg evens | Exporteren.

NIEUW IN VISION 7.1

Patroonsoorten
De patronen  zijn uitgebreid met relatief tijdgerelateerde soorten. Dat betekent dat patroonwaarden aan
bepaalde maanden, weken, dagen, uren of kwartieren gekoppeld kunnen worden. Daarnaast is er het vrije
patroonsoort, dat niet tijdgerelateerd is en uit een variabel aantal waarden kan bestaan. De patronen worden
gebruikt bij de loadflow met patronen. 

Notities
Bij alle objecten kan een notitie  toegevoegd worden in het formulier. Deze notitie wordt in een geel kadertje bij
het object getoond. Dit kader is niet verplaatsbaar. De grootte is onafhankelijk van het zoomniveau. Bij takken kan
in de tekst @1: en @2: opgenomen worden waarmee de vervolgtekst aan de ene of andere zijde van de tak wordt
weergegeven.

Parallelle kabelcircuits
Van een kabelberbinding kan voor elk kabeldeel worden gespecificeerd uit hoeveel parallelle kabelcircuits dit
bestaat. Voor de berekeningen worden de elektrische parameters van het kabeltype automatisch vermenigvuldigd
of gedeeld door dit aantal. Het voordeel is dat voor een dubbelcircuitverbinding, waarvan beide circuits met een
gezamenlijke beveiliging is beveiligd, geen hulpknooppunt meer hoeft te worden gemaakt. Bovendien wordt het
schema rustiger. Zie: Kabel .

Belastbaarheid van een link
Van een link  kunnen de maximale stroombelastbaaheid Inom en en de kortsluitvastheid Ik(1s) ingevoerd

worden. In dat geval wordt het belastingspercentage van de link getoond in de resultaten. Indien dit niet is
ingevuld, wordt de link geacht oneindig sterk te zijn en wordt het belastingspercentage niet getoond in de
resultaten.

Toonfrequentberekening  in de macro’s
De toonfrequentberekening kan vanaf deze versie ook in een macro uitgevoerd worden. Zie: Macrocommando
Ripple .
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NIEUW IN VISION 7.0.2

Storing sanalyse aang epast
In de storingsanalyse is het 'bijkoppelpunt' geïntroduceerd. Zie: Storingsanalyse .

NIEUW IN VISION 7.0.1

Type voor harmonischennorm
De resultaten van een harmonische loadflow kunnen worden getoetst aan maximaal toegestane waarden die als
type opgegeven kunnen worden in de Types.xls . Voorafgaand aan de harmonische loadflow kan de gewenste
norm gekozen worden.

NIEUW IN VISION 7.0

Ribbon
Het hoofdmenu van Vision is vervangen door een ‘ribbon’, een set van verschillende tabbladen. Microsoft heeft
de Ribbons geïntroduceerd in Office 2007 en vervolgens ook toegepast in Windows 7 en Office 2010. Veel
programma’s stappen af van het traditionele menu en gaan over op de ribbon. Zie: Vision, structuur .

belasting g roei
Het belastingsgedrag is gesplitst in belastingsgedrag en belastinggroei. Belastingsgedrag  beschrijft de
spanningsafhankelijkheid van het vermogen. Belastinggroei  bevat het groeipercentage en de schalingsfactor.
De belastinggroei is uitgebreid met de mogelijkheid om deze waarden voor maximaal 30 opeenvolgende jaren
specifiek op te geven. Bij het openen van een oud netwerk wordt het oude belastingsgedrag automatisch gesplitst
in een nieuw belastingsgedrag en een belastinggroei.
Zes vaste belastinggroeiscenario's zijn in Vision ingebouwd: geen groei, 1%, 2%, 3%, 4% en 5%, exponentieel per
jaar. Daarnaast kan een door de gebruiker gedefinieerd groeiscenario gekozen worden.
De loadflow berekent standaard de eindsituatie, rekening houdend met belastinggroei en de opgegeven periode
in jaren. In de loadflow kan nu ook het groeiverloop berekend worden gedurende de aangegeven periode. Er
wordt dan voor elk jaar een loadflow uitgevoerd en de resultaten kunnen als een functie van de tijd weergegeven
worden.

Motorstart in de view
Bij de definitie van de views kan gekozen worden voor de presentatie van de resultaten voor, tijdens en na de
motorstart of voor de presentatie van alleen de resultaten tijdens motorstart.

Kostenberekening
De kostenberekening berekent weer de investeringskosten van kabels. De kabeltypeprijs in Types.xls  is daartoe in
ere hersteld.
Voorheen werd alleen de beginloadflow uitgerekend en daaruit met een belastinggroeipercentage de verlieskosten
over een periode berekend. Vanaf deze versie wordt voor elk jaar een loadflow uitgevoerd en de verlieskosten
berekend. Hierdoor kan ook een niet-continue groei goed berekend worden.

Homopolaire g eg evens van standaardtrafo’s ing evuld
De R0 en Z0 van de standaardtransformatoren in Types.xls zijn ingevuld voor distributietransformatoren,
waarvoor geldt dat ze gelijk zijn aan R1 en Z1.

Voorkeurstypen
Aan alle componenttypen in Types.xls  is de kolom ‘Prefer’ toegevoegd. Per type kan met ‘true’ of ‘false’
aangegeven worden of dit type een voorkeurstype is.
Voorkeurstypen verschijnen in Vision bovenaan het selectielijstje van componenttypen in de
componentformulieren.
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Toonfrequentberekening
Als nieuwe functie in de harmonischenmodule is de toonfrequentberekening toegevoegd. Een of meerdere
toonfrequentbronnen kunnen in het netwerk geplaatst worden. Een toonfrequentbron wordt opgegeven bij het
tabblad Bijzonderheden van het knooppuntformulier. De kenmerken zijn: frequentie , spanning  en hoek . De
functie berekent de grootte van de toonfrequentspanningen in het netwerk. De resultaten worden grafisch en in
tabelvorm gepresenteerd.
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1.3 Vision: introductie

Vision is een hoogwaardig gereedschap voor de analyse van elektriciteitsnetten. Met Vision kunnen loadflow-,
kortsluitberekeningen, beveiligingsberekeningen en storings- en betrouwbaarheidsanalyses worden uitgevoerd.
Vision kan worden gebruikt voor planning, ontwerp en beheer van transport-, distributie- en industriële netten.

Vision bestaat uit software en een PC- of netwerksleutel.

Inleiding
Vision is bedoeld voor zowel frequente als incidentele gebruikers. Om een hoge mate van herkenbaarheid te
bereiken, is bij de ontwikkeling zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de functionaliteit die Windows biedt. Alle
algemene functies die hiermee samenhangen worden dan ook niet in deze introductie beschreven.
Toch kent Vision een aantal specifieke kenmerken en functies die noodzakelijk zijn om met Vision te kunnen
werken. Deze introductie geeft naast een installatieprocedure de belangrijkste kenmerken en functies aan.

Installatie
Het installeren van Vision op een computer gaat als volgt:

· download de laatste versie van Vision vanaf www.phasetophase.nl

· installeer Vision Network analysis  

· bij gebruik van de netwerksleutel: zie Hardwaresleutel ; op de clients hoeft in dat geval niets geïnstalleerd te
worden

· bij gebruik van de PC-sleutel: plaats de PC-sleutel in een USB-poort van de computer. Bij een SuperPro-sleutel:
installeer de driver. Zie: Hardwaresleutel .

Starten
Klik op de Start-knop en kies Vision Network analysis.
Vul bij gebruik van de netwerksleutel de gegevens in bij Bestand | Opties, Netwerksleutel.

Netwerkrepresentatie
Het netwerk wordt weergegeven in een one-line diagram dat bestaat uit knooppunten (railsystemen), takken
(bijvoorbeeld kabels of transformatoren) en elementen (bijvoorbeeld generatoren of belastingen).

Selecties
Veel editoracties hebben betrekking op geselecteerde componenten. Geselecteerde componenten worden in de
geselecteerdkleur (standaard wit) weergegeven. Geselecteerde componenten kunnen als selecties worden bewaard
(creëren: Invoeg en | Diversen | Selectie; selecteren: Start | Selecteren | Object, Selectie).
 
Edit mode en Result mode
De netwerkeditor kent een Edit mode en een Result mode. De presentatie van gegevens en resultaten verschilt in
beide modes. De Result mode is alleen beschikbaar na een uitgevoerde berekening. Met Beeld | Mode | Edit en
Beeld | Mode | Result wordt hiertussen gewisseld.

Views en Rapporten
Met het definiëren van Views kan de gebruiker zelf de weergave van tekstuele informatie bepalen in het one-line-
diagram (creëren, wijzigen: Extra | Definities | Views; selecteren: Beeld | View | <View>). 
Met Rapporten kan de gebruiker zelf rapporten samenstellen (creëren, wijzigen: Extra | Definities | Rapporten;
afdrukken: Bestand | Afdrukken | Rapporteren).

Typen
Het toevoegen en wijzigen van netcomponenten wordt ondersteund door het typenbestand. Dit is een bestand dat
typegegevens bevat van onder andere rails, kabels, transformatoren, smoorspoelen, generatoren en motoren.
Het typenbestand is een Excel-bestand met de standaardnaam Types.xlsx .

Opties
Vision kan worden geconfigureerd door de gebruiker met Bestand | Opties. Met de opties kunnen instellingen
van de editor en van de berekeningen worden opgegeven.
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Help
Uitgebreide ondersteuning wordt gegeven met de helpfunctie die wordt aangeroepen met F1. Hierin wordt van
alle editor-functies, componenten en berekeningen een omschrijving gegeven.

Menu- en muisbesturing
De meeste besturingsacties vinden plaats via het menu en met de muis. Zie voor de belangrijkste functies: Menu-
en muisbesturing .

1.4 Vision: structuur

Vision Network analysis  maakt gebruik van netwerkbestanden, waarin alle informatie van de netwerken zijn
opgeslagen. Een netwerkbestand is te herkennen aan de extensie VNF (Vision Netwerk File). Dit netwerkbestand is
in tekstformaat. Netwerkbestanden worden gegenereerd door Vision, maar kunnen ook gegenereerd worden
vanuit een bedrijfsspecifiek (geografisch) informatiesysteem. Netwerkbestanden kunnen via e-mail uitgewisseld
worden.
Voor een beschrijving van het netwerkbestand, zie: www.phasetophase.nl/downloads.

Bij het modelleren van een netwerk met behulp van de grafische gebruikersinterface wordt gebruik gemaakt van
het typenbestand,  waarin de typegegevens van componenten zijn opgeslagen.
Vision ondersteunt uitvoer naar Excel, PDF of anders via het klembord. Onderstaande afbeelding illustreert dit.

De besturing van Vision is gebaseerd op een ‘lint’ (‘ribbon’ in het Engels), een set van verschillende tabbladen. De
opdrachten zijn ingedeeld in logische groepen op deze tabbladen. Elk tabblad heeft betrekking op een bepaalde
soort activiteit, zoals het invoegen van objecten of het bewerken ervan. De belangrijkste tabbladen zijn:

· Toepassingsmenu  ("Bestand" in linkerbovenhoek): bestandsbewerkingen, afdrukken, voorbereiden,
verzenden en opties

· Start : klembord, magazijn, presentatie, bewerken, selecteren en geheugenselectie

· Invoegen : toevoegen van objecten

41
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· Berekenen : uitvoeren van berekeningen en bekijken van resultaten

· Beeld : zoomen, weergave van het netwerk en de berekeningsresultaten

· Extra : vergelijken en overnemen, importeren en exporteren, geografie, view- en rapportdefinities, ander
optiesbestand, diverse tools en macro-editor.

1.5 Menu- en muisbesturing

De meeste besturingsacties vinden plaats via het menu en met de muis. Voor het gemak zijn de meeste functies
logisch ondergebracht in lintbladen en lintgroepen, die via het hoofdmenu (of lint) bereikt kunnen worden. De
Engelse termen hiervoor zijn ribbon en ribbongroep. In veel gevallen kan worden gekozen uit het menu of met
muisklikken. In enkele gevallen alleen via het menu of met de muis.

De meeste bestandsbewerkingen  zijn verzameld in het menu Bestand, linksboven.

Acties die via het menu, zijnde het lint, de lintgroepen en de items daarin, kunnen worden uitgevoerd worden in
deze handleiding aangegeven met vette letters. De opeenvolgende acties worden gescheiden met verticale
streepjes. Zo kan een transformator worden ingevoegd met Invoeg en | Takken | Transformator, hetgeen
betekent: kies eerst lintblad "Invoegen" en kies vervolgens in de lintgroep "Takken" het item "Transformator".

Het selecteerconcept is overeenkomstig het Windows-selecteerconcept: door het selecteren van object(en) worden
andere eerder geselecteerde objecten gedeselecteerd. Additioneel selecteren gebeurt door te selecteren met
ingedrukte Ctrl-toets.
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Functie Menu Werkvlak
Toevoegen knooppunt (rail) Klik op gewenste locatie met linkermuisknop

Kies Invoegen | Knooppunt | Knooppunt
Klik op gewenste locatie met rechtermuisknop
Kies Knooppunt uit pop-up-menu

Toevoegen element
(bijvoorbeeld generator of
belasting)

Selecteer één knooppunt met linker- muisknop
Kies Invoegen | Elementen | <Element>

Selecteer één knooppunt
Klik op vrij werkvlak met rechtermuisknop
Kies <Element> uit pop-up-menu

Toevoegen tak (bijvoorbeeld
kabel of transformator)

Selecteer twee knooppunten met linkermuisknop
Kies Invoegen | Takken | <Tak>

Selecteer twee knooppunten
Klik op vrij werkvlak met rechtermuisknop
Kies <Tak> uit pop-up-menu

Toevoegen schakelaar of
beveiliging (bijvoorbeeld
smeltveiligheid of
vermogenschakelaar)

Selecteer één tak of element en één aangrenzend
knooppunt met linker- muisknop
Kies Invoegen | Schakelaars en beveilig ingen |
<Schakelaar of  beveilig ing>

Selecteer één tak of element en één aangrenzend
knooppunt
Klik op vrij werkvlak met rechtermuisknop
Kies <Schakelaar of  beveilig ing> uit pop-up-menu

Selecteren Kies Start | Selecteren | Object … Alles Maak window met linkermuisknop, 
of
Klik op object met linkermuisknop,
of 
idem met ingedrukte Ctrl

De-selecteren Kies Start | Selecteren | Object niet, Speciaal,
Inverse

Ctrl+Klik op geselecteerd object met linkermuisknop
(object deselecteren)
of
Klik op vrij werkvlak met linkermuisknop (alles
deselecteren)

Wijzigen object Selecteer object
Kies Start | Bewerken | Parameters

Klik op object met rechtermuisknop (in Edit mode)

Veranderen
knooppuntlengte

Verplaats uiteinde knooppunt met ingedrukte
linkermuisknop

Scrollen door netwerk Cursortoetsen Slepen met Alt + ingedrukte linkermuisknop

In- en uitzoomen Kies Beeld | Zoomen | Inzoomen ... Zoom
rechthoek

Maak rechthoek met Shift + ingedrukte linkermuisknop
(inzoomen)

Centreren Klik met  linkermuisknop in het werkvlak met ingedrukte
Shift

Verplaatsen één object Selecteer het te verplaatsen object
Verplaats het object met ingedrukte linkermuisknop

Verplaatsen meerdere
objecten

Selecteer de te verplaatsen objecten
Verplaats de objecten (via een knooppunt) met
ingedrukte linkermuisknop

Aanbrengen knikpunt in tak Klik op de gewenste locatie van de tak met de
linkermuisknop
Kies Start | Bewerken | Graf isch | Knikken
Verplaats het gewenste takdeel met ingedrukte
linkermuisknop

Klik op de gewenste locatie van de tak met de
linkermuisknop
Klik op vrij werkvlak met rechtermuisknop
Kies Knikken uit pop-up-menu
Verplaats het gewenste takdeel met ingedrukte
linkermuisknop

Verwijderen objecten Selecteer de te verwijderen objecten
Kies Start | Bewerken | Verwijderen |
Geselecteerd

Selecteer de te verwijderen objecten
Druk Delete

Uitvoeren berekening Kies Berekenen | Basis ... Speciaal |
<Berekening>

Presenteren resultaten Selecteer de gewenste objecten
Kies Berekenen | Resultaten | Overzicht ...
Detailg raf iek

Klik op object met rechtermuisknop (in Result mode)
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1.6 Sneltoetsen

In Vision is een aantal sneltoetsen gedefinieerd. Hiermee kunnen veelvuldig voorkomende handelingen met één
druk op de knop uitgevoerd worden. Een overzicht van deze toetsen staat hieronder.

Sneltoets Functie
F1 Help
F2 Parameters bewerken
F3 Rapporteren
F9 Laatste berekening herhalen
F10 Grid navigator (aan/uit)
F11 Opties

Ctrl+O Netwerk openen
Ctrl+S Netwerk opslaan
Ctrl+N Nieuw netwerk
Ctrl+P Afdrukken

Del Verwijderen geselecteerd
Ctrl+X Knippen
Ctrl+C Kopiëren
Ctrl+V Plakken
Ctrl+Z Ongedaan maken
Ctrl+Y Opnieuw doen

Ctrl+F Object zoeken
Ctrl+A Alles selecteren
Ctrl+E Eiland selecteren
Ctrl+G Groep selecteren
Ctrl+M Maas selecteren
Ctrl+R Route selecteren
Ctrl+T Tracé selecteren
Ctrl+Alt+T Tracé (één spanningsniveau) selecteren
Ctrl+I Inverse selecteren
Ctrl+J Geheugenselectie selecteren
Ctrl+Alt+N Notitieweergave (aan/uit)

1 Zoom naar linksboven
2 Zoom naar rechtsboven
3 Zoom naar linksonder
4 Zoom naar rechtsonder
7 Zoom volgende geselecteerde object
8 Zoom geselecteerde op het volgende blad
9 Zoom geselecteerde
0 Zoom hele netwerk
- Zoom uit
= Zoom in
cursortoetsen Scroll door netwerk
Shift+cursortoetsen Scroll door netwerk, snel
PgUp Volgende blad
PgDn Vorige blad
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2 Getting started

Vision is voorzien van een overzichtelijke en doelmatige grafische user interface. De netplanner raakt in korte tijd
vertrouwd met de mogelijkheden. 
Deze Getting Started toont in zes stappen de kortste weg naar de eerste loadflow en kortsluitberekening:
1. Aanmaken van een leeg netwerk
2. Plaatsen van de knooppunten
3. Aanbrengen van de verbindingen
4. Aanbrengen van voeding en belasting
5. Berekenen van een loadflow
6. Berekenen van een kortsluiting

2.1 Aanmaken van een nieuw netwerk

Kies in het Bestandsmenu: Nieuw.
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Linksonder verschijnt de automatisch gegenereerde naam van het blad: Blad 1.

Een blad is nu beschikbaar en het netwerk kan worden opgebouwd. De volgende stap is het plaatsen van de
knooppunten .

2.2 Plaatsen van de knooppunten

Voor het plaatsen van een knooppunt met de rechtermuisknop op het blad klikken. Er verschijnt een pop-up-menu
waarin Knooppunt moet worden gekozen (met de linkermuisknop).
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Vervolgens verschijnt het knooppuntformulier met een aantal tabbladen. Op het eerste tabblad wordt algemene
informatie, zoals naam en nominale spanning gevraagd. In dit voorbeeld Knooppunt Een  met een nominale
spanning van 150 kV .



48

Het knooppunt wordt standaard afgebeeld met een verticale balk. Op het tabblad Presentatie kan ook voor een
andere weergave van het knooppunt gekozen worden.
Vervolgens wordt een tweede knooppunt geplaatst door met de rechtermuisknop rechts van het eerste knooppunt
te klikken.
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Op deze plek wordt een MS-knooppunt aangebracht met naam Knooppunt Twee  en nominale spanning van 10
kV .

Op dezelfde wijze wordt een derde knooppunt aangebracht, rechts van het tweede knooppunt. De naam is
Knooppunt Drie  en de nominale spanning 10 kV . Het netwerk in wording ziet er nu als volgt uit:

De volgende stap is het aanbrengen van verbindingen .50
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2.3 Aanbrengen van de verbindingen

Tussen Knooppunt Twee  en Knooppunt Drie  wordt een kabelverbinding aangebracht. Dit kan nadat de twee
knooppunten geselecteerd zijn. Om te selecteren wordt met de linkermuisknop ingedrukt een venster getrokken
om de twee knooppunten heen.
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Na het loslaten van de linkermuisknop zijn de twee knooppunten geselecteerd. Dit is zichtbaar aan de witte kleur.
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Nu kan de kabel worden ingevoegd door met de rechtermuisknop in het werkvlak te klikken. Er verschijnt een pop-
up-menu met meerdere keuzes. Kies nu met de linkermuisknop voor Kabel.
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Vervolgens verschijnt het kabelformulier. Hierin worden de naam van de kabel, het kabeltype en de lengte
gespecificeerd.

De kabelgegevens worden ingevoerd door met het pull-down-menu een kabeltype te kiezen, bijvoorbeeld 3* 95 CU
XLPE 6/10 . De kabeltypegegevens kunnen nader bekeken en eventueel gewijzigd worden met de knop …. De lengte

wordt ingevuld, bijvoorbeeld 1000 meter . De belastbaarheid is 355 A  bij de gekozen specifieke thermische
weerstand van de grond van 0,5 Km/W . De belastbaarheidsfactor is 1 . Het formulier wordt afgesloten met OK.
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Als gevolg is de kabel ingevoegd tussen de twee rechtse knooppunten.

Vervolgens wordt een transformator aangebracht tussen de linkse twee knooppunten. Hiertoe moeten alleen de
twee linkse knooppunten geselecteerd zijn. Om dit te doen: klik eerst met de linkermuisknop op een vrije plaats in
het werkvlak. Dit de-selecteert alle geselecteerde componenten. Trek vervolgens een kader om de linkse twee
knooppunten. Nu zijn Knooppunt Een  en Knooppunt Twee  geselecteerd. Klik daarna met de rechtermuisknop in
het werkvlak. Er verschijnt een pop-up-menu, waarin nu Transformator moet worden gekozen.
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Vervolgens verschijnt het transformatorformulier. Vul op het eerste tabblad de naam in, bijvoorbeeld Trafo 1 . 
Vul op het transformator-tabblad de naamplaatgegevens in, bijvoorbeeld:

·Snom: 100 MVA, 
·uk: 10 % en
·Pk: 10 kW.

De nominale spanningen en de schakeling zijn al ingevuld. Deze kunnen eventueel gewijzigd worden. Verlaat het
formulier met OK.

De volgende stap is het aanbrengen van voeding en belasting .56
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2.4 Aanbrengen van voeding en belasting

Voor het aanbrengen van een voedingsbron moet alleen het desbetreffende knooppunt geselecteerd zijn. Klik
eerst met de linkermuisknop op een vrije plaats in het werkvlak om alles te deselecteren en klik vervolgens op het
meest linkse knooppunt. Alleen Knooppunt Een  is nu geselecteerd. Klik nu met de rechtermuisknop in het
werkvlak en kies Netvoeding . 
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Vervolgens verschijnt het netvoedingformulier. Hierin zijn veel gegevens al default ingevuld.
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Voor het aanbrengen van de belasting moet alleen het desbetreffende knooppunt geselecteerd zijn. De-selecteer
alles door met de linkermuisknop op een vrije plaats in het werkvlak te klikken. Selecteer het meest rechtse
knooppunt door dit met de linkermuisknop aan te klikken. Alleen Knooppunt Drie  is nu geselecteerd. Klik nu met
de rechtermuisknop in het werkvlak en kies Belasting . 
Vervolgens verschijnt het belastingformulier. In dit voorbeeld wordt een belasting ingevoerd van 2 MW  en 1 Mvar .
Met de knop Weerg ave kan gewisseld worden tussen invoer in P, Q, S, I en/of cosinus phi.

Het net is nu ingevoerd en er kunnen berekeningen worden gemaakt.

Indien niet in de demonstratie-mode, kan het netwerk bewaard worden met behulp van Bestand | Opslaan.
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De volgende stap is het berekenen van een loadflow .60
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2.5 Berekenen van een loadflow

Kies in het hoofdmenu Berekenen | Basis | Loadflow.
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Er verschijnt een formulier voor nadere specificatie van de instellingen van de loadflowberekening.
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Na verlaten van dit formulier met OK wordt de loadflowberekening uitgevoerd. Onderstaande afbeelding toont
het resultaat.
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Door met de rechtermuisknop op een component te klikken, verschijnt een formulier met gedetailleerde
informatie over de resultaten van die component, bijvoorbeeld voor de kabel:

De volgende stap is het berekenen van een kortsluiting .64
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2.6 Berekenen van een kortsluiting

In dit voorbeeld wordt volgens IEC 60909 de kortsluitstroom uitgerekend voor een kortsluiting op Knooppunt
Drie . Selecteer hiertoe alleen Knooppunt Drie . Kies vervolgens in het hoofdmenu: Berekenen | Basis | IEC

60909. 
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Er verschijnt een formulier voor nadere specificatie van de instellingen van de kortsluitberekening.

Na verlaten van dit formulier met OK wordt de kortsluitstroomberekening uitgevoerd. Onderstaande afbeelding
toont het resultaat.
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De kortsluitstroom voor een symmetrische kortsluiting op Knooppunt Drie  is 22,50 kA . Nadere informatie wordt
getoond door met de rechtermuisknop op het Knooppunt Drie  te klikken.

Deze “Getting Started” is een hele summiere inleiding tot het gebruik van Vision, maar vanaf dit punt is de
gebruiker klaar voor ontdekking van alle functies van Vision.
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3 Gebruikersinterface

De gebruikersinterface verzorgt de invoer van het netmodel en presenteert de resultaten. De besturing vindt plaats
via het menu en met de muis, zie: Menu- en muisbesturing . Voor een aantal bewerkingen zijn sneltoetsen
gedefinieerd.

3.1 Weergave van het netwerk

In de power engineering is een één-lijndiagram of single-line-diagram een vereenvoudigde notatie voor een drie-
fasen elektriciteitssysteem. Netwerkobjecten, zoals vermogenschakelaars, transformatoren, condensatoren,
railsystemen en kabels, worden weergegeven door gestandaardiseerde schematische symbolen. In plaats van alle
drie de fasen met lijnen en knooppunten te representeren, wordt slechts één geleider afgebeeld. Het is een soort
blokschema dat de paden voor de energiestromen tussen de entiteiten van het systeem grafisch afbeeldt. De
objecten in het diagram zijn geen maat voor de fysieke grootte of locatie van de elektrische apparatuur. Het is
gebruikelijk om het diagram zodanig te organiseren dat het van links naar rechts en van boven naar beneden de
logische volgorde van apparatuur vertegenwoordigt.

De objecten in het netwerk worden met vaste symbolen weergegeven. De wijze waarop deze symbolen worden
weergegeven, kan per object worden ingesteld op het tabblad Presentatie. De defaultwaarden hiervoor kunnen
worden ingesteld bij Bestand | Opties, Editor, Presentatiedefaults. Zie: Opties . 

3.1.1 Netwerkpresentatie

Het netwerk is het model van het elektriciteitsnet waarmee berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Een netwerk
is opgebouwd uit objecten. Objecten zijn de componenten in het netwerk, zoals knooppunten, takken (kabels,
lijnen, transformatoren), elementen (belastingen, motoren, generatoren), schakelaars en diverse grafische
objecten:

· knooppunten

· takken

· elementen

· schakelaars en beveiligingen

· overige objecten .

Het netwerk is object-georiënteerd. Dat houdt in dat de wijze waarop de componenten grafisch aan elkaar
vastzitten bepaalt hoe het netwerk elektrotechnisch opgebouwd is. Alle componenten zijn objecten. Alle
componenten in het netwerk zijn minimaal één keer grafisch gepresenteerd. Het netwerk kan op meerdere bladen
worden afgebeeld, zie Blad . Elke component kan op meerdere bladen worden afgebeeld, van waaruit het
netwerk verder kan worden opgebouwd, zie Meervoudige objectpresentatie .

Met het definiëren van Views  kan de gebruiker zelf de weergave van tekst (zoals naam, type of spanning)
bepalen in het schema. Deze weergave verschijnt ook op de grafische afdruk . Gegevens van het netwerk,
inclusief resultaten, kunnen ook in rapporten worden bekeken en afgedrukt. Rapporten  kunnen worden
gedefinieerd. 

Bij het netwerk kunnen eigenschappen, commentaar en hyperlinks worden opgeslagen. Deze kunnen worden
geraadpleegd en gerapporteerd. Zie Voorbereiden .
Commentaar biedt de mogelijkheid om in vrije tekstvorm achtergrondinformatie op te slaan.
Het is mogelijk om, naast commentaar, een aantal referenties naar documenten, spreadsheets, afbeeldingen of
web-adressen als bijlage bij een netwerk op te nemen. Deze referenties zijn geïmplementeerd als hyperlinks. Door
erop te klikken wordt het in Windows gedefinieerde bijbehorende programma opgestart om de informatie
zichtbaar te maken.

Presentatie van de objecten
Van elk object kan de grafische weergave in het tabblad Presentatie van het betreffende object worden
vastgelegd.

41 43

147

160

166

194

224

246

71

73

78

116

135

85



70

De presentatie-eigenschappen van geselecteerde objecten kunnen ook collectief gewijzigd worden via het menu:
Start | Presentatie. Er zijn functies voor: kleur, g rootte, dikte, stijl, tekstg rootte, tekstkleur, tekststijl en
tekstzichtbaarheid. Zie ook: Presentatie van objecten .

Knooppunten
Knooppunten in het netwerk zijn bijvoorbeeld de rails in de stations. Knooppunten zijn onderling verbonden met
takken.

Takken
Takken zijn verbindingen, links, kabels, smoorspoelen of transformatoren. Transformatoren verbinden
knooppunten met een verschillend spanningsniveau met elkaar.

Elementen
Met elementen wordt levering en opname van elektrische energie gerepresenteerd. Elementen zijn altijd
verbonden met een knooppunt. Mogelijke elementen zijn:

· netvoeding

· synchrone generator

· synchrone motor

· asynchrone generator

· asynchrone motor

· asynchrone motorgroep

· windturbine

· PV

· belasting

· transformatorbelasting

· condensator

· spoel

· nulpuntstransformator

· accu

Schakelaars en beveilig ing en
Elke tak en element kan voorzien worden van schakelaars en beveiligingen. De schakelstanden moeten echter in
het formulier van de tak of element worden geopend of gesloten. 
De representatie van een vermogenschakelaar, geopende schakelaar en beveiligingsindicator kan in de Opties
worden ingesteld bij Editor, Tekenen.
Mogelijke schakelaars en beveiligingen zijn:

· lastschakelaar

· smeltveiligheid

· vermogenschakelaar

· kortsluitverklikker

· meetveld

Symbolen
De volgende symbolen worden voor de componenten toegepast.

273
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1 knooppunt
2 railsysteem
11 link
12 kabel
13 verbinding
14 smoorspoel
15 transformator
16 speciale transformator
17 driewikkelingstransformator
21 netvoeding
22 synchrone generator (G)
23 synchrone motor (S)
24 asynchrone generator (A)
25 asynchrone motor (M)
26 asynchrone motorgroep (M)
27 windturbine (W)
28 belasting
29 transformatorbelasting
30 condensator
31 spoel
32 nulpuntstransformator
33 accu
34 PV
41 lastschakelaar
42 smeltveiligheid
43 vermogenschakelaar met of zonder beveiliging
44 kortsluitverklikker
45 meetveld
51 tekst
52 kader
53 legenda

3.1.2 Blad

Een netwerk bestaat uit een of meerdere bladen, waarop zich de componenten bevinden.
Een blad heeft een naam, commentaar en een kleur. De bladen kunnen ten opzichte van elkaar verplaatst worden: 

· Tab verplaatsen naar links: toetsencombinatie Shift+PgUp 

· Tab verplaatsen naar rechts: toetsencombinatie Shift+PgDn.
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De verbinding tussen twee bladen wordt gemaakt door een meervoudige presentatie  van een knooppunt op de
twee verschillende bladen.

Het aanmaken van een blad gaat met Invoeg en | Diversen | Blad.
Het bewerken van een blad gaat met Start | Bewerken | Blad.
Het verwijderen van een blad waar geen componenten op staan, gaat met Start | Bewerken | Verwijderen |
Blad. Voor het verwijderen van een ingevuld blad moeten dus eerst alle componenten (of hun meervoudige
presentatie)  verwijderd worden.

Rasters
Naast een vast fijn raster (20 punten) kan per blad een grof raster en een kaartbladraster worden gedefinieerd. De
maat van het raster kan als volgt worden ingesteld:

· Grof raster: breedte en hoogte in aantallen fijnrasterpunten

· Kaartbladraster:
o kaartbladbreedte en -hoogte in aantallen fijnrasterpunten
o rasterbreedte en - hoogte in aantallen kaartbladen
o rasteroffset links en boven: offset voor eerste kaartblad indien niet in uiterste linkerbovenhoek van het

werkblad, in aantallen kaartbladen.

De zichtbaarheid van de rasters kan worden ingesteld in de Opties bij Editor, Tekenen. 

Fijn raster en grof raster

Het kaartbladraster maakt het mogelijk een groot netwerk in te delen in een raster van kaartbladen, waarmee het
bijvoorbeeld mogelijk is het grote netwerk op meerdere vooraf gedefinieerde A4-tjes af te drukken. Klik hiertoe
met de rechtermuisknop in het gewenste kaartblad en kies: Kaartblad afdrukken. De kaartbladen worden
automatisch genummerd, naar keuze oplopend van links naar rechts of van boven naar beneden. De nummering
start bij het eerste blad linksboven. Dit eerste blad krijgt het nummer 1, vermeerderd met de Nummeroffset.
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Bewerking en
Alle bewerkingen vinden alleen plaats op het actieve blad. Er zijn echter twee bewerkingen die ook op andere
bladen kunnen plaatsvinden:

· Collectief bewerken, indien de checkbox Op alle bladen is aangevinkt en

· Typen updaten, indien de checkbox Op alle bladen is aangevinkt.

3.1.3 Meervoudige objectpresentatie

Een object kan meerdere grafische presentaties hebben op verschillende bladen. Hiermee is het mogelijk om,
bijvoorbeeld ten behoeve van het overzicht, een aantal belangrijke objecten gezamenlijk op één blad te
presenteren. Links en kabels tussen knooppunten op twee bladen zijn daarbij niet nodig. Knooppunten kunnen
altijd op meerdere bladen worden gepresenteerd. Elementen en takken kunnen alleen samen met de bijbehorende
knooppunten worden weergegeven.

Elk object blijft altijd maar één maal in het netwerk aanwezig, onafhankelijk van het aantal grafische presentaties.
Het wijzigen van de technische parameters van een specifiek object is mogelijk vanuit alle grafische presentaties
van dat betreffende object. De grafische parameters (vorm, grootte, kleur, lettertype, e.d.) van een specifiek object
kunnen voor alle presentaties onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

Een nieuwe presentatie van een object wordt gecreëerd door dat object op een zeker blad eerst te selecteren en
vervolgens op een ander blad Start | Bewerken | Representeren | Geselecteerde objecten op blad .... uit te
voeren. Hierna kunnen de presentatie-eigenschappen eventueel gewijzigd worden. Een object kan maximaal één
keer per blad worden gepresenteerd.

De status 'geselecteerd' is aan object gekoppeld. Dit heeft tot gevolg dat een geselecteerd object op alle bladen
geselecteerd is, waar het grafisch gepresenteerd is. Alle presentaties van een object worden dus tegelijk
geselecteerd getekend of niet.

De status 'verwijderd' is aan de objectpresentatie gekoppeld. Het object is dus pas verwijderd nadat alle
presentaties verwijderd zijn.

Objecten met meervoudige presentatie kunnen eenvoudig in beeld worden gebracht met Beeld | Weerg ave in
Edit mode | Kleur, Meervoudig e presentatie.

In het geval dat een knooppunt meervoudig gepresenteerd is, kunnen van knooppunten de bladnamen in het
schema worden gepresenteerd via de views .

VOORBEELD

Onderstaand voorbeeld toont een netwerk dat op twee bladen is afgebeeld: "General plan" en "Far site". Het
knooppunt "Main Switchboard MV" voedt het knooppunt "Site B" (en het daar achter liggende net) via de
transformator "Site B  MV transf". Deze objecten zijn in rood weergegeven op blad "General plan". De overige
objecten en de netvoeding zijn gewoon in zwart weergegeven.
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Blad "General plan"

De details van Site B zijn weergegeven op het blad "Far site". De knooppunten "Main Switchboard MV" en "Site B"
hebben een meervoudige presentatie op dit blad en zijn ook hier in rood weergegeven. 

Blad "Far site"

3.1.4 Beeld

ALGEMEEN

Een aantal functies beïnvloedt de weergave van objecten. Deze zijn:

· zoomfuncties

· aangepaste weergave
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· edit-mode en result-mode

· views

ZOOMFUNCTIES

In- en uitzoomen in het netwerk kan op de volgende manieren:

· door het trekken van een rechthoek met de linkermuisknop en ingedrukte Shift

· met het muiswieltje en ingedrukte Ctrl

· door gebruik te maken van de sneltoetsen

· via Beeld | Zoomen.

Zoomfuncties via het menu

Inzoomen : inzoomen 
Uitzoomen : uitzoomen
Zoom rechthoek : inzoomen in een met de linkermuisknop aangegeven rechthoek (dit kan ook rechtstreeks

door met ingedrukte Shift en linkermuisknop een rechthoek aan te geven)
Zoom hele netwerk : weergave van het hele netwerk
Zoom g eselecteerd : Alle g eselecteerde objecten op dit blad : inzoomen op alle geselecteerde componenten

Alle g eselecteerde objecten op volg ende blad : inzoomen op alle geselecteerde
componenten op een volgend blad (meervoudig gepresenteerd )

Volg ende g eselecteerde object op dit blad : inzoomen op een volgende geselecteerde
component

Zoomen en scrollen met de toetsen

Sneltoets Functie
1 Zoom naar linksboven
2 Zoom naar rechtsboven
3 Zoom naar linksonder
4 Zoom naar rechtsonder
7 Zoom volgende geselecteerde object
8 Zoom geselecteerd op volgend blad
9 Zoom geselecteerd
0 Zoom hele netwerk
- Zoom uit
= Zoom in
cursortoetsen Scroll door netwerk
Shift+cursortoetsen Scroll snel door het netwerk
PgUp Spring naar volgende blad
PgDn Spring naar vorige blad

Scrollen en zoomen met het muiswiel
Naast het scrollen met de cursortoetsen is het mogelijk om met het muiswiel te scrollen en in- en uit te zoomen.

Muiswiel : scrollt in verticale richting.
Shift+Muiswiel : met de Shift-toets ingedrukt scrollt in horizontale richting.
Ctrl+Muiswiel : met de Ctrl-toets ingedrukt zoomt in of uit.

Pannen
Met Alt-toets ingedrukt en met ingedrukte linkermuisknop kan in elke gewenste richting worden gescrold
(pannen).

43

73



76

Zoomvenster
Het zoomvenster, via Beeld | Zoomen | Zoomvenster, activeert de zoomvenster-functie. Met deze functie wordt
het gebied dat met de muis wordt aangewezen, vergroot in een deelvenster weergegeven.

EDIT-MODE EN RESULT-MODE

De netwerkeditor kent een Edit-mode en een Result-mode. In de Edit-mode kunnen gegevens worden gewijzigd. In
de Result-mode worden berekeningsresultaten getoond. Na een uitgevoerde berekening komt Vision in de Result-
mode.
Met Beeld | Mode | Edit en Beeld | Mode | Result wordt de gewenste mode actief. De  resultaat-kleuren
kunnen worden gedefinieerd in de Opties bij Berekening , Alg emeen. 

AANGEPASTE WEERGAVE

Met de lintgroepen Beeld | Weerg ave in Edit mode en Beeld | Weerg ave in Result mode kan het netwerk
worden gerepresenteerd op basis van componenteigenschappen. De presentatie kan worden gedefinieerd voor de

edit-mode  en voor de result-mode . De objectkleur kan worden ingesteld voor een aantal situaties. Bovendien is
het mogelijk deze objectkleur in specifieke gevallen te laten overrulen. Ook kan voor takken met open schakelaars
een andere objectstijl gekozen worden en kan het elementsymbool afhankelijk van vermogen of stroom worden
getekend. Het beeld kan worden aangepast voor kleur, stijl en symbool.
Een selectie is beschikbaar in de lintgroepen. Via Beeld | Weerg ave alles | Weerg ave aanpassen zijn alle
instellingen te zien.

Kleur
Objectkleur
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Resultaat : de resultaatkleur, alleen na een berekening; in te stellen in de Opties bij
Berekening , Alg emeen.

Eigen : de objecteigen presentatiekleur
Zwart : zwart
Spanning : de kleur behorend bij de nominale spanning van het object (kleur in te stellen in

Editor, Weerg ave in de Opties)
Open schakelaar : een kleur voor takken en elementen met een open schakelaar  (kleur in te stellen in

Editor, Weerg ave in de Opties)
Eiland : de eilandkleur (kleur in te stellen in Editor, Tekenen in de Opties)
Maas : kleur voor takken die uit bedrijf genomen kunnen worden zonder dat knooppunten

spanningsloos worden (kleur in te stellen bij Overig  in Editor, Weerg ave in de
Opties)

Groep : kleur voor een groep  (componenten die begrensd worden door beveiligingen en
open schakelaars) (kleuren in te stellen bij Automatische kleuren in Editor,
Tekenen in de Opties)

Richting : kleur voor een richting  (tracé via een kabel , verbinding of smoorspoel vanaf
een knooppunt aan een netvoeding of vanaf een knooppunt aan de
laagspanningszijde van een transformator) (kleuren in te stellen bij Automatische
kleuren in Editor, Tekenen in de Opties)

Gebied : kleur voor een gebied  (tracé vanaf een netvoeding of vanaf een transformator in
de richting van hoogspanning naar laagspanning) (kleuren in te stellen bij
Automatische kleuren in Editor, Tekenen in de Opties)

Meervoudige presentatie : objecten die op meer bladen gepresenteerd zijn, worden in kleur weergegeven
(kleur in te stellen bij Overig  in Editor, Weerg ave in de Opties).

Objectkleur overrulen
De ingestelde keuze voor de objectkleuren kan worden overschreven in de gevallen van objecten met een open
schakelaar, objecten in eiland, objecten in een maas of objecten met een meervoudige presentatie.

Stijl
Objectstijl

Eigen : de objecteigen stijl
Open schakelaar : takken en elementen worden getekend in een bepaalde lijnstijl als hun schakelaar(s)

geopend zijn (de stijl is in te stellen in Editor, Weerg ave in de Opties)

Symbool
Elementsymbool

Eigen : het objecteigen symbool
Vermogen : elementen worden getekend als een dichte cirkel ter grootte van het opgegeven of

berekende reële vermogen (kleur in te stellen bij Overig  in Editor, Weerg ave in de
Opties)

Stroom : elementen worden getekend als een dichte cirkel ter grootte van de opgegeven of
berekende stroom (kleur in te stellen bij Overig  in Editor, Weerg ave in de
Opties)

Zichtbaarheid
De hulplijnen van differentiaalbeveiligingen en externe aardingen kunnen naar keuze permanent zichtbaar of
alleen tijdens slepen zichtbaar worden gemaakt.
Het is mogelijk de weergave van belastingen, schakelaars, beveiligingen en notities te onderdrukken. Dit levert
soms een rustiger beeld op. Notities kan ook buiten dit formulier om met Ctrl+Alt+N.
De kabels kunnen getekend worden met een indicatie van de aanwezige parallelle kabeldelen, in de vorm van
parallelstreepjes.
Variantobjecten kunnen altijd zichtbaar gemaakt worden. Ook als de variant niet actief is.

De kleuren die niet afhankelijk zijn van een resultaat, kunnen worden ingesteld in de Opties bij Editor op de
tabbladen Tekenen en Weerg ave. 
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TIJD

Aangezien bij de berekening over een periode de resultaten van alle jaren individueel wordt berekend en bewaard,
kan bij Beeld | View | Tijd worden ingesteld van welk jaar de resultaten worden getoond. Dit heeft invloed op
presentatie van de resultaten en bij algemeen, details en grafiek.

VIEWS

Transport en Distributie
Met Beeld | View | Transport of Distributie wordt netwerkinformatie volgens default views weergegeven.
Indien eigen gedefinieerde views beschikbaar zijn, kunnen deze hier gekozen worden. Zie ook: Views .

3.1.5 Views

Van netcomponenten kan een aantal gegevens, zoals naam, type en/of spanning, in het schema worden
weergegeven. Welke gegevens dit zijn kan in een view worden gedefinieerd. Er kan worden gekozen uit twee
voorgedefinieerde views of maximaal tien door de gebruiker zelf gedefinieerde views.

Via Extra | Definities | Views kan een view worden gedefinieerd, gewijzigd of verwijderd. Voor de
componentsoorten kan worden aangegeven welke gegevens in Edit-mode en Result-mode op het scherm worden
weergegeven.
Via Beeld | View | <View> kan een view worden gekozen.

Zie ook: View definiëren .
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3.1.6 Groep

Een groep is een verzameling netcomponenten die begrensd wordt door een of meerdere vermogenschakelaars,
smeltveiligheden of netopeningen. Falen van één van de componenten in de groep leidt tot uitschakeling van de
gehele groep.

Onderstaand net bevat als groepen:

· het HS-net met de netvoeding

· de HS/MS-transformator

· het MS-knooppunt aan de secundaire zijde van de HS/MS-transformator

· beide MS-richtingen vanaf de secundaire zijde van de HS/MS-transformator

· beide LS-richtingen vanaf de secundaire zijde van de twee MS/LS-transformatoren

Voorbeeld van een net met 9 groepen
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3.1.7 Richting

Een richting is:

· een tracé  vanaf een knooppunt aan een netvoeding via een kabel, verbinding of smoorspoel of

· een tracé vanaf een knooppunt aan de laagspanningszijde van een transformator via een kabel, verbinding of
smoorspoel.

Onderstaand net bevat:

· één HS-richting direct vanaf de netvoeding (de verbinding naar het andere HS-knooppunt)

· twee MS-richtingen direct vanaf de HS/MS-transformator

· twee maal twee LS-richtingen direct vanaf beide MS/LS-transformatoren

Voorbeeld van een net met 7 richtingen

3.1.8 Gebied

Een gebied is:

· een tracé  vanaf een netvoeding of

· een tracé vanaf een transformator in de richting van hoogspanning naar laagspanning. 

Onderstaand net bevat de gebieden:

· netvoeding met HS-net

· HS/MS-transformator met MS-net

· twee MS/LS-transformatoren met hun LS-netten.
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Voorbeeld van een net met 4 gebieden

3.2 Objecttypen

Tijdens het opbouwen of wijzigen van een netwerk wordt de gebruiker ondersteund door een typenbestand met de
voorheen vaste naam Types.xls  of Types.xlsx , waarin gegevens van objecten (componenten) zijn opgenomen. Dit
moet een niet-beveiligd bestand zijn. Bij het starten van Vision worden alle objecttypen uit het typenbestand
ingelezen in het geheugen. Alle gegevens van het typenbestand kunnen worden bekeken met de Typeviewer . 

Aanmaken en wijzig en van eig en typen
In het typenbestand zijn typegegevens opgenomen, die door de gebruiker zelf worden kunnen worden aangevuld
en gewijzigd. Het wijzigen van het objecttypenbestand vindt plaats met Microsoft Excel.

Bekijken en exporteren van typeg eg evens
Het is mogelijk de typegegevens van alle componenten in het actuele netwerk te bekijken en te exporteren naar een
spreadsheet. Op deze manier kunnen eenvoudig toevoegingen aan het basistypenbestand worden gemaakt. Zie:
Typeviewer .

Lokatie van het typenbestand
Standaard maakt Vision gebruik van het typenbestand Types.xlsx in de map waar Vision geïnstalleerd is,
bijvoorbeeld C:\Program files (x86)\Vision . Het typenbestand kan ook naar een andere map op de computer of
op een netwerkschijf verplaatst worden. In dat geval moet het pad naar die map worden ingevuld in de Opties bij
Bestandslokaties.

Aanvullend typenbestand
Het is mogelijk de basiscomponenttypen uit te breiden met een gebruikers-eigen componenttypenbestand. Indien
typenamen (met afwijkende gegevens) in beide bestanden voorkomen, wordt de voorkeur gegeven aan het
basistype. De gegevens van het aanvullende type worden dan niet ingelezen.
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Na het wijzigen van de bestandslokatie(s) wordt gevraagd of de componenttypenbestanden opnieuw moeten
worden ingelezen, zodat de gegevens direct beschikbaar zijn voor gebruik.

Zie:

· Type

· Alias

3.2.1 Type

Vision kent de volgende objecttypen:

Werkbladnaam in Types.xlsx Objecttype Toeg epast in object
Cable Kabeltypen Kabel
Trafo Transformatortypen Transformator en transformatorbelasting
Specialtrafo Speciale transformatortypen Speciale transformator
Coil Smoorspoeltypen Smoorspoel
3wt Driewikkelingstransformatortypen Driewikkelingstransformator
Rail Railtypen Knooppunt
Sg Synchrone generatortypen Synchrone generator
Sm Synchrone motortypen Synchrone motor
Asg Asynchrone generatortypen Asynchrone generator
Asm Asynchrone motortypen Asynchrone motor
Zigzag Nulpuntstransformatortypen Nulpuntstransformator
Wind Windturbinetypen Windturbine
Fuse Smeltveiligheidtypen Smeltveiligheid
Switch Lastschakelaartypen Lastschakelaar
Breaker Vermogenschakelaartypen Vermogenschakelaar
Current Stroombeveiligingtypen Vermogenschakelaar
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Voltage Spanningsbeveiligingtypen Vermogenschakelaar
Distance Distantiebeveiligingtypen Vermogenschakelaar
Vt Spanningsmeettransformatortypen Meetveld
Ct Stroommeettransformatortypen Meetveld
Profile Belastings- en opwekkingsprofieltypen Profiel
Harmonic Harmonische brontypen Asyn. motor, (trafo)belasting, accu en PV
Harmonic norm Harmonische norm- of richtlijntypen
Lineconductor Geleidertypen van bovengrondse lijnen
Efficiency Rendementtypen Accu en PV

Vision leest de objecttypen in uit het Excel-bestand, met de standaardnaam Types.xlsx. Elk typesoort is op een
separaat werkblad aangebracht.

Bij het toevoegen of wijzigen van componenten in Vision wordt bij het selecteren van een objecttype uit de
objecttypenlijst een kopie gemaakt van alle parameters en bewaard in het netwerkbestand.

Identificatie van types met naam en nominale spanning
Een componenttype wordt herkend door de naam in combinatie met de nominale spanning, mits deze tussen een
minimale en maximale waarde ligt. Voor kabels zijn deze grenzen ruimer dan voor transformatoren. In het
objecttypenbestand mogen componenttypen met dezelfde naam voorkomen, mits de Unom voldoende van elkaar

verschilt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld laagspannings- en middenspanningskabels met dezelfde naam worden
opgenomen.
Bij het toevoegen in een netwerk van objecten die ondersteund worden door een type, wordt in het objectformulier
een lijst getoond met beschikbare typen. Dit zijn niet altijd alle typen.
Als de nominale spanning Unom onderdeel is van het type, worden alleen typen getoond waarvan de Unom binnen

een bandbreedte overeenkomt met de nominale knooppuntspanning. Deze bandbreedte verschilt per object:

Object Typefilter
Knooppunt Alle railtypen of 

0.75*knooppunt.Unom railtype.Unom 5*knooppunt.Unom
Kabel 0.75*knooppunt.Unom kabeltype.Unom 3.5*knooppunt.Unom
Smoorspoel 0.75*knooppunt.Unom smoorspoeltype.Unom
Transformator 0.8*vanknooppunt.Unom transformatortype.Unom,1 1.2*vanknooppunt.Unom en

0.8*naarknooppunt.Unom transformatortype.Unom,2 1.2*naarknooppunt.Unom 
Generator 0.8*knooppunt.Unom generatortype.Unom 1.2*knooppunt.Unom
Motor 0.8*knooppunt.Unom motortype.Unom 1.2*knooppunt.Unom
Smeltveiligheid 0.8*knooppunt.Unom smeltveiligheidtype.Unom 1.5*knooppunt.Unom
Lastschakelaar 0.75*knooppunt.Unom lastschakelaartype.Unom 4.1*knooppunt.Unom
Vermogenschakelaar 0.75*knooppunt.Unom vermogenschakelaartype.Unom 4.1*knooppunt.Unom

WIJZIGEN

Het objecttypenbestand kan met Microsoft Excel worden gewijzigd.

Het is mogelijk de typegegevens van alle objecten in het actuele netwerk te exporteren naar een spreadsheet. Op
deze manier kunnen eenvoudig toevoegingen aan het standaardtypenbestand worden gemaakt. Zie:
Typeviewer .

Met Start | Bewerken | Speciaal | Typen updaten worden van geselecteerde objecten alle parameters van de
objecttypen overschreven met de waarden uit het objecttypenbestand. Het type (naam) moet uiteraard voorkomen
in het objecttypenbestand.

Zie ook: Gebruik van het typenbestand .
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3.2.2 Alias

Aangezien in grote bedrijven vele benamingen voor (dezelfde) kabeltypen en transformatortypen voorkomen, is
een systeem van aliassen gerealiseerd om het aantal typen beheersbaar te houden. In het typenbestand worden
alleen de gegevens van de 'officiële' typen bijgehouden. Een vertaaltabel geeft aan hoe 'onofficiële' typen
(aliassen) naar 'officiële' typen geconverteerd worden, op basis van hun namen. 

Bij het openen van een netwerk worden alle bekende aliastypen vervangen door hun gestandaardiseerde type,
inclusief bijbehorende typegevevens. 

Het aliassysteem is gerealiseerd voor kabeltypen, transformatortypen, smoorspoeltypen, railtypen en
smeltveiligheidtypen. Een aliastabel bestaat altijd uit twee kolommen: de aliasnaam ('alias') en de nieuwe naam
('name'). De vijf aliastabellen kunnen worden opgenomen in Types.xlsx, werkbladen 'Cable alias', 'Trafo alias',
'Coil alias', 'Rail alias' en 'Fuse alias'. 

3.3 Toepassingsmenu

Het toepassingsmenu bevindt zich links van de gewone ribbon-tabs en heet Bestand.
Door erop te klikken wordt het uitgeklapt en worden de menu-items zichtbaar:

· bestandsbewerkingen  (Nieuw, Openen, Opslaan)

· afdrukken en rapporteren

· voorbereiden  (Informatie, Eigenschappen, Commentaar, Hyperlinks, Variabelen, Controleren)

· verzenden

· informatie over de versie

· opties .

3.3.1 Bestandsbewerkingen

Nieuw
Een nieuw (leeg) netwerk maken.

Openen
Een netwerkbestand openen.
Bij het openen wordt gecontroleerd of de typegegevens in het netwerk overeenkomen met de typegegevens in het
typenbestand. Bij inconsistentie wordt melding gemaakt en kunnen de gegevens gesynchroniseerd worden met
Start | Bewerken | Speciaal | Typen updaten.

Opslaan
Het netwerk direct opslaan in het netwerkbestand. Bij een nieuw netwerk wordt eerst een bestandsnaam gevraagd.

Opslaan als
Het netwerk opslaan in een netwerkbestand, na het kiezen van een (andere) bestandsnaam of bestandsformaat
van een oudere versie.

Sluiten 
Hiermee wordt het actieve netwerk gesloten. Als het gewijzigd is, wordt gevraagd of het bewaard moeten worden.

Afsluiten 
Hiermee wordt Vision afgesloten. Van gewijzigde netwerken wordt gevraagd of deze bewaard moeten worden.

3.3.2 Verzenden

Een netwerkbestand kan per e-mail of via FTP worden verzonden.

Bij verzending per e-mail wordt het actieve netwerk in een tijdelijk gezipt bestand opgeslagen.
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Dit bestand wordt als bijlage toegevoegd aan een nieuwe e-mail in Outlook. Het gebruik van Outlook is dus
vereist.

Bij verzending met FTP worden eerst de gebruikelijke parameters gevraagd:

Een kopie van het netwerk kan opgeslagen worden in een speciale map.

Met verzenden naar archief wordt het netwerkbestand opgeslagen in de map die is opgegeven in de opties.
Vooraf kan nog een prefix en/of suffix voor de bestandsnaam worden opgegeven.

Met verzenden naar dossier wordt het netwerkbestand opgeslagen in de map die is opgegeven in de opties.

3.3.3 Voorbereiden

Informatie
Bestand | Voorbereiden | Informatie geeft een overzicht van de omvang van het huidige netwerk.

Eig enschappen
Enkele eigenschappen van het net kunnen met het netwerkbestand worden opgeslagen met Bestand |
Voorbereiden | Eig enschappen. 

Alg emeen
Algemene eigenschappen zijn: klant, plaats, regio, land, project, omschrijving, versie, status, door en datum. 

Onzichtbare bijzonderheden
Een lijstje van kenmerken van bijzonderheden die niet worden getoond in de views en rapporten. Het is mogelijk
de kenmerken met de hand in te vullen of de kenmerken te selecteren uit de lijst van reeds gebruikte kenmerken.

Mutatiehistorie
Per datum een zeer korte omschrijving van wat er gemuteerd is en door wie.Tevens kan met behulp van de
checkbox ingesteld worden dat Vision hier automatisch om vraagt voor het opslaan van het netwerk. 

Geautoriseerde g ebruikers
Een lijstje van gebruikers die geautoriseerd zijn om het netwerkbestand op te slaan. De gebruikersnamen zijn de
Windows-gebruikersnamen. 

Commentaar
Bestand | Voorbereiden | Commentaar biedt de mogelijkheid om in vrije tekstvorm noodzakelijke
achtergrondinformatie op te slaan.
Hiertoe staat een tekstformulier ter beschikking. Indien in de Opties bij Editor, Alg emeen de optie
'Commentaar tonen' is aangevinkt, wordt iedere keer bij het openen van het netwerkbestand het commentaar op
het scherm getoond. Het commentaar kan ook worden afgedrukt.
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Hyperlinks
Bestand | Voorbereiden | Hyperlinks biedt de mogelijkheid om een aantal referenties naar documenten,
spreadsheets, afbeeldingen of web-adressen bij een netwerkbestand op te nemen. Deze referenties zijn
geïmplementeerd als hyperlinks.
In het formulier kan een nieuwe hyperlink worden ingevoegd door de cursor in het vrije veld te plaatsen of in het
laatste reeds gedefinieerde veld en de cursor-toets 'naar beneden' eenmaal in te drukken. Dan verschijnt een
nieuwe regel, waar een kenmerk en de lokatie kunnen worden ingevoerd. 
Door met rechts op een hyperlink te klikken verschijnt een menuutje. Met 'Bladeren' wordt de verkenner opgestart
om een bestand te selecteren. Met 'Ga naar' wordt het bijbehorende programma opgestart om de informatie
zichtbaar te maken.
Kenmerk is een beschrijving van de link in tekst.
Lokatie is de verwijzing naar een bestand of een web-adres. 
Voorbeelden: 

'C:\Mijn documenten\documentatie.docx', 

'C:\Mijn afbeeldingen\onderstation.png',

'www.phasetophase.nl'.

Variabelen
Bestand | Voorbereiden | Variabelen biedt de mogelijkheid om netwerkvariabelen te definiëren met naam en
waarde.
De variabelen kunnen door middel van hun naam tussen procentjes gebruikt worden in:

· de waarde van een bijzonderheid

· de bestandsnaam van een metingenbestand van een meetveld

Controleren
Controleren op afwijkende waarden in een netwerk wordt gedaan met Bestand | Voorbereiden | Controleren.
Afwijkende waarden die niet leiden tot fouten bij een berekening, genereren een waarschuwing of een
informatiemelding.

Informatiemeldingen worden gegenereerd over:

· Diverse eilandknooppunten

· Element met een stroom > 1000 A

· Kabel met belastbaarheid > 1500 A

· Kabel met lengte < 10 m

· Parallelle kabels met afwijkende lengte

· Verbinding als link

· Schakelaar met belastbaarheid > 3500 A

Waarschuwingen worden gegenereerd over:

· Knooppunt met gelijktijdigheid < 0.1

· Knooppunt met gelijktijdigheid > 1

· Veel eilandknooppunten

· Netvoeding zonder kortsluitvermogen

· Element zonder ingesteld vermogen

· Element met slechte cosinus phi

· Transformatorbelasting met veel kleinverbruikers

· Transformatorbelasting met vermogen > 2 * transformatorvermogen

· Kabel met lengte > 4 maal de hemelsbrede afstand

· Kabeldeel met kleine nominale spanning

· Kabeldeel met weerstand < 0.01 Ohm/km

· Kabeldeel met weerstand > 10 Ohm/km

· Kabeldeel met reactantie > 1 Ohm/km

· Kabel met belastbaarheid < 10 A

· Kabel met geografische coördinaten niet aansluitend

· Kabel met geografische lengte afwijkend
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· Tak met geen of onjuiste homopolaire impedantie

· Maastransformator

· Lastschakelaartype afwijkend van het railtype

· Vermogenschakelaartype afwijkend van het railtype

· Schakelaar of beveiliging in element met kleine belastbaarheid

· Beveiliging met een uitschakelstroom > 1,5 * kabelbelastbaarheid

· Dubbele ID's

· Onbekend veld

· Veld vaker aangesloten

Foutmeldingen worden gegenereerd over:

· Kabel met lengte < hemelsbrede afstand

· Klokgetallen die niet kloppen

Door in het lijstje met foutmeldingen op een regel te dubbelklikken met de linkermuisknop, wordt in het netwerk
naar het betreffende object gesprongen.
Eenmaal gecontroleerd en goed bevonden, kan per object per test het opnieuw signaleren van de waarde
onderdrukt worden, door een bijzonderheid op te nemen met het kenmerk 'gecontroleerd'.
Als waarde kunnen de volgende teksten gebruikt worden: gelijktijdigheid, stroom, vermogen, cos, verbruikers,
lengte, geo, hoofdgeleider, aardscherm, hulpader, weerstand, belastbaarheid, parallel, maas, beveiliging, type, ID
en veld.

3.4 Zoeken en selecteren van objecten

Voor vrijwel alle handelingen is het noodzakelijk dat objecten geselecteerd zijn. Er zijn diverse manieren om dit te
doen. Ook kunnen met een zoekfunctie objecten op naam, ID, tekst, type en bijzonderheden gezocht worden.
Daarnaast zijn er diverse specifieke mogelijkheden aanwezig, zie:

· Selecteren en zoeken

· Geheugenselectie

3.4.1 Selecteren en zoeken

ALGEMEEN

Selecteren van objecten
Voor vrijwel alle netwerkhandelingen is het noodzakelijk dat objecten geselecteerd zijn. Selecteren en deselecteren
kan op de volgende manieren:

· door de object aan te klikken met de linkermuisknop

· door het maken van een rechthoek met ingedrukte linkermuisknop; bij een rechthoek van links naar rechts
worden de objecten die volledig in de rechthoek vallen geselecteerd; bij een rechthoek van rechts naar links
worden de objecten die gedeeltelijk in de de rechthoek vallen geselecteerd

· via het menu Start | Selecteren.

Door het selecteren van object(en) worden andere, eerder geselecteerde, objecten gedeselecteerd. Additioneel (de)
selecteren gebeurt door te selecteren met ingedrukte Ctrl-toets.
De status 'geselecteerd' is aan object  gekoppeld. Dat heeft tot gevolg dat een geselecteerd object op alle bladen
geselecteerd is, waar het grafisch gepresenteerd is. Alle presentaties van een object worden dus tegelijk
geselecteerd getekend of niet.

Geselecteerde objecten kunnen tijdelijk worden bewaard in de geheugenselectie. Ook kunnen daar objecten aan
worden toegevoegd. Zie: Geheugenselectie .

Geselecteerde objecten kunnen in een selectie worden bewaard in het netwerkbestand. 
Met Invoeg en | Diversen | Selectie wordt een selectie aan het netwerk toegevoegd
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Met Start | Bewerken | Selectie kunnen de naam en inhoud van de selectie worden gewijzigd. 
Met Start | Bewerken | Verwijderen | Selectie kan een selectie worden verwijderd. De objecten blijven bestaan.

MENU

In de Opties, bij Selecteermode, kan worden ingesteld of alleen objecten op het actieve blad worden
geselecteerd of objecten op alle bladen.

Object
Met Start | Selecteren | Object kan worden aangegeven welke objecten geselecteerd worden. Een
onderverdeling is gemaakt voor knooppunten, takken, elementen, schakelaars, teksten, kaders,
belastingsgedragingen, profielen, varianten, scenario's, selecties en presentaties. Met Belasting sg edrag  worden
alle (transformator)belastingen met het gekozen belastingsgedrag geselecteerd. Met Profiel  worden alle
elementen met het gekozen profiel geselecteerd.
Bij knooppunten kunnen ook alle knooppunten met een gekozen spanningsniveau geselecteerd worden.
Bij takken kunnen ook alle takken van een gekozen soort geselecteerd worden.
Bij elementen kunnen ook alle elementen van een gekozen soort geselecteerd worden.
Bij schakelaars en beveiligingen kunnen ook alle schakelaars en beveiligingen van een gekozen soort geselecteerd
worden.
Vooraf wordt alles gedeselecteerd.

Object niet
Met Start | Selecteren | Object niet kunnen objecten gedeselecteerd worden.

Zoeken
Het is mogelijk om snel objecten op hun naam, ID, tekst, type en bijzonderheden te selecteren met Start |
Selecteren | Zoeken of met de sneltoetscombinatie Ctrl+F. Het sterretje kan hierbij als jokerteken gebruikt
worden. Alle gevonden objecten worden geselecteerd. Vooraf wordt alles gedeselecteerd.

Bijzonderheid
Voor alle objecten kan de gebruiker een of meerdere bijzonderheden invullen. 
Met Start | Selecteren | Bijzonderheid kunnen alle bijzonderheden van de objecten in een lijst bekeken worden.
Hiermee kunnen de objecten ook geselecteerd worden. 
Objecten kunnen ook geselecteerd worden door een tekst op te geven die in het kenmerk of de waarde van een
bijzonderheid moet voorkomen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van hoofdlettergevoeligheid en jokertekens. 
Objecten kunnen ook geselecteerd worden op basis van de aanwezigheid van een kenmerk. De aanwezige
kenmerken worden in een lijst getoond.
Objecten kunnen ook geselecteerd worden op basis van de waarde van een bepaald kenmerk. De aanwezige
kenmerken en (na selecteren) bijbehorende waarden worden in een lijst getoond.
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Objecten kunnen ook geselecteerd worden op basis van de aanwezigheid van een waarde. Alle aanwezige waarden
worden in een lijst getoond.
Vooraf wordt alles gedeselecteerd.

Type
Met Start | Selecteren | Type worden alle objecten met bepaalde typen geselecteerd. Vooraf wordt alles
gedeselecteerd.

Geavanceerd
Met geavanceerd selecteren is het mogelijk om objecten, gesorteerd op elke parameter of berekeningsresultaat,
volgens een te kiezen rapport, te selecteren of deselecteren.
Kies Start | Selecteren | Geavanceerd.
Kies het tabblad van het te selecteren objectsoort.
Kies een rapport waarin de gewenste parameter voorkomt.
Klik op de kolomkop van de parameter om de objecten te sorteren op deze parameter.
Selecteer een range van objecten op basis van de waarde van de parameter.
Druk op OK.
Een nevenfunctie: een aantal geselecteerde rijen kan gekopieerd worden (door met rechts te klikken) en vervolgens
geplakt worden in Excel.

Aang renzend
Met Start | Selecteren | Aang renzend kunnen aangrenzende objecten geselecteerd worden:

· knooppunt aan geselecteerde tak

· knooppunt aan geselecteerd element

· tak aan geselecteerd knooppunt

· tak tussen geselecteerde knooppunten

· element aan geselecteerd knooppunt

· schakelaar in geselecteerd object

· object van geselecteerde schakelaar

Speciaal
Met Start | Selecteren | Speciaal kunnen objecten met bijzondere kenmerken geselecteerd worden:

· takken waarin één of meer schakelaars geopend zijn

· objecten met een dubbel ID

· takken die netdeelgrens zijn

· verbindingen met een mutuele koppeling

· objecten met een bepaalde creatiedatum, revisiedatum of mutatiedatum

· kabels met een 0,1 Hz-metingbestand in de daarvoor opgegeven map

· knooppunten met een afbeelding in de daarvoor opgegeven stationsafbeeldingenmap

· knooppunten, vermogenschakelaars en kortsluitverklikkers met verremelding

· meetvelden met een P-meting

Vorig
Met Start | Selecteren | Vorig  worden de objecten geselecteerd die hiervoor geselecteerd waren.

Eiland
Met Start | Selecteren | Eiland of Ctrl+E worden de netcomponenten geselecteerd die niet met een netvoeding
of speciale synchrone generator zijn verbonden.

Maas
Met Start | Selecteren | Maas of Ctrl+M worden maastakken geselecteerd. Maastakken kunnen uit bedrijf
worden genomen zonder dat er knooppunten in eiland raken.

Tracé
Een tracé is een aaneengesloten pad van knooppunten en takken, dat begint bij een bepaald startpunt en eindigt
bij een netopening of bij het einde van een radiaal net.
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· selecteer:
§ een knooppunt met een daaraan verbonden tak of
§ een schakelaar/beveiliging in een tak of
§ een element

· kies Start | Selecteren | Tracé of Ctrl+T
Het elektrisch verbonden netdeel vanaf het knooppunt in de richting van de geselecteerde tak wordt geselecteerd.
Met Ctrl+Alt+T wordt niet door een spanningsovergang getraceerd.

Route
De kortste route (kleinste aantal takken) tussen twee geselecteerde knooppunten/elementen wordt geselecteerd
met Start | Selecteren | Route of Ctrl+R.

Voeding sroute
De korste route (kleinste aantal takken) tussen het geselecteerde knooppunt/element en een netvoeding wordt
geselecteerd met Start | Selecteren | Voeding  | Voeding sroute.

Groep
Met Start | Selecteren | Groep of Ctrl+G wordt de hele groep  van een of meerdere geselecteerde objecten
geselecteerd.
Een groep wordt begrensd door een beveiliging of open schakelaar.

Richting
Met Start | Selecteren | Richting  wordt de hele richting  van een of meerdere geselecteerde objecten
geselecteerd.

Voeding sg ebied
Met Start | Selecteren | Voeding  | Voeding sg ebied wordt de hele voedingsgebied van een of meerdere
geselecteerde objecten geselecteerd.
Een gebied bevat alle objecten aan één (soms meerdere) netvoeding.

Inverse
Met Start | Selecteren | Inverse of Ctrl+I wordt het geselecteerde geïnverteerd.

Alles
Met Start | Selecteren | Alles of Ctrl+A worden alle objecten geselecteerd.

3.4.2 Geheugenselectie

Het geselecteerde kan worden bewaard in een geheugenselectie. Dit is een tijdelijke selectie waaraan herhaaldelijk
geselecteerde objecten toegevoegd kunnen worden. Het is vergelijkbaar met het geheugen op een rekenmachine,
dat bediend wordt met M+, M-, MR en MC. In Vision bevinden zich de knoppen S+, S-, SR en SC in het menu
Start | Geheug enselectie.

· Met S+ worden de geselecteerde objecten aan de geheugenselectie toegevoegd.

· Met S- worden de geselecteerde objecten uit de geheugenselectie gehaald.

· Met SR worden alleen de objecten uit de geheugenselectie geselecteerd.

· Met SC wordt de geheugenselectie leeg gemaakt.

De Selecteermode in de Opties is van toepassing op S+, S- en SR.

3.5 Toevoegen van objecten

Objecten kunnen door de gebruiker worden ingevoerd door deze individueel te definiëren en met behulp van
kopiëren en plakken. 
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3.5.1 Toevoegen

ALGEMEEN

Het toevoegen van nieuwe componenten, teksten, kaders, legenda's en selecties kan op de volgende manieren:

· via het netwerk met de rechtermuisknop

· via het menu Invoeg en.

NETWERK

Toevoegen van een knooppunt:

· klik met de rechtermuisknop op de gewenste locatie

· kies Knooppunt uit het pop-up menu.

Toevoegen van een tak:

· selecteer de knooppunten waartussen de nieuwe tak moet worden geplaatst

· klik op vrij werkvlak met de rechtermuisknop

· kies de gewenste tak uit het pop-up menu.

Toevoegen van een element:

· selecteer het knooppunt waar het nieuwe element moet worden geplaatst

· klik op vrij werkvlak met de rechtermuisknop, op de plaats waar het element moet komen

· kies het gewenste element uit het pop-up menu.

Toevoegen van een schakelaar of beveiliging:

· selecteer de tak of het element en het aangrenzende knooppunt waar de schakelaar of de beveiliging moet
worden geplaatst

· klik op vrij werkvlak met de rechtermuisknop

· kies de gewenste schakelaar of beveiliging uit het pop-up menu (er is maximaal één schakelaar per veld
mogelijk)

Toevoegen van een tekst:

· klik met de rechtermuisknop op de gewenste locatie

· kies Tekst uit het pop-up menu.

Toevoegen van een kader:

· klik met de rechtermuisknop op de gewenste locatie

· kies Kader uit het pop-up menu.

Toevoegen van een legenda:

· klik met de rechtermuisknop op de gewenste locatie

· kies Leg enda uit het pop-up menu.

Toevoegen van een selectie:

· selecteer de componenten die aan de nieuwe selectie moeten worden toegevoegd

· klik op vrij werkvlak met de rechtermuisknop

· kies Selectie uit het pop-up menu.

MENU

Toevoegen van een knooppunt:

· klik met de linkermuisknop op de gewenste locatie

· kies Invoeg en | Knooppunt | Knooppunt.
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Toevoegen van een railsysteem:

· selecteer de bestaande knooppunten die gecombineerd moeten worden tot een railsysteem

· de knooppunten moeten dezelfde oriëntatie hebben en mogen niet te ver van elkaar verwijderd zijn; zie
railsysteem

· kies Invoeg en | Knooppunt | Railsysteem.

Toevoegen van een tak:

· selecteer de knooppunten waartussen de nieuwe tak moet worden geplaatst

· kies uit het menu Invoeg en | Takken de gewenste tak.

Toevoegen van een element:

· selecteer het knooppunt waar het nieuwe element moet worden geplaatst

· kies uit het menu Invoeg en | Elementen het gewenste element.

Toevoegen van een schakelaar of beveiliging:

· selecteer de tak of het element en het aangrenzende knooppunt waar de schakelaar of de beveiliging moet
worden geplaatst

· kies uit het menu Invoeg en | Schakelaars en beveilig ing en de gewenste schakelaar of beveiliging

Toevoegen van een tekst:

· klik met de linkermuisknop op de gewenste locatie

· kies Invoeg en | Illustraties | Tekst.

Toevoegen van een kader:

· klik met de linkermuisknop op de gewenste locatie

· kies Invoeg en | Illustraties | Kader.

Toevoegen van een legenda:

· klik met de linkermuisknop op de gewenste locatie

· kies Invoeg en | Illustraties | Leg enda.

Toevoegen van een belastingsgedrag:

· kies Invoeg en | Trends | Belasting sg edrag .

Toevoegen van een belastinggroei:

· kies Invoeg en | Trends | Belasting g roei.

Toevoegen van een profiel:

· kies Invoeg en | Trends | Profiel.

Toevoegen van een blad:

· kies Invoeg en | Diversen | Blad.

Toevoegen van een selectie:

· selecteer de netcomponenten die aan de nieuwe selectie moeten worden toegevoegd

· kies Invoeg en | Diversen | Selectie.

165
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3.5.2 Plaatsen

TOEVOEGEN VAN GRAFISCHE INFORMATIE

Een Vision-netwerkbestand waarbij grafische informatie ontbreekt of gedeeltelijk aanwezig is, kan op normale
wijze worden geopend met Bestand | Openen. Als geen grafische informatie van knooppunten aanwezig is,
wordt niets op het scherm weergegeven. Is gedeeltelijk grafische informatie aanwezig, dan geldt:

· alle knooppunten met grafische informatie worden weergegeven

· alle elementen van deze knooppunten worden weergegeven waarbij ontbrekende grafische informatie
automatisch wordt toegevoegd

· alle takken, waarvan alle aangrenzende knooppunten zijn geplaatst, worden weergegeven waarbij ontbrekende
grafische informatie automatisch wordt toegevoegd

· alle schakelaars en beveiligingen in geplaatste objecten worden weergegeven

· alle overige componenten worden niet weergegeven.

Knooppunten waarvan grafische informatie ontbreekt kunnen als volgt worden geplaatst:

· klik met de linkermuisknop op de plaats waar het knooppunt geplaatst moet worden

· kies Start | Bewerken | Grafisch | Plaatsen | Knooppunt plaatsen

· kies het gewenste knooppunt

of 

· klik met de rechtermuisknop op de plaats waar het knooppunt geplaatst moet worden

· kies Knooppunt plaatsen uit het popup-menu

· kies het gewenste knooppunt

Het geselecteerde knooppunt wordt geplaatst op de aangegeven locatie. Ook worden elementen en takken die
verbonden zijn met dit knooppunt automatisch geplaatst.

Nevenknooppunten
Bij het plaatsen van knooppunten via Knooppunt plaatsen worden in een lijst alle knooppunten getoond
waarvan de grafische informatie ontbreekt. Bij grote netwerkbestanden is deze lijst vaak te lang om snel het
gewenste knooppunt te vinden. Vision kan deze lijst beperken door uitsluitend nevenknooppunten te tonen.
Nevenknooppunten zijn alle knooppunten die met een tak verbonden zijn met een bepaald knooppunt. Kortom:
buren. Het plaatsen van nevenknooppunten van een al geplaatst knooppunt gaat als volgt:

· selecteer het knooppunt waarvan een nevenknooppunt moet worden geplaatst

· klik met de rechtermuisknop op de plaats waar het nevenknooppunt geplaatst moet worden

· kies Nevenknooppunt plaatsen uit het menu

· kies het gewenste nevenknooppunt

of

· selecteer het knooppunt waarvan een nevenknooppunt moet worden geplaatst

· klik met de rechtermuisknop op de plaats waar een nevenknooppunt geplaatst moet worden

· kies Een nevenknooppunt plaatsen uit het menu (een van de nevenknooppunten wordt geplaatst)

of

· selecteer het knooppunt waarvan alle nevenknooppunten moeten worden geplaatst

· klik met de rechtermuisknop op de plaats waar alle nevenknooppunten geplaatst moeten worden

· kies Alle nevenknooppunten plaaten uit het menu (alle nevenknooppunten worden getrapt geplaatst)

Op deze wijze kan snel grafische informatie aan netwerken worden toegevoegd.
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Nevenplaatsknooppunten selecteren
Met Start | Bewerken | Grafisch | Plaatsen | Nevenplaatsknooppunten selecteren worden alle knooppunten
geselecteerd waarvan nog nevenknooppunten kunnen worden geplaatst.

GEBRUIK MAKEN VAN BESTAANDE GRAFISCHE INFORMATIE

Bij het inlezen van een netwerkbestand waarbij grafische informatie ontbreekt, kan grafische informatie worden
gebruikt van een ander netwerkbestand. Voorwaarde hierbij is dat de identificaties van de componenten (met
name knooppunten) en bladnamen van beide netwerkbestanden overeenkomen.
De identificatie van een knooppunt bestaat uit het ID en de naam.

Het gebruik maken van bestaande grafische informatie gaat als volgt:

· Open eerst een netwerk waarvan alle objecten geplaatst zijn

· Open vervolgens een netwerk met nog ongeplaatste objecten

· Kies Start | Bewerken | Grafisch | Plaatsen | Ong eplaatste objecten plaatsen volg ens netwerk

Alle knooppunten van het laatste netwerkbestand waarvan de identificatie en de bladnaam overeenkomen met de
identificatie en de bladnaam van de knooppunten van het eerste netwerkbestand worden met bijbehorende takken
en elementen geplaatst.
Knooppunten waarvan geen grafische informatie bekend is, kunnen worden geplaatst volgens boven beschreven
methode.

3.5.3 Kopiëren en plakken

KOPIËREN

U kunt het geselecteerde netdeel naar het klembord kopiëren met Start | Klembord | Kopiëren of Ctrl+C.
Het netdeel wordt dan naar twee klemborden gekopieerd:

Windows-klembord
Een grafische kopie wordt op het Windows-klembord gezet. Deze kopie is objectgeoriënteerd.

Vision-klembord
Het netdeel als datastructuur wordt op het Vision-klembord gezet.
De kopie bevat een aantal componenten, die later geplakt kunnen worden op basis van de aanwezigheid van
knooppunten in de kopie. Zonder knooppunten immers geen takken en elementen.
Er zijn echter vier speciale kopieën:

· één of meerdere elementen aan hetzelfde knooppunt

· één of meerdere parallelle takken tussen twee knooppunten

· een netdeel met één tak waarvan één knooppunt niet is mee gekopieerd (de tak is aan één kant 'los')

· één schakelaar/beveiliging.

Bij het kopiëren wordt tevens een bestand aangemaakt in de tijdelijke map. Het is de grafische afbeeldingen van
het netwerk in het geavanceerdere Enhanced-metafile-formaat (Vision.emf). Deze afbeelding is te importeren in
diverse Windows-programma’s.

KNIPPEN

U kunt het geselecteerde netdeel knippen met Start | Klembord | Knippen of Ctrl+X.
Knippen is hetzelfde als kopiëren, gevolgd door verwijderen.
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PLAKKEN

Windows-klembord
De grafische kopie op het Windows-klembord is te plakken in diverse Windows-programma's, waaronder de MS-
Office-produkten.
Na het plakken is de afbeelding nog te bewerken.

Vision-klembord
Tijdens de Vision-sessie is het gekopieerde netdeel te plakken in hetzelfde netwerk, of in een ander netwerk.
Dit kan op twee manieren.

Vanuit het werkvlak:

· klik met de rechtermuisknop op de plaats waar het linksbovenste punt van de kopie geplakt moet worden

· kies Plakken uit het pop-up-menu.

Vanuit het menu:

· klik met de linkermuisknop op de plaats waar het linksboventste punt van de kopie geplakt moet worden

· kies Start | Klembord | Plakken of Ctrl+V.

Bij het plakken worden componenten als geheel toegevoegd.

Selecteer voor het plakken van de vier speciale gevallen van het Vision-klembord respectievelijk de volgende
componenten:

· het knooppunt waaraan de element(en) geplakt moeten worden

· de twee of drie knooppunten waartussen de takken geplakt moeten worden

· het knooppunt waaraan de losse tak geplakt moet worden

· het veld waarin de schakelaar/beveiliging geplakt moet worden.

Plakken Speciaal

Plakken meerdere g ekopieerde elementen
Het eerste speciale geval biedt tevens de mogelijkheid om de gekopieerde element(en) aan meerdere
knooppunten tegelijk te plakken. Selecteer hiertoe de betreffende knooppunten en kies Start | Klembord |
Plakken | Plakken speciaal.

Plakken schakelaar in meerdere velden
Het vierde speciale geval biedt ook de mogelijkheid om de gekopieerde schakelaar/beveiliging in meerdere velden
tegelijk te plakken. Selecteer hiertoe de betreffende velden en kies Start | Klembord | Plakken | Plakken
speciaal.

Plak g een selecties
Bij gewoon plakken van objecten worden alle eigenschappen gekopieerd. Door Plak g een selecties aan te
vinken, worden de selecties waarvan het gekopieerde object deel uitmaakt, niet gekopieerd.

3.5.4 Representeren

Een object kan meerdere grafische presentaties hebben op verschillende bladen. Knooppunten, teksten, kaders en
legenda's kunnen altijd op meerdere bladen worden gerepresenteerd. Elementen en takken kunnen alleen samen
met de bijbehorende knooppunten worden gerepresenteerd. Schakelaars en beveiligingen kunnen alleen samen
met de bijbehorende componenten worden gerepresenteerd.

Een nieuwe presentatie van een object wordt gecreëerd door dat object op een zeker blad eerst te selecteren en
vervolgens op een ander blad Start | Bewerken | Representeren | Geselecteerde objecten op blad .... uit te
voeren. Hierna kunnen de presentatie-eigenschappen eventueel gewijzigd worden.
Een aantal objecten kan ook tegelijk op deze manier gerepresenteerd worden.
Een object kan maximaal één keer per blad worden gepresenteerd.



96

Zie: Meervoudige objectpresentatie .

3.5.5 Magazijn

Een fragment van het netwerk kan in het magazijn opgeslagen worden via Start | Mag azijn | Opslaan. Deze
functie is geheel vergelijkbaar met het kopiëren van een aantal objecten om ze later te plakken.

Een fragment van het netwerk kan (herhaaldelijk) vanuit het magazijn aan het netwerk toegevoegd worden via
Start | Mag azijn | Pakken. Deze functie is geheel vergelijkbaar met het plakken van een aantal eerder
gekopieerde objecten.

Het magazijn werkt vergelijkbaar met het klembord, maar dan via bestanden. De standaardlocatie van
magazijnbestanden kan in de opties opgegeven worden.

Een voorbeeld van een toepassing van de magazijn-functie is het aanmaken van een bibliotheek voor diverse
configuraties van onderstations.

3.6 Bewerken van objecten

Componenten kunnen zowel grafisch (hun positie in het netwerk) als inhoudelijk worden bewerkt. Het netwerk is
object-georiënteerd. Dit houdt in dat de wijze waarop de componenten aan elkaar vastzitten bepaalt hoe het
netwerk elektrotechnisch opgebouwd is. Dit correspondeert met de grafische weergave.

Bewerken van een object
Geselecteerde objecten kunnen worden bewerkt met behulp van de menu-items onder het hoofdmenu-item Start
| Bewerken. Ook kan een object bewerkt worden door er in de edit-mode met de rechtermuisknop op te klikken.
Na een succesvol uitgevoerde berekening komt Vision in de result-mode en worden met de rechtermuisknop de
berekeningsresultaten voor dat object getoond.

Hints
Bij bijna alle parameters in de componentformulieren is het mogelijk om een ‘hint’ te laten verschijnen als men
de muis op een label stil houdt. In de hint kan een omschrijving van de parameter worden getoond. 

73
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3.6.1 Individueel bewerken

Het invoerformulier kan geopend worden door met de rechtermuisknop op een object te klikken.
Met Start | Bewerken | Parameters wordt van alle geselecteerde objecten achtereenvolgens het invoerformulier
geopend. Deze functie kan ook geactiveerd worden met F2.
Onderbreek deze serie eventueel door de muis in de titelbalk van Vision te zetten en op Esc te drukken.

Met behulp van de extra functie Individueel is het mogelijk om bepaalde parameters van geselecteerde
componenten in lijstvorm te bewerken.
Dit gaat het als volgt:

· kies Start | Bewerken | Individueel

· vul nieuwe waarden in

· verlaat het formulier met OK.
Na het individueel bewerken zijn alleen de gewijzigde componenten geselecteerd.

Kopiëren en plakken
Kopiëren en plakken is mogelijk door met rechts te klikken.
Een rechthoek van cellen selecteren is alleen mogelijk met de cursortoetsen en ingedrukte Shift.
De waarde van één gekopieerde cel kan in een rechthoek van geselecteerde cellen geplakt worden.
Bij een kopie van meerdere cellen, moet het geselecteerde plakgebied even groot zijn.

Sorteren
Een aantal rijen kan gesorteerd worden op de waarden uit één kolom door een aantal cellen in één kolom te
selecteren, met rechts te klikken en Sorteren te kiezen.

3.6.2 Collectief bewerken

Met behulp van collectief bewerken is het mogelijk om meerdere geselecteerde componenten in één keer te
wijzigen. Standaard werkt deze functie alleen op de componenten op het zichtbare blad. Indien Op alle bladen is
aangevinkt, werkt deze functie op alle geselecteerde objecten in het gehele netwerk.
Afhankelijk van het soort component (knooppunt, tak, element, schakelaar/beveiliging of alle) gaat het als volgt:

· kies Start | Bewerken | Collectief | Object / Knooppunt / Tak / Element / Schakelaar/beveilig ing  /
Presentatie

· geef met de checkboxes aan welke parameters gewijzigd moeten worden

· geef de nieuwe waarden op

· verlaat het formulier met OK.

Collectief wijzig en Unom van knooppunten

Er is een mogelijkheid ingebouwd om de nominale knooppuntspanningen collectief te wijzigen. Als de
knooppunten door middel van kabels, verbindingen, smoorspoelen of links met elkaar verbonden zijn, is het
alleen mogelijk om alle verbonden knooppunten tegelijk collectief te wijzigen. Indien de knooppunten met
transformatoren zijn verbonden, geldt de regel dat de spanningen van transformatorwikkeling en knooppunt niet
meer dan 20 % van elkaar mogen afwijken.

3.6.3 Typen updaten

De objecten in een actueel netwerk kunnen typegegevens hebben die afwijken van bestaande typen in het
typenbestand (te bekijken in de typeviewer via Extra | Definities | Typeviewer). 

Van geselecteerde objecten kunnen de typegegevens met het typenbestand gesynchroniseerd worden met Start |
Bewerken | Speciaal | Typen updaten.
Kies Details om eerst de wijzigingen te zien.
Vink de checkboxes aan van de gewenste objectsoorten c.q. objectitems.
Verlaat het formulier met OK.
Na het updaten zijn alleen de gewijzigde componenten geselecteerd.
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Standaard werkt deze functie alleen op de componenten op het zichtbare blad. Indien Op alle bladen is
aangevinkt, werkt deze functie op alle geselecteerde objecten in het gehele netwerk.

3.6.4 Speciaal, Gelijktijdigheid

Semi-automatische g elijktijdig heidsbepaling
De gelijktijdigheidsfactoren  van knooppunten kunnen automatisch berekend worden, zodat zij overeenkomen
met een gespecificeerde stroom door een aangewezen tak. Op die manier kunnen de gelijktijdigheidsfactoren
zodanig automatisch berekend worden, dat bijvoorbeeld de berekende stroom in de voedende kabel van een tracé
overeenkomt met een in werkelijkheid gemeten waarde. 
In het netschema moeten daartoe eerst alle knooppunten, waarvoor de gelijktijdigheidsfactoren moeten worden
berekend, worden geselecteerd; bijvoorbeeld alle knooppunten van een specifiek tracé. Ook moet minstens één
link, kabel, verbinding of smoorspoel worden geselecteerd, waardoor de gespecificeerde stroom zal moeten
vloeien.

Kies Start | Bewerken | Speciaal | Gelijktijdig heid | Interactief.

In het formulier worden de geselecteerde knooppunten getoond. Hiervan zijn de knooppunten, waarop geen
belasting of transformatorbelasting aanwezig is, gedeselecteerd. De gebruiker kan in dit lijstje zelf knooppunten
deselecteren (en daarmee in de berekening uitsluiten).

In hetzelfde formulier kan, indien meerdere takken geselecteerd zijn, een keuze worden gemaakt voor een enkele
tak, waardoor een bepaalde gewenste stroom moet vloeien. Van de gekozen tak worden de actuele stroom en het
actuele vermogen weergegeven. Dit is de stroom die in het huidige netwerk volgens een loadflowberekening door
de gekozen tak vloeit. In het invulveld kunt u de voor de gekozen tak gewenste stroom of het gewenste vermogen
invullen.
Kies vervolgens of de gelijktijdigheid voor alle knooppunten relatief of absoluut moet worden bepaald. Relatief
betekent dat de reeds ingestelde waarden van de gelijktijdigheidsfactoren allen in verhouding worden aangepast
(correctie van de huidige waarde). Absoluut betekent dat alle gelijktijdigheidsfactoren dezelfde nieuwe waarde
krijgen.

Met Berekenen worden de gelijktijdigheidsfactoren aangepast en wordt de nieuwe stroom voor de gekozen tak
berekend. Indien de gewenste waarde haalbaar is, is de berekende waarde gelijk aan de gewenste waarde en is
deze in zwart weergegeven. Indien de gewenste waarde niet haalbaar is, is de berekende waarde in rood
weergegeven.

Verlaat het formulier met OK om de gelijtijdigheidsfactoren van de geselecteerde knooppunten aan te passen.

Automatische g elijktijdig heidsbepaling
De gelijktijdigheidsfactoren  van knooppunten kunnen automatisch berekend worden, zodat zij overeenkomen
met een gespecificeerde stroom of vermogen door een meetveld in een tak.

Kies Start | Bewerken | Speciaal | Gelijktijdig heid | Uit meetveldmeting en.

Selecteer de periode waar metingen tussen moeten liggen.
In het selectieformulier worden alle takmeetvelden en de grootste stroommeting of vermogensmeting per stuk
getoond. De waarde van de meting moet daartoe eindigen op ' A', ' kW' of ' MW'.
De meetvelden die al geselecteerd waren, zijn al voorgeselecteerd. Selecteer de gewenste meetvelden en verlaat het
formulier met OK.
Tijdens de gelijktijdigheidsbepaling wordt opwekking uitgezet.
Na de bepaling wordt een overzicht van de aanpassingen getoond.

Automatische g elijktijdig heidsbepaling  via een bestand
De gelijktijdigheidsfactoren  van knooppunten kunnen automatisch berekend worden, zodat zij overeenkomen
met een gespecificeerde stroom door een tak.

248

248

248



99

Kies Start | Bewerken | Speciaal | Gelijktijdig heid | Uit bestand.

Selecteer het Excel-bestand met de meetwaarden.
Een betreffend werkblad moet in de naam 'kabel', 'verbinding', 'link', 'smoorspoel' of 'transformator' hebben.
Voor de kolommen zijn er drie mogelijkheden:

· twee kolommen: taknaam en stroom

· drie kolommen: van-knooppuntnaam, naar-knooppuntnaam en stroom

· vier kolommen: taknaam, van-knooppuntnaam, naar-knooppuntnaam en stroom

Tijdens de gelijktijdigheidsbepaling wordt opwekking uitgezet.
Na de bepaling wordt een overzicht van de aanpassingen getoond.

3.6.5 Speciaal, Netdeelgrens

Het automatisch bepalen van vermoedelijke netdeelg renzen.
Netdeelgrenzen scheiden delen van het netwerk die door verschillende netvoedingen of transformatoren worden
gevoed. 
Voor het automatisch bepalen van vermoedelijke netdeelgrenzen wordt vanuit elke netvoeding en vanuit elke
transformator een tracé bepaald.
Aangemerkt worden als netdeelgrens: 

· alle takken waarvan één schakelaar geopend is en het knooppunt aan de andere zijde gevoed wordt:
§ door een andere netvoeding of 
§ door een andere transformator.

Het formulier toont drie lijsten met takken:
Potentiële netdeelgrenzen: takken die nu niet als netdeelgrens zijn aangemerkt, maar dat waarschijnlijk wel zijn
Niet-aannemelijke netdeelgrenzen: takken die nu wel als netdeelgrens zijn aangemerkt, maar dat waarschijnlijk
niet zijn
Aannemelijke netdeelgrenzen: takken die nu wel als netdeelgrens zijn aangemerkt en dat waarschijnlijk ook zijn

In de drie lijsten wordt achter de tak ook vermeld wat de twee voedende knooppunten zijn, aan weerszijden van de
tak.

Bij het verlaten van het formulier met OK wordt de eigenschap netdeelg rens van getoonde takken gezet volgens
de vinkjes.
De namen van de voedende knooppunten worden ook overgenomen in de betreffende twee parameters van de
tak.

Kies Start | Bewerken | Speciaal | Netdeelg rens.

3.6.6 Speciaal, Profielsituatie

De vermogens van alle elementen worden vermenigvuldigd met een factor die overeenkomt met hun
profielfactor  op een te kiezen tijdstip. Hiermee krijgen de vermogens een nieuwe waarde.

Let op: sla het netwerk hierna niet op of onder een andere naam.

Door deze bewerking is het mogelijk het net in een situatie te brengen ten behoeve van tijdsonafhankelijke
berekeningen. Dat zijn alle berekeningen behalve loadflow met profielen.

Kies Start | Bewerken | Speciaal | Profielsituatie zetten.

255
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3.6.7 Speciaal, Spanning veranderen

De nominale spanning van een aantal (waarschijnlijk verbonden) knooppunten kan collectief gewijzigd worden.

Selecteer de betreffende knooppunten.
Kies Start | Bewerken | Speciaal | Spanning  veranderen.
Vul de nieuwe nominale spanning in.

Behalve de nominale spanning van de geselecteerde knooppunten, worden ook aanliggende objecten licht
gewijzigd.
Het betreft:

· nominale spanning en typenaam (wordt leeg) van machines

· nominale spanning en trapgrootte en typenaam (wordt leeg) en spanningsregeling van transformatoren.

Kabels, verbindingen, links en smoorspoelen die tussen knooppunten met verschillende nominale spanning
komen, worden open gezet.
Het idee is dat u deze na afloop handmatig overplaatst naar een knooppunt met de nieuwe nominale spanning,
via Start, Bewerken, Topolog isch, Overplaatsen en daarna de schakelaar dicht zet.

En lijst met de gewijzigde objecten wordt na afloop getoond.

3.6.8 Importeren

Met deze functie kunnen gegevens van objecten aangepast worden aan waarden uit een te importeren Excel-
bestand.

Het importeren vindt plaats vanuit een Excel-bestand, waarvan de werkbladen een vaste naam hebben.
Onderstaand de te importeren objectsoorten. De naam van het werkblad is gelijk hieraan of de enkelvoudige
variant of de engelstalige enkelvoudige of meervoudige variant:

·knooppunten
·kabels
·verbinding en
·smoorspoelen
·transformatoren
·<meervoudsnaam van een elementsoort> (alle elementensoorten zijn beschikbaar)
·vermog enschakelaars
·lastschakelaars
·smeltveilig heden
·meetvelden
·profielen
·kaders
·varianten
·scenario's

Elk werkblad bestaat uit een header-rij en gegevens-rijen. De eerste rij is altijd de header-rij, die de zoekparameters
en de te wijzigen parameters definieert. De gegevens-rijen volgen vanaf de tweede rij. Lege rijen mogen
voorkomen maar de importfunctie stopt na vijf lege rijen.

Voor alle objecten zijn zoek-items gedefinieerd, die de objecten identificeren. Deze zoek-items worden
voorafgegaan door een $-teken. Van de te wijzigen objecten moeten één, twee, drie of vier identificerende waarden
overeenkomen. Als een object niet gevonden wordt of als een object meer dan één maal gevonden wordt, wordt
een melding gegenereerd.

Naast de zoek-items zijn verander-items gedefinieerd voor alle wijzigbare parameters.

Van bestaande objecten kunnen de bijzonderheden worden geïmporteerd. 
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Een bijzonderheid kan worden verwijderd door op te nemen: <kenmerk> =.

Knooppunten

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van het knooppunt
 $Korte Naam Korte naam Korte naam van het knooppunt
 $ID ID Identificatie
 $Nummer Nummer Interne nummer van het knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Korte Naam Korte naam Korte naam
 ID ID Identificatie
 Gelijktijdigheid Gelijktijdigheid Gelijktijdigheidsfactor
 Railtype Railtypenaam Naam van het railtype
 GX X Geografische X-coördinaat
 GY Y Geografische Y-coördinaat
 Faalfrequentie Faalfrequentie Faalfrequentie
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 ^<Kenmerk> Bijzonderheid Waarde van de te zetten/overschrijven bijzonderheid
 ^<Kenmerk>+ Bijzonderheid Waarde van de altijd toe te voegen bijzonderheid
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Notitie Notitie Notitie
 Functie Functie Functie
 Icoon.Tekst Icoon.Tekst Tekst van het icoon
 Icoon.Tekstkleur Icoon.Tekstkleur Kleur van de tekst van het icoon (BGR)
 Icoon.Kleur Icoon.Kleur Achtergrondkleur van het icoon (BGR)
 Icoon.Vorm Icoon.Vorm Vorm van het icoon (0=cirkel, 1=ellips, 2=vierkant, 3=rechthoek)
 Icoon.Grootte Icoon.Grootte Grootte van het icoon

Kabels

Bij het importeren van kabeldelen worden de reeds bestaande kabeldelen eerst verwijderd. 
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Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van de kabel
 $ID ID ID van de kabel
 $Nummer Nummer Nummer van de kabel
 $Knooppunt1.Naam Knooppunt1.Naam Naam van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt1.ID Knooppunt1.ID ID van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt2.Naam Knooppunt2.Naam Naam van het 'naar'-knooppunt
 $Knooppunt2.ID Knooppunt2.ID ID van het 'naar'-knooppunt
 $KnooppuntX.Naam KnooppuntX.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntX.ID KnooppuntX.ID ID van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.Naam KnooppuntY.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.ID KnooppuntY.ID ID van een van de aangesloten knooppunten

Verander-items
 Naam Naam Naam
 ID ID ID
 Schakelstand1 Schakelaarstand1 Schakelaarstand nabij het van-knoopunt; 1 (in) of 0 (uit)
 Schakelstand2 Schakelaarstand2 Schakelaarstand nabij het naar-knoopunt; 1 (in) of 0 (uit)
 Type Type Type van het kabeldeel (uitsluitend samen met lengte)
 Lengte Lengte Lengte van het kabeldeel (uitsluitend samen met type)
 Faalfrequentie Faalfrequentie
 Reparatieduur Reparatieduur
 Onderhoudsfrequentie Onderhoudsfrequentie
 Onderhoudsduur Onderhoudsduur
 Onderhoudsafbreekduur Onderhoudsafbreekduur
 Moffaalfrequentie Moffaalfrequentie Standaardmoffaalfrequentie
 Mof.GX X Geografische X-coordinaat van een mof
 Mof.GY Y Geografische Y-coordinaat van een mof
 Mof.Type Type Type van een mof
 Mof.Jaar Jaar Jaar van aanleg van een mof
 GX GX Geografische X-coordinaat van een hoekpunt in een kabel
 GY GY Geografische Y-coordinaat van een hoekpunt in een kabel
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 Revisie Revisie Revisiedatum
 Notitie Notitie
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Verbinding en

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van de verbinding
 $Knooppunt1.Naam Knooppunt1.Naam Naam van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt1.ID Knooppunt1.ID ID van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt2.Naam Knooppunt2.Naam Naam van het 'naar'-knooppunt
 $Knooppunt2.ID Knooppunt2.ID ID van het 'naar'-knooppunt
 $KnooppuntX.Naam KnooppuntX.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntX.ID KnooppuntX.ID ID van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.Naam KnooppuntY.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.ID KnooppuntY.ID ID van een van de aangesloten knooppunten

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Mof.GX
 Mof.GY
 Mof.Type
 GX GX Geografische X-coordinaat van een hoekpunt in de verbinding
 GY GY Geografische Y-coordinaat van een hoekpunt in de verbinding
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid

Verander-items, indien de verbinding uit één verbindingdeel bestaat:
 Omschrijving Omschrijving Omschrijving
 R R Totale bedrijfsweerstand
 X X Totale reactantie
 C C Totale capaciteit
 R0 R0 Totale homopolaire weerstand
 X0 X0 Totale homopolaire reactantie
 C0 C0 Totale homopolaire capaciteit
 Inom1 Inom1 Nominale stroom
 Inom2 Inom2 Nominale stroom
 Inom3 Inom3 Nominale stroom
 Ik (1s) Ik,1s Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde
 Lengte Lengte Lengte

Smoorspoelen en transformatoren
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Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
 $ID ID ID
 $Knooppunt1.Naam Knooppunt1.Naam Naam van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt1.ID Knooppunt1.ID ID van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt2.Naam Knooppunt2.Naam Naam van het 'naar'-knooppunt
 $Knooppunt2.ID Knooppunt2.ID ID van het 'naar'-knooppunt
 $KnooppuntX.Naam KnooppuntX.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntX.ID KnooppuntX.ID ID van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.Naam KnooppuntY.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.ID KnooppuntY.ID ID van een van de aangesloten knooppunten

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Type Type Typenaam
 Snom Snom Snom (alleen transformatoren)
 Usoort Soort Soort spanningsregeling (0=compoundering;

1=belastingafhankelijk)
 Uset Uset Uset
 Uband Uband Uband
 Rc Rc Rc
 Xc Xc Xc
 P<< P<<
 U<< U<<
 P< P<
 U< U<
 P> P>
 U> U>
 P>> P>>
 U>> U>>
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid

Elementen (alg emeen)

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
 $ID ID ID
 $Subnummer Subnummer Subnummer
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van het knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID Identificatie van het knooppunt
 $Knooppunt.Nummer Knooppuntnummer Interne nummer van het knooppunt

Zoek-of-nieuw-items
 $Naam+ Naam Naam van het element; het element wordt toegevoegd als het niet

bestaat
Verander-items

 Naam Naam Naam
 Naam+ Naam Naam; het element wordt sowieso toegevoegd
 Schakelstand Schakelaarstand 1 (in) of 0 (uit)
 Profiel Profiel Naam van het profiel
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 ^<Kenmerk> Bijzonderheid Waarde van de te zetten/overschrijven bijzonderheid
 ^<Kenmerk>+ Bijzonderheid Waarde van de altijd toe te voegen bijzonderheid
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
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Netvoeding en (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Uref Uref Ingestelde spanning
 Sk"nom Sk"nom nominaal kortsluitvermogen (MVA)
 Sk"min Sk"min minimaal kortsluitvermogen (MVA)
 Sk"max Sk"max maximaal kortsluitvermogen (MVA)
 Ik"nom Ik"nom nominale kortsluitstroom (kA)
 Ik"min Ik"min minimale kortsluitstroom (kA)
 Ik"max Ik"max maximale kortsluitstroom (kA)

Belasting en en transformatorbelasting en (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 P P Reëel vermogen (van de belasting)
 Q Q Blindvermogen (van de belasting)
 S S Schijnbaar vermogen (van de belasting)
 I I Stroom (van de belasting)
 Cos Cos phi Cos phi (van de belasting); moet in combinatie met S of I
 Profiel Profiel Naam van het profiel (van de belasting)
 Popw Opwekking.P Reëel vermogen van de opwekking; Q wordt 0
 Qopw Opwekking.Q Blindvermogen van de opwekking
 Opwekkingprofiel Opwekking.Profiel Naam van het profiel van de opwekking
 Ppv PV.Pnom Vermogen van de PV
 PVprofiel PV.Profiel Naam van het profiel van de PV
 Type Type Typenaam van de transformator
 Trapstand Trapstand Trapstand van de transformator
 #Grootverbruikers Aantal grootverbruikers Aantal grootverbruikers
 #Royaalverbruikers Aantal royaalverbruikers Aantal royaalverbruikers
 #Kleinverbruikers Aantal kleinverbruikers Aantal kleinverbruikers

De vermogens zijn in MW, Mvar en MVA. De stroom is in A. De waarden voor de transformatorbelastingen zijn
betrokken op de primaire zijde van de transformatoren.

In sommige gevallen worden per rij meer dan één belastingsobject gewijzigd. Bij specificatie van alleen de
knooppuntnaam worden alle belastingen die op dat knooppunt zijn aangesloten, gewijzigd. Bij specificatie van
alleen de Naam worden alle belastingen in het netwerk met die naam gewijzigd. Indien per rij niet precies één
belastingsobject gewijzigd wordt, wordt een waarschuwing gegenereerd.

Bij het zetten van een naam of notitie kan door middel van een streepje in de cel de waarde leeg gemaakt worden.

Synchrone g eneratoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Snom*Cosinus phi,nom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Snom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het generatortype

Synchrone motoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Snom*Cosinus phi,nom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Snom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het motortype
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Asynchrone g eneratoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Pnom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Pnom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het generatortype

Asynchrone motoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Pnom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Pnom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het motortype

Asynchrone motorg roepen (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Belastinggraad Belastinggraad Belastinggraad van de in bedrijf zijnde motoren

PV's (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Pnom+ Pnom Vermogen van het volgende paneel
 Pnom1 Pnom Vermogen van het eerste paneel
 Pnom2 Pnom Vermogen van het tweede paneel
 Pnom3 Pnom Vermogen van het derde paneel

Vermog enschakelaars met beveilig ing en

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van vermogenschakelaar
 $ID ID ID van de vermogenschakelaar (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar vermogenschakelaar in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 Afstandbediening Afstandbediening
 Verremelding Verremelding
 Notitie Notitie
 Type Type Type vermogenschakelaar
 Korttype Kort Korte typenaam
 Inom Inom Nominale stroom vermogenschakelaartype
 Unom Unom Nominale spanning vermogenschakelaartype
 Ik_breek Breekstroom vermogenschakelaartype
 Ik_thermisch Maximale thermische kortsluitstroom
 t_thermisch Bijbehorende tijd
 Schakeltijd Eigentijd
 Ip1.Aanwezig Stroombeveiliging 1 Aanwezig
 Ip1.Richting Richtinggevoeligheid (-1, 0, 1)
 Ip1.RCA RCA
 Ip1.Type Type
 Ip1.Short Korte typenaam
 Ip1.Inom Nominale stroom
 Ip1.Setting Karakteristieksoort 1: vaste tijd 

11-15: inverse (normal/very/extremely/long time/RI-inverse)
31-32: specifiek

 Ip1.I> I >
 Ip1.t> t >
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Header Parameter Omschrijving
 Ip1.I>> I >>
 Ip1.t>> t >>
 Ip1.I>>> I >>>
 Ip1.t>>> t >>>
 Ip1.m m-factor
 Ip2.Aanwezig Stroombeveiliging 2 Aanwezig
 Ip2.Richting Richtinggevoeligheid (-1, 0, 1)
 Ip2.RCA RCA
 Ip2.Type Type
 Ip2.Short Korte typenaam
 Ip2.Inom Nominale stroom
 Ip2.Setting Karakteristieksoort 1: vaste tijd 

11-15: inverse (normal/very/extremely/long time/RI-inverse)
31-32: specifiek

 Ip2.I> I >
 Ip2.t> t >
 Ip2.I>> I >>
 Ip2.t>> t >>
 Ip2.I>>> I >>>
 Ip2.t>>> t >>>
 Ip2.m m-factor
 Ep.Aanwezig Aardfoutbeveiliging 1 Aanwezig
 Ep.Richting Richtinggevoeligheid (-1, 0, 1)
 Ep.RCA RCA
 Ep.Type Type
 Ep.I> I >
 Ep.t> t >
 Ep.I>> I >>
 Ep.t>> t >>
 Ep.I>>> I >>>
 Ep.t>>> t >>
 Up.Type Spanningsbeveiliging Type
 Up.U< U <
 Up.t< t <
 Up.U<< U <<
 Up.t<< t <<
 Up.U> U >
 Up.t> t >
 Up.U>> U >>
 Up.t>> t >>
 Difp.Aanwezig Differentiaalbeveiliging Aanwezig
 Difp.Type Type
 Difp.dI> dI >
 Difp.t> t >
 Difp.dI>> dI >>
 Difp.t>> t >>
 Difp.k1 k1
 Dp.Aanwezig Distantiebeveiliging Aanwezig
 Dp.Type Type
 Dp.Ie> Ie >
 Dp.I> I >
 Dp.U< U <
 Dp.Z< Z <
 Dp.Kn Kn-factor
 Dp.Knhoek Kn-factor-hoek
 Dp.T0 Ongerichte eindtijd
 Dp.T4 Gerichte eindtijd
 Dp.T1 t zone 1
 Dp.R1 R zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X1 X zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z1 Z zone 1, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R1E R bij een aardfout zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X1E X bij een aardfout zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z1E Z bij een aardfout zone 1, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.T2 t zone 2
 Dp.R2 R zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X2 X zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z2 Z zone 2, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R2E R bij een aardfout zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X2E X bij een aardfout zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z2E Z bij een aardfout zone 2, in een cirkelkarakteristiek
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Header Parameter Omschrijving
 Dp.T3 t zone 3
 Dp.R3 R zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X3 X zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z3 Z zone 3, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R3E R bij een aardfout zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X3E X bij een aardfout zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z3E Z bij een aardfout zone 3, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.T-1 t zone achterwaarts
 Dp.R-1 R zone achterwaarts, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X-1 X zone achterwaarts, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z-1 Z zone achterwaarts, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R-1E R bij een aardfout zone achterwaarts, in een

polygoonkarakteristiek
 Dp.X-1E X bij een aardfout zone achterwaarts, in een

polygoonkarakteristiek
 Dp.Z-1E Z bij een aardfout zone achterwaarts, in een cirkelkarakteristiek

Import van de distantiebeveiligingszones via R en X levert een polygoon in de vorm van een rechthoekige
driehoek op, waarbij R en X de rechte hoek vormen en de schuine zijde met een hoek van -45 graden door de
oorsprong van de grafiek gaat.
Import van de distantiebeveiligingszones via Z levert een cirkel op met de opgegeven straal.

Lastschakelaars

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van lastschakelaar
 $ID ID ID van de lastschakelaar (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar lastschakelaar in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Afstandbediening Afstandbediening
 Notitie Notitie
 Type Type Type lastschakelaar
 Korttype Kort Korte typenaam
 Inom Inom Nominale stroom
 Unom Unom Nominale spanning
 Ik_maak Ik,maak Maakstroom
 Ik_dynamisch Ik,dynamisch Maximale dynamische kortsluitstroom
 Ik_thermisch Ik,thermisch Maximale thermische kortsluitstroom
 t_thermisch t,thernisch Bijbehorende tijd

Meetvelden

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van meetveld
 $ID ID ID van meetveld (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar meetveld in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt
 $VS.Naam Vermogenschakelaarnaam Naam van de vermogenschakelaar in hetzelfde veld
 $VS.ID Vermogenschakelaar-ID ID van de vermogenschakelaar in hetzelfde veld

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 It1.Functie
 It1.Type
 It1.Klasse
 It1.Overzetverhouding
 It1.Vermogen
 It1.Inom
 It1.Ik_dynamisch
 It1.Ik_thermisch
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Header Parameter Omschrijving
 It1.t_thermisch
 It2.Functie
 It2.Type
 It2.Klasse
 It2.Overzetverhouding
 It2.Vermogen
 It2.Inom
 It2.Ik_dynamisch
 It2.Ik_thermisch
 It2.t_thermisch
 Ut.Functie
 Ut.Type
 Ut.Klasse
 Ut.Overzetverhouding
 Ut.Vermogen
 Mb.Naam Bestandsnaam Bestandsnaam van een metingenbestand
 Mb.Kolom Kolom(men) Bijbehorende kolommen
 ...2010... Meting uit 2010 Meetwaarde
 ...2011... Meting uit 2011 Meetwaarde
 ...2012... Meting uit 2012 Meetwaarde
 ...2013... Meting uit 2013 Meetwaarde
 ...2014... Meting uit 2014 Meetwaarde
 ...2015... Meting uit 2015 Meetwaarde
 ...2016... Meting uit 2016 Meetwaarde
 ...2017... Meting uit 2017 Meetwaarde
 ...2018... Meting uit 2018 Meetwaarde
 ...2019... Meting uit 2019 Meetwaarde
 ...2020... Meting uit 2020 Meetwaarde
 ...2021... Meting uit 2021 Meetwaarde
 ...2022... Meting uit 2022 Meetwaarde
 ...2023... Meting uit 2023 Meetwaarde
 ...2024... Meting uit 2024 Meetwaarde
 ...2025... Meting uit 2025 Meetwaarde
 ...2021...+ Meting uit 2021 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2022...+ Meting uit 2022 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2023...+ Meting uit 2023 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2024...+ Meting uit 2024 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2025...+ Meting uit 2025 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)

Smeltveilig heden

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van smeltveiligheid
 $ID ID ID van de smeltveiligheid (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar smeltveiligheid in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt
 $Veld Veld Veld waar smeltveiligheid in zit

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Notitie Notitie
 Type Type Type smeltveiligheid
 Korttype Kort Korte typenaam

Profielen

Profielen worden toegevoegd volgens de profieltypen in een typenbestand.
Het hele typenbestand kan hiertoe ter import aangeboden worden. De namen van de overige bladen
corresponderen namelijk niet met de namen van importbladen.
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Kaders

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
Verander-items

 Naam Naam Naam
 GX X Geografische X-coördinaat
 GY Y Geografische Y-coördinaat

Scenario's

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Scenarionaam Naam van scenario
Verander-items van de toe te
voegen scenario-items

 Objectsoort Objectsoortnaam Naam van het objecsoort (knooppunt, kabel, enz.)
 Objectnaam Objectnaam Naam van het object
 Datum Datumtijd Datumtijd van ingang
 Attribuut Attribuut Knooppunt: 11: gelijktijdigheid

Tak: 1: van-schakelstand
Tak: 2: naar-schakelstand
Transformator: 11: trapstand
Transformator: 12: fasedraaiing
Element: 1: schakelstand
Element: 11: absoluut reëel vermogen
Element: 12: absoluut blindvermogen
Asynchrone motorgroep: 13: aantal in
Windturbine: 13: absolute windsnelheid
PV: 13: absolute schaling
Element: 14: factor van het nominaal vermogen
Windturbine: 14: factor van nominale windsnelheid
Transformatorbelasting: 15: trapstand
Element: 16: factor van het huidige vermogen, windsnelheid of
schaling
Belasting en transformatorbelasting: 17: absoluut schijnbaar
vermogen
Transformatorbelasting: 18: factor van huidig schijnbaar vermogen
van de opwekking
Transformatorbelasting: 19: absoluut schijnbaar vermogen van de
opwekking
Windturbine: 20: cosinus phi
Synchrone generator: 21: regelingsoort
Synchrone generator: 22: isochrone regeling

 Waarde Waarde Schakelstand: 1 (in) of 0 (uit)
Anders: de reëele waarde

 Opmerking Opmerking

Of

Header Parameter Omschrijving
Verander-items van de toe te
voegen scenario-items

 Objectsoort Objectsoortnaam Naam van het objecsoort (knooppunt, kabel, enz.)
 Objectnaam Objectnaam Naam van het object
 Datum Datumtijd Datumtijd van ingang
 Attribuut Attribuut Zie boven
  ^<Scenarionaam> Waarde Schakelstand: 1 (in) of 0 (uit)

Anders: de reëele waarde

Varianten

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Variantnaam Naam van variant
Verander-items van de toe te
voegen variant-items

 Objectsoort Objectsoortnaam Naam van het objecsoort (knooppunt, kabel, enz.)
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Header Parameter Omschrijving
 Objectnaam Objectnaam Naam van het object
 Datum Datumtijd Datumtijd van ingang
 Aanwezig Aanwezig Aanwezigheid: 'waar' of 'onwaar'
 Opmerking Opmerking
 Variantobject Variantobject van het object Of het object een variantobject is: 'waar' of 'onwaar'

VOORBEELD

Voorbeeld van records
Import van onderstaande voorbeelden wijzigt enkele parameters van de componenten in het bestand demo.vnf .

Wijziging van de geografische coördinaten en toevoeging van een bijzonderheid voor knooppunt "Station 4":

$Naam GX GY Bijzonderheid

Station 4 53406 408235 Uitvoering=Gesloten installatie

Wijziging van kabeltype en lengte van kabel "Stat4 - Stat3" en toevoeging van een bijzonderheid:

$Naam Type Lengte Bijzonderheid

Stat4 - Stat3 3*150 CU GPLK   8/10 7000 Revisie=Kabel omgelegd

Wijziging belastingen op knooppunten "Station 1" en "Station3, rail A":

$Naam $Knooppunt.Naam P cos

Last Station 1 2.5 0.85

Last Station 3, rail A 3.5 0.9

Wijziging alle transformatorbelastingen op "Station 4":

$Knooppunt.Naam I cos

Station 4 18 0.88

3.6.9 Overplaatsen

De functie Overplaatsen biedt de mogelijkheid om een tak of een element van het ene knooppunt naar een ander
knooppunt over te plaatsen. Hierdoor hoeft de tak of het element niet eerst verwijderd te worden en vervolgens op
een nieuw knooppunt aangebracht te worden.
Ook kan een schakelaar/beveiliging van het ene naar het andere object overgeplaatst worden.

De werkwijze voor takken is als volgt:
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· selecteer de tak die verplaatst moet worden

· selecteer het knooppunt waarvandaan de tak verplaatst moet worden

· selecteer het knooppunt waarnaartoe de tak verplaatst moet worden

· kies Start | Bewerken | Topolog isch | Overplaatsen

De werkwijze voor elementen is als volgt:

· selecteer het element dat verplaatst moet worden

· selecteer het knooppunt waaraan het element zit

· selecteer het knooppunt waarnaartoe het element verplaatst moet worden

· kies Start | Bewerken | Topolog isch | Overplaatsen

De werkwijze voor schakelaars/beveiligingen is als volgt:

· selecteer de schakelaar/beveiliging die verplaatst moet worden

· selecteer de tak of het element waarnaartoe de schakelaar/beveiliging verplaatst moet worden

· selecteer het knooppunt aan de gewenste zijde van de tak of het element waarnaartoe de schakelaar/beveiliging
verplaatst moet worden

· kies Start | Bewerken | Topolog isch | Overplaatsen

3.6.10 Splitsen

De functie Splitsen maakt het mogelijk een knooppunt of kabel in twee delen te splitsen. Ook een
transformatorbelasting kan worden gesplitst in drie onderdelen.

Knooppunt
Een horizontaal of verticaal lijnvormig knooppunt, dat géén meervoudige presentatie heeft, wordt als volgt
gesplitst:

· selecteer het te splitsen knooppunt

· kies Start | Bewerken | Topolog isch | Splitsen

· stel de plaats in met de schuifmaat.

De verdeling van aangesloten takken en elementen wordt volgens de grafische opmaak bepaald.

Kabel
Een kabel kan in twee delen worden gesplitst of aan één kant van een knooppunt los gemaakt. Daartoe wordt
automatisch een nieuw knooppunt ingevoegd op een afstand die de gebruiker in meters kan opgeven. Alle
kabelparameters worden opnieuw berekend voor de nieuwe situatie. Indien de kabel in twee delen wordt gesplitst,
veranderen de eigenschappen van het netmodel niet. Het tussengevoegde knooppunt is elektrisch neutraal.

De werkwijze is als volgt:

· selecteer de te splitsen kabel 

· kies Start | Bewerken | Topolog isch | Splitsen

· stel de afstand in met de schuifmaat, in meters vanaf het eerste knooppunt.

Met de button Snap kan het splitspunt precies op het overgangspunt van een kabeldeel worden gezet. Het
overgangspunt is zichtbaar als een kleine zwarte stip (zie hieronder).

Een afstand van 0% of 100% van de totale kabellengte maakt de kabel los bij respectievelijk het eerste of tweede
knooppunt; het losse eind wordt aangesloten op een nieuw, automatisch gegenereerd, knooppunt.
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Splitsen van een kabel en splitsen van een lijnvormig knooppunt

Transformatorbelasting
Een transformatorbelasting kan worden gesplitst in een transformator, een secundair knooppunt en een
belasting. Alle eigenschappen blijven behouden. Selecteer de transformatorbelasting en kies Start | Bewerken |
Topolog isch | Splitsen.

3.6.11 Verschuiven

Het is mogelijk om een knooppunt dat zich tussen twee kabels bevindt in afstand tot beide nevenknooppunten te
verschuiven. De lengte en eventueel het aantal van de kabeldelen van beide kabels worden hierbij automatisch
aangepast. 

Selecteer alleen het te verschuiven knooppunt en kies Start | Bewerken | Topolog isch | Verschuiven.

3.6.12 Uitvoegen

Een geselecteerd knooppunt tussen twee kabels, tussen twee links of tussen een kabel en een link kan worden
uitgevoegd met Start | Bewerken | Topolog isch | Uitvoeg en.

Twee kabels of twee links worden samengevoegd tot één kabel resp. één link.
Bij een kabel en een link wordt de link verwijderd.
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3.6.13 Samenvoegen

Twee geselecteerde knooppunten, zonder tak ertussen, worden samengevoegd tot één knooppunt met Start |
Bewerken | Topolog isch | Samenvoeg en.

Het knooppunt met de meeste takken en elementen blijft bestaan. Van het opgeheven knooppunt worden slechts
enkele kenmerken overgeheveld naar het overgebleven knooppunt, waaronder de bijzonderheden.

3.6.14 Ongedaan maken

Bewerkingen aan een netwerk kunnen ongedaan gemaakt worden met Start | Bewerken | Ong edaan maken.
Via het submenu kunnen één of meerdere bewerkingen tegelijk ongedaan worden gemaakt.

Ongedaan maken kan ook met de toetscombinatie Ctrl+Z.

3.6.15 Opnieuw

Bewerkingen aan een netwerk, die eerder ongedaan gemaakt waren, kunnen opnieuw worden gedaan met Start |
Bewerken | Opnieuw. Via het submenu kunnen één of meerdere bewerkingen tegelijk opnieuw worden gedaan.

Opnieuw doen kan ook met de toetscombinatie Ctrl+Y.

3.7 Verplaatsen van objecten

Alle objecten kunnen altijd met de muis verplaatst worden. Voor het geval een netwerkschema definitief is, kan dit
geblokkeerd worden in de Opties bij Editor | Alg emeen | Bewerken | Niet verplaatsen. 

3.7.1 Verplaatsen

In het netwerk kunnen objecten individueel en collectief worden verplaatst.

Slepen
Objecten kunnen individueel worden verplaatst:

· selecteer het te verplaatsten object

· verplaats het object met ingedrukte linkermuisknop.

Teksten bij objecten kunnen op gelijke wijze worden verplaatst. De positie van de teksten wordt opgeslagen in het
netwerkbestand.

Verplaatsen
Bij het verplaatsen worden alle geselecteerde objecten tegelijkertijd verplaatst indien de cursor op een knooppunt,
tekst, kader of legenda staat. Indien de muis op een tak of element staat, wordt die individueel verplaatst.

Kruisdraden tijdens knooppunt slepen
Tijdens het slepen van een knooppunt worden kruisdraden getekend als de optie Kruisdraden bij
Editor, Tekenen is aangezet. Deze kruisdraden zijn handig voor het horizontaal of verticaal uitlijnen van
componenten.

Verleng en of verkorten
Knooppunten (lijnsymbool) kunnen als volgt worden verlengd of verkort:

· plaats de muis op een uiteinde van het te veranderen knooppunt

· verplaats de muis met ingedrukte linkermuisknop.
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3.7.2 Knikken

Soms is het gewenst bij het slepen van takken slechts een deel van de tak te verplaatsen. Hiervoor dient een knik in
de tak te worden aangebracht.

Het aanbrengen van een knik in een tak kan op twee manieren.

Vanuit het menu:

· klik op de tak op de plaats waar de knik moet worden aangebracht

· kies Start | Bewerken | Grafisch | Knikken

· verplaats het gewenste deel van de tak.

Vanuit het netwerkformulier:

· klik met de linkermuisknop op de tak op de plaats waar de knik moet worden aangebracht

· klik met de rechtermuisknop in het werkvlak

· kies Knikken uit het menu

· verplaats het gewenste deel van de tak.

3.7.3 Uitlijnen

Knooppunten kunnen horizontaal of verticaal uitgelijnd worden met Start | Bewerken | Grafisch | Uitlijnen. De
middens van de geselecteerde knooppunten wordt op één lijn gebracht.

Het kan nodig zijn om vervolgens de takken en elementen op hun default-positie te zetten met Start |
Bewerken | Grafisch | Herplaatsen | Object compleet.

3.7.4 Herplaatsen

Alle geselecteerde takken en elementen en bijbehorende teksten worden op hun default-positie gezet met Start |
Bewerken | Grafisch | Herplaatsen | Object compleet.

Kies Start | Bewerken | Grafisch | Herplaatsen | Objecttekst om alleen de teksten van geselecteerde objecten
op hun defaultpositie te zetten.

3.7.5 Schalen

Een geselecteerd deel van het netwerk kan worden geschaald met een factor ten opzichte van een punt.
Hierdoor is het mogelijk om het netwerk te vergroten of te verkleinen.
Het is ook mogelijk om het netwerk te spiegelen, door een negatieve factor op te geven.

Van het geselecteerde netdeel kan de grootte op twee manieren worden veranderd.

Vanuit het netwerkformulier:

· selecteer het netdeel dat moet worden geschaald

· klik met de rechtermuisknop op de plaats ten opzichte waarvan het netdeel moet worden geschaald

· kies Schalen uit het menu

· vul de schalingsfactor voor de X- en Y-richting in

· vul de objectgrootteschalingsfactoren en tekstgrootteschalingsfactor in.

Vanuit het menu:

· klik met de linkermuisknop op de plaats ten opzichte waarvan het netdeel moet worden geschaald

· selecteer het netdeel dat moet worden geschaald, zonder met de linkermuisknop te klikken

· kies Start | Bewerken | Grafisch | Schalen.
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3.8 Verwijderen van objecten

Geselecteerde componenten op het actieve blad kunnen als volgt worden verwijderd:

· via het toetsenbord: druk de toets Delete

· via het menu: kies Start | Bewerken | Verwijderen | Geselecteerd.

Voorafgaand aan het verwijderen wordt een waarschuwing gegeven als er geselecteerde componenten niet
zichtbaar zijn.
Voorafgaand aan het verwijderen wordt een waarschuwing gegeven als er geselecteerde componenten
meervoudig gepresenteerd zijn.

De status 'verwijderd' is aan de objectpresentatie gekoppeld. Het object is dus pas verwijderd nadat alle
presentaties verwijderd zijn.

Een railsysteem kan worden verwijderd als beide/alle knooppunten zijn geselecteerd met Start | Bewerken |
Verwijderen | Railsysteem. De knooppunten blijven bestaan.
Een mutuele koppeling kan worden verwijderd als beide verbindingen zijn geselecteerd met Start | Bewerken |
Verwijderen | Mutuele koppeling . De verbindingen blijven bestaan.
Een belastingsgedrag dat niet in gebruik is, kan worden verwijderd met Start |
Bewerken | Verwijderen | Belasting sg edrag . Er verschijnt een keuzelijstje.
Een belastinggroei die niet in gebruik is, kan worden verwijderd met Start |
Bewerken | Verwijderen | Belasting g roei. Er verschijnt een keuzelijstje.
Een profiel dat niet in gebruik is, kan worden verwijderd met Start | Bewerken | Verwijderen | Profiel. Er
verschijnt een keuzelijstje.
Een selectie kan worden verwijderd met Start | Bewerken | Verwijderen | Selectie. Er verschijnt een keuzelijstje.
De componenten blijven bestaan.

Bijzonderheden kunnen verwijderd worden met Start | Bewerken | Verwijderen | Bijzonderheid. Zie
Bijzonderheden .

3.9 Afdrukken en rapporteren

Het netwerk en de informatie van de componenten kunnen in diverse vormen worden afgedrukt. Ook kan naar
Excel worden geëxporteerd. De indeling kan door de gebruiker zelf gedefinieerd worden.

Afdrukken netwerkschema
Met Bestand | Afdrukken | Afdrukken wordt naar keuze het geselecteerde deel van het netwerk of het hele blad
of alle bladen grafisch afgedrukt. 
Met Bestand | Afdrukken | Afdrukvoorbeeld wordt de afdruk eerst op het scherm getoond. 
Alle geselecteerde objecten worden in hun geheel afgedrukt.
Afdruk-opties zijn op te geven in de Opties bij Afdrukken. Zie Opties, Afdrukken .

Scherm afdrukken
Naast de methode om geselecteerde objecten grafisch af te drukken bestaat de mogelijkheid om het op het
beeldscherm zichtbare gedeelte van het netwerk af te drukken. Eventueel gedeeltelijk zichtbare componenten
worden daarbij ook gedeeltelijk afgedrukt. Dit kan met Bestand | Afdrukken | Scherm afdrukken.

Rapporteren
Gegevens van het netwerk, invoer en berekende resultaten, kunnen in rapporten worden bekeken en afgedrukt. 
Met Bestand | Afdrukken | Rapporteren worden gegevens van geselecteerde componenten in rapportvorm op
het scherm of in Excel weergegeven. Het rapport kan vervolgens worden bewaard of afgedrukt.
Rapporten kunnen worden gedefinieerd  bij Extra | Definities | Rapporten.

De gebruiker kiest een van tevoren gedefinieerd rapport. Het Vision-rapport is standaard aanwezig.

Vervolgens verschijnt het rapportinstellingen-formulier. Hierin geeft u op:

270

156

135
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· Doel: tekst, Word of Excel.

· Sortering: op naam, ID, tracé of resultaat.

· Inhoud: rapportage van alle componenten of alleen de geselecteerde componenten.

· Blad: rapportage over alleen het actieve blad of over alle bladen van het netwerk.

· Overig: rapportage van netwerkeigenschappen, netwerkcommentaar, netwerkhyperlinks, andere berekeningen
en grafische afbeelding.

Met F3 wordt de laatst uitgevoerde rapportage herhaald.

3.10 Extra

Dit lintblad maakt een aantal belangrijke functies toegankelijk. Deze functies zijn:

Lintgroep Verg elijken:

· Vergelijken met netwerk

· Overnemen uit netwerk

· Toevoegen van netwerk

· Beveiligingen

Lintgroep Geg evens:

· Importeren

· Exporteren

Lintgroep Geog rafie:

· Grid navigator (geen standaardonderdeel van Vision)

· Google Earth

· Kaart

· Excel

Lintgroep Definities:

· Type-viewer

· Views

· Rapporten

· Optiesbestand

Lintgroep Tools:

· Fasekleuren en -volgorde

· Kabelbelastbaarheid

· Vlamboog

· Bovengrondse lijnen

· Zonnepaneel

·

· Lintgroep Macro:

· Macro-editor

118

118

118

118

100

132

132

132

134

134

134

135
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3.10.1 Vergelijken van netwerken

Extra | Verg elijken | Verg elijken met netwerk.
Via dit menu-item kunnen twee netwerken, die beide in Vision zijn geopend, worden vergeleken op objectniveau
(knooppunt, kabel, transformator, enz.) en attribuutniveau (Naam, P, Q, enz.). Het actieve netwerk (waarvan het
netschema zichtbaar is) wordt hiertoe vergeleken met een ander in het geheugen aanwezige netwerk (het passieve
netwerk). Deze functie geeft in tekstvorm de objecten die in het ene netwerk voorkomen en in het andere niet, en
de verschillen van waardes van eigenschappen van gemeenschappelijke objecten in beide netwerken.
Het resultaat kan ook als Excel-bestand gegenereerd worden.

3.10.2 Overnemen uit ander netwerk

Elementen, takken, schakelaars, beveiligingen, belastingsgedragingen en profielen kunnen vanuit een vorige
versie van het netwerkbestand in het actuele netwerkbestand worden overgenomen. Deze functie komt
bijvoorbeeld van pas indien een netwerkbestand is gegenereerd vanuit een GIS en waarbij aanvullende objecten
vanuit een voorgaande versie van het netwerkbestand moeten worden toegevoegd. Zo kan het voorkomen dat
vanuit een GIS alleen de knooppunten, de takken en de belastingen worden gegenereerd en dat de schakelaars en
beveiligingen nog moeten worden toegevoegd.

De functie werkt op het actuele netwerk. 

· De wordt met Extra | Verg elijken | Overnemen uit netwerk geactiveerd indien ook de vorige versie van het
netwerk, waaruit objecten moeten worden overgenomen, in Vision is geopend. De functie biedt de mogelijkheid
om het 'vorige' netwerk te kiezen.

· Indien de functie is geactiveerd, verschijnt een formulier waarin kan worden aangegeven van welke elementen,
takken, schakelaars en overigen de objecten moeten worden overgenomen.

· Voor de objecten is het vereist dat beide netwerkbestanden hetzelfde netwerk voorstellen, omdat de overname
voornamelijk plaats vindt op basis van objectnamen en object-ID's.

· Takken en elementen worden overgenomen als de knooppunten herkend worden (aan het ID en/of de naam).
Voor schakelaars en beveiligingen moet ook nog de tak- of elementnaam corresponderen.

· Belastingsgedragingen, Belastinggroeien en profielen worden zonder beperking overgenomen.

Na afloop zijn de overgenomen objecten geselecteerd.

3.10.3 Toevoegen van een ander netwerk

Een ander netwerk kan toegevoegd worden aan het actieve netwerk met Extra | Verg elijken | Toevoeg en van
netwerk.
Het andere netwerk moet reeds geopend zijn als separaat netwerk.
Het andere netwerk wordt in separate bladen toegevoegd aan het actieve netwerk.
Mogelijk identieke objecten worden niet samengevoegd.

3.10.4 Beveiligingen

De uitschakelkarakteristieken van geselecteerde stroombeveiligingen kunnen tezamen in één grafiek worden
getoond via Extra | Verg elijken | Beveilig ing en. Getoond worden de gedefinieerde uitschakeltijden als functie
van de stroom. De uitschakelkarakteristieken kunnen gecombineerd worden met de thermische belastbaarheid
van geselecteerde takken, om zodoende de kortsluitvastheid te kunnen inschatten.

De kortste route (kleinste aantal takken) tussen twee geselecteerde knooppunten/elementen wordt geselecteerd
met Start | Selecteren | Route of Ctrl+R. Indien de beveiligingen zijn geselecteerd via deze
selecteermogelijkheid, wordt naast de stroombeveiligingsgrafiek automatisch de route afgebeeld.

· Selecteer eerst de twee knooppunten aan het begin en het einde van de route.

· Kies vervolgens Start | Selecteren | Route (of Ctrl+R). De route wordt dan automatisch geselecteerd.

· Kies vervolgens Extra | Verg elijken | Beveilig ing en.
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· De route wordt naast de grafiek afgebeeld. De grootte kan met het schuifje rechtsonder worden gewijzigd. De
tekstrichting voor elementen, takken en beveiligingen kan met de checkboxen worden ingesteld.

Het tekenalgoritme gaat uit van de oriëntatie van het te tekenen netwerk (de geselecteerde route). Het knooppunt
dat zich in het netwerkdiagram het meest links of het meest bovenaan bevindt, wordt in het automatisch
gegenereerde diagram bovenaan geplaatst.

Vinkje Stroombeveilig ing en bepaalt of karakteristieken van stroombeveiligingen in de grafiek weergegeven
worden.

Takbelastbaarheid toont I²t-karakteristieken van geselecteerde kabels en verbindingen. Voor transformatoren
wordt de damage curve volgens IEEE Std C57.109 (IEEE Guide for Liquid-Immersed Transformer Through-Fault-
Current Duration) getekend.

Motoraanloop zet het punt met coördinaten: aanloopstroom op x-as en aanlooptijd op y-as (deze gegevens zijn
op tabblad Asynchrone motor | Aansluiting  gespecificeerd).

De uitschakelkarakteristieken kunnen worden getoond voor hun eigen gespecificeerde spanningen of
getransformeerd op een gekozen spanning. Gebruik daarvoor het vinkje Bij. Dit laatste is handig voor het
beoordelen van de beveiligingen aan weerszijden van een transformator.

Labels bij alle spanning en toont stromen (x-as labels) voor alle spanningen van geselecteerde objecten.

De uitschakelkarakteristieken kunnen al dan niet gekleurd of gestreept worden weergegeven. Lijnstijl:

· wel/niet in kleur
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· wel/niet verschillende lijnstijlen

· dikte van de lijnen

Grafiekgrenzen kunnen automatisch of handmatig ingesteld worden. De grafiek kan gekopieerd of afgedrukt
worden via de knoppen linksonder of sneltoetsen (Ctrl+C of Ctrl+P). Kleur van een lijn op de grafiek, haar
volgorde in de legenda en de bijhorende tekst kunnen aangepast worden via muisklik op desbetreffende legenda-
item of rechtermuisknopklik op de lijn in de grafiek.

Linkermuisknopklik op de lijn in de grafiek geeft coördinaten van een punt op karakteristiek weer.

Na het aanvinken van ‘Eig en’ karakteristieken verschijnt er tabblad Karakteristieken waarmee de gebruiker
eigen gedefinieerde karakteristieken kan opgeven. 

Allereerst dient de nominale spanning gegeven te worden (bij de afwijkende spanning en aangevinkte Bij-optie
worden de stromen van de eigen karakteristiek omgerekend). Vaste-tijd-karakteristiek vinkje geeft aan of de
karakteristiek in de vorm trappen (aangevinkt) of in de vorm van punten (niet aangevinkt) getekend moet worden.
Verder kunnen stroom-tijd-punten ingevoerd worden. Het is mogelijk in principe oneindig veel punten voor de
karakteristiek in te voeren, met toetsen Enter of Tab worden er indien nodig extra rijen toegevoegd. Daarna kan
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de naam van karakteristiek ingevoerd worden en met een plusje rechts van het invoerveld kan de karakteristiek aan
de lijst van karakteristieken toegevoegd worden. Verwijderen van de karakteristiek is mogelijk met een kruisje
rechts van het invoerveld van de naam (in geval van meerdere karakteristieken moet de gewenste karakteristiek
eerst in de lijst geselecteerd worden). Op deze manier kunnen de karakteristieken gecreëerd, geselecteerd en/of
verwijderd worden. Karakteristieken die in grafiek geplot moeten worden, zijn in het Te plotten karakteristieken
deel van de venster te selecteren.

3.10.5 Importeren

Met deze functie kunnen gegevens van objecten aangepast worden aan waarden uit een te importeren Excel-
bestand.

Het importeren vindt plaats vanuit een Excel-bestand, waarvan de werkbladen een vaste naam hebben.
Onderstaand de te importeren objectsoorten. De naam van het werkblad is gelijk hieraan of de enkelvoudige
variant of de engelstalige enkelvoudige of meervoudige variant:

·knooppunten
·kabels
·verbinding en
·smoorspoelen
·transformatoren
·<meervoudsnaam van een elementsoort> (alle elementensoorten zijn beschikbaar)
·vermog enschakelaars
·lastschakelaars
·smeltveilig heden
·meetvelden
·profielen
·kaders
·varianten
·scenario's

Elk werkblad bestaat uit een header-rij en gegevens-rijen. De eerste rij is altijd de header-rij, die de zoekparameters
en de te wijzigen parameters definieert. De gegevens-rijen volgen vanaf de tweede rij. Lege rijen mogen
voorkomen maar de importfunctie stopt na vijf lege rijen.

Voor alle objecten zijn zoek-items gedefinieerd, die de objecten identificeren. Deze zoek-items worden
voorafgegaan door een $-teken. Van de te wijzigen objecten moeten één, twee, drie of vier identificerende waarden
overeenkomen. Als een object niet gevonden wordt of als een object meer dan één maal gevonden wordt, wordt
een melding gegenereerd.

Naast de zoek-items zijn verander-items gedefinieerd voor alle wijzigbare parameters.

Van bestaande objecten kunnen de bijzonderheden worden geïmporteerd. 
Een bijzonderheid kan worden verwijderd door op te nemen: <kenmerk> =.
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Knooppunten

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van het knooppunt
 $Korte Naam Korte naam Korte naam van het knooppunt
 $ID ID Identificatie
 $Nummer Nummer Interne nummer van het knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Korte Naam Korte naam Korte naam
 ID ID Identificatie
 Gelijktijdigheid Gelijktijdigheid Gelijktijdigheidsfactor
 Railtype Railtypenaam Naam van het railtype
 GX X Geografische X-coördinaat
 GY Y Geografische Y-coördinaat
 Faalfrequentie Faalfrequentie Faalfrequentie
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 ^<Kenmerk> Bijzonderheid Waarde van de te zetten/overschrijven bijzonderheid
 ^<Kenmerk>+ Bijzonderheid Waarde van de altijd toe te voegen bijzonderheid
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Notitie Notitie Notitie
 Functie Functie Functie
 Icoon.Tekst Icoon.Tekst Tekst van het icoon
 Icoon.Tekstkleur Icoon.Tekstkleur Kleur van de tekst van het icoon (BGR)
 Icoon.Kleur Icoon.Kleur Achtergrondkleur van het icoon (BGR)
 Icoon.Vorm Icoon.Vorm Vorm van het icoon (0=cirkel, 1=ellips, 2=vierkant, 3=rechthoek)
 Icoon.Grootte Icoon.Grootte Grootte van het icoon

Kabels

Bij het importeren van kabeldelen worden de reeds bestaande kabeldelen eerst verwijderd. 
Header Parameter Omschrijving

Zoek-items
 $Naam Naam Naam van de kabel
 $ID ID ID van de kabel
 $Nummer Nummer Nummer van de kabel
 $Knooppunt1.Naam Knooppunt1.Naam Naam van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt1.ID Knooppunt1.ID ID van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt2.Naam Knooppunt2.Naam Naam van het 'naar'-knooppunt
 $Knooppunt2.ID Knooppunt2.ID ID van het 'naar'-knooppunt
 $KnooppuntX.Naam KnooppuntX.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntX.ID KnooppuntX.ID ID van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.Naam KnooppuntY.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.ID KnooppuntY.ID ID van een van de aangesloten knooppunten

Verander-items
 Naam Naam Naam
 ID ID ID
 Schakelstand1 Schakelaarstand1 Schakelaarstand nabij het van-knoopunt; 1 (in) of 0 (uit)
 Schakelstand2 Schakelaarstand2 Schakelaarstand nabij het naar-knoopunt; 1 (in) of 0 (uit)
 Type Type Type van het kabeldeel (uitsluitend samen met lengte)
 Lengte Lengte Lengte van het kabeldeel (uitsluitend samen met type)
 Faalfrequentie Faalfrequentie
 Reparatieduur Reparatieduur
 Onderhoudsfrequentie Onderhoudsfrequentie
 Onderhoudsduur Onderhoudsduur
 Onderhoudsafbreekduur Onderhoudsafbreekduur
 Moffaalfrequentie Moffaalfrequentie Standaardmoffaalfrequentie
 Mof.GX X Geografische X-coordinaat van een mof
 Mof.GY Y Geografische Y-coordinaat van een mof
 Mof.Type Type Type van een mof
 Mof.Jaar Jaar Jaar van aanleg van een mof
 GX GX Geografische X-coordinaat van een hoekpunt in een kabel
 GY GY Geografische Y-coordinaat van een hoekpunt in een kabel
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 Revisie Revisie Revisiedatum
 Notitie Notitie
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Verbinding en

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van de verbinding
 $Knooppunt1.Naam Knooppunt1.Naam Naam van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt1.ID Knooppunt1.ID ID van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt2.Naam Knooppunt2.Naam Naam van het 'naar'-knooppunt
 $Knooppunt2.ID Knooppunt2.ID ID van het 'naar'-knooppunt
 $KnooppuntX.Naam KnooppuntX.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntX.ID KnooppuntX.ID ID van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.Naam KnooppuntY.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.ID KnooppuntY.ID ID van een van de aangesloten knooppunten

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Mof.GX
 Mof.GY
 Mof.Type
 GX GX Geografische X-coordinaat van een hoekpunt in de verbinding
 GY GY Geografische Y-coordinaat van een hoekpunt in de verbinding
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid

Verander-items, indien de verbinding uit één verbindingdeel bestaat:
 Omschrijving Omschrijving Omschrijving
 R R Totale bedrijfsweerstand
 X X Totale reactantie
 C C Totale capaciteit
 R0 R0 Totale homopolaire weerstand
 X0 X0 Totale homopolaire reactantie
 C0 C0 Totale homopolaire capaciteit
 Inom1 Inom1 Nominale stroom
 Inom2 Inom2 Nominale stroom
 Inom3 Inom3 Nominale stroom
 Ik (1s) Ik,1s Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde
 Lengte Lengte Lengte

Smoorspoelen en transformatoren



124

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
 $ID ID ID
 $Knooppunt1.Naam Knooppunt1.Naam Naam van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt1.ID Knooppunt1.ID ID van het 'van'-knooppunt
 $Knooppunt2.Naam Knooppunt2.Naam Naam van het 'naar'-knooppunt
 $Knooppunt2.ID Knooppunt2.ID ID van het 'naar'-knooppunt
 $KnooppuntX.Naam KnooppuntX.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntX.ID KnooppuntX.ID ID van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.Naam KnooppuntY.Naam Naam van een van de aangesloten knooppunten
 $KnooppuntY.ID KnooppuntY.ID ID van een van de aangesloten knooppunten

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Type Type Typenaam
 Snom Snom Snom (alleen transformatoren)
 Usoort Soort Soort spanningsregeling (0=compoundering;

1=belastingafhankelijk)
 Uset Uset Uset
 Uband Uband Uband
 Rc Rc Rc
 Xc Xc Xc
 P<< P<<
 U<< U<<
 P< P<
 U< U<
 P> P>
 U> U>
 P>> P>>
 U>> U>>
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid

Elementen (alg emeen)

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
 $ID ID ID
 $Subnummer Subnummer Subnummer
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van het knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID Identificatie van het knooppunt
 $Knooppunt.Nummer Knooppuntnummer Interne nummer van het knooppunt

Zoek-of-nieuw-items
 $Naam+ Naam Naam van het element; het element wordt toegevoegd als het niet

bestaat
Verander-items

 Naam Naam Naam
 Naam+ Naam Naam; het element wordt sowieso toegevoegd
 Schakelstand Schakelaarstand 1 (in) of 0 (uit)
 Profiel Profiel Naam van het profiel
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 ^<Kenmerk> Bijzonderheid Waarde van de te zetten/overschrijven bijzonderheid
 ^<Kenmerk>+ Bijzonderheid Waarde van de altijd toe te voegen bijzonderheid
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
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Netvoeding en (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Uref Uref Ingestelde spanning
 Sk"nom Sk"nom nominaal kortsluitvermogen (MVA)
 Sk"min Sk"min minimaal kortsluitvermogen (MVA)
 Sk"max Sk"max maximaal kortsluitvermogen (MVA)
 Ik"nom Ik"nom nominale kortsluitstroom (kA)
 Ik"min Ik"min minimale kortsluitstroom (kA)
 Ik"max Ik"max maximale kortsluitstroom (kA)

Belasting en en transformatorbelasting en (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 P P Reëel vermogen (van de belasting)
 Q Q Blindvermogen (van de belasting)
 S S Schijnbaar vermogen (van de belasting)
 I I Stroom (van de belasting)
 Cos Cos phi Cos phi (van de belasting); moet in combinatie met S of I
 Profiel Profiel Naam van het profiel (van de belasting)
 Popw Opwekking.P Reëel vermogen van de opwekking; Q wordt 0
 Qopw Opwekking.Q Blindvermogen van de opwekking
 Opwekkingprofiel Opwekking.Profiel Naam van het profiel van de opwekking
 Ppv PV.Pnom Vermogen van de PV
 PVprofiel PV.Profiel Naam van het profiel van de PV
 Type Type Typenaam van de transformator
 Trapstand Trapstand Trapstand van de transformator
 #Grootverbruikers Aantal grootverbruikers Aantal grootverbruikers
 #Royaalverbruikers Aantal royaalverbruikers Aantal royaalverbruikers
 #Kleinverbruikers Aantal kleinverbruikers Aantal kleinverbruikers

De vermogens zijn in MW, Mvar en MVA. De stroom is in A. De waarden voor de transformatorbelastingen zijn
betrokken op de primaire zijde van de transformatoren.

In sommige gevallen worden per rij meer dan één belastingsobject gewijzigd. Bij specificatie van alleen de
knooppuntnaam worden alle belastingen die op dat knooppunt zijn aangesloten, gewijzigd. Bij specificatie van
alleen de Naam worden alle belastingen in het netwerk met die naam gewijzigd. Indien per rij niet precies één
belastingsobject gewijzigd wordt, wordt een waarschuwing gegenereerd.

Bij het zetten van een naam of notitie kan door middel van een streepje in de cel de waarde leeg gemaakt worden.

Synchrone g eneratoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Snom*Cosinus phi,nom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Snom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het generatortype

Synchrone motoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Snom*Cosinus phi,nom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Snom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het motortype
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Asynchrone g eneratoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Pnom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Pnom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het generatortype

Asynchrone motoren (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Type Type Typenaam
 Ppu Ingesteld vermogen Factor van Pnom
 Pref Ingesteld vermogen Actueel vermogen
 Pnom Nominaal vermogen Nominaal vermogen van het motortype

Asynchrone motorg roepen (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Belastinggraad Belastinggraad Belastinggraad van de in bedrijf zijnde motoren

PV's (aanvullend op elementen)

Header Parameter Omschrijving
Verander-items

 Pnom+ Pnom Vermogen van het volgende paneel
 Pnom1 Pnom Vermogen van het eerste paneel
 Pnom2 Pnom Vermogen van het tweede paneel
 Pnom3 Pnom Vermogen van het derde paneel

Vermog enschakelaars met beveilig ing en

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van vermogenschakelaar
 $ID ID ID van de vermogenschakelaar (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar vermogenschakelaar in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 Afstandbediening Afstandbediening
 Verremelding Verremelding
 Notitie Notitie
 Type Type Type vermogenschakelaar
 Korttype Kort Korte typenaam
 Inom Inom Nominale stroom vermogenschakelaartype
 Unom Unom Nominale spanning vermogenschakelaartype
 Ik_breek Breekstroom vermogenschakelaartype
 Ik_thermisch Maximale thermische kortsluitstroom
 t_thermisch Bijbehorende tijd
 Schakeltijd Eigentijd
 Ip1.Aanwezig Stroombeveiliging 1 Aanwezig
 Ip1.Richting Richtinggevoeligheid (-1, 0, 1)
 Ip1.RCA RCA
 Ip1.Type Type
 Ip1.Short Korte typenaam
 Ip1.Inom Nominale stroom
 Ip1.Setting Karakteristieksoort 1: vaste tijd 

11-15: inverse (normal/very/extremely/long time/RI-inverse)
31-32: specifiek

 Ip1.I> I >
 Ip1.t> t >



127

Header Parameter Omschrijving
 Ip1.I>> I >>
 Ip1.t>> t >>
 Ip1.I>>> I >>>
 Ip1.t>>> t >>>
 Ip1.m m-factor
 Ip2.Aanwezig Stroombeveiliging 2 Aanwezig
 Ip2.Richting Richtinggevoeligheid (-1, 0, 1)
 Ip2.RCA RCA
 Ip2.Type Type
 Ip2.Short Korte typenaam
 Ip2.Inom Nominale stroom
 Ip2.Setting Karakteristieksoort 1: vaste tijd 

11-15: inverse (normal/very/extremely/long time/RI-inverse)
31-32: specifiek

 Ip2.I> I >
 Ip2.t> t >
 Ip2.I>> I >>
 Ip2.t>> t >>
 Ip2.I>>> I >>>
 Ip2.t>>> t >>>
 Ip2.m m-factor
 Ep.Aanwezig Aardfoutbeveiliging 1 Aanwezig
 Ep.Richting Richtinggevoeligheid (-1, 0, 1)
 Ep.RCA RCA
 Ep.Type Type
 Ep.I> I >
 Ep.t> t >
 Ep.I>> I >>
 Ep.t>> t >>
 Ep.I>>> I >>>
 Ep.t>>> t >>
 Up.Type Spanningsbeveiliging Type
 Up.U< U <
 Up.t< t <
 Up.U<< U <<
 Up.t<< t <<
 Up.U> U >
 Up.t> t >
 Up.U>> U >>
 Up.t>> t >>
 Difp.Aanwezig Differentiaalbeveiliging Aanwezig
 Difp.Type Type
 Difp.dI> dI >
 Difp.t> t >
 Difp.dI>> dI >>
 Difp.t>> t >>
 Difp.k1 k1
 Dp.Aanwezig Distantiebeveiliging Aanwezig
 Dp.Type Type
 Dp.Ie> Ie >
 Dp.I> I >
 Dp.U< U <
 Dp.Z< Z <
 Dp.Kn Kn-factor
 Dp.Knhoek Kn-factor-hoek
 Dp.T0 Ongerichte eindtijd
 Dp.T4 Gerichte eindtijd
 Dp.T1 t zone 1
 Dp.R1 R zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X1 X zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z1 Z zone 1, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R1E R bij een aardfout zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X1E X bij een aardfout zone 1, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z1E Z bij een aardfout zone 1, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.T2 t zone 2
 Dp.R2 R zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X2 X zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z2 Z zone 2, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R2E R bij een aardfout zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X2E X bij een aardfout zone 2, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z2E Z bij een aardfout zone 2, in een cirkelkarakteristiek
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Header Parameter Omschrijving
 Dp.T3 t zone 3
 Dp.R3 R zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X3 X zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z3 Z zone 3, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R3E R bij een aardfout zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X3E X bij een aardfout zone 3, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z3E Z bij een aardfout zone 3, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.T-1 t zone achterwaarts
 Dp.R-1 R zone achterwaarts, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.X-1 X zone achterwaarts, in een polygoonkarakteristiek
 Dp.Z-1 Z zone achterwaarts, in een cirkelkarakteristiek
 Dp.R-1E R bij een aardfout zone achterwaarts, in een

polygoonkarakteristiek
 Dp.X-1E X bij een aardfout zone achterwaarts, in een

polygoonkarakteristiek
 Dp.Z-1E Z bij een aardfout zone achterwaarts, in een cirkelkarakteristiek

Import van de distantiebeveiligingszones via R en X levert een polygoon in de vorm van een rechthoekige
driehoek op, waarbij R en X de rechte hoek vormen en de schuine zijde met een hoek van -45 graden door de
oorsprong van de grafiek gaat.
Import van de distantiebeveiligingszones via Z levert een cirkel op met de opgegeven straal.

Lastschakelaars

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van lastschakelaar
 $ID ID ID van de lastschakelaar (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar lastschakelaar in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Afstandbediening Afstandbediening
 Notitie Notitie
 Type Type Type lastschakelaar
 Korttype Kort Korte typenaam
 Inom Inom Nominale stroom
 Unom Unom Nominale spanning
 Ik_maak Ik,maak Maakstroom
 Ik_dynamisch Ik,dynamisch Maximale dynamische kortsluitstroom
 Ik_thermisch Ik,thermisch Maximale thermische kortsluitstroom
 t_thermisch t,thernisch Bijbehorende tijd

Meetvelden

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van meetveld
 $ID ID ID van meetveld (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar meetveld in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt
 $VS.Naam Vermogenschakelaarnaam Naam van de vermogenschakelaar in hetzelfde veld
 $VS.ID Vermogenschakelaar-ID ID van de vermogenschakelaar in hetzelfde veld

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Bijzonderheid Bijzonderheid Kenmerk en waarde van de bijzonderheid in het formaat:

<kenmerk>=<waarde>
 Bijzonderheid+ Bijzonderheid Toevoegen van een bijzonderheid
 It1.Functie
 It1.Type
 It1.Klasse
 It1.Overzetverhouding
 It1.Vermogen
 It1.Inom
 It1.Ik_dynamisch
 It1.Ik_thermisch
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Header Parameter Omschrijving
 It1.t_thermisch
 It2.Functie
 It2.Type
 It2.Klasse
 It2.Overzetverhouding
 It2.Vermogen
 It2.Inom
 It2.Ik_dynamisch
 It2.Ik_thermisch
 It2.t_thermisch
 Ut.Functie
 Ut.Type
 Ut.Klasse
 Ut.Overzetverhouding
 Ut.Vermogen
 Mb.Naam Bestandsnaam Bestandsnaam van een metingenbestand
 Mb.Kolom Kolom(men) Bijbehorende kolommen
 ...2010... Meting uit 2010 Meetwaarde
 ...2011... Meting uit 2011 Meetwaarde
 ...2012... Meting uit 2012 Meetwaarde
 ...2013... Meting uit 2013 Meetwaarde
 ...2014... Meting uit 2014 Meetwaarde
 ...2015... Meting uit 2015 Meetwaarde
 ...2016... Meting uit 2016 Meetwaarde
 ...2017... Meting uit 2017 Meetwaarde
 ...2018... Meting uit 2018 Meetwaarde
 ...2019... Meting uit 2019 Meetwaarde
 ...2020... Meting uit 2020 Meetwaarde
 ...2021... Meting uit 2021 Meetwaarde
 ...2022... Meting uit 2022 Meetwaarde
 ...2023... Meting uit 2023 Meetwaarde
 ...2024... Meting uit 2024 Meetwaarde
 ...2025... Meting uit 2025 Meetwaarde
 ...2021...+ Meting uit 2021 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2022...+ Meting uit 2022 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2023...+ Meting uit 2023 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2024...+ Meting uit 2024 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)
 ...2025...+ Meting uit 2025 Meetwaarde (wordt altijd toegevoegd)

Smeltveilig heden

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van smeltveiligheid
 $ID ID ID van de smeltveiligheid (bijzonderheid met kenmerk "ID")
 $In In Naam van tak of element waar smeltveiligheid in zit
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van aangesloten knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID ID van aangesloten knooppunt
 $Veld Veld Veld waar smeltveiligheid in zit

Verander-items
 Naam Naam Naam 
 Notitie Notitie
 Type Type Type smeltveiligheid
 Korttype Kort Korte typenaam

Profielen

Profielen worden toegevoegd volgens de profieltypen in een typenbestand.
Het hele typenbestand kan hiertoe ter import aangeboden worden. De namen van de overige bladen
corresponderen namelijk niet met de namen van importbladen.
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Kaders

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
Verander-items

 Naam Naam Naam
 GX X Geografische X-coördinaat
 GY Y Geografische Y-coördinaat

Scenario's

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Scenarionaam Naam van scenario
Verander-items van de toe te
voegen scenario-items

 Objectsoort Objectsoortnaam Naam van het objecsoort (knooppunt, kabel, enz.)
 Objectnaam Objectnaam Naam van het object
 Datum Datumtijd Datumtijd van ingang
 Attribuut Attribuut Knooppunt: 11: gelijktijdigheid

Tak: 1: van-schakelstand
Tak: 2: naar-schakelstand
Transformator: 11: trapstand
Transformator: 12: fasedraaiing
Element: 1: schakelstand
Element: 11: absoluut reëel vermogen
Element: 12: absoluut blindvermogen
Asynchrone motorgroep: 13: aantal in
Windturbine: 13: absolute windsnelheid
PV: 13: absolute schaling
Element: 14: factor van het nominaal vermogen
Windturbine: 14: factor van nominale windsnelheid
Transformatorbelasting: 15: trapstand
Element: 16: factor van het huidige vermogen, windsnelheid of
schaling
Belasting en transformatorbelasting: 17: absoluut schijnbaar
vermogen
Transformatorbelasting: 18: factor van huidig schijnbaar vermogen
van de opwekking
Transformatorbelasting: 19: absoluut schijnbaar vermogen van de
opwekking
Windturbine: 20: cosinus phi
Synchrone generator: 21: regelingsoort
Synchrone generator: 22: isochrone regeling

 Waarde Waarde Schakelstand: 1 (in) of 0 (uit)
Anders: de reëele waarde

 Opmerking Opmerking

Of

Header Parameter Omschrijving
Verander-items van de toe te
voegen scenario-items

 Objectsoort Objectsoortnaam Naam van het objecsoort (knooppunt, kabel, enz.)
 Objectnaam Objectnaam Naam van het object
 Datum Datumtijd Datumtijd van ingang
 Attribuut Attribuut Zie boven
  ^<Scenarionaam> Waarde Schakelstand: 1 (in) of 0 (uit)

Anders: de reëele waarde

Varianten

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Variantnaam Naam van variant
Verander-items van de toe te
voegen variant-items

 Objectsoort Objectsoortnaam Naam van het objecsoort (knooppunt, kabel, enz.)
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Header Parameter Omschrijving
 Objectnaam Objectnaam Naam van het object
 Datum Datumtijd Datumtijd van ingang
 Aanwezig Aanwezig Aanwezigheid: 'waar' of 'onwaar'
 Opmerking Opmerking
 Variantobject Variantobject van het object Of het object een variantobject is: 'waar' of 'onwaar'

VOORBEELD

Voorbeeld van records
Import van onderstaande voorbeelden wijzigt enkele parameters van de componenten in het bestand demo.vnf .

Wijziging van de geografische coördinaten en toevoeging van een bijzonderheid voor knooppunt "Station 4":

$Naam GX GY Bijzonderheid

Station 4 53406 408235 Uitvoering=Gesloten installatie

Wijziging van kabeltype en lengte van kabel "Stat4 - Stat3" en toevoeging van een bijzonderheid:

$Naam Type Lengte Bijzonderheid

Stat4 - Stat3 3*150 CU GPLK   8/10 7000 Revisie=Kabel omgelegd

Wijziging belastingen op knooppunten "Station 1" en "Station3, rail A":

$Naam $Knooppunt.Naam P cos

Last Station 1 2.5 0.85

Last Station 3, rail A 3.5 0.9

Wijziging alle transformatorbelastingen op "Station 4":

$Knooppunt.Naam I cos

Station 4 18 0.88
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3.10.6 Exporteren

De gegevens van een netwerk kunnen in een vast formaat geëxporteerd worden naar Excel met Extra | Geg evens
| Exporteren. 
Er zijn enkele instellingen mogelijk:

· Inhoud: alleen geselecteerde objecten of alle objecten

· Blad: actieve blad of alle bladen

· Sortering: geen, naam, ID of tracé

· Gegevens: typegegevens, betrouwbaarheidsgegevens en bijzonderheden (maximaal 200 kenmerken bij de
objecten en een extra werkblad met unieke waarden)

· Excel: automatisch opslaan (op de plaats van het netwerkbestand, met dezelfde naam en extensie xlsx) en
sluiten.

3.10.7 Kaart

Het netwerk kan met Extra | Geog rafie | Kaart op een geografische ondergrond getoond worden. Er bestaan
drie mogelijkheden:

· Grid navigator (geen standaardonderdeel van Vision) 
· Google Earth

· Kaart: een bitmap-afbeelding, waarvan de coördinaten van de hoekpunten vastgelegd zijn. De grootte van de
ondergrond op het scherm is vastgelegd in de grafische eigenschappen van de bitmap-afbeelding.

De coördinaten van de knooppunten kunnen op het tabblad "Geografie" van het knooppuntformulier ingevoerd
worden of geïmporteerd worden. De coördinaten van tussenpunten van takken kunnen alleen geïmporteerd
worden. Alle knooppunten waarvan de X- en Y-coördinaten gespecificeerd zijn, worden op deze geografische
ondergrond getoond. De takken tussen de knooppunten worden automatisch weergegeven. 

De coördinaten kunnen naar keuze in het Rijksdriehoek-stelsel of in decimale geografische graden gegeven zijn.

De geografische ondergrond van kaarten moet eerst gedefinieerd zijn via Opties | Geog rafie | Kaarten. 

Voorbeeld van uitvoer naar kaart:

100
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Voorbeeld van uitvoer naar Google Earth:

Zie ook: Opties, Geografie .157
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3.10.8 Geografische export

De geografische en schematische gegevens van knooppunten, kabels, moffen en kaders kunnen worden
geëxporteerd naar een Excel-bestand via Extra | Geog rafie | Excel.
Deze functie maakt gebruik van de geografische opties, zoals ingesteld in de Opties bij Geog rafie, Alg emeen.

3.10.9 Type-viewer

Met Extra | Definities | Type-viewer kunnen de parameters van alle componenten in het
componenttypenbestand worden bekeken. De parameters kunnen met de Typeviewer niet worden gewijzigd. Voor
wijzigingen in het Excel-objecttypenbestand moet het programma Microsoft Excel gebruikt worden.

Opnieuw inlezen
Nadat het typenbestand buiten Vision is gewijzigd, terwijl Vision open staat, moet het opnieuw worden ingelezen.
Dit kan met behulp van de knop Opnieuw inlezen, waarna de gewijzigde typen beschikbaar zijn voor nieuwe
bewerkingen.

Types in het netwerk
Het is ook mogelijk om de typegegevens van alle componenten in het actuele netwerk of in alle netwerken
gezamenlijk te bekijken. Kies hiertoe links onder bij Types de naam van het netwerkbestand resp. "Alle
netwerken".

Controleren
De objecttypen die getoond worden, kunnen op basisfouten gecontroleerd worden met de knop Controleren.

Exporteren
De objecttypen die getoond worden, kunnen geëxporteerd worden naar Excel met de knop Exporteren. Het
formaat is gelijk aan het gebruikelijke formaat van een typenbestand.
Dit bestand kan als aanvullend typenbestand worden opgegeven in de opties, of records hieruit kunt u toevoegen
aan het basistypenbestand.
Zie Typenbestand .

3.10.10 Views definiëren

Met het definiëren van Views kunt u zelf de weergave van informatie (zoals naam, type of spanning) bepalen in
het schema. Deze weergave verschijnt ook op de grafische afdruk . Standaard is een ingebouwde view
ingesteld. U kunt zelf een view definiëren met Extra | Definities | Views. Een view kan worden gekozen met
Beeld | View | <Viewnaam>.

Viewdefinities worden in het configuratiebestand VisionViews.ini  bewaard. 

Voor elke hoofdcomponentsoort kan worden aangegeven welke gegevens er in de view worden weergegeven.
Indien Nieuw wordt gekozen, moet een naam voor deze view worden opgegeven. Vervolgens kunnen de
gegevens worden gedefinieerd op de tabbladen met de namen van de hoofdcomponentsoorten. Voor Edit mode
en Result mode.

81

116
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View van invoerg eg evens
Per hoofdcomponentsoort kunnen invoergegevens worden gekozen. Dit kan voor knooppunt, tak, element en
schakelaar/beveiliging. Niet alle invoergegevens zijn beschikbaar.

View van berekende resultaten
Per hoofdcomponentsoort kunnen de berekende resultaten worden gekozen. Dit kan voor knooppunt, tak,
element en schakelaar/beveiliging. Niet alle resultaatgevens zijn beschikbaar. De berekende resultaten zijn
gegroepeerd op de tabs voor de berekeningen. 

Decimaalreductie van resultaten
Door het weglaten van decimalen bij grote waarden wordt het beeld rustiger. Het niveau van decimaalreductie
kan worden opgegeven op het tabblad Overig . Mogelijke waarden voor niveau decimaalreductie zijn 0, 1, 2 en 3.
Deze waarde komt ongeveer overeen met het aantal weg te laten decimalen. Om de nauwkeurigheid niet in het
geding te brengen, worden er echter nooit teveel decimalen weggelaten. 

View kopiëren
Een view kan gekopieerd worden naar een nieuwe view door met rechts te klikken in het lijstje van views en
vervolgens in het popupmenu Kopiëren te kiezen. 

3.10.11 Rapporten definiëren

Rapporten kunnen worden gedefinieerd bij Extra | Definities | Rapporten. Rapportdefinities worden in het
configuratiebestand VisionReports.ini bewaard. Het Vision-rapport is standaard aanwezig. U kunt zelf onbeperkt
eigen rapporten definiëren. Een rapport kan worden gegenereerd met Bestand | Afdrukken | Rapporteren. Zie
Afdrukken en rapporteren .

De rapporten worden in tabelvorm gegenereerd. Voor elke componentsoort kan worden aangegeven welke
gegevens er in het rapport worden weergegeven. Ook kan de volgorde van de weer te geven kolommen worden
gedefinieerd. Indien Nieuw wordt gekozen, moet een naam voor dit rapport worden opgegeven. Vervolgens
kunnen de te rapporteren gegevens worden gekozen. Dit zijn invoergegevens en resultaatgegevens.

Per componentsoort (knooppunt, kabel, transformator, etc.) kunnen de gegevens, zowel van invoer als van
resultaten, worden gekozen. Soms bevinden de gegevens zich achter een verzamelnaam. Klikken op het tekentje
voor de verzamelnaam maakt alle achterliggende gegevens zichtbaar. Selecteren van een verzamelnaam betekent
selecteren van alle achterliggende gegevens.
Klik op het pijltje naar rechts om de geselecteerde gegeven(s) in het rapport op te nemen.

Rapport kopiëren
Een rapport kan gekopieerd worden naar een nieuw rapport door met rechts te klikken in het lijstje van rapporten
en vervolgens in het popupmenu Kopiëren te kiezen.

3.10.12 Optiesbestand

Het is mogelijk om meerdere optiesbestanden te hanteren, waarvan er één actueel is. Optiesbestanden hebben
een naam. Het selecteren, toevoegen en verwijderen gaat met Extra | Definities | Optiesbestand.
De bestandsnaam van de optiesbestanden is Vision_<naam>.ini.

Het is mogelijk om opties op bedrijfsniveau vast te leggen. Dat houdt in dat deze opties iedere keer bij het
opstarten van Vision op hun voorgeschreven waarden worden geïnitialiseerd. De voorgeschreven opties worden
in het opties-formulier onderstreept weergegeven. De voorgeschreven opties worden bewaard in het bestand
Vision.set.

Het is overigens wel mogelijk om tijdens een sessie de voorgeschreven opties te wijzigen, maar iedere keer dat
Vision wordt opgestart, worden de gewijzigde opties overschreven met de voorgeschreven waarden.
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De eenvoudigste manier om de voorgeschreven waarden van de opties vast te leggen is door in het bestand
Vision.ini te kopieren naar het bestand Vision.set en te plaatsen in de executable map. In dat laatste bestand
worden dan de opties die niet hoeven te worden vastgelegd, met een teksteditor, verwijderd.

Startmap

De optiesbestanden Vision*.ini, het desktopbestand Vision.dsk en de views- en rapportdefinitiebestanden worden
normaal uit de startmap gelezen en daar opgeslagen.
De startmap is de map die staat bij "Beginnen in" van de Windows-snelkoppeling, of het is gewoon de actieve
map indien Vision.exe vanuit de verkenner wordt gestart.
Bij het opstarten van Vision door een netwerkbestand in de verkenner te openen, is de locatie van de startmap
dubieus. Dit wordt verholpen indien naast de executable een bestandje Vision.cfg wordt geplaatst met de
volgende inhoud:

[Directories]
Start=<startmap>

Setmap

Het voorgeschreven-optiesbestand Vision*.set wordt normaal uit de map van de executable gelezen. Deze plaats
kan echter gewijzigd worden als naast de executable het bestandje Vision.cfg wordt geplaatst/aangevuld met de
volgende inhoud:

[Directories]
Set=<setmap>

3.10.13 Opties

De netwerkeditor, berekeningen en andere functies van Vision kunnen worden geconfigureerd met Bestand |
Opties. Zie Opties .
F11 is een graag gebruikte sneltoets hiervoor.

3.10.14 Fasevolgorde

Met behulp van deze functie kan worden vastgesteld of twee transformatoren met verschillend klokgetal in
principe parallel geschakeld kunnen worden.

Start het fasevolgordeformulier met Extra | Tools | Fasekleuren en -volg orde.

Door met de linkermuisknop op de R-, S- en T-rails te klikken, wordt een verbinding tot stand gebracht met de
primaire U-, V- en W-klemmen of de secundaire u-, v- en w-klemmen. Indien voor de secundaire R-, S- en T-rails
de klokgetallen en draairichting (volgorde R-S-T) overeenkomen, zouden de transformatoren parallel geschakeld
kunnen worden.

Door met de linkermuisknop op de labels R, S of T te klikken, kan de kleur van de rail gewijzigd worden.
Door met de linkermuisknop te dubbelklikken in naam, Unom en toelichting, verdwijnen deze items.
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3.10.15 Kabelbelastbaarheid

De maximale stroombelasting van een kabel is altijd gegeven voor specifieke omgevingsfactoren. Met behulp van
de kabelbelastbaarheidstool kan de reductiefactor voor afwijkende liggingsomstandigheden worden berekend.
Deze reductiefactoren zijn afgeleid van gestandaardiseerde tabellen in de NEN 1010.
Zie voor een uitgebreide beschrijving www.phasetophase.nl/pdf/Kabelbelastbaarheid_met_Vision.pdf.

Voor een ondergronds begraven kabel zijn de omgevingsfactoren:

· Grondtemperatuur

· Warmteweerstand van de grond

· Liggingsdiepte

· Ligging wel/niet in buis

· Aantal parallelle circuits

Voor een bovengronds geïnstalleerde kabel zijn de omgevingsfactoren:

· Luchttemperatuur

· Constructie

· Zoninstraling (wel/niet)

· Aantal parallelle circuits

Voor andere afwijkingen moet een specifieke berekening volgens IEC 60287 worden uitgevoerd.

Start het kabelbelastbaarheidsformulier met Extra | Tools | Kabelbelastbaarheid.

Het scherm bestaat uit twee delen. In het linkerdeel wordt opgegeven voor welke basisomstandigheden de
fabrikant de belastbaarheid van de kabel volgens de brochure heeft gedefinieerd. In het rechterdeel worden de
afwijkende omstandigheden ingevoerd. Het resultaat wordt uitgedrukt in de belastbaarheidsfactor en de
berekende Inom.

https://www.phasetophase.nl/pdf/Kabelbelastbaarheid_met_Vision.pdf
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Het resultaat kan worden verwerkt bij de specifieke kabels, bij Belastbaarheidsfactor.

3.10.16 Vlamboog

Tijdens een vlamboog komt een grote hoeveelheid energie vrij. Personen die op dat moment aan een installatie
werken, moeten dan ook voldoende beschermd zijn tegen mogelijke brandwonden of andere verwondingen. Deze
functie berekent de hoeveelheid energie die in een specifieke installatie op een gegeven werkafstand tot het object
kan vrijkomen. De maximale energie bepaalt de beschermingsgraad van de kleding.

Start het vlamboogformulier met Extra | Tools | Vlamboog .

Er zijn diverse benamingen voor de vlamboog, zoals arc flash, elektrische boog en lichtboog. Een vlamboog
bestaat uit een plasma: een geleidend medium voor een kortsluitstroom. Een plasma ontstaat door het
onderbreken van een stroom. Een plasma blijft net zolang bestaan als er een gelijkstroom van voldoende
stroomsterkte doorheen loopt. Bij wisselstroom dooft de vlamboog na elke nuldoorgang, maar doordat het
plasma nog aanwezig is, treedt in elke halve periode herontsteking op.

Een vlamboog kan ontstaan ten gevolge van een kortsluitstroom. Bij een vlamboog komt veel energie vrij, dat
kan leiden tot veiligheidsincidenten bij het werken aan de installatie onder spanning. De werkgever is hierom
verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, waarbij aandacht wordt besteed aan:

· procedures en werkinstructies

· vaststellen vlamboogenergie van een installatie

· afstemmen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het vaststellen van de vlamboogenergie bestaan twee Amerikaanse standaarden: IEEE 1584 en NFPA 70. Deze
standaarden zijn proefondervindelijk vastgesteld. De functie in Vision is gebaseerd op de IEEE 1584. De standaard
schrijft voor dat eerst een kortsluitstroomberekening wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt de vlamboogenergie
vastgesteld. De vlamboogenergie is afhankelijk van de kenmerken van het elektriciteitsnet, de kenmerken van de
installatie en de grootte van de vlamboogstroom door het plasma.

METHODE IEEE 1584



139

De vlamboogenergie wordt in twee stappen berekend. Eerst wordt de vlamboogstroom berekend. Met dit
gegeven wordt de vlamboogenergie berekend. De vlambooggrens (flash boundary) kan tenslotte worden
berekend voor een gegeven maximale energie die afgestemd is op de beschermingsgraad van de kleding. De
belangrijkste variabelen in de berekening zijn:

· Botte driefasenkortsluitstroom

· Systeemspanning

· Afstand tussen de geleiders

· Werkafstand

· Afschakeltijd van de beveiliging

Het model is toepasbaar voor systemen met:

· Nominale gekoppelde spanningen van 208 V tot 15 kV; voor hogere spanningen wordt de "Lee methode"
gebruikt

· Frequenties van 50 of 60 Hz

· Botte driefasenkotrsluitstroom van 700 A tot 106 kA

· (Impedantie)geaarde en ongeaarde systemen

· Standaard verkrijgbare installaties

· Afstand tussen de geleiders van 13 mm tot 152 mm

· Kortsluitingen op drie fasen.

Vaststellen van de vlamboog stroom

LS-installaties (Unom < 1000 V)

)log(00304,0)log(5588,0000526,00966,0)log(662,010 kknomnomk IGIUGUIK
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Andere installaties (Unom > 1000 V)
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waarin:

Ia     : vlamboogstroom (kA)

Ik     : driefasen botte kortsluitstroom (kA), verkregen uit een kortsluitstroomberekening

Unom : nominale gekoppelde spanning (kV)

K     : factor: -0,153 voor open configuraties of -0,097 voor gesloten configuraties

G     : afstand tussen de geleiders (mm) 

Vaststellen van de vlamboog energ ie

Installaties met Unom < 15 kV
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waarin:

E  : vlamboogenergie, voor gegeven tijd en afstand

En : vlamboogenergie, genormaliseerd voor tijd en afstand

K1 : factor: -0,792 voor open configuraties of -0,555 gesloten configuraties

K2 : factor: 0 voor niet geaarde systemen (of hoge impedantie geaard) of -0,113 voor geaarde systemen 

Cf : correctiefactor voor spanningsniveau: 1,0 for Unom > 1 kV; 1,5 for Unom < 1 kV



140

t   : tijdsduur van de kortsluitstroom (s)

D : afstand van de vlamboog tot een persoon (mm)

x  : afstandsfactor: exponent voor type installatie

Installaties met Unom > 15 kV (Lee's method)
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waarin:

Ik      : driefasen botte kortsluitstroom (kA)

Unom : nominale gekoppelde spanning (kV)

Invloed van de beveilig ing

De afschakeltijd door de beveiliging wordt beïnvloed door de beveiligingskarakteristiek en de grootte van de
kortsluitstroom. Voor bepaalde typen beveiliging leidt een lage stroom leidt tot een lange afschakeltijd. De
combinatie van lage stroom en lange afschakeltijd kan leiden tot een hoge vlamboogenergie. Het hoeft dus niet
altijd zo te zijn dat de grootste waarde van de kortsluitstroom leidt tot de hoogste vlamboogenergie. Om deze
reden moet de vlamboogberekening ook worden uitgevoerd voor een lagere kortsluitstroom en de bijbehorende
langere afschakelduur.

Grenswaarde

Het effect van de vlamboogenergie op het menselijk lichaam leidt tot:

· Verbranding

· Mechanische krachten

Door Lee is in 1982 (The other electrical hazard: electrical arc blast burns) een grenswaarde gedefinieerd waarop
een derdegraads verbranding kan optreden. Dit niveau wordt de “Curable Burn Level” genoemd en ligt op een

waarde van 1,2 cal/cm2 (5 J/cm2 ).

Vaststellen minimum afstand

De grenswaarde is bepalend voor de eisen aan de beschermwaarde van de kleding (minimum arc rating). Voor
installaties met Unom < 15 kV wordt de grenswaarde als volgt bepaald:
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Installaties met Unom > 15 kV (Lee's method)
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waarin:

EB : vlamboogenergie op de grensafstand (cal/cm2)

 

Factoren voor apparatuur en spanning sklassen
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Nominale
spanning  (kV)

Apparatuur Typerende
g eleiderafstand G

(mm)

Afstandsfactor
x

0,208 t/m 1

Openlucht 10-40 2,000

Schakelinstallatie 32 1,473

Motorveld 25 1,641

Kabel 13 2,000

>1 t/m 5

Openlucht 102 2,000

Schakelinstallatie 13-102 0,973

Kabel 13 2,000

>5 t/m 15

Openlucht 13-153 2,000

Schakelinstallatie 153 0,973

Kabel 13 2,000

3.10.17 Bovengrondse lijnen

Een bovengrondse verbinding wordt gekarakteriseerd door impedanties in de langsrichting en in de
dwarsrichting. Alle geleiders hebben in de langsrichting een weerstand en een inductie en een zogenaamde
mutuele impedantie, veroorzaakt door de elektromagnetische koppeling van de geleiders onderling. De
impedantieberekening is gebaseerd op Carson's methode voor bovengrondse (telegrafie)lijnen met retour door
de aarde.

Start het bovengrondse lijnenformulier met Extra | Tools | Boveng rondse lijnen.

Basis voor de impedantieberekening is het mastbeeld. Hierin zijn de posities van de geleiders en hun
geleidertypen opgenomen. Ook is het mogelijk bundelgeleiders te definiëren. Een eenmaal gedefinieerde
configuratie kan worden opgeslagen als <Naam>.txt.
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Geleidertype
De berekening maakt gebruik van geleidertypen, die zijn opgeslagen in het typenbestand, op het werkblad
Lineconductor. Hierin zijn opgenomen:

Naam Eenheid Omschrijving
Name Naam van het geleidertype
Unom kV Nominale spanning
Inom A Nominale stroomsterkte
R Ohm/km Specifieke wisselstroomweerstand
Lint mH/km Interne inductie van een geleider
d_ext mm Diameter over de geleider
d_int mm Interne diameter, in geval van een holle geleider

Interne inductie  
De zelfinductie van een geleider is opgebouwd uit een interne en een externe inductie. De externe inductie is
afhankelijk van de straal van de geleider. De interne inductie kan worden afgeleid uit de materiaaleigenschappen
van de geleider. Er is een relatie tussen de interne inductie, de relatieve permeabiliteit en de geometrisch
gemiddelde straal van de geleider.

De interne inductie kan worden afgeleid uit de relatieve permeabiliteit. Voor holle en solide geleiders geldt dan:
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met:

Voor holle geleiders (0<q<r):

Voor solide geleiders (q=0):

De waarde van de relatieve permeabiliteit voor een aantal materialen is hieronder gegeven.

Materiaal µ r

Copper (Cu) 1

Iron (Fe) 100-1000

Aluminium (Al) 1

Bronze 1

All Aluminium Alloy Conductors (AAAC) 0.6 – 1.3

All Aluminium Standarc Conductors (AAC) 1.0 – 1.3

Aluminium Conductor Alloy Reinforced (ACAR) 0.8 – 1.1

Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR) 0.5 – 6.5

ACSR EHS (extra high strength) 5.1 – 6.4

Allumoweld 6.8 – 8.2

EHS Cooperweld 22.3 – 35.4

Bij de berekening van de impedanties van lijnen wordt de geometrisch gemiddelde straal (GMR) gebruikt. In het
geval dat het skin-effect mag worden verwaarloosd, is de GMR gelijk aan de geometrisch gemiddelde afstand
tussen alle infinitisemaal kleine deelgeleiders in de geleiderdoorsnede. Voor een solide geleider, bestaande uit
magnetisch materiaal met een relatieve permeabiliteit µr, geldt dan:

De interne inductie kan dan als volgt uit de GMR berekend worden:

Mastbeeld
De posities van de geleiders worden weergegeven in het mastbeeld. Fasengeleiders worden met een rode stip
weergegeven; aarddraden met een groene stip. Bundelgeleiders, bestaande uit 2, 3 of 4 geleiders worden
eveneens met een enkele stip weergegeven.

Berekenen
Met deze functie worden de normale en homopolaire impedanties (Z1 en Z0) van de circuits en de mutuele

impedanties  (Z00) berekend.
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Circuits:
Naam                              Z1              Z0
                              Ohm/km          Ohm/km
-------------------- --------------- ---------------
Wit                   0,0842+0,4192j  0,2670+1,1620j
Zwart                 0,0840+0,4195j  0,2584+1,1861j

Mutuele koppelingen:
Circuit 1            Circuit 2                        Z00
                                                   Ohm/km
-------------------- -------------------- ---------------
Wit                  Zwart                 0,1787+0,7158j

Resultaten
Met deze functie kunnen de impedanties in matrixvorm worden weergegeven. Met de rechtermuisknop kan het
resultaat worden opgeslagen of gekopieerd naar Word of Excel.

Afbeelding en
Met deze functie kunnen afbeeldingen, zoals maatvoeringen van de masten, worden opgenomen en
weergegeven. Het pop-up-menu verschijnt door met de rechtermuisknop in het vlak achter Afbeelding en te
klikken.

3.10.18 Zonnepaneel

De instraling van een zonnepaneel kan berekend worden op basis van de plaatsing en de tijd.
Het vermogen van een zonnepaneel (kWp) is gespecificeerd bij 1000 W/m².

Start het zonnepaneelformulier met Extra | Tools | Zonnepaneel.
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3.10.19 Macro

Vision kent een aantal enkelvoudige berekeningen. Soms is het echter wenselijk om een berekening een aantal
keren achter elkaar te doen, met enigszins gewijzigde invoer. Om dit mogelijk te maken is Vision voorzien van
een programmeertaal: een macrotaal. Extra | Macro | Editor start de macro-editor.
Zie Macro's  en Macro-editor .

3.11 Visiconv

Om gebruik te kunnen maken van netwerkgegevens afkomstig van andere systemen, zoals geografische
informatiesystemen, kan Phase to Phase het programma Visiconv daarvoor op maat maken. Dit programma kan
netwerkdata in een bepaald formaat converteren naar Vision-netwerkbestanden. Vaak wordt de netwerkdata
aangeleverd als tekstbestanden. In een enkel geval wordt de netwerkdata rechtstreeks uit een database gehaald.
Aangezien de netwerkbestanden in tekstformaat zijn, is het mogelijk zelf een netwerkbestand te produceren,
buiten Vision om.
Het formaat van een netwerkbestand is beschreven in een document dat downloadbaar is in
www.phasetophase.nl/downloads.

Behalve deze conversiefuncties bevat Visiconv ook een aantal functies die aan Vision gerelateerd zijn, maar zo
specifiek of ad-hoc, dat ze niet in Vision opgenomen zijn.
Visiconv kan daartoe Vision-netwerkbestanden in het geheugen inlezen, bewerkingen uitvoeren en weer opslaan
als netwerkbestanden.
De laatste versie van Visiconv is downloadbaar in www.phasetophase.nl/downloads.

399 399

http://www.phasetophase.nl/downloads
http://www.phasetophase.nl/downloads


146



147

4 Opties

De netwerkeditor, berekeningen en andere functies van Vision kunnen worden geconfigureerd met Bestand |
Opties. Met deze opties kunnen voorkeurinstellingen van zowel de editor als van de berekeningen worden
aangegeven.

Het optiesformulier is snel bereikbaar via de F11-functietoets.

Een groot aantal opties voor Vision kan in dit formulier worden gedefinieerd. Het betreft instellingen voor:

· Editor

· Bestandslocaties

· Netwerk

· Berekening

· Afdrukken

· Geografie

· Netwerksleutel

Meerdere optiesbestanden
Het is mogelijk om meerdere optiesbestanden te hanteren, waarvan er één actueel is. Optiesbestanden hebben
een naam. Het selecteren, toevoegen en verwijderen gaat met Extra | Definities | Optiesbestand. Zie:
Optiesbestand .

4.1 Opties, Editor

De Editor-opties zijn als volgt ingedeeld:

· Algemeen  (taal, eenheden, kleurenschema, selecteermode, bewerken, netwerkbestand, menu)

· Tekenen  (hulpmiddelen, kleuren, symbolen)

· Presentatiedefaults  (voor alle objecten)

· Positiedefaults  (orthogonaal of diagonaal)

· Weergave  (kleuren)

· Variabelen  (omgevingsvariabelen)

4.1.1 Opties, Editor, Algemeen

Taal

Mogelijke talen zijn Nederland en Engels. Vision gaat meteen over in de gekozen taal. Bij keuze voor 'nationaal'
wordt de taal bepaald door een Windows-instelling.

147
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Netwerkbestand

Verg rendeling : Elk netwerkbestand dat geopend is, wordt voor alle andere gebruikers op
"alleen lezen" gezet, zodat niet twee verschillende gebruikers hetzelfde
bestand kunnen wijzigen.

Commentaar tonen na openen : Na het openen van een netwerk wordt automatisch het commentaar
getoond.

Verifiëren na opslaan: Het netwerkbestand wordt na opslaan nog even gelezen om te controleren
of het daadwerkelijk goed is opgeslagen.

Backup-interval : Tijdens het werken met Vision kan periodiek een backup van het huidige
netwerk gemaakt worden, door het interval in minuten groter dan nul te
kiezen. De backup-bestanden heten ~netwerk.~vnf , waarbij 'netwerk' de
naam van het huidige netwerk is. De bestanden worden geplaats in de
hiervoor opgegeven map bij bestandslocaties. Bij het normaal beëindigen
van Vision worden deze bestanden verwijderd.

Bewerken
Een aantal bewerkingsfuncties kan worden uitgeschakeld, zodat het net en de berekende resultaten worden
beveiligd:

Niet bewerken in Result mode : Een beveiliging, zodat nadat een berekening is uitgevoerd de
resultaten niet verloren gaan door een onbedoelde
bewerkingsactie. De gebruiker moet eerst bewust de edit-mode
kiezen.

Niet verplaatsen : Een beveiliging, zodat de objecten op het scherm niet per ongeluk
verplaatst kunnen worden.

Objectteksten herplaatsen bij verplaatsen : Teksten bij takken en elementen kunnen door aanvinken van deze
optie na elke verplaatsing weer op de standaardpositie worden
geplaatst. Zo niet, dan verschuiven deze teksten met de
aangrijpingspunten op de knooppunten mee.

Selecteermode

Actieve blad : Selecteren van objecten alleen op het actieve blad
Alle bladen : Selecteren van objecten op alle bladen. Dit heeft o.a. gevolgen voor de functies tracé en route

selecteren.

Muismode

Selecteren : Muis verplaatsen met ingedrukte linkermuisknop is selecteren
Scrollen : Muis verplaatsen met ingedrukte linkermuisknop is scrollen

Eenheden vermog en
Dit betreft de invoer van vermogens in de formulieren en bij uitvoer. Gebruikelijk voor transportsystemen is: MVA,
MW en Mvar. Gebruikelijk voor distributienetten is: kVA, kW en kvar.

Items in invoerformulieren
De zichtbaarheid van verschillende items in de componentformulieren kan worden ingesteld. Hierdoor kunnen de
formulieren ‘rustiger’ worden gemaakt. De zichtbaarheid van de volgende tabbladen kan worden ingesteld:

· Bijzonderheden

· Notitie

· Selectie

·

· Betrouwbaarheid

· Variaties

De keuzemogelijkheden zijn:
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· nooit

· als toegepast

· altijd

Bij ‘als toegepast’ wordt het tabblad alleen getoond als er al iets is ingevuld.

Parameter-berekening -indicatie : De labels van de parameters worden in de componentformulieren door
middel van een blauwe kleur gemarkeerd, als ze bij de snelle berekening (optioneel) gebruikt worden.

Menu
Het hoofdmenu kan iets kleiner gemaakt worden door enkele lintbladen te verbergen.

4.1.2 Opties, Editor, Tekenen

Tekenen

Fijn raster : Een raster wordt als tekenhulp weergegeven.
Grof raster : Een grof raster wordt als tekenhulp weergegeven. Definitie per

blad .
Kaartbladraster : Een kaartbladraster wordt weergegeven. Definitie per blad .
Kruisdraden bij knooppunt slepen : Tijdens het slepen van een knooppunt worden twee haaks op

elkaar staande hulplijnen weergegeven, waarmee de objecten in
het netschema uitgelijnd kunnen worden.

Objecten dikker houden bij uitzoomen : Objecten worden bij ver uitzoomen wat dikker getekend, mits een
dikte groter dan 2 is opgegeven.

Verticale teksten : De mogelijkheid om de teksten bij een tak of element verticaal
weer te geven. Dit gebeurt automatisch als de tak ook verticaal op
het scherm is weergegeven en indien de tekst zich dicht bij de tak
of element bevindt.

Kleuren
Hiermee kunnen de kleuren van de editor worden ingesteld voor geselecteerde componenten, raster en
geïsoleerde componenten (eiland).

Automatische kleuren
De kleuren die gebruikt worden in de speciale views kunnen hier opgegeven worden. Hiermee is het mogelijk om
eventuele moeilijk zichtbare kleuren uit te sluiten.

Open schakelaarsymbool
Naar keuze wordt een geopende schakelaar weergegeven met een open vierkantje, een schuine streep of met een
vlag. De symboolgrootte kan dan worden opgegeven. 
Indien het symbool een vlag is, wordt een netdeelgrens met een dubbele vlag afgebeeld.

Vermog enschakelaarsymbool
Naar keuze kan een vermogenschakelaar met een kruis of met twee punten (eventueel in combinatie met de
schuine streep voor een open schakelaar) worden afgebeeld.

Beveilig ing sindicator
Naar keuze kunnen dwarsliggende streepjes worden afgebeeld om de aanwezigheid van beveiligingen aan te
duiden.

Trafobelasting symbool
Naar keuze kan een transformatorbelasting ook alleen met een belastingspijl worden afgebeeld.

Netdeelg rens
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Naar keuze kan bij een netdeelgrens een attentiedriehoek getekend worden, met vermelding van de voedende
zijden.

4.1.3 Opties, Editor, Presentatiedefaults

Hiermee kunnen de grafische defaultwaarden voor knooppunt, tak, element, schakelaar en beveiliging, tekst,
kader, legenda en blad worden gedefinieerd. U kunt instellingen opgeven voor kleur, grootte, dikte, stijl, vorm en
tekstgrootte.

4.1.4 Opties, Editor, Positiedefaults

Met deze opties kunnen de defaultposities van nieuw te plaatsen takken en elementen worden gedefinieerd. Deze
posities kunnen daarna in de editor eventueel gewijzigd worden.

Tak

Plaatsing  tussen twee puntknooppunten
Indien beide knooppunten aan weerskanten van een nieuw te plaatsen tak een puntsymbool hebben (cirkel,
vierkant, driehoek, ruit, rechthoek), kan gekozen worden uit een defaultpresentatie die het raster volgt
(orthogonaal) of een presentatie met een schuine lijn (diagonaal), rechtstreeks tussen de twee knooppunten. In
alle andere gevallen, waarbij een van de knooppunten een lijnsymbool heeft, wordt altijd de orthogonale
presentatie gekozen.

Orthogonaal:

Diagonaal:

Element

Plaatsing  aan een puntknooppunt
Indien het knooppunt een puntsymbool heeft, kan gekozen worden uit een defaultpresentatie die het raster volgt
(horizontaal of verticaal) of een presentatie in een schuine richting (diagonaal). Als het knooppunt een
lijnsymbool heeft, wordt altijd de orthogonale presentatie gekozen.

Horizontaal, verticaal en diagonaal:

4.1.5 Opties, Editor, Weergave

Hiermee kunnen de instellingen van Beeld | Weerg ave in Edit mode en Weerg ave in Result mode voor
invoer- en resultaatafhankelijke weergave worden gedefinieerd. Alle kleuren kunnen worden gewijzigd door erop te
klikken.
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Vermog en en stroom
Indien Vermog en of Stroom is gekozen bij Symbool in Beeld | Weerg ave in Edit/Result mode, wordt het
elementsymbool vervangen door een gekleurde cirkel. De grootte van deze cirkel representeert het ingestelde of
actuele vermogen (of stroom). De Symboolg rootte bepaalt een algemene schaling voor alle cirkels.

Spanning
Indien Spanning  is gekozen bij Kleur in Beeld | Weerg ave in Edit/Result mode, worden alle objecten
gekleurd weergegeven volgens het spanningsschema, met opgegeven grenzen.

Open schakelaar
Indien Open schakelaar is gekozen bij Stijl in Beeld | Weerg ave in Edit/Result mode, wordt de lijnstijl van
alle objecten waarvan de schakelaars geopend zijn, gekozen volgens de definitie bij Stijl.
Indien Open schakelaar is gekozen bij Kleur in Beeld | Weerg ave in Edit/Result mode, wordt de kleur van
alle objecten waarvan de schakelaars geopend zijn, gekozen volgens de definitie bij Kleur.

Overig
Deze kleur wordt voor diverse toepassingen gebruikt. Een van de toepassingen betreft de presentatie van objecten
met meervoudige presentatie. Een andere toepassing betreft de presentatie van objecten die deel uitmaken van
een maas.
Indien Maas is gekozen bij Kleur in Beeld | Weerg ave in Edit/Result mode, wordt de kleur van alle takken die
deel uitmaken van een maas, gekozen volgens de definitie bij Kleur.
Indien Meervoudig e presentatie is gekozen bij Kleur in Beeld | Weerg ave in Edit/Result mode, wordt de
kleur van alle objecten die op meerdere bladen  voorkomen, gekozen volgens de definitie bij Kleur.

4.1.6 Opties, Editor, Variabelen

Omgevingsvariabelen kunnen hier gedefinieerd worden met naam en waarde.

De variabelen kunnen door middel van hun naam tussen procentjes gebruikt worden in:

· de waarde van een bijzonderheid.

· de bestandsnaam van een metingenbestand van een meetveld.

4.2 Opties, Bestandslocaties

Objecttypenbestand(en)
Een of twee objecttypenbestanden. Zie ook: Type

Netwerkbestanden
De default map van de netwerkbestanden. Zie ook: Netwerkbestand

Mag azijnbestanden
Locatie van de bestanden die de in het magazijn  opgeslagen netwerkfragmenten bevatten.

Macrobestanden
De default map van de macrobestanden. Zie ook: Macro's

Tijdelijke bestanden
Een map waar tijdelijke bestanden worden geplaatst.

Backup-bestanden
De map van de door Vision periodiek aangemaakte backup-netwerkbestanden. 

Archiefbestanden
De map van de door Vision opgeslagen netwerkbestanden met Bestand, Verzenden, Naar archief.
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Dossierbestanden
De map van de door Vision opgeslagen netwerkbestanden met Bestand, Verzenden, Naar dossier.

Bedrijfsinfobestand
RTF-bestand waarin de Vision-beheerder mededelingen doet.

Stationafbeelding bestanden
Map voor afbeeldingen van stations. Zie ook: Knooppunt .

Meetveldenafbeelding bestanden
Map voor afbeeldingen van (metinggrafieken) van meetvelden.

Type-afbeelding bestanden
Map voor afbeeldingen van railtypen. Zie ook: Knooppunt .

0,1 Hz-meting en
Map voor 0,1 Hz-metingbestanden, die via het kabelformulier, tabblad Plaatsbepaling  kunnen worden getoond.

Gaia-netwerkbestanden
Map voor de Gaia-netwerkbestanden, die via het knooppuntformulier, tabblad Specials, Gaia kunnen worden
geopend met Gaia.

Notitiebestand
Naam van een notitie-importbestand, dat na het openen van een netwerk automatisch wordt geïmporteerd. Het is
een tekstbestand met drie tabgescheiden kolommen: knooppuntnaam en knooppuntID om op te zoeken en
notitie om te zetten.

Info
Ter informatie de locaties van het programma, het optiesbestand en het Helpbestand.

4.3 Opties, Netwerk

OBJECTDEFAULTS

De instelling bij Belastbaarheid zorgt ervoor dat van nieuw ingevoerde kabels de maximale
stroombelastbaarheid default gelijk is aan Inom0 (lucht) of Inom1/2/3 (voor G1/G2/G3).

STANDAARDTRENDS

Een of meerdere profielen en groeien, die bij het creëren van een nieuw netwerk automatisch worden toegevoegd.

4.4 Opties, Berekening

De berekeningsopties zijn als volgt ingedeeld:

· Algemeen (basisvermogen, frequentie, link-impedantie, geleidertemperatuur, kleurindicatie)

· Grenzen (spanning, belastinggraad (normale situatie/storingssituatie), belastbaarheid verbindingen)

· Loadflow (geavanceerd)

· Kosten (verliezen, rente en belastingsfactor)

· Betrouwbaarheid (hersteltijden)

· Beveiliging (berekeningsstappen, foutweerstanden)

· IEC 61363

· Vlamboog (IEEE 1584 of Box test)

· Netanalyse (berekeningsstappen, foutsoortaandeel, weigeren schakelaars)
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· Macro (begrenzing aantal iteraties en doorlooptijd)

· Pseudomonitor

· Foutplaatslokalisatie

· Transportanalyse

Alg emeen

Basisvermog en
Met het basisvermogen Sbasis worden alle opgegeven vermogens voor de berekening genormeerd naar waarden
in pu. De waarde van Sbasis moet aangepast zijn aan de vermogens die in het netwerk voorkomen. Een exacte
formule is niet te geven. De defaultwaarde van 10 MVA zal in het algemeen voldoen. Als richtlijn kan Sbasis
gekozen worden als geschat gemiddelde van gevraagde en geleverde vermogens op de knooppunten. Als
benadering kan daarbij gekozen worden uit bijvoorbeeld 1, 10, 100 en 1000 MVA voor respectievelijk LS-
distributie, MS-distributie, MS-transport en HS-transportnetten.

Frequentie
Hiermee kan de frequentie van het te berekenen netwerk worden ingesteld. De frequentie heeft invloed op enkele
reactieve componenten, namelijk kabels, spoelen en condensatoren.

Linkimpedantie
1 µ  tot 10 m .

Geleidertemperatuur
De geleiderweerstand is opgegeven bij een specifieke geleidertemperatuur. Voor de kabels is dit vastgelegd in het
typenbestand. Voor de verbindingen is dit vastgelegd in het invoerformulier. 
De geleiderweerstand voor loadflow en storing sequentieel wordt berekend voor de temperaturen die hier zijn
vastgelegd. Deze optie staat standaard aan met het vinkje bij Toepassen. Door het vinkje bij Toepassen weg te
halen, wordt gerekend met de weerstand zoals die in het typenbestand is gespecificeerd.
In de IEC 60909-berekening wordt voor berekening van Ik"max altijd uitgegaan van een temperatuur van 20 °C.

Kleurindicatie
Knooppunten, takken en elementen kunnen na een berekening bij het overschrijden van grenzen in kleur worden
weergegeven. De attentiekleur wordt gebruikt door diverse berekeningen.
Zie ook: Beeld .

Complexe notatie
Het formaat van complexe getallen in de rapporten en gedetailleerde resultaten.

Grenzen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen grenzen voor een "normale situatie" en grenzen voor een
"storingssituatie". De grenzen voor een normale situatie liggen dichter bij de nominale waarden dan grenzen
voor een storingssituatie. Deze grenzen worden voor diverse doelen gebruikt, afhankelijk van de berekening.
De grenzen voor knooppunten kunnen voor vier vaste spanningsniveau's afzonderlijk worden gedefinieerd: LS
(kleiner dan 1 kV), MS (tussen 1 en 30 kV), TS (tussen 30 en 100 kV) en HS (groter dan 100 kV).
De belastingsgrenzen voor GPLK-kabels, niet-GPLK-kabels, verbindingen, transformatoren en elementen kunnen
afzonderlijk worden gedefinieerd. Deze grenzen worden voor diverse berekeningen gebruikt.
Indien in de views Dunste kabeldeel is gekozen, wordt de typenaam van het dunste kabeldeel weergegeven,
samen met de nominale stroom (Inom') en deze stroom vermenigvuldigd met de (niet)GPLK-waarde van Bmax

voor de storingssituatie.

Belastbaarheid van verbinding en
Het is mogelijk om voor de indicatie van de belastbaarheid van een verbinding, bijvoorbeeld een
hoogspanningslijn, te kiezen uit drie stroomwaarden. Hiermee kan bijvoorbeeld de invloed van het seizoen
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(zomer/winter) op de maximale belastbaarheid worden ingesteld. Dit geldt overigens niet voor de kabels, waar de
keuze voor de belastbaarheid per kabeldeel moet worden gespecificeerd.

Presets
Dit zijn zeven presets, die in diverse berekeningen gebruikt kunnen worden.
Een preset bestaat uit vier belastingspercentages en een transformatorregelingtaktiek.

Loadflow

Dit zijn enkele geavanceerde opties, om de loadflow "er doorheen te helpen", als de loadflow niet oplost. Deze
opties worden niet opgeslagen in het optiesbestand.

Kosten

Hier kunnen kostengerelateerde gegevens worden gespecificeerd betreffende verliezen (bedrijfstijd en prijzen),
rente en loadfactor.
Zie ook: Kosten .

Betrouwbaarheid

Hier kunnen parameters voor de betrouwbaarheidsberekening worden gespecificeerd. Onder andere tijden voor
het herstelproces.
Zie ook: Betrouwbaarheid .

Beveilig ing

Aantal berekening sstappen : het aantal equidistante plaatsen in een kabel of verbinding, waar Vision
een fout aanbrengt voor zowel de simulatie- als de
selectiviteitsberekening. Een optie is opgenomen om ook vlakbij de
knooppunten een kortsluiting in de kabel of verbinding te simuleren, op
respectievelijk 1% en 99% van de lengte.

Selectiviteit, 
   Foutweerstanden : de reeks weerstanden waarmee kortsluitingen worden aangebracht voor

het berekenen van de selectiviteitsgrafieken.
Selectiviteit, 
   Invloed elementbeveilig ing en : bepaalt of het uitschakelen van beveiligingen in elementen al dan niet een

invloed heeft op de vaststelling van de selectiviteit.
Zie ook: Beveiliging .

IEC 61363

Hier kunnen parameters voor de IEC 61363-berekening worden gespecificeerd.

Vlamboog

Hier kunnen parameters voor de vlamboogberekening worden gespecificeerd.

Netanalyse
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Spanningsdipanalyse en beveiligingsanalyse

Aantal berekening sstappen : het aantal equidistante plaatsen in een kabel of verbinding, waar Vision
een fout aanbrengt voor de spanningsdipberekening en
beveiligingsanalyse. Een optie is opgenomen om ook vlakbij de
knooppunten een kortsluiting in de kabel of verbinding te simuleren, op
respectievelijk 1% en 99% van de lengte.

Foutsoortaandeel : een reeks van getallen, waarmee de gebruiker de weging aangeeft voor
de foutsoort tegenover alle mogelijke kortsluitingen, die gesommeerd
zijn in de faalfrequenties.

Beveiligingsanalyse

Foutweerstanden : waarden voor de weerstand op de foutplaats. Naar keuze 0 Ohm en twee
additionele weerstandswaarden. De tweede additionele waarde wordt niet
bij kabels gebruikt. Deze tweede additionele waarde wordt verdubbeld in
de berekening van eenfasefouten.

Weig erniveau : het niveau van sequentieel weigerende beveiligingen (analyse van 0, 1 of 2
weigerende schakelaars).

Sig nalering : mogelijkheid om grote laatste uitschakeltijden te signaleren.
Rapporteren : keuze van rapportage-items.

Storingsanalyse

Maximaal aantal 
schakelhandeling en : het maximale aantal schakelhandelingen dat is toegestaan voor herstel.
Grenzen : bij het omschakelen worden de normale grenzen of de storingsgrenzen

uit de opties gebruikt.
Ten koste van overbelasting : bij het herstellen wordt tijdens het omschakelen overbelasting

toegestaan. Indien aangevinkt, krijgt het herstellen prioriteit op het
voorkomen van overbelasting.

Ten koste van overspanning : bij het herstellen wordt tijdens het omschakelen overspanning
toegestaan. Indien aangevinkt, krijgt het herstellen prioriteit op het
voorkomen van overspanning.

Ten koste van onderspanning : bij het herstellen wordt tijdens het omschakelen onderspanning
toegestaan. Indien aangevinkt, krijgt het herstellen prioriteit op het
voorkomen van onderspanning.

Ten koste van netdeelg rensschakelen : bij het herstellen wordt tijdens het omschakelen netdeelgrensschakelen
toegestaan. Indien aangevinkt, krijgt het herstellen prioriteit op het
voorkomen van netdeelgrensschakelen.

Macro

Hiermee kan een begrenzing worden ingebouwd, voor het geval een macroberekening onbedoeld in een
oneindige lus terechtkomt. Ook kan een begrenzing worden opgenomen voor het geval een macroberekening te
lang zou duren. De instelmogelijkheden zijn:

Maximaal aantal iteraties (while en repeat) : het maximaal aantal keren dat eenzelfde lus doorlopen wordt,
Maximale uitvoering stijd : de maximale rekentijd dat een macro mag duren. Indien een

waarde van 0 is gespecificeerd, wordt op dat punt geen controle
uitgevoerd. 

Zie ook: Macro's .399
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Pseudomonitor

Aantal iteraties
Het aantal iteraties dat wordt toegepast om de metingen kloppend te krijgen.

Maandelijkse maximale waarde bewaren in meting en van meetveld
De maximale maandwaarden worden automatisch toegevoegd aan de metingen van een meetveld.

Extreme netwerken opslaan
De vijf tijdstippen waarop een uiterste waarde werd bereikt, worden als netwerkbestand opgeslagen.

Zie ook: Pseudomonitor .

4.5 Opties, Afdrukken

De opties worden gebruikt voor het grafisch afdrukken  van het netwerkschema.

Item Omschrijving
Buitenmarges Printmarges in cm
Binnenmarge Afstand van de objecten tot het kader, in % van het kader
Kleur Het netwerk wordt naar keuze in kleur of altijd zwart afgedrukt
Automatische oriëntatie Bij het afdrukken wordt het netwerk altijd optimaal uitgevuld geprint en niet op de

vooraf door de gebruiker ingestelde standaard staande of liggende oriëntatie
Dikkere lijnen bij dikte 1 De lijnen in een groot netwerk worden niet te dun (waardoor onzichtbaar) afgedrukt
Voettekst Afdruk van gegevens over het net en bijbehorend commentaar in een kader onderaan

de afdruk
Breedte Breedte van de voettekst als percentage van de totale breedte
Breedte/hoogte Hoogte van de voettekst in verhouding tot de breedte
Item 1 .. 5 5 items, te kiezen uit een lijst

Afdrukken naar een bestand
Bij het printen van meerdere bladen naar een bestand, komen alle bladen in één bestand als de oriëntatie niet
automatisch is. Als de oriëntatie wel automatisch is, komen alle bladen in separate bestanden.

Item
De 5 items kunnen worden gekozen uit een lijst. De items worden geplaatst in de voettekst van de afdruk, in 5
vakken van links naar rechts. De breedte van elk vak kan worden gedefinieerd in procenten. Gekozen kan worden
uit onderstaande items.

Item Omschrijving
Phase to Phase-logo wordt in de voettekst afgedrukt
afbeelding 1) afbeeldingbestand (*.bmp, *.jpg, *.emf) 
tekstbestand 1) tekstbestand (*.txt)
netwerkbestandsnaam naam van het netwerkbestand
bestandsnaam+datum naam van het netwerkbestand + datum + tijd
naam+datum+versie naam van het netwerkbestand + datum + tijd + Vision versienummer
naam+datum+comm. naam van het netwerkbestand + datum + tijd + netwerkcommentaar
netwerkcommentaar Ingevuld bij Toepassing smenu | Voorbereiden | Commentaar 
extra commentaar op te geven voor het afdrukken
bladnaam en -
commentaar

bladnaam en commentaar behorend bij het blad

berekeningsinfo informatie na uitvoeren van een berekening
naam+datum+instelling naam van het netwerkbestand + datum + jaar/variant/scenario/variatiedatum
netwerkeigenschappen netwerkeigenschappen: klant, project, datum, enz.

1) Bij keuze voor afbeelding of tekstbestand verschijnt de bestandsdialoog na klikken in het Bestand- veld.
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4.6 Opties, Geografie

Het netwerk kan op een geografische ondergrond getoond worden. Onder Algemeen kan worden gespecificeerd
welke selecties van objecten getoond worden. Ook kan worden aangegeven of tussenpunten en moffen getoond
moeten worden. De ondergrond kan zijn:

· Kaarten: een bitmap-afbeelding, waarvan de coördinaten van de hoekpunten vastgelegd zijn. De coördinaten
kunnen naar keuze in het Rijksdriehoek-stelsel of in decimale geografische graden gegeven zijn. De grootte van
de ondergrond is vastgelegd in de grafische eigenschappen van de bitmap-afbeelding.

· Google Earth: knooppunten, kabels en moffen worden via een kml-bestand in Google Earth getoond.

Kaarten (bitmap)
De geografische ondergrond moet eerst gedefinieerd zijn. In de opties kunnen de bestanden van de kaarten
(alleen bitmap-afbeeldingen) opgegeven worden met de X- en Y-coördinaten van hun hoekpunten. De parameters
X1 en Y1 representeren het hoekpunt linksboven en de parameters X2 en Y2 het hoekpunt rechtsonder.
Onderstaand voorbeeld toont een kaartdefinitie in decimale geografische coördinaten (Map 1) en een
kaartdefinitie in Rijksdriehoekscoördinaten (Map 2). Zie ook: Extra, Geografie .

Attribuut Omschrijving
Naam Naam van de grafische afbeelding, tijdens het gebruik
Bestandsnaam Volledig pad en naam van het bitmap-bestand
X1, Y1 X- en Y- coördinaat van het punt linksboven op de grafische ondergrond
X2, Y2 X- en Y- coördinaat van het punt rechtsonder op de grafische ondergrond

De coördinaten zijn ofwel in het Rijksdriehoek-stelsel of in decimale geografische graden gegeven.

4.7 Opties, Netwerksleutel

Hier kan worden opgegeven of Vision gebruikt maakt van de netwerksleutel of de licensing service. Toch kijkt
Vision altijd eerst of er een PC-sleutel aanwezig is en gebruikt deze, voorzover geldig. Zie Hardwaresleutel .
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5 Componenten en parameters

Een netwerk is gedefinieerd door de samenschakeling van objecten en hun parameters. Vision kent een aantal
objectsoortgroepen. Zie:

· Knooppunt

· Tak

· Element

· Schakelaar en beveiliging

· Overig

Definitie van eig enschappen (attributen)
Alle objecten worden gespecificeerd via invoerformulieren, met diverse tabbladen. Op deze tabbladen worden
onder andere alle elektrische eigenschappen ingevuld.
Voor de meeste objecten zijn typen  gedefinieerd. Van deze objecttypen zijn de elektrische eigenschappen van
tevoren vastgelegd, zodat de gebruiker die niet steeds hoeft in te vullen.
Vijf tabbladen komen bij alle objecten voor. Deze tabbladen zijn Bijzonderheden, Notitie, Presentatie
(grafisch), Selectie en Variaties.

Bijzonderheden
Bij alle objecten kunnen een of meerdere bijzonderheden  worden ingevuld. Een bijzonderheid bestaat uit een
Kenmerk en een Waarde.

Notitie
Bij bijna alle objecten kan een notitie  toegevoegd worden. Deze notitie wordt in een geel kadertje bij het object
getoond. De grootte is onafhankelijk van het zoomniveau. 

Presentatie
De grafische presentatie van elk object kan hier gedefinieerd worden. Zie ook Presentatie van objecten .

Selectie
Een object kan in een of meerdere selecties  worden opgenomen.

Variaties
Een object dat niet in de basissituatie voorkomt, maar alleen in een variant vanaf een specifieke datum, is een
Variant-object. Dit wordt aangegeven op het tabblad Variaties middels een vinkje bij Variant-object. Het
object is dan een variant-object geworden. Indien het object nog niet in een variant is opgenomen, zal het na het
aanvinken van Variant-object in de standaardweergave niet meer zichtbaar zijn.

In het formulier wordt tevens aangegeven in welke variant het object voorkomt en op welke datum het object in of
uit bedrijf wordt genomen. Actieve variant-items worden geselecteerd weergegeven.
In het formulier wordt tevens aangegeven in welk scenario het object voorkomt en eventueel op welke datum de
wijziging plaats vindt. Actieve scenario-items worden geselecteerd weergegeven.
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5.1 Knooppunten

Een knooppunt vertegenwoordigt een rail of een onderstation. Op een knooppunt kunnen takken (verbindingen,
transformatoren, kabels, etc.) en elementen (belastingen, motoren, generatoren, etc.) worden aangesloten.
De knooppunten bepalen de nominale spanning in het netwerk. Knooppunten met gelijke nominale spanning
mogen zonder tussenkomst van een transformator worden verbonden met een link, kabel, verbinding of
smoorspoel.

Het toevoegen van een knooppunt kan op twee manieren:
1. Klik met links in het werkvlak en kies Invoeg en | Knooppunt | Knooppunt in het hoofdmenu.
2. Klik met rechts in het werkvlak en kies Knooppunt in het popup-menu.

Zie:

· Knooppunt

· Gelijktijdigheid

· Railsysteem

5.1.1 Knooppunt

Een knooppunt is een rail.

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van het knoooppunt
Unom Unom 1) kV Nominale spanning
Gelijktijdigheid van
belastingen

1  Gelijktijdigheidsfactor van aanwezige belasting(en)

ID  2)  Identificatie
Korte naam   Korte naam
Functie Functie

1)   Bij het verlaten van een knooppuntformulier met OK wordt Unom als defaultwaarde bewaard
2)   Bij het verlaten van een knooppuntformulier met OK wordt gewaarschuwd als het ID niet uniek is

Naam
Kies bij voorkeur verschillende namen voor de knooppunten.

ID
Naast de naam kan het ID worden gebruikt voor de identificatie van het knooppunt, bestaande uit maximaal 25
tekens. Deze identificatie wordt ook gebruikt bij het importeren of exporteren van netwerkgegevens.

In het knooppuntformulier wordt op het tabblad Geog rafie een foto van het station getoond als ID .jpg of
ID \ID .jpg of Regio \ID .jpg of Regio \ID \ID .jpg overeenkomt met de naam van een jpg-afbeeldingsbestand in de

map met stationsafbeeldingen, die opgegeven is in de Opties,  bij Bestandslocaties. Door op de afbeelding te
klikken wordt deze geopend met het in Windows gekoppelde programma.

In het knooppuntformulier wordt op het tabblad Alg emeen een reeks afbeeldingen getoond als ID _*.jpg of
ID\*.jpg of Regio\ID _*.jpg of Regio\ID\*.jpg overeenkomt met de naam van een jpg-afbeeldingsbestand in de
map met stationsafbeeldingen, die opgegeven is in de Opties,  bij Bestandslocaties. Het sterretje (*) in de
naamreferentie is een wildcard-symbool. Met de pijltjes-knoppen kan door de reeks met afbeelingen worden
gebladerd. Door op de afbeelding te klikken wordt deze geopend met het in Windows gekoppelde programma.
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Unom

Met Unom wordt de nominale bedrijfsspanning bedoeld (bijvoorbeeld 380 kV, 110 kV of 10 kV). Deze Unom kan

gewijzigd worden zolang het knooppunt niet is verbonden met een ander knooppunt.
Bij het verlaten van een knooppuntform met OK wordt Unom als defaultwaarde bewaard.

Er is een mogelijkheid om de nominale knooppuntspanningen collectief te wijzigen. Als de knooppunten door
middel van kabels, verbindingen, smoorspoelen of links met elkaar verbonden zijn, is het alleen mogelijk om alle
verbonden knooppunten tegelijk collectief te wijzigen via Bewerken | Collectief | Knooppunt. Indien de
knooppunten met transformatoren zijn verbonden, geldt de regel dat de spanningen van transformatorwikkeling
en knooppunt niet meer dan 20 % van elkaar mogen afwijken.

Gelijktijdig heid
Voor elk knooppunt kan een gelijktijdigheidsfactor worden opgegeven waarmee de op het knooppunt aanwezige
(transformator)belastingen (P en Q) worden vermenigvuldigd.
Zie ook: Gelijktijdigheid

Rail

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Railtype
Unom 0 kV Nominale spanning (niet voor berekeningen)
Inom 0 A Nominale stroom
Ik,dynamisch 0 kA Toelaatbare dynamische kortsluitstroom
Ik,thermisch 0 kA Toelaatbare thermische kortsluitstroom
bij 1 s Tijdsduur voor de gedefinieerde toelaatbare thermische kortsluitstroom 

Type
In het knooppuntformulier wordt op het tabblad Rail een foto van het railtype getoond als de naam van het

railtype .jpg of railtype _*.jpg of railtype \*.jpg overeenkomt met een jpg-afbeeldingsbestand in de type-
afbeeldingenmap die opgegeven is in de Opties, bij Bestandslocaties. Door op de afbeelding te klikken wordt
deze geopend met het in Windows gekoppelde programma.

In het knooppuntformulier worden via de knop Installatieschema op het tabblad Rail een of meerdere pdf-

bestanden geopend als ID\*.pdf of Regio\ID\*.pdf overeenkomt met de naam van een pdf-bestand in de map
met stationsafbeeldingen, die opgegeven is in de Opties,  bij Bestandslocaties.
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Dynamische kortsluitstroom
De mechanische (dynamische) belasting van de installatie van het knooppunt wordt bepaald door de maximale
amplitude van de kortsluitstroom (Ip). Deze amplitude wordt berekend met de IEC 60909-berekening. Het

berekeningsresultaat wordt vergeleken met de gedefinieerde toegestane dynamische kortsluitstroom. Dit komt tot
uitdrukking in de kleurenindicatie.

Thermische kortsluitstroom
De thermische belasting van de installatie van het knooppunt wordt bepaald door de subtransiënte (of
aanvangs-) kortsluitstroom (Ik"). Deze kortsluitstroom kan zowel met de IEC 60909-berekening als met de

sequentiële storingsanalyse worden berekend. Het berekeningsresultaat wordt vergeleken met de gedefinieerde
toegestane thermische kortsluitstroom. Hieruit wordt de toegestane kortsluittijd (tmax) berekend.

Diversen

Installatie
De gegevens van de installatie zijn alleen noodzakelijk voor de vlamboogberekening.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type
Star geaard niet
Geleiderafstand mm
Persoonsafstand mm
Ingesloten positie niet
Elektrodeconfiguratie
Hoogte mm
Breede mm
Diepte mm
Lichtboogbeveiliging niet
Kb
Kp
Kt

Velden
De velden van een knooppunt kunnen op dit blad gedefinieerd worden. De volgorde moet corresponderen met de
echte volgorde van de velden op de railstructuur.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam Naam van het veld
Soort Soort
Naar Aanduiding waar de tak in het veld naar toe gaat
Type Type, t.b.v. de vlamboogberekening
Geleiderafstand mm De geleiderafstand als deze afwijkt van de railgeleiderafstand
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Elektrodeconfiguratie Horizontaal/verticaal; gesloten/open
Hoogte mm Hoogte van het compartiment
Breede mm Breedte van het compartiment
Diepte mm Diepte van het compartiment
Informatie Aanvullende informatie

Toonfrequentbron
Met de toonfrequentloadflow kan de verspreiding van toonfrequentsignalen door een netwerk geanalyseerd
worden. Zie Harmonischen . Een of meerdere toonfrequentbronnen kunnen in het netwerk geplaatst worden.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Frequentie 0 Hz Frequentie van de toonfrequentzender
Spanning 0 % Relatieve spanning van het toonfrequentsignaal ten opzichte van de nominale

spanning
Hoek niet graden Hoek van het toonfrequentsignaal ten opzichte van de loadflowspanning

Los aardpunt
Een knooppunt kan een los aardpunt bevatten, dat als één gezamenlijk aardpunt dient voor sterpunten van
meerdere componenten. Zo kunnen de sterpunten van een sychrone generator en motor, condensator, spoel,
nulpuntstransformator en gewone transformator hierop aangesloten worden. Dit heeft gevolgen voor de
berekeningen van kortsluitingen met aardcontact. In het scherm kan de aardingsimpedantie worden
gespecificeerd.
Indien een element of transformator gebruik maakt van het losse (externe) aardpunt, moet dat bij het betreffende
element op het tabblad Aansluiting  worden gespecificeerd.

Klant
Dit zijn informatieve gegevens over een eventuele klant.

Raildifferentiaalbeveilig ing
Dit is een raildifferentiaalbeveiliging. Alle betrokken vermogenschakelaars moeten opgesomd worden. Alle
betrokken vermogenschakelaars zullen ook uitschakelen.
Er is geen correctie voor richting en overzetverhouding: de som van de stromen moet normaal nul zijn. Zie voor
de werking verder Differentiaalbeveiliging .

Grenzen
De spanningscontrole kan uitgezet worden of er kunnen alternatieve grenzen zijn.

Icoon
Een korte tekst kan in een puntsymmetrische vorm nabij het knooppunt in het schema worden getoond. Tekst,
tekstkleur, achtergrondkleur, vorm en grootte zijn instelbaar.

Gaia
Een Gaia-netwerk van het knooppunt kan geopend worden in Gaia. De naam van de gnf moet overeenkomen met
het ID of de naam van het knooppunt. De root van de Gaia-netwerkbestanden moet ingevuld worden in de opties
bij Bestandslokaties, Specifiek. In deze hoofdmap mogen mappen voorkomen.
Als een IEC 60909-berekening is uitgevoerd, worden de berekende symmetrische kortsluitstromen weggeschreven
c.q. bijgewerkt in het bestand kortsluitstromen.txt.
Als in het Gaia-netwerk een knooppunt voorkomt met een naam en/of ID uit het kortsluitstromenbestand en er zit
een netvoeding aan, dan wordt de Ik"nom op de waarde uit het bestand gezet.

Geog rafie

Parameter Default Eenheid Omschrijving
X 0 m of graden Geografische X-coördinaat
Y 0 m of graden Geografische Y-coördinaat
Slecht bereikbaar niet Station liever niet bezoeken

(t.b.v. netopeningoptimalisatie)

Met behulp van de geografische coördinaten kan het netwerk op een geografische ondergrond worden
geprojecteerd. Zie Geografie .
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Met behulp van de button Goog le Maps kan direct naar de weergave van de locatie van het station worden
gesprongen met behulp van de webapplicatie Google maps.

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat het knooppunt faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat het knooppunt in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Verremelding van status niet Aanwezigheid van verremelding van knooppuntstatus

De aanwezigheid van verremelding heeft invloed op de tijdsduur voor het lokaliseren van de storing (kort/lang).

MODELLERING

Loadflow en storing  sequentieel
Voor alle op een knooppunt aanwezige (transformator)belastingen wordt voor loadflowberekening en sequentiële
storingsanalyse de belasting gecorrigeerd met de gelijktijdigheidsfactor.

   Pbelasting,berekening = Gelijktijdigheid * Pbelasting

   Qbelasting,berekening = Gelijktijdigheid * Qbelasting

Hierbij worden de waarden van Pbelasting en Qbelasting berekend uit de waarden van Schaling  en Groei uit de

belastinggroei :

   Pbelasting = Schaling(jaar) * f(Groei, jaar) * Pgespecificeerd

   Qbelasting = Schaling(jaar) * f(Groei, jaar) * Qgespecificeerd

IEC (60)909
Omdat belastingen bij een IEC (60)909-berekening buiten beschouwing worden gelaten, is de
gelijktijdigheidsfactor hiervoor niet van toepassing.
Ten behoeve van de kleurindicatie wordt de verhouding Ip/Ik,dynamisch bepaald.
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5.1.2 Railsysteem

Knooppunten kunnen gecombineerd worden tot een railsysteem. Een railsysteem is een verzameling van een of
meerdere knooppunten. De afzonderlijke knooppunten blijven gewoon bestaan. De voordelen van het railsysteem
zijn:

· de knooppunten en bijbehorende verbindingen kunnen als één station tegelijkertijd verplaatst worden, behalve
als Tijdelijk grafisch ontkoppeld  in het railsysteemformulier is aangevinkt.

· de takken en elementen kunnen eenvoudig direct op de juiste rails geschakeld worden

· de railkeuze is compact weergegeven.

Het railsysteem kan worden gedefinieerd door de betreffende knooppunten te selecteren en vanuit het menu te
kiezen Invoeg en | Knooppunt | Railsysteem. Hierbij gelden voor de knooppunten van het railsysteem de
volgende uitgangspunten en beperkingen in de netwerkeditor:

· de knooppunten moeten de vorm van een verticale of horizontale lijn hebben

· de knooppunten moeten dezelfde orientatie hebben (alle verticaal of alle horizontaal)

· de knooppunten mogen in horizontale en verticale richting niet meer dan 8 gridpunten van elkaar verwijderd
zijn.

Onderstaande figuur illustreert dit. De knooppunten A, B en C kunnen gecombineerd worden tot een railsysteem.
Knooppunt D kan niet daarbij gecombineerd worden, want dat ligt meer dan 8 gridpunten van het verste
knooppunt A af. 

Een railsysteem kan worden opgeheven door het te verwijderen me: Start |
Bewerken | Verwijderen | Railsysteem. Hiervoor moeten dan wel eerst alle knooppunten van het railsysteem
geselecteerd zijn.
Alleen losse knooppunten kunnen gecombineerd worden tot een railsysteem. Het is niet mogelijk een railsysteem
met een knooppunt uit te breiden tot een groter railsysteem. In dat geval moet eerst het oorspronkelijke
railsysteem verwijderd worden.
Een railsysteem kan alleen worden uitgebreid met een ander knooppunt door het eerst te verwijderen en daarna
opnieuw te definiëren.

Aanbreng en nieuwe tak
Een tak kan worden aangebracht door één van de rail van het railsysteem te selecteren. Indien de tak naar een
ander railsysteem loopt, moet van dat railsysteem ook maar één rail geselecteerd zijn.

Railkeuze
Een link  aan een railsysteem kan op het tabblad Aansluiting  van het invoerformulier van de link worden
gekozen als:

· railkiesbaar, 

· niet railkiesbaar of 

· vast. 
Elke andere tak (kabel, verbinding, transformator, etc) is altijd railkiesbaar.
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In het formulier van het railsysteem kan een naam worden opgegeven en kunnen de schakelstanden worden
gewijzigd. Het formulier kan worden opgeroepen door vlak naast een rail met rechts te klikken. Ook met Start |
Bewerken | Railsysteem of met de toetscombinatie Ctrl-Alt-R. Hiertoe moet tenminste een van de knooppunten
van het railsysteem geselecteerd zijn. Voor het wijzigen van de schakelstanden geldt het volgende:

· een open cirkel representeert een open railkeuzeschakelaar

· een gesloten cirkel representeert een gesloten railkeuzeschakelaar

· er kan per tak of element maar een railkeuzeschakelaar gesloten zijn

· aanklikken van een open schakelaar sluit deze, terwijl een andere gesloten schakelaar dan geopend wordt

· aanklikken van een gesloten schakelaar opent deze, zodat de tak of element van het railsysteem gescheiden
wordt.

Met behulp van de speciale view Beeld | Weerg ave | Kleur | Eiland kan eenvoudig worden bekeken of de
railkeuze leidt tot isolatie van knooppunten.

5.2 Takken

Een tak verbindt twee of drie knooppunten. De te verbinden knooppunten moeten dezelfde nominale spanning
hebben, tenzij de tak een transformator is. Alleen een driewikkelingstransformator verbindt drie knooppunten.

De tak wordt aangebracht door twee (of drie) knooppunten te selecteren en met Invoeg en | Takken een tak te
definiëren.

Aan elke tak kan een veld worden worden toegewezen. De velden moeten gedefinieerd zijn bij het betreffende
knooppunt.
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Zie:

· Verbinding

· Link

· Kabel

· Smoorspoel

· Transformator

· Speciale transformator

· Driewikkelingstransformator

· Mutuele koppeling

5.2.1 Verbinding

Een verbinding is het model voor een driefasen (hoogspannings)lijn of een andere verbinding tussen twee
knooppunten, waarvan niet de typegegevens bekend zijn maar wel de elektrische eigenschappen.
Een verbinding bestaat uit een of meerdere seriële verbindingdelen, waarbij een omschrijving kan worden
opgegeven. Een verbindingdeel heeft drie waarden voor Inom. In de algemene berekeningsopties kan de keuze
gemaakt worden.

Bij een verbinding moeten de nominale spanningen van beide knooppunten gelijk zijn.

PARAMETERS

Alg emeen

In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars aan weerszijden van de verbinding worden gewijzigd.

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de verbinding
Weerstandsymbool Weerstandsymbool in het schema
Netdeelgrens Scheiding van delen van het netwerk die door verschillende netvoedingen of transformatoren worden gevoed
Voeding links Naam van het voedende object aan de zijde van het van-knooppunt
Voeding rechts Naam van het voedende object aan de zijde van het naar-knooppunt

De verbinding loopt van het Van-knooppunt naar het Naar-knooppunt. Het Van-knooppunt en Naar-
knooppunt kunnen worden verwisseld met behulp van het knopje <>.

Een verbinding is samengesteld uit één of meerdere verbindingdelen. Voor elk verbindingdeel kan een naam
opgegeven worden. Meerdere verbindingdelen kunnen worden toegevoegd met de knoppen Toevoeg en
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(achteraan de lijst toevoegen) of Invoeg en (vóór het huidige verbindingdeel in de lijst invoegen). Met de knop
Verwijderen wordt het verbindingdeel uit de lijst verwijderd.

Verbinding delen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Rac 0 Ohm Bedrijfsweerstand bij gegeven temperatuur
TR 30 ° C Temperatuur corresponderend met R
X 0 Ohm Bedrijfsreactantie
C 0

mF Bedrijfscapaciteit

R0 0 Ohm Homopolaire weerstand
X0 0 Ohm Homopolaire reactantie
C0 0

mF Homopolaire capaciteit

Lengte 0 m Lengte (voor harmonischen berekening)
Inom1 0 A Nominale stroom
Inom2 0 A Nominale stroom
Inom3 0 A Nominale stroom
Ik(1s) 0 kA Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde
TIk(1s) 0 ° C Geleidertemperatuur bij Ik(1s)

TR
Specificatie van de temperatuur, waarvoor de opgegeven weerstand geldt. Dit maakt het mogelijk om ook bij een

andere temperatuur (Tact) het gedrag van het net correct te berekenen aan de hand van de correctiefactor:

 (1+0.004(Tact-20)) / (1+0.004(TR-20)). 
Bij de berekening van de maximale kortsluitstroom volgens IEC 60909 wordt uitgegaan van een
geleidertemperatuur van 20 ° C.

X
De bedrijfsreactantie van een verbinding mag niet gelijk aan nul zijn. Een kleine impedantie is soms wenselijk bij
een korte koppelverbinding, maar een waarde kleiner dan 1 mOhm is meestal niet reëel.

R0 en X0
Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt: R0>R1 en X0>0. Zo niet, dan
wordt een waarschuwing gegenereerd.

Inom
De nominale stroom van de verbinding mag niet gelijk aan nul zijn.

TIk(1s)
De geleidertemperatuur bij Ik(1s) wordt gebruikt voor berekening van de minimale kortsluitstroom volgens IEC

60909.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheidsparameters gelden voor de hele verbinding. Het is niet mogelijk deze gegevens per
verbindingdeel te specificeren.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de verbinding faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de verbinding in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

MODELLERING

Pi-model
Zie voor de beschrijving van het pi-model: Kabel .
De tangens delta is niet opgenomen voor verbindingen.
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Inom'
Voor takken zijn de termen Inom' en Snom' geïntroduceerd voor het signaleren van een overbelasting in de
loadflow. Deze waarden zijn geïntroduceerd om eenduidigheid te krijgen over de maximale belastbaarheid van
een tak. Voor een verbinding wordt de waarde van Inom' gekozen uit de invoergegevens volgens de
belastbaarheidsinstellingen in de Opties bij Berekening  | Grenzen.

IEC 60909
Voor symmetrische kortsluitberekeningen wordt alleen gerekend met de normale "langsimpedantie" (R+jX). De
"dwarsimpedantie" Xc wordt buiten beschouwing gelaten.

Bij asymmetrische kortsluitberekeningen is de inverse impedantie gelijk aan de normale impedantie (Z1 = Z2).

Voor de homopolaire impedantie (Z0) geldt het pi-model met de homopolaire "dwarsimpedantie" X0c.

De homopolaire gegevens zijn niet van belang voor de berekening van een symmetrische sluiting (FFF) of een
tweefasige sluiting zonder aardcontact (FF).
Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt: R0>R1 en X0>0. Zo niet, wordt
een waarschuwing gegenereerd.
Aan de hand van Ik,1s wordt de maximaal toelaatbare kortsluittijd tmax berekend.

Bij de berekening van de maximale kortsluitstroom volgens IEC 60909 wordt uitgegaan van een
geleidertemperatuur van 20 °C. De geleidertemperatuur bij Ik,1s wordt gebruikt voor berekening van de minimale

kortsluitstroom volgens IEC 60909.

De geleiderweerstand is gespecificeerd voor referentietemperatuur TR. De weerstand voor de actuele temperatuur

Tact wordt berekend aan de hand van de correctiefactor:

 (1+0.004(Tact-20)) / (1+0.004(TR-20)). 

Voor achtergrondinformatie over geleiderparameters, zie
http://www.phasetophase.nl/pdf/afleidingkabelparameters.pdf.
Voor achtergrondinformatie over homopolaire impedanties, zie
http://www.phasetophase.nl/pdf/ImpedantiesVanKabels.pdf.

Parallelle boveng rondse lijnen
De wederzijdse elektromagnetische beïnvloeding kan worden gemodelleerd met behulp van de mutuele
koppeling .

Harmonischen
Voor berekening van harmonischen wordt het distributed parameter model gebruikt. Zie: Harmonischen,
model .

5.2.2 Mutuele koppeling

De mutuele koppeling is een maat voor de elektromagnetische koppeling van parallel lopende bovengrondse
lijnen. Door deze koppeling treedt een onderlinge beïnvloeding op. Deze beïnvloeding treedt op indien beide
circuits ongelijke asymmetrische stromen voeren. Dit is met name merkbaar bij fase-aardfouten in één van de
parallelle circuits. Om die reden is de mutuele koppeling gemodelleerd als impedantie in het homopolaire circuit.

Mutuele koppelingen zijn alleen gemodelleerd voor verbindingen.

Mutuele koppelingen hebben invloed op de homopolaire component en zijn gemodelleerd voor de
asymmetrische kortsluitberekeningen: Storing sequentieel en IEC 60909.

Meerdere verbindingen die onderling gekoppeld zijn, vormen een mutuele groep. Een mutuele groep kan
maximaal bestaan uit 10 mutuele koppelingen. Het aantal mutuele groepen is niet beperkt.

Een mutuele koppeling geldt voor de gehele lengte van de parallelle verbindingen tussen de van- en
naarknooppunten. Indien een afgetakte parallelle verbinding wordt ingelust, moeten hulpknooppunten op de
plaats van het inlussen worden gemaakt.
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Nieuw
Een nieuwe mutuele koppeling wordt gedefinieerd door de twee betreffende verbindingen te selecteren en in het
menu te kiezen Invoeg en | Takken | Mutuele koppeling . 
Altijd moet gelet worden op de juiste richting van beide mutueel gekoppelde verbindingen. Indien beide
verbindingen niet dezelfde richting hebben, is het effect gelijk aan dat van een negatieve mutuele impedantie.

Selecteren
Mutuele koppelingen zijn niet zichtbaar in het netwerkschema. Met behulp van een speciale selecteeractie kunnen
de verbindingen zichtbaar gemaakt worden: Start | Selecteren | Speciaal | Mutuele verbinding .

Wijzig en
Een bestaande mutuele koppeling kan gewijzigd worden door de twee betreffende verbindingen te selecteren en in
het menu te kiezen: Start | Bewerken | Mutuele koppeling  of met de toetscombinatie: Ctrl-Alt-M. 

Verwijderen
Een bestaande mutuele koppeling kan verwijderd worden door de twee betreffende verbindingen te selecteren en
in het menu te kiezen: Start | Bewerken | Verwijderen | Mutuele koppeling .

PARAMETERS

Parameter Default Eenheid Omschrijving
R00 0 Ohm Homopolaire weerstand van de mutuele koppeling
X00 0 Ohm Homopolaire reactantie van de mutuele koppeling

MODELLERING

Het basismodel van twee parallelle verbindingen, die onderling gekoppeld zijn via een impedantie ZM , is

schematisch afgebeeld:

In het geval van twee verbindingen met een mutuele koppeling komt er een impedantie in de takimpedantiematrix
bij. Onderstaande vergelijkingen in het homopolaire systeem hebben betrekking op twee verbindingen tussen

respectievelijk knooppunten i en j en k en l met impedanties ZI en ZII en mutuele koppeling ZM :

   uij = ZI × iij + ZM × ikl

   ukl = ZII × ikl + ZM × iij
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In praktijk worden de mutuele koppelingen alleen in het homopolaire circuit gemodelleerd, waardoor de
vergelijking voor twee circuits volgens de symmetrische componentenmethode overgaat in:

5.2.3 Link

Een link is een bijna impedantieloze verbinding tussen twee knooppunten. De link kan ingezet worden als
railkoppeling.

Een link kan alleen aangebracht worden tussen twee knooppunten met dezelfde nominale spanning.

PARAMETERS

Alg emeen

In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars aan weerszijden van de link worden gewijzigd.

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de link
Netdeelgrens Scheiding van delen van het netwerk die door verschillende netvoedingen of transformatoren worden gevoed
Tussen Naam van het voedende object aan de zijde van het van-knooppunt
en Naam van het voedende object aan de zijde van het naar-knooppunt

De link loopt van het Van-knooppunt naar het Naar-knooppunt. Het Van-knooppunt en Naar-knooppunt
kunnen van plaats worden verwisseld met behulp van het knopje <>.

Belastbaarheid
Van een link kunnen de maximale stroombelastbaaheid Inom en en de kortsluitvastheid Ik(1s) ingevoerd worden. In

dat geval wordt de belastinggraad van de link getoond in de resultaten. Indien dit niet is ingevuld, wordt de link
geacht oneindig sterk te zijn en wordt de belastinggraad niet getoond in de resultaten.

Aansluiting
De koppeling van een link aan een railsysteem kan op het tabblad Aansluiting  van het invoerformulier worden
gekozen als:

· railkiesbaar

· niet railkiesbaar

· vast.
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Dit heeft alleen betrekking op de tekenwijze.

Impedanties
De impedanties van de link zijn instelbaar in de opties, bij Berekening  | Alg emeen. De mogelijke waarden zijn:

R, X, R0 en X0 = 1 µ tot 10 m 

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de link faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de link in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

5.2.4 Kabel

Een kabel is een driefasen kabelverbinding tussen twee knooppunten, waarvan de typegegevens bekend zijn. De
elektrische eigenschappen worden meestal vanuit het typenbestand gekopieerd. 

In het typenbestand zijn gegevens voor circuits met drie- en éénaderige kabels opgenomen. De éénaderige kabels
worden altijd per circuit van drie parallelle kabels behandeld en hoeven dus niet separaat te worden ingevoerd.

Een kabel kan alleen aangebracht worden tussen twee knooppunten met dezelfde nominale spanning.

PARAMETERS

Alg emeen

In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars aan weerszijden van de kabel worden gewijzigd.

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de kabel
Netdeelgrens Scheiding van delen van het netwerk die door verschillende netvoedingen of transformatoren worden gevoed
Voeding links Naam van het voedende object aan de zijde van het van-knooppunt, in geval van een netdeelgrens
Voeding rechts Naam van het voedende object aan de zijde van het naar-knooppunt, in geval van een netdeelgrens

De kabel loopt van het Van-knooppunt  naar het Naar-knooppunt . Het Van-knooppunt  en Naar-knooppunt
kunnen van plaats worden verwisseld met behulp van het knopje <>.

Netdeelg rens
Een open schakelaar in zo'n kabel wordt weergegeven als een dubbele vlag, mits in de editor-opties  bij de
symbolen een vlag voor een open schakelaar gekozen is.

Kabeldelen in serie
Een kabel bestaat uit een of meerdere kabeldelen in serie. De kabel wordt als volgt samengesteld of gewijzigd:
Met de groene buttons + kunnen kabeldelen aan een kabel worden toegevoegd. Hiermee kan een kabeldeel voor
of achter een kabeldeel geplaatst. Met de rode button X wordt een kabeldeel uit de lijst verwijderd.
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Bij sommige berekeningen, zoals de storingsanalyse en de beveiligingsberekening, wordt rekening gehouden
met de specifieke volgorde van de kabeldelen in een kabelverbinding. Dit is met name belangrijk bij afwisseling
van sterke en zwakke kabelstukken.
Met de button <> kan de volgorde van de kabeldelen omgedraaid worden.

Met de button ... kunnen de parameters van het kabeltype van een kabeldeel bekeken en gewijzigd worden.

Van alle kabeldelen kunnen de lengte, de belastbaarheid en de belastbaarheidsfactor worden gespecificeerd.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
#Parallel 1 Aantal parallelle circuits voor dit kabeldeel
Type Type kabel voor dit kabeldeel
Lengte 0 m Lengte van het kabeldeel
Inom  A Nominale stroom, te kiezen voor de omgevingsconditie voor het kabeldeel
Belastbaarheidsfactor 1  Vermenigvuldigingsfactor waarmee Inom kan worden verlaagd
Jaar Jaar van aanleg

Parallelle kabelcircuits
Van een kabelberbinding kan voor elk kabeldeel worden gespecificeerd uit hoeveel parallelle kabelcircuits dit
bestaat. Het voordeel is dat voor een dubbelcircuitverbinding, waarvan beide circuits met een gezamenlijke
beveiliging is beveiligd, geen hulpknooppunt meer hoeft te worden gemaakt. Bovendien wordt het schema
rustiger.
De equivalente elektrische gegevens worden berekend voor alle parallelle circuits gezamenlijk in het betreffende
kabeldeel.
Bij een kabeldeel dat bestaat uit twee parallelle drieaderige kabels zijn er twee parallelle circuits. Het attribuut
#Parallel is dan 2.
Bij een kabeldeel dat bestaat uit twee parallelle circuits van enkeladerige kabels liggen in werkelijkheid 6
enkeladerige kabels naast elkaar. Aangezien elk circuit bestaat uit 3 kabels is ook dan het attribuut #Parallel gelijk
aan 2.
Een kortsluiting in één van de parallelle kabels kan alleen correct berekend worden indien de betreffende kabel
separaat gemodelleerd is.

Belastbaarheidsfactor
Met deze factor kan Inom worden gereduceerd in het geval meerdere kabels naast elkaar liggen. Dit kan

voorkomen bij afgaande kabels bij onderstations.

Kabeltype
Het formulier, dat vanuit tab Alg emeen  met de button ... wordt aangeroepen, geeft voor het geselecteerde
kabeldeel informatie over: type, verkorte typenaam, maximale belastbaarheid en maximale kortsluitstroom.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type van het kabeldeel
Kort   Korte naamsaanduiding kabeldeel
Unom 0 kV Nominale spanning
Prijs 0 Cur/m Investeringsbedrag kabeltype per m
Rac 0 Ohm/km A.C. Bedrijfsweerstand bij gegeven temperatuur
TR 30 ° C Temperatuur corresponderend met R
X 0 Ohm/km Bedrijfsreactantie bij gegeven frequentie
C 0  F/km Bedrijfscapaciteit

Tan delta 0 Verlieshoek delta 
R0 0 Ohm/km Homopolaire weerstand bij 20  ° C
X0 0 Ohm/km Homopolaire reactantie
C0 0  F/km Homopolaire capaciteit

Inom0 0 A Nominale stroombelastbaarheid voor een bovengrondse kabel (in lucht)
Inom1/2/3 0 A Nominale stroombelastbaarheid voor een ondergrondse kabel
bij 0 Km/W Specifieke warmteweerstand (G) van de bodem, behorende bij Inom1/2/3
Ik (1s) 0 kA Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde
TIk(1s) 0 ° C Geleidertemperatuur bij Ik(1s)
Frequentie 50 Hz Nominale frequentie waarop X is betrokken
Loopsnelheid 0 m/ s Loopsnelheid van een puls
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Type
In de lijst van toepasbare typen bevinden zich alle kabels uit de kabeldatabase waarvan Unom gelijk is aan 75 -

350% van de Unom van de twee knooppunten.

De typenaam bestaat uit maximaal 40 tekens.
Na het selecteren van het gewenste kabeltype uit de kabellijst worden alle parameters gekopieerd.
Het bij Vision meegeleverde typenbestand Types.xlsx bevat gegevens van vele gangbare kabeltypen. 
Zie ook: Type

TR
Specificatie van de temperatuur, waarvoor de opgegeven weerstand geldt. Dit maakt het mogelijk om ook bij een

andere temperatuur (Tact) het gedrag van het net bij benadering te berekenen aan de hand van de correctiefactor:

 (1+0.004(Tact-20)) / (1+0.004(TR-20)). 
Deze formule gaat ervan uit dat de skin effect en proximity effect factoren constant zijn en heeft daarom voor zeer
dikke kabels (1000-3000 mm2) een wat grotere tolerantie. Bij de berekening van de maximale kortsluitstroom
volgens IEC 60909 wordt uitgegaan van een geleidertemperatuur van 20 ° C.

R0 en X0
Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt: R0>R1 en X0>0. Zo niet, dan
wordt een waarschuwing gegenereerd.

Inom
De nominale stroom die een kabel mag voeren is afhankelijk van de toelaatbare geleider- en manteltemperatuur
en wordt mede bepaald door de specifieke warmteweerstand G van de bodem. Per kabeltype kan voor drie
verschillende waarden van G een Inom worden opgegeven. Ook kan een nominale stroom worden opgegeven
voor bovengrondse kabels (vrij in lucht).
De vermelde waarden voor G worden bij de berekeningen gebruikt om de stroombelasting te kiezen. Bij meerdere
kabeldelen is de zwakste schakel maatgevend.

TIk(1s)
De geleidertemperatuur bij Ik(1s) wordt gebruikt voor berekening van de minimale kortsluitstroom volgens IEC

60909.

Frequentie
De bedrijfsreactantie is betrokken op de nominale frequentie, die wordt overgenomen uit de typegegevens: X =

wL. Bij een afwijkende bedrijfsfrequentie (in de Opties, bij Berekening ) wordt de bedrijfsreactantie gecorrigeerd.

Typeg eg evens kopiëren en plakken
De typegegevens van een kabeltype kunnen naar een speciaal klembord gekopieerd worden door in het

Kabeltype formulier links onder op de speedbutton Typeg eg evens kopiëren  te klikken. De gegevens kunnen in
een andere nieuwe of bestaande kabel geplakt worden met Typeg eg evens plakken .

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheidsgegevens zijn van toepassing op de gehele kabel en hoeven niet voor elk kabeldeel
afzonderlijk worden gespecificeerd.

Parmeter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per km per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de kabel faalt (kortsluiting) per km
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de kabel in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Moffen faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat een mof faalt (kortsluiting maakt)

Plaatsbepaling

82



175

Afstandbepaling  via pulsreflectie
Met behulp van het attribuut Loopsnelheid  bij het kabeltype, kan de afstand van een knooppunt tot de foutplaats
(kortsluiting) bepaald worden. De afstand wordt berekend uit de ingevoerde looptijd en de loopsnelheid van elk
kabeltype. Deze functie is met name handig indien veel verschillende kabeltypen in een kabelverbinding zijn
toegepast.
Via kabellooptijd  van een eventueel niet gestoorde geleider, kan optioneel de exact gemeten looptijd van de hele
kabel worden opgegeven, t.b.v. een betere plaatsbepaling.
De twee afstanden geven het resulterende bereik van de foutplaats aan, aan de hand van voorgeprogrammeerde
marges.

Plaatsbepaling  via afstand(en)
De berekende afstanden, of eigen afstand(en), kunnen hier ingevoerd worden om de geografische locatie(s) te
bepalen.

MODELLERING

Pi-model
Het pi-model wordt gebruikt voor de modellering van verbindingen en kabels. Voor R, L, Rshunt en C geldt:

R weerstand

L inductie

Rshunt shuntweerstand, t.b.v. berekening van de diëlektrische verliezen 

C capaciteit

De shuntweerstand wordt berekend uit de de verlieshoek wordt gemeten om de mate van veroudering van
een kabelverbinding te bepalen. De  van een kabel is onder andere afhankelijk van het type isolatie, de
veroudering en de temperatuur van de kabel. Een kabel waarbij XLPE als isolatiemedium is toegepast heeft een

 van typisch tussen de 0,35E-3 bij 20 °C en 0,61E-3 bij 90 °C, in Vision wordt deze temperatuurafhankelijkheid

verwaarloost. Hieronder de afleiding van Rshunt  uit de verliesfactor :
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Het pi-model is geldig voor kabels tot ongeveer 50 km en voor lijnen tot ongeveer 200 km. Het modelleren van
langere verbindingen kan plaatsvinden door het aanbrengen van fictieve knooppunten, waardoor meerdere
deelverbindingen ontstaan. Bijvoorbeeld een in drie Pi-secties opgedeelde model geeft een nauwkeurigheid van
1,2 % voor een kwart golflengte hoogspanningslijn (een kwart golflengte komt overeen met 1500 km bij 50 Hz).
Bron: J. Arillaga, D.A. Bradley, P.S. Bodger: "Power System Harmonics".

Voor berekening van harmonischen wordt het distributed parameter model gebruikt. Zie: Harmonischen,
model .

Inom' en Snom' voor takken
Voor takken zijn de termen Inom' en Snom' geïntroduceerd voor het signaleren van een overbelasting in de
loadflow. Deze waarden zijn geïntroduceerd om eenduidigheid te krijgen over de maximale belastbaarheid van
een tak. Voor een transformator wordt Snom' gebruikt. Voor een kabel wordt de waarde van Inom' vastgesteld
uit de invoergegevens van het zwakste kabeldeel. Voor de kabel is Inom' als volgt gespecifieerd:

· Inom' is de zwakste Kabeltype.Inom(G) x belastbaarheidsfactor over de kabeldelen. 

· G verwijst naar de gekozen warmteweerstand van de grond.

IEC 60909
De homopolaire gegevens zijn niet van belang voor de berekening van een symmetrische sluiting (FFF) of een
tweefasige sluiting zonder aardcontact (FF). 
Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt: R0>R1 en X0>0. Zo niet, wordt
een waarschuwing gegenereerd.
Homopolaire impedanties van kabelverbindingen zijn moeilijk te achterhalen en ondermeer afhankelijk van:

· één driefase- of drie éénfasekabel

· onderlinge afstand, vlak of driehoek

· aarding van de mantel (eenzijdig, tweezijdig, cross bonding)

· andere geleidende voorwerpen zoals andere kabels of pijpleidingen

Aan de hand van Ik,1s wordt de maximaal toelaatbare kortsluittijd tmax berekend.

Bij de berekening van de maximale kortsluitstroom volgens IEC 60909 wordt uitgegaan van een
geleidertemperatuur van 20 ° C. De geleidertemperatuur bij Ik,1s wordt gebruikt voor berekening van de minimale

kortsluitstroom volgens IEC 60909.

De geleiderweerstand (R) is gespecificeerd voor referentietemperatuur TR. De weerstand voor de actuele

temperatuur Tact wordt berekend aan de hand van de correctiefactor:

 (1+0.004(Tact-20)) / (1+0.004(TR-20)). 

De homopolaire weerstand (R0) wordt niet gecorrigeerd voor temperaturen die afwijken van 20 ° C.

Voor achtergrondinformatie over geleiderparameters, zie:
 http://www.phasetophase.nl/pdf/afleidingkabelparameters.pdf.
Voor achtergrondinformatie over homopolaire impedanties, zie:
 http://www.phasetophase.nl/pdf/ImpedantiesVanKabels.pdf.
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Harmonischen
Voor berekening van harmonischen wordt het distributed parameter model gebruikt. Zie: Harmonischen,
model .

5.2.5 Smoorspoel

Een smoorspoel is een driefasen-impedantie tussen twee knooppunten. De smoorspoel wordt vaak aan het begin
van een middenspanningsrichting gebruikt om kortsluitstromen te beperken. De elektrische eigenschappen
worden soms vanuit het typenbestand gekopieerd. 

Bij een smoorspoel moeten de nominale spanningen van beide knooppunten gelijk zijn.

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de smoorspoel

De smoorspoel loopt van het Van-knooppunt naar het Naar-knooppunt. De toekenning van het Van-
knooppunt en het Naar-knooppunt aan de van- en naar-zijde van de smoorspoel vindt automatisch plaats. Het
Van-knooppunt en Naar-knooppunt kunnen van plaats worden verwisseld met behulp van het knopje <>.

Smoorspoel

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Typeaanduiding
Kort   Korte naam
Unom 1) kV Nominale spanning
Ik (2 s) 0 kA Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 2 seconden
Inom 0 A Nominale stroom
R 0 Ohm Weerstand
X 0 Ohm Reactantie
R0 0 Ohm Homopolaire weerstand
X0 0 Ohm Homopolaire reactantie
R2 0 Ohm Inverse weerstand
X2 0 Ohm Inverse reactantie

1)   Unom van de knooppunten waartussen de smoorspoel zich bevindt

Z0 wordt Z1 (Z1 -> Z0)
Met behulp van deze button wordt voor de homopolaire impedantie de waarde van de normale impedantie
gekopieerd.

Z2 wordt Z1 (Z1 -> Z2)
Met behulp van deze button wordt voor de inverse impedantie de waarde van de normale impedantie gekopieerd.

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de smoorspoel faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de smoorspoel in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

MODELLERING

Voor alle berekeningen wordt de smoorspoel gemodelleerd als een langsimpedantie R+jX. 
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Inom'
Voor takken zijn de termen Inom' en Snom' geïntroduceerd voor het signaleren van een overbelasting in de
loadflow. Deze waarden zijn geïntroduceerd om eenduidigheid te krijgen over de maximale belastbaarheid van
een tak. Voor de smoorspoel is Inom' als volgt gespecifieerd:

· Inom' wordt overgenomen uit het invoergegeven Smoorspoeltype.Inom

5.2.6 Transformator

Een transformator verbindt deelsystemen van verschillende spanningsniveaus. Voorbeelden zijn 150/10 kV-
voedingstransformatoren en 10/0,4 kV-distributietransformatoren.

PARAMETERS

Alg emeen
In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars aan weerszijden van de transformator worden gewijzigd.

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de transformator
Trapstand Trapstand van de schakelaar

De transformator loopt van het Van-knooppunt naar het Naar-knooppunt. Het Van-knooppunt en Naar-
knooppunt kunnen van plaats worden verwisseld met behulp van de button <>.

Transformator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Transformatortype
Korte naam   Verkorte naam transformatortype
Snom 0 MVA Nominaal schijnbaar vermogen
Klokgetal 0  Klokgetal
Unom 1) kV Nominale spanning van de wikkelingen
Schakeling 2) D / Y / YN / Z / ZN Schakeling van de wikkelingen
Trapzijde w1  Locatie van de trapschakelaar: wikkeling 1 of 2
uk 0 % Relatieve kortsluitspanning
Pk 0 kW Kortsluitverlies
Pnul 0 kW Nullastverlies
Inul 0 A Nullaststroom, gemeten aan LS-zijde
Z0 0 Ohm Homopolaire impedantie
R0 0 Ohm Homopolaire weerstand
Zijde Z0 0 Zijde waarop de homopolaire impedantie betrokken is bij YY, YZ, ZY en ZZ

(0=automatisch)
Ik (2s) 0 kA Toelaatbare kortsluitstroom (LS-zijde) gedurende 2 seconden
Ki 0 Inrushstroomfactor
Tau 0 s Inrushstroomtijdconstante
Trapgrootte 0 kV Trapgrootte van de trapschakelaar
Trap min 0  Trapstand bij kleinst aantal windingen
Trap nom 0  Trapstand bij nominale overzetverhouding
Trap max 0  Trapstand bij grootst aantal windingen

1)   De defaultwaarde van de nominale spanning wordt gelijk gekozen aan de nominale spanning van het knooppunt waar de wikkeling op is
aangesloten
2)   De defaultschakeling wordt gekozen aan de hand van de nominale spanning van de betreffende wikkeling

Type
In de typelijst bevinden zich alle transformatoren uit het typenbestand waarbij Unom,w1 en Unom,w2 tussen 0.8*Unom

en 1.2*Unom van beide knooppunten liggen.

Zie ook: Type

Unom
Bij een nieuwe transformator wordt voor Unom,w1 en Unom,w2 de nominale spanning van de betreffende

knooppunten overgenomen.
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Schakeling
Bij tweewikkelingstransformatoren waarbij zowel primair als secundair het aanwezige sterpunt zou zijn geaard
(bijvoorbeeld YNyn), zou bij een asymmetrische belasting of kortsluiting de transformatorbak zich als derde
wikkeling gedragen. Deze schakelingen worden dan ook niet door Vision ondersteund. In deze gevallen moet de
transformator als een driewikkelingstransformator worden gemodelleerd (YNynd).

R0 en Z0
Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt: Z0>0. Zo niet, dan wordt een
waarschuwing gegenereerd.

Klokg etal
Het klokgetal is van belang om bij asymmetrische sluitingen de fasespanningen en fasestromen "voorbij" de
transformator te kunnen berekenen.

Trap min, nom en max
De aanduiding van de trapstand kan door de gebruiker worden gedefinieerd door de minimale, nominale en
maximale trapstand aan te geven. Let op dat bijvoorbeeld de minimale trapstand gedefinieerd kan zijn als de
trapstand bij het kleinst aantal windingen en daarmee (afhankelijk van de trapzijde) de grootste
overzetverhouding kan geven!
Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/invloed_overzetverhouding.pdf

Typeg eg evens kopieren en plakken
De typegegevens van transformatoren kunnen naar een speciaal klembord gekopieerd worden door in het
formulier met de rechtermuisknop te klikken. Er verschijnt een popup-menuutje met de items Typegegevens

kopiëren  en Typegegevens plakken . De gegevens kunnen in een andere nieuwe of bestaande
transformator(belasting) geplakt worden. Dit is bijvoorbeeld handig voor het omzetten van een transformator in
een transformatorbelasting en omgekeerd.

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntsaarding geen geen/eigen/extern Aarding van het sterpunt bij YN/ZN-wikkeling
Eigen Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt (LET OP: dit is niet de

aardverspreidingsweerstand!)
Eigen Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt 
Extern knooppunt Knooppunt met los aardpunt
C 0 nF Capaciteit van primaire en secundaire wikkeling en daartussen
Snom' 0 MVA Maximaal schijnbaar vermogen; alleen indien afwijkend van Snom
Klokgetal' 0 Aansluitklokgetal; alleen indien afwijkend van typeklokgetal
Fasedraaiing 0 graden Fasedraaiing van de transformator
Step up trafo nee  geeft aan of de transformator als step up transformator wordt gebruikt (IEC

60909)

Externe sterpuntsaarding
Mogelijkheid om het sterpunt via een gemeenschappelijk aardpunt te aarden.

Snom'
De term Snom' is geïntroduceerd voor het signaleren van een overbelasting in de loadflow. Deze waarde is
geïntroduceerd om eenduidigheid te krijgen over de maximale belastbaarheid van een tak. Snom' wordt
overgenomen uit het typegegeven of is de opgegeven waarde.

Spanning sreg eling

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Eigen regeling aanwezig uit  Geeft aan of een eigen regeling aanwezig is
Meetzijde 2  Meetzijde van de eigen spanningsregeling
Knooppunt Knooppunt waarop de spanning geregeld moet worden
Uset 1) kV Setpoint van de eigen spanningsregeling
Uband kV Dode band van de eigen spanningsregeling
Rc 0 Ohm reëel deel van de compounderingsimpedantie van de eigen spanningsregeling
Xc 0 Ohm reactief deel van de compounderingsimpedantie v.d. eigen spanningsregeling

http://www.phasetophase.nl/pdf/invloed_overzetverhouding.pdf
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Ook bij teruglevering Ook compoundering als het vermogen terug gaat
Belastingafhankelijk Keuze voor de belastingafhankelijke regeling
P<< % Vermogen waaronder op de spanning U<< wordt geregeld; er boven: lineair tussen U<<

en U<
U<< kV Regelspanning bij een vermogen kleiner dan P<<
P< -100 % Vermogen waarbij op de spanning U< wordt geregeld; er boven: lineair tussen U< en

Uset
U< kV Regelspanning bij een vermogen van P<
P> 100 % Vermogen waarbij op de spanning U> wordt geregeld; er onder: lineair tussen Uset en

U>
U> kV Regelspanning bij een vermogen van P>
P>> % Vermogen waarboven op de spanning U>> wordt geregeld; er onder: lineair tussen U>

en U>>
U>> kV Regelspanning bij een vermogen groter dan P>>
Meesterregeling bruikbaar uit Geeft aan of de transformatorregeling als slaaf een andere meesterregeling volgt
Meester Naam van de meesterregelingtransformator (meestal parallelle transformator)
Status uit Spanningsregeling in-/uitgeschakeld en/of meesterregeling gebruiken:
   Regelingen uit: de trappenschakelaar wordt niet versteld
    Eigen regeling aan: de regelaar werkt geheel zelfstandig
      Meesterregeling volgen: de trappenschakelaar volgt die van de meesterregeling
    Meesterregeling volgen; eigen regeling standby: de trappenschakelaar volgt die van

   de meesterregeling; in geval de meesterregeling uitgeschakeld is werkt de eigen
   regeling

1)   De defaultwaarde wordt gelijk gekozen aan de nominale spanning van de transformatorwikkeling, die zich aan de meetzijde bevindt.

Meester-slaafreg eling  bij parallelle transformatoren
Meesterregeling heeft te maken met de mogelijkheid om twee parallelle transformatoren volgens het "Master-
slave"-principe te laten regelen, dus zodanig dat de trappenschakelaars van de transformatoren altijd dezelfde
regelstand hebben. Hierbij wordt de trapstand van de regelaars door één transformator bepaald (de "Meester").
Bij een onafhankelijke regeling kan het wel eens voorkomen dat dat niet zo is. 

· Bij een enkele transformator: "Eigen regeling aanwezig" en "Eigen regeling aan".

· Bij twee parallelle transformatoren bestaat de keuze uit een onafhankelijke regeling (beide transformatoren
hebben dan "Eigen regeling aan") of voor een afhankelijke regeling. In het geval van een afhankelijke meester-
slaafregeling moet worden gespecificeerd:

§ voor de "Master"-trafo: "Eigen regeling aanwezig" en "Eigen regeling aan"
§ voor de "Slave"-trafo: "Meesterregeling bruikbaar"; de naam van de "Master"-trafo; "Meesterregeling

volgen" (de trappenschakelaar volgt die van de meesterregeling).

Er is nog een optie:
"Meesterregeling volgen; eigen regeling standby". Dit houdt in dat de trappenschakelaar die van de
meesterregeling volgt. In het geval dat de meesterregeling uitgeschakeld is, werkt de eigen regeling.

Bij het gebruik van de meester-slaaf-regeling met parallelle transformatoren, wordt door de slaven de
overzetverhouding van de meester gekozen of benaderd bij ongelijke typen.

Stroomcompensatie

Bij loadflowberekeningen kan Vision met behulp van de spanningsregeling een juiste trapstand bepalen, waarbij

rekening wordt gehouden met de secundaire stroom (Ij) en een compounderingsimpedantie Zc. De trapstand

wordt zodanig bepaald dat de spanning aan de meetzijde (w1 of w2) binnen de aangegeven spanningsgrenzen

Uset ± ½*Uband, gecorrigeerd met het product van Ij en Zc, zal liggen. In onderstaande figuur is een voorbeeld van

transformator met spanningsregeling weergegeven met trapzijde w1 (i), meetzijde w2 (j) en een fictief meetpunt

aan de w2-zijde (let op de richting van Ij).
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De spanning Umeet, op basis waarvan de spanningsregeling een andere trapstand kiest, is:

Umeet = Uj + Ij * Zc

waarin:

Zc = Rc + jXc

De compoundering in Vision houdt door de complexe vermenigvuldiging rekening met de richting van de
stroom. Let op: in de praktijk kan het voorkomen dat wordt uitgegaan van de absolute stroomwaarde. In die
gevallen zal het model van de spanningsregeling bij teruglevering anders reageren dan in de praktijk.
Let op: bij gebruik van gekoppelde spanning en fasestroom moet een factor wortel(3) worden toegevoegd aan
bovenstaande formule van Umeet en onderstaande formule van Zc.

Als Umeet > Umax of Umeet < Umin aan w2-zijde dan wordt aan w1-zijde een andere trapstand gekozen (tot de

minimale of maximale trapstand is bereikt).
Als de spanningsregeling het spanningsverlies over een bepaalde verbinding moet compenseren, kan dit door het

aangeven van een compounderingsimpedantie Zc. Op welke wijze Zc kan worden bepaald uit een grafiek U = f(I),
is aangegeven aan de hand van de volgende figuur.

Als Rc/Zc = cosbelasting dan geldt:

U / I = Zc

waarmee Rc en Xc kan worden bepaald:

Rc = Zc * cos(phi)belasting

Xc = Zc * sin(phi)belasting

Worden de gevonden waarden voor Rc en Xc in het formulier aangegeven, dan zal de transformatorspanning

afhankelijk zijn van de stroom. 
Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/stroomcompensatie.pdf

http://www.phasetophase.nl/pdf/stroomcompensatie.pdf
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De dode band bevindt zich om de te regelen spanning. De regeling zal dan ook niet de trapstand verstellen als de
gemeten spanning tussen Uregel - ½*Uband en Uregel + ½*Uband ligt.

De transformator kent ook een "belastingafhankelijke" spanningsregeling.
Deze is uitgebreider te configureren dan de compoundering. Het gedrag kan voor heen- en teruglevering apart
ingesteld worden. De regelgrenzen zijn instelbaar.

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformator faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

MODELLERING

Voor alle berekeningen wordt de transformator gemodelleerd volgens onderstaande figuur. Hierin wordt R
voornamelijk bepaald door Pk en X voornamelijk door uk. De trapschakelaar bevindt zich meestal aan de HS-zijde

(w1).

De overzetverhouding wordt, afhankelijk van de trapzijde, bepaald volgens:

Trapzijde w1: (Unom,w1 + trapstand × trapgrootte) / Unom w2

Trapzijde w2: Unom,w1 / ( Unom,w2 + trapstand × trapgrootte )
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De impedantie van de transformator wordt als volgt bepaald:

Yd = Inul / (1000*Unom,ls/wortel3)

re(Yd) = Pnul / (1000*Unom,ls
2)

IEC 60909 en Storing  sequentieel
Bij asymmetrische kortsluitberekeningen en storingsanalyses is de inverse impedantie gelijk aan de normale

impedantie (Z1 = Z2).

Schakeling
Alle combinaties van schakelingen worden door Vision ondersteund. Echter, dubbelzijdig geaarde schakelingen
ondersteunt Vision niet. Deze schakelingen komen om een aantal redenen in de praktijk niet of nauwelijks voor.
Ter voorkoming van ongewenste effecten is in zo een transformator een derde driehoeksgeschakelde wikkeling
ingebouwd. In die gevallen moet het model van een driewikkeltransformator gebruikt worden.

De schakeling en de waarden van Re, Xe, Z0 en R0 zijn niet van belang voor de berekening van een symmetrische

sluiting (FFF) of een tweefasige sluiting zonder aardcontact (FF).

IEC 60909
Een kortsluitberekening volgens IEC 60909  kan worden bepaald met nominale trapstand (overzetverhouding:

Unom,w1 / Unom,w2 ) of met de overzetverhouding die volgt uit de ingestelde trapstand.

Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/trapinstelling.pdf

De spanningsregeling is niet van invloed op IEC 60909  berekeningen. Transformatoren met
spanningsregeling worden voor op dezelfde wijze gemodelleerd als transformatoren zonder spanningsregeling.

Wanneer een transformator fungeert als step up transformator kan dit in het formulier worden aangegeven. De
impedantie van een step up transformator wordt in dat geval als volgt gecorrigeerd:

Rstep up transformator = Rtransformator * cmax,LS

Xstep up transformator = Xtransformator * cmax,LS

waarin:

cmax,LS: de maximale (ook bij een minimale kortsluitstroomberekening) spanningsfactor behorend bij de
Unom van het knooppunt van de laagspanningszijde van de transformator

In de berekening volgens IEC 60909 wordt de transformatorimpedantie gecorrigeerd met een factor KT.

Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt: Z0>0. Zo niet, wordt een
waarschuwing gegenereerd.

290
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http://www.phasetophase.nl/pdf/trapinstelling.pdf
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Storing  sequentieel
Transformatoren met spanningsregeling worden voor de sequentiële storingsanalyse op dezelfde wijze
gemodelleerd als transformatoren zonder spanningsregeling. Wel wordt voor het bepalen van de "pre-fault"
situatie (sequentie 0) een loadflow-berekening uitgevoerd. Bij deze loadflowberekening kan de trapstand worden
bepaald door de spanningsregeling.

Harmonischen
Voor berekening van harmonischen wordt het distributed parameter model gebruikt. Zie: Harmonischen,
model .

5.2.7 Speciale transformator

Speciale transformatoren zijn objecten die een andere modellering vereisen dan normale transformatoren. Er
bestaat namelijk een grote verscheidenheid aan regeltransformatoren, zowel wat spanningsniveaus betreft als de
opbouw. Onder speciale transformatoren verstaan we onder andere de:

· Spaartransformatoren

· Spaarboostertransformatoren

· Spaartransformatoren met ingebouwde nulpuntstransformator

· Laagspanningsregelaars met continue regeling

· Laagspanningsregelaars met roterende regeling.

In Vision is een aantal van deze transformatoren geprogrammeerd. Zij hebben gemeen dat de kortsluitspanning
en het kortsluitverlies sterk van de trapstand afhankelijk kunnen zijn.

Voor meer achtergrondinformatie over deze transformatoren, zie
http://www.phasetophase.nl/pdf/specialetransformatoren.pdf.

PARAMETERS

Alg emeen

In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars aan weerszijden van de transformator worden gewijzigd.

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de transformator
Trapstand Trapstand van de schakelaar

De speciale transformator loopt van het Van-knooppunt  naar het Naar-knooppunt . Het Van-knooppunt  en
Naar-knooppunt  kunnen van plaats worden verwisseld met behulp van de button <>.

305

http://www.phasetophase.nl/pdf/specialetransformatoren.pdf
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Transformator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Transformatortype
Korte naam   Verkorte naam transformatortype voor afdruk in schema
Soort   Soort constructie transformator (spaar, booster, dwarsregel, scheefregel)
Snom 0 MVA Nominaal schijnbaar vermogen
Unom 1) kV Nominale spanning van de wikkelingen
uk 0 % Relatieve kortsluitspanning bij minimale, nominale en maximale trapstand
Pk 0 kW Kortsluitverlies bij minimale, nominale en maximale trapstand
Pnul 0 kW Nullastverlies
Inul 0 A Nullaststroom, gemeten aan LS-zijde
Z0 0 Ohm Homopolaire impedantie; betrokken op de zijde waarvan het sterpunt is geaard of, bij

spaartransformator, op de primaire zijde (wikkeling 1)
R0 0 Ohm Homopolaire weerstand; betrokken op de zijde waarvan het sterpunt is geaard of, bij

spaartransformator, op de primaire zijde (wikkeling 1)
Ik (2 s) 0 kA Toelaatbare kortsluitstroom (LS-zijde) gedurende 2 seconden
Trapzijde w1  Locatie van de trapschakelaar: wikkeling 1 of 2
Trapgrootte 0 kV Trapgrootte van de trapschakelaar
Trap min 0  Trapstand bij kleinst aantal windingen
Trap nom 0  Trapstand bij nominale overzetverhouding
Trap max 0  Trapstand bij grootst aantal windingen

1)   De default waarde van de nominale spanning wordt gelijk gekozen aan de nominale spanning van het knooppunt waar de wikkeling op
is aangesloten

Type
In de typelijst bevinden zich alle transformatoren uit het typenbestand waarbij Unom,w1 en Unom,w2 tussen 0.8*Unom

en 1.2*Unom van beide knooppunten liggen.

Zie ook: Type

Soort
Een aantal speciale transformatoren is gemodelleerd. Gekozen kan worden uit de volgende typen: spaarYd11,
SpaarY0, spaarYN0, spaarYN0 asymmetrisch, booster, dwars, scheef, Axa en Relo.

Unom
Bij een nieuwe transformator wordt voor Unom,w1 en Unom,w2 de nominale spanning van de betreffende

knooppunten overgenomen.

Z0 en R0
De speciale transformatoren zijn zodanig geconstrueerd, dat de homopolaire impedantie ongeveer gelijk is aan
die van een verbinding, dus meestal onafhankelijk van de overzetverhouding. In het model van de speciale
transformator worden de waarden van Z0 en R0 gebruikt als langsimpedantie. 

Uitzondering hierop vormt de Axa transformator (een LS-regeltransformator) die geconstrueerd is op een
nulpuntstransformator. In het model van de Axa transformator worden de waarden van Z0 en R0 gebruikt als

dwarsimpedantie van de nulpuntstransformator. De langsimpedantie is in het model van de Axa gelijk gesteld
aan de normale langsimpedantie.

Trap min, nom en max
De aanduiding van de trapstand kan door de gebruiker worden gedefinieerd door de minimale, nominale en
maximale trapstand aan te geven. Let op dat bijvoorbeeld de minimale trapstand gedefinieerd kan zijn als de
trapstand bij het kleinst aantal windingen en daarmee (afhankelijk van de trapzijde) de grootste
overzetverhouding kan geven!
Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/invloed_overzetverhouding.pdf

Reg eltransformator
Gebaseerd op een MS-regeltransformator, waarmee in sommige (met name bovengrondse) MS-netten de
asymmetrie kan worden gereduceerd, is een soort "Spaar YN0, asymmetrisch" toegevoegd. Bij deze
transformator is de spanningsregeling zodanig uitgevoerd dat de trappenschakelaars van de drie fasen elk
afzonderlijk kunnen regelen, zodat de spanningen van de drie fasen binnen de gewenste spanningsband zullen
vallen. Ook is, op het tabblad "Algemeen" van de speciale transformator, elke trapstand met de hand in te stellen.
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Aansluiting

De aarding van het sterpunt is gedefinieerd in het model van de specifieke transformator.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntsaarding geen geen/eigen Aarding van het sterpunt
Eigen Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt (LET OP: dit is niet de

aardverspreidingsweerstand!)
Eigen Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt 
Snom' 0 MVA Maximaal schijnbaar vermogen
Fasedraaiing 0 graden Fasedraaiing van de transformator
Spanningsregeling nee  Aanwezigheid van spanningsregeling
Voor motorstart nee De transformator wordt voor motorstart gebruikt (zie IEC 60909 onderstaand)

Spanning sreg eling

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Status uit  Spanningsregeling in-/uitgeschakeld
Meetzijde 2  Meetzijde van de spanningsregeling
Uset 1) kV Setpoint van de spanningsregeling
Uband kV Dode band van de spanningsregeling
Rc 0 Ohm Reëel deel van de compounderingsimpedantie van de spanningsregeling
Xc 0 Ohm Reactief deel van de compounderingsimpedantie van de spanningsregeling
Ook bij teruglevering Ook compoundering als het vermogen terug gaat
Belastingafhankelijk Keuze voor de belastingafhankelijke regeling
P<< % Vermogen waaronder op de spanning U<< wordt geregeld; er boven: lineair tussen U<< en U<
U<< kV Regelspanning bij een vermogen kleiner dan P<<
P< -100 % Vermogen waarbij op de spanning U< wordt geregeld; er boven: lineair tussen U< en Uset
U< kV Regelspanning bij een vermogen van P<
P> 100 % Vermogen waarbij op de spanning U> wordt geregeld; er onder: lineair tussen Uset en U>
U> kV Regelspanning bij een vermogen van P>
P>> % Vermogen waarboven op de spanning U>> wordt geregeld; er onder: lineair tussen U> en U>>
U>> kV Regelspanning bij een vermogen groter dan P>>

1)   De defaultwaarde wordt gelijk gekozen aan de nominale spanning van de transformatorwikkeling, die zich aan de meetzijde bevindt.

Stroomcompensatie

Bij loadflowberekeningen kan Vision met behulp van de spanningsregeling een juiste trapstand bepalen, waarbij
rekening wordt gehouden met een eventueel aangegeven compounderingsimpedantie Zc. De trapstand wordt

zodanig bepaald dat de spanning aan de meetzijde (w1 of w2) binnen de aangegeven spanningsgrenzen Umin en

Umax zal liggen. Hierbij geldt als beperking het bereik van de trapschakelaar. In onderstaande figuur is een

voorbeeld van transformator met spanningsregeling weergegeven met trapzijde w1 (i), meetzijde w2 (j) en een

fictief meetpunt aan de w2-zijde (let op de richting van Ij).

De spanning Umeet, op basis waarvan de U-regeling een andere trapstand kiest, is:

Umeet = Uj + Ij * Zc
waarin:

Zc = Rc + jXc
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De compoundering in Vision houdt door de complexe vermenigvuldiging rekening met de richting van de
stroom. Let op: in de praktijk kan het voorkomen dat wordt uitgegaan van de absolute stroomwaarde. In die
gevallen zal het model van de spanningsregeling bij teruglevering anders reageren dan in de praktijk.

Als Umeet > Umax of Umeet < Umin aan w2-zijde dan wordt aan w1-zijde een andere trapstand gekozen (tot de

minimale of maximale trapstand is bereikt).
Als de spanningsregeling het spanningsverlies over een bepaalde verbinding moet compenseren, kan dit door het

aangeven van een compounderingsimpedantie Zc. Op welke wijze Zc kan worden bepaald uit een grafiek U = f(I),
is aangegeven aan de hand van de volgende figuur.

Als Rc/Zc = cosbelasting dan geldt:

U / I = Zc

waarmee Rc en Xc kan worden bepaald:

Rc = Zc * cos(phi)belasting

Xc = Zc * sin(phi)belasting

Worden de gevonden waarden voor Rc en Xc in het form aangegeven, dan zal de transformatorspanning

afhankelijk zijn van de belastingsstroom.
Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/stroomcompensatie.pdf

Vermog ensreg eling

De soorten "dwars" en "scheef" kunnen worden uitgerust met een vermogensregeling. Het actieve vermogen
wordt door de loadflow binnen een band geregeld, door de trapstand aan te passen.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Status uit  Vermogensregeling in-/uitgeschakeld
Pmin 0 MW Ondergrens te regelen actief vermogen van de primaire naar de secundaire zijde
Pmax 0 MW Bovengrens te regelen actief vermogen van de primaire naar de secundaire zijde

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformator faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

http://www.phasetophase.nl/pdf/stroomcompensatie.pdf
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MODELLERING

De modellering van de speciale transformatoren is beschreven in een separaat document. Zie voor meer
informatie: http://www.phasetophase.nl/pdf/specialetransformatoren.pdf

Inom' en Snom' voor takken
Voor takken zijn de termen Inom' en Snom' geïntroduceerd voor het signaleren van een overbelasting in de
loadflow. Deze waarden zijn geïntroduceerd om eenduidigheid te krijgen over de maximale belastbaarheid van
een tak. Snom' wordt overgenomen uit het typegegeven of is de opgegeven waarde.

IEC 60909 en Storing  sequentieel
Bij asymmetrische kortsluitberekeningen en storingsanalyses is de inverse impedantie gelijk aan de normale

impedantie (Z1 = Z2).

IEC 60909
Een kortsluitberekening volgens IEC 60909  kan worden bepaald met nominale trapstand (overzetverhouding:

Unom,w1 / Unom w2 ) of met de overzetverhouding die volgt uit de ingestelde trapstand.

Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/trapinstelling.pdf

De spanningsregeling is niet van invloed op IEC 60909  berekeningen. Transformatoren met
spanningsregeling worden voor op dezelfde wijze gemodelleerd als transformatoren zonder spanningsregeling.

Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt: Z0>0. Zo niet, dan wordt een
waarschuwing gegenereerd.

Indien Voor motorstart  aangevinkt is, wordt de secundaire nominale spanning van de transformator (eventueel
gecorrigeerd met de trapstand voor ingestelde-trapstand-instelling) gebruikt als de c*Unom-spanning van de

spanningsbron bij kortsluitingen op knooppunten gekoppeld aan de secundaire zijde van de transformator. De
aanpassing vindt plaats tot maximaal drie gekoppelde knooppunten. Als er meer knooppunten aan de secundaire
zijde gekoppeld zijn, wordt een foutmelding gegenereerd. Deze extra functionaliteit (niet expliciet gemeld in de
IEC60909 norm) is nuttig indien de actuele spanning tijdens de motorstart flink afwijkt van de nominale
spanning van het motorknooppunt. Dan wijkt ook de kortsluitstroom flink af van de van de kortsluiting in de
nominale situatie.

Storing  sequentieel
Transformatoren met spanningsregeling worden voor de sequentiële storingsanalyse op dezelfde wijze
gemodelleerd als transformatoren zonder spanningsregeling. Wel wordt voor het bepalen van de "pre-fault"
situatie (sequentie 0) een loadflow-berekening uitgevoerd. Bij deze loadflowberekening kan de trapstand worden
bepaald door de spanningsregeling.

5.2.8 Driewikkelingstransformator

De driewikkelingstransformator is een object die vele uitvoeringsvormen kent. Zo zijn door de combinaties van
schakelingen van de wikkelingen vele gangbare en minder gangbare typen denkbaar. Dit hoofdstuk gaat in op de
invoervelden. Voor meer achtergrondinformatie, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/driewikkeltransformator.pdf.

PARAMETERS

Alg emeen
De wikkelingen van de driewikkelingstransformator worden door Vision automatisch aan de knooppunten in het
net toegewezen. De primaire wikkeling wordt altijd aan het knooppunt met de hoogste nominale spanning
toegewezen. De tertiaire wikkeling wordt altijd aan het knooppunt met de laagste nominale spanning toegewezen.
In het geval dat knooppunten gelijke nominale spanningen hebben, worden de wikkelingen toegewezen in
volgorde van invoer van de knooppunten door de gebruiker. Dus als ingevoerd wordt: 380 / 50 / 380 kV en de

290
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knooppunten deze volgorde hebben, zijn de primaire en secundaire wikkelingen 380 kV en is de tertiaire wikkeling
50 kV.

Parameter Omschrijving
Naam Naam
Trapstand Trapstanden van de regelbare en instelbare trappenschakelaars

Driewikkeling stransformator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Transformatortype

Algemeen    
Snom 0 MVA Nominaal schijnbaar vermogen
Unom 1) kV Nominale spanningen van de wikkelingen
Ik (2 s) 0 kA Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 2 seconden
Schakeling 2) D / Y / YN / Z / ZN Schakelingen van de wikkelingen
Klokgetal 2)  Klokgetal van wikkeling naar wikkeling

Impedanties    
uk 0 % Relatieve kortsluitspanning
Pk 0 kW Koperverlies
bij S 0 MVA Schijnbaar vermogen bij het meten van uk en Pk
Z0 0 Ohm Homopolaire impedantie (zie onderstaande toelichting bij schakeling)
R0 0 Ohm Homopolaire weerstand (zie onderstaande toelichting bij schakeling)
Pnul 0 kW Nullastverlies
Inul 0 A Nullaststroom, gemeten aan LS-zijde

Trap
Trapzijde w1  Locatie van de trapschakelaar
Trapgrootte 0 kV Trapgrootte van de trapschakelaar
Trap min 0  Trapstand bij kleinst aantal windingen
Trap nom 0  Trapstand bij nominale overzetverhouding
Trap max 0  Trapstand bij grootst aantal windingen

1)   De defaultwaarde van de nominale spanning wordt gelijk gekozen aan de nominale spanning van het knooppunt waar de wikkeling op is
aangesloten
2)   De defaultschakeling en klokgetal worden gekozen aan de hand van de nominale spanning van de betreffende wikkeling

Unom
Bij een nieuwe driewikkelingstransformator wordt voor Unom,w1, Unom,w2 en Unom,w3 de nominale spanning van de

betreffende knooppunten overgenomen.

Type
In de typelijst bevinden zich alle transformatoren uit het typenbestand waarbij Unom,w1, Unom,w2 en Unom,w3 tussen

0.8*Unom en 1.2*Unom van de drie knooppunten liggen.

Zie ook: Type

Klokg etal
Het klokgetal is van belang om bij asymmetrische sluitingen de fasespanningen en fasestromen "voorbij" de
transformator te kunnen berekenen.

bij S
Voor het berekenen van de transformatorparameters uit uk en Pk wordt standaard gebruik gemaakt van het

minimum van de nominale vermogens van de twee betrokken wikkelingen. Indien bij S voor de betreffende
parameters is ingevuld wordt deze waarde gebruikt in plaats van de standaardwaarde.

Trapschakelaar
De aanduiding van de trapstand kan volledig door de gebruiker worden gedefinieerd door de minimale, nominale
en maximale trapstand aan te geven. Let op dat bijvoorbeeld de minimale trapstand kan zijn gedefinieerd als de
trapstand bij het kleinst aantal windingen en daarmee (afhankelijk van de trapzijde) de grootste
overzetverhouding kan geven!
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Z0 en R0
Uitgangspunt voor de invoer van de homopolaire impedanties is altijd een meting. De meetwaarden zijn terug te
vinden in het meetrapport. Afhankelijk van het type schakeling zijn de homopolaire impedanties meetbaar en van
toepassing. Soms volstaat een enkele meting (bijvoorbeeld bij een YNdd-transformator) maar soms zijn drie
metingen nodig. Bij de metingen moeten dan soms wikkelingen worden kortgesloten (YN-wikkelingen). Indien
een wikkeling voor de meting wordt kortgesloten, kan het zijn dat de waarde van twee parallelgeschakelde
wikkelingen (bijvoorbeeld een kortgesloten YN- en een D-wikkeling) gemeten wordt.
Bij 98 van alle 125 mogelijke schakelingen moeten de homopolaire impedantie (Z0) en weerstand (R0) worden

ingevuld volgens onderstaande tabel. Dit geldt ook voor de waarden in het typenbestand. Een meting kan alleen
vanaf een YN-wikkeling of vanaf een ZN-wikkeling worden uitgevoerd. Een ZN-wikkeling heeft overigens geen
doorgaande homopolaire koppeling met andere wikkelingen. Voor elke transformatorconstructie is in de
onderstaande tabel met behulp van een code aangegeven of er ten behoeve van de metingen wikkelingen
kortgesloten zijn. Indien voor een meting een YN-wikkeling aan een andere zijde kortgesloten is, wordt dit
aangeduid met een uitroepteken (bijvoorbeeld: meten aan wikkeling 1 met wikkeling 2 kortgesloten: w1 -> w2! ).
Een D-wikkeling is per definitie altijd kortgesloten voor homopolaire stromen en dit wordt niet expliciet in de code
aangegeven. Een meting vanaf een wikkeling kan ook worden uitgevoerd met de beide andere twee wikkelingen
kortgesloten (kortgesloten YN of D). In het netwerkmodel staan deze twee wikkelingen voor de homopolaire
stromen parallel. Dit wordt in de tabel aangegeven met // (bijvoorbeeld: meten aan wikkeling 1 met wikkeling 2
een kortgesloten YN-wikkeling en wikkeling 3 een D-wikkeling: w1 -> w2! // w3 ). 

Indien, bijvoorbeeld, een YNYND-transformator wordt bemeten, zijn er vier verschillende manieren om de
homopolaire impedanties te meten:
1. meet wikkeling 1, met wikkeling 2 open; in dat geval wordt wikkeling 1 en de transformatie van wikkeling 3

(driehoekwikkeling) gemeten (aangeduid met: w1->w3).
2. meet wikkeling 1, met wikkeling 2 kortgesloten; in dat geval wordt wikkeling 1 en de transformatie van

wikkeling 2 (kortgesloten YN) parallel met wikkeling 3 (driehoekwikkeling) gemeten (aangeduid met: w1-
>w2!//w3).

3. meet wikkeling 2, met wikkeling 1 open; in dat geval wordt wikkeling 2 en de transformatie van wikkeling 3
(driehoekwikkeling) gemeten (aangeduid met: w2->w3).

4. meet wikkeling 2, met wikkeling 1 kortgesloten; in dat geval wordt wikkeling 2 en de transformatie van
wikkeling 1 (kortgesloten YN) parallel met wikkeling 3 (driehoekwikkeling) gemeten (aangeduid met: w2-
>w1!//w3).

Er zijn maar drie van de vier metingen nodig om de homopolaire netmodelparameters af te leiden. In
bovenstaand voorbeeld zijn voor de YNYND-transformator de metingen 1, 2 en 3 geïmplementeerd in
onderstaande tabel.

In onderstaande tabel zijn alle metingen opgesomd die worden gebruikt voor het afleiden van de
modelparameters. De aangegeven meetresultaten worden ingevoerd in het transformatorform voor de
homopolaire impedanties.

Schakeling Z0_12 en R0_12 Z0_13 en R0_13 Z0_23 en R0_23
YN YN YN w1->w2! w1->w3! w2->w3!
YN YN Y w1->w2!   
YN YN ZN w1->w2!  w3
YN YN Z w1->w2!   
YN YN D w1->w2!//w3 w1->w3 w2->w3
YN Y YN  w1->w3!  
YN Y Y w1   
YN Y ZN   w3
YN Y Z w1   
YN Y D  w1->w3  
YN ZN YN  w1->w3! w2
YN ZN Y  w2  
YN ZN ZN  w2 w3
YN ZN Z  w2  
YN ZN D  w1->w3 w2
YN Z YN  w1->w3!  
YN Z Y w1   
YN Z ZN   w3
YN Z D  w1->w3  



191

Schakeling Z0_12 en R0_12 Z0_13 en R0_13 Z0_23 en R0_23
YN Z Z w1   
YN D YN w1->w2 w1->w3!//w2 w3->w2
YN D Y w1->w2   
YN D ZN w1->w2  w3
YN D Z w1->w2   
YN D D w1->w2//w3   
Y YN YN   w2->w3!
Y YN Y  w2  
Y YN ZN   w3
Y YN Z  w2  
Y YN D   w2->w3
Y Y YN   w3
Y Y ZN   w3
Y ZN YN  w2  
Y ZN Y  w2  
Y ZN ZN  w2 w3
Y ZN Z  w2  
Y ZN D  w2  
Y Z YN   w3
Y Z ZN   w3
Y D YN   w3->w2
Y D ZN   w3
ZN YN YN w1  w2->w3!
ZN YN Y w1   
ZN YN ZN w1  w3
ZN YN Z w1   
ZN YN D w1  w2->w3
ZN Y YN w1   
ZN Y Y w1   
ZN Y ZN w1  w3
ZN Y Z w1   
ZN Y D w1   
ZN ZN YN w1 w2  
ZN ZN Y w1 w2  
ZN ZN ZN w1 w2 w3
ZN ZN Z w1 w2  
ZN ZN D w1 w2  
ZN Z YN w1   
ZN Z Y w1   
ZN Z ZN w1  w3
ZN Z Z w1   
ZN Z D w1   
ZN D YN w1  w3->w2
ZN D Y w1   
ZN D ZN w1  w3
ZN D Z w1   
ZN D D w1   
Z YN YN   w2->w3!
Z YN Y  w2  
Z YN ZN   w3
Z YN Z  w2  
Z YN D   w2->w3
Z Y YN   w3
Z Y ZN   w3
Z ZN YN  w2  
Z ZN Y  w2  
Z ZN ZN  w2 w3
Z ZN Z  w2  
Z ZN D  w2  
Z Z YN   w3
Z Z ZN   w3
Z D YN   w3->w2
Z D ZN   w3
D YN YN w2->w1 w3->w1 w2->w3!//w1
D YN Y w2->w1   
D YN ZN w2->w1  w3
D YN Z w2->w1   
D YN D w2->w1//w3   
D Y YN  w3->w1  
D Y ZN   w3
D ZN YN  w3->w1 w2
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Schakeling Z0_12 en R0_12 Z0_13 en R0_13 Z0_23 en R0_23
D ZN Y  w2  
D ZN ZN  w2 w3
D ZN Z  w2  
D ZN D  w2  
D Z YN  w3-w1  
D Z ZN   w3
D D YN  w3->w1//w2  
D D ZN   w3

Homopolaire impedantie bij YNyy- en YNyz-driewikkeling stransformator
Bij een transformator, bestaande uit één geaarde sterwikkeling en twee niet geaarde wikkelingen in ster of zigzag,
wordt de homopolaire impedantie van de geaarde wikkeling niet verwaarloosd. Als gevolg moet in netten waar
deze transformatoren zijn gemodelleerd, voor de homopolaire impedantie van de geaarde sterwikkeling een
waarde groter dan nul worden ingevuld. Default is de waarde weliswaar altijd nul, maar de waarde voor de
homopolaire impedantie van een transformator is een factor maal de normale impedantie. De factor is
afhankelijk van de bouw van de kern van de transformator. Zie onderstaande tabel.

Bouwwijze kern factor
Driepoot 3 ... 10
Vijfpoot 10 ... 100
Drie maal éénfase 10 ... 100

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntsaarding ja  Aarding van het sterpunt bij YN- of ZN-wikkeling
Re 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xe 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt 
C 0 nF Capaciteit van primaire, secundaire en tertiaire wikkeling en daartussen
Snom' 0 MVA Maximaal schijnbaar vermogen, eventueel afwijkend van Snom
Fasedraaiing w1-w2 0 graden Fasedraaiing van wikkeling 1 naar 2, tussen -15 en +15 graden
Fasedraaiing w1-w3 0 graden Fasedraaiing van wikkeling 1 naar 3, tussen -15 en +15 graden

Snom'
De term Snom' is geïntroduceerd voor het signaleren van een overbelasting in de loadflow. Deze waarde is
geïntroduceerd om eenduidigheid te krijgen over de maximale belastbaarheid van een tak. Snom1', Snom2' en
Snom3' worden overgenomen uit de typegegevens of uit de opgegeven waarde.

Spanning sreg eling

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Eigen regeling aanwezig uit  Geeft aan of een eigen regeling aanwezig is
Meetzijde w2   Meetzijde van de spanningsregeling
Uset 1) kV Setpoint van de spanningsregeling
Uband kV Dode band van de spanningsregeling
Rc 0 Ohm Reëel deel van de compounderingsimpedantie van de spanningsregeling
Xc 0 Ohm Reactief deel van de compounderingsimpedantie van de spanningsregeling
Meesterregeling bruikbaar uit Geeft aan of de transformatorregeling als slaaf een andere meesterregeling volgt
Meester Meesterregelingtransformator (meestal parallelle transformator)
Status uit Spanningsregeling in-/uitgeschakeld en/of meesterregeling gebruiken:

  Regelingen uit: de trappenschakelaar wordt niet versteld
  Eigen regeling aan: de regelaar werkt geheel zelfstandig
  Meesterregeling volgen: de trappenschakelaar volgt die van de meesterregeling
  Meesterregeling volgen; eigen regeling standby: de trappenschakelaar volgt die
  van de meesterregeling; in geval de meesterregeling uitgeschakeld is werkt de
  eigen regeling

1)   De defaultwaarde wordt gelijk gekozen aan de nominale spanning van de transformatorwikkeling die zich aan de meetzijde bevindt

Bij het gebruik van de meester-slaaf-regeling met parallelle transformatoren, wordt door de slaven de
overzetverhouding van de meester gekozen of benaderd bij ongelijke typen.
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Stroomcompensatie
Bij loadflowberekeningen kan Vision met behulp van de spanningsregeling een juiste trapstand bepalen, waarbij

rekening wordt gehouden met de secundaire stroom (Ij) en een compounderingsimpedantie Zc. De trapstand

wordt zodanig bepaald dat de spanning aan de meetzijde (w1 of w2) binnen de aangegeven spanningsgrenzen

Umin en Umax, gecorrigeerd met het product van Ij en Zc, zal liggen. In onderstaande figuur is een voorbeeld van

transformator met spanningsregeling weergegeven met trapzijde w1 (i), meetzijde w2 (j) en een fictief meetpunt

aan de w2-zijde (let op de richting van Ij ).

De spanning Umeet, op basis waarvan de spanningsregeling een andere trapstand kiest, is:

Umeet = Uj + Ij * Zc

waarin:

Zc = Rc + jXc

De compoundering in Vision houdt door de complexe vermenigvuldiging rekening met de richting van de
stroom. Let op: in de praktijk kan het voorkomen dat wordt uitgegaan van de absolute stroomwaarde. In die
gevallen zal het model van de spanningsregeling bij teruglevering anders reageren dan in de praktijk.

Als Umeet > Umax of Umeet < Umin aan w2-zijde dan wordt aan w1-zijde een andere trapstand gekozen (tot de

minimale of maximale trapstand is bereikt).
Als de U-regeling het spanningsverlies over een bepaalde verbinding moet compenseren, kan dit door het

aangeven van een compounderingsimpedantie Zc. Op welke wijze Zc kan worden bepaald uit een grafiek U = f(I),
is aangegeven aan de hand van de volgende figuur.

Als Rc/Zc = cosbelasting dan geldt:

U / I = Zc

waarmee Rc en Xc kan worden bepaald:

Rc = Zc * cos(phi)belasting

Xc = Zc * sin(phi)belasting

Worden de gevonden waarden voor Rc en Xc in het formulier opgegeven, dan zal de transformatorspanning

afhankelijk zijn van de belastingsstroom. 
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Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/stroomcompensatie.pdf

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformator faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

BEREKENING

IEC 60909 en Storing  sequentieel
Bij asymmetrische kortsluitberekeningen en storingsanalyses is de inverse impedantie gelijk aan de normale

impedantie (Z1 = Z2 ).

De schakeling, Re, Xe, Z0 en R0 zijn niet van belang voor de berekening van een symmetrische sluiting (FFF) of een

tweefasige sluiting zonder aardcontact (FF).

IEC 60909
Een kortsluitberekening volgens IEC 909 of IEC 60909  kan worden bepaald met nominale trapstand of met de
overzetverhouding die volgt uit de ingestelde trapstand.
Voor meer informatie, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/trapinstelling.pdf
De spanningsregeling is niet van invloed op IEC 909- of IEC 60909 -berekeningen. Transformatoren met
spanningsregeling worden voor op dezelfde wijze gemodelleerd als transformatoren zonder spanningsregeling.

Storing  sequentieel
Transformatoren met spanningsregeling worden voor de sequentiële storingsanalyse op dezelfde wijze
gemodelleerd als transformatoren zonder spanningsregeling. Wel wordt voor het bepalen van de "pre-fault"
situatie (sequentie 0) een loadflow-berekening uitgevoerd. Bij deze loadflowberekening kan de trapstand worden
bepaald door de spanningsregeling.

5.3 Elementen

Een element vertegenwoordigt een belasting of een opwekking op een knooppunt. 

Aan een element kan een veld worden worden toegewezen. De velden worden gedefinieerd bij het betreffende
knooppunt.

Deze elementen zijn gedefinieerd:

· Netvoeding

· Synchrone generator

· Synchrone motor

· Asynchrone generator

· Asynchrone motor

· Asynchrone motorgroep

· Windturbine

· PV

· Belasting

· Transformatorbelasting

· Condensator

· Spoel

· Nulpuntstransformator

· Accu
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5.3.1 Netvoeding

Een netvoeding is een fictief netwerkelement dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van loadflowberekeningen. De
netvoeding (swinggenerator) "levert" bij loadflowberekeningen het verschil tussen opwekking en belasting
inclusief de optredende netverliezen. De netvoeding kan voor loadflowberekeningen dan ook gezien worden als
een koppeling met een oneindig sterk net. Voor een berekening aan bijvoorbeeld een 10 kV net kan dan ook het
beste de voedende 150 kV/10 kV-transformator worden opgenomen en de netvoeding worden geplaatst aan de
150 kV-zijde van de transformator.
Om aan een netwerk met netvoeding ook kortsluitberekeningen te kunnen uitvoeren, moet het kortsluitvermogen
worden opgegeven in kA of MVA.
Met Weerg ave wordt hiertussen gewisseld en worden de kortsluitvermogens omgerekend.

Er kan op een knooppunt maximaal één netvoeding aanwezig zijn.

PARAMETERS

Netvoeding

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Uref 1 pu referentiespanning als factor van Unom
Profiel Default Naam van het spanningsprofiel
Hoek 0 graden Hoek van de vector van de referentiespanning Unom
Sk"nom 100 * Unom MVA Subtransiënt kortsluitvermogen
Sk"min 90 * Unom MVA Minimaal subtransiënt kortsluitvermogen
Sk"max 100 * Unom MVA Maximaal subtransiënt kortsluitvermogen
Ik"nom kA Subtransiënte kortsluitstroom
Ik"min kA Minimale subtransiënte kortsluitstroom
Ik"max kA Maximale subtransiënte kortsluitstroom
Znom Ohm Inwendige impedantie
Zmax Ohm Maximale inwendige impedantie
Zmin Ohm Minimale inwendige impdantie
R/X 0 of 0,1  Verhouding tussen R en de X van de netvoedingsimpedantie
 ms Tijdconstante; omrekenbaar uit R/X
Z0/Z1 3 Verhouding tussen de homopolaire en de normale impedantie
Smin 0 MVA Minimaal te testen vermogen
Smax 0 MVA Maximaal te testen vermogen

Harmonischen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
h 3 t/m 99  Harmonische ordenummer
Spanning 0 % Harmonische spanning als percentage van grondharmonische
Hoek 0 graden Hoek van harmonische stroom ten opzichte van grondharmonische

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de netvoeding faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de netvoeding in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

MODELLERING

Een net heeft doorgaans één netvoeding. In Vision is het weliswaar mogelijk om meerdere netvoedingen toe te
passen, maar hierbij is voorzichtigheid geboden. Een netvoeding heeft een vaste spanning in grootte en hoek. Bij
koppeling van meerdere netvoedingen ontstaan verschilhoeken in het net die in de praktijk anders kunnen zijn. In
gekoppeld verband kan het beste slechts één netvoeding toegepast worden. Indien het net op verschillende
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plekken door een "extern net" gevoed wordt, is het het beste om te werken met een equivalent voor het externe net,
waarin één netvoeding is opgenomen. 

Loadflow
Met Uref kan de spanning van de netvoeding worden aangegeven in pu. Deze Uref is een factor van de Unom van

het netvoedingsknooppunt. Voor elk knooppunt waaraan een netvoeding is toegevoegd, geldt:

|U| = Uref * Unom,knooppunt

hoek = hoek

zodat de spanning op het knooppunt altijd constant blijft met de opgegeven hoek (in graden).

Tijdens de motorstartberekening wordt de netvoeding gemodelleerd als een equivalente spanningsbron achter
zijn subtransiënte impedantie:

Uequivalent = Uref + Iloadflow,pre * Znetvoeding 

IEC 60909
Bij IEC 60909-berekeningen wordt een netvoeding voorgesteld als een passieve impedantie naar aarde.
(IEC 60909, paragraaf 3.2)
Bij de netvoeding wordt het kortsluitvermogen aangegeven in kA of MVA. De impedantie van de netvoeding
wordt volgens de onderstaande formules bepaald. Voor de impedantie van de netvoeding geldt:

Znetvoeding = c * Unom / (Ö3 * Ik")
waarin:

c

Ik"

de spanningsfactor cmax of cmin (afhankelijk van een maximale of minimale kortsluitstroomberekening)

behorend bij de Unom van het knooppunt van de netvoeding
de subtransiënte kortsluitstroom Ik"min of Ik"max (afhankelijk van een minimale of maximale
kortsluitstroomberekening)

Bij asymmetrische kortsluitingen is de normale impedantie gelijk aan de inverse impedantie (Z1 = Z2). De

homopolaire impedantie Z0 wordt aan de hand van de verhouding Ik"3/Ik"1 bepaald:

Dit kan worden herschreven als:

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de netvoeding voorgesteld als een Norton-equivalent. De R/X-verhouding
van de bronimpedantie wordt op dezelfde wijze bepaald als bij een IEC 60909-berekening
Voor het kortsluitvermogen van de netvoeding wordt daarbij in plaats van Ik"max of Ik"min, uitgegaan van Ik".
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5.3.2 Synchrone generator

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van de generator
Pref 0 MW Ingesteld reëel vermogen
Profiel Default Naam van het opwekkingsprofiel
f/P-statiek 0 % Frequentie-vermogensstatiek (eilandbedrijf)
Isochrone regeling Isochrone regeling aanwezig (eilandbedrijf)
cos phi 0.85 Ingestelde arbeidsfactor
Q leveren Richting van het blindvermogen
Uref 1 pu Referentiespanning van U-regeling als factor van Unom van het knooppunt
U/Q-statiek 0 % Spannings/blindvermogenstatiek
Qgrens Blindvermogensgrenstaktiek
Ander regelknooppunt Regelen op ander knooppunt

Generator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type van de generator
Unom 1) kV Nominale spanning van de generator
Snom 0 MVA Nominaal schijnbaar vermogen
cos phi nom 0.85  Nominale cos phi
Qmin 0 Mvar Ondergrens voor het te leveren blindvermogen
Qmax 0 Mvar Bovengrens voor het te leveren blindvermogen
xd",sat 0.2 pu Subtransiënte reactantie   2)
rg 0 pu Fictieve weerstand
Bekrachtiging roterend Constructie bekrachtiging: roterend / statisch, wel / niet via de generatorklemmen
Rotor turbo Constructie rotor: turbo (rond) / buitenpool
IkP 0 kA Stationaire kortsluitstroom
Uf,max 1.3 pu Maximale bekrachtigingsspanning
xd,sat 1.6 pu Verzadigde synchrone reactantie

1)   De defaultwaarde is gelijk aan de nominale spanning van het knooppunt
2)   Voor de berekening van de kortsluitstromen moet de verzadigde waarde worden genomen

Type
In de typelijst bevinden zich alle generatortypen uit het typenbestand met een Unom van 80 tot 120 % van de Unom

van het knooppunt. Zie ook: Type .

Bekrachtig ing , Uf,max en xd,sat
De uitvoering van de bekrachtiging en de constructie van de rotor wordt gebruikt voor het berekenen van de
stationaire kortsluitstroom volgens IEC 60909. Daarbij zijn tevens benodigd de gegevens over de maximale
stationaire kortsluitstroom (IkP), de maximale bekrachtigingsspanning (Uf,max) en de verzadigde synchrone

reactantie (xd,sat). 

· Voor generatoren met een ronde rotor is Uf,max 1,3 of 1,6 pu. xd,sat ligt tussen 1,2 en 2,2 pu.

· Voor generatoren met een rotor met uitgebouwde polen (salient pole) is Uf,max 1,6 of 2,0 pu. xd,sat ligt tussen

0,6 en 2,0 pu.

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntsaarding geen geen/eigen/extern Indicatie of het sterpunt geaard is
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt
Extern knooppunt Knoopppunt met los aardpunt voor gemeenschappelijke aarding
Pnom' 0 MW Maximaal reël vermogen; aanvullend op Snom

Externe sterpuntsaarding
Mogelijkheid om het sterpunt via een gemeenschappelijk aardpunt te aarden.

82
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Reg eling

Parameter Default Eenheid Omschrijving
P 0 MW domein van de blindvermogensgrenscurve
Qgrens 0 Mvar bereik van de blindvermogensgrenscurve

Dynamische

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Rotor turbo Type rotor
Rg 0 pu Statorweerstand
Xl 0 pu Lekkagereactantie
Xd 0 pu Synchrone reactantie, d-as
Xq 0 pu Synchrone reactantie, q-as
X0 0 pu Homopolaire reactantie
Xd' 0 pu Transiënte reactantie, d-as
Xq' 0 pu Transiënte reactantie, q-as
Xd" 0,2 pu Subtransiënte reactantie, d-as
Xq" 0 pu Subtransiënte reactantie, q-as
Soort short-circuit Soort tijdconstanten
Td' 0 s Transiënte tijdconstante, d-as
Tq' 0 s Transiënte tijdconstante, q-as
Td" 0 s Subtransiënte tijdconstante, d-as
Tq" 0 s Subtransiënte tijdconstante, q-as
H 0 s Massatraagheid
KD 0 pu Mechanische dempingconstante

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de generator faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de generator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

MODELLERING

Loadflow

Cos-phi-g ereg elde synchrone g enerator:

Bij loadflowberekeningen wordt een synchrone generator met cos(phi)-regeling voorgesteld als een negatieve
belasting van constant vermogen:

   Pbelasting = -Pref

en

   Qbelasting = -Pref × Ö(1 - cos(phi) ²) / cos(phi)        (instelling capacitief: Q leveren)
of

   Qbelasting = +Pref × Ö(1 - cos(phi) ²) / cos(phi)       (instelling inductief: Q opnemen)

Spanning g ereg elde synchrone g enerator:
Met Uref wordt de spanning op het knooppunt aangegeven in pu en is een factor van de Unom van het knooppunt.

Er geldt:

   |U| = Uref × Unom,knooppunt

De spanningsregeling bepaalt het benodigde blindvermogen (binnen de grenzen Qmin en Qmax) voor het

verkrijgen van de spanning Uref .
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Hierbij wordt rekening gehouden met de spanning-blindvermogenstatiek.

Voor een loadflowberekening geldt:

   Pgenerator is gelijk aan Pref

   Qgenerator is afhankelijk van Uref, Qmin, Qmax en de statiek en volgt uit de toestand van het net.

Als Qgenerator tussen de grenzen Qmin en Qmax ligt, dan ligt Ugenerator tussen Umin en Umax. Het verband tussen U en

Q is dan gegeven door de statiek:

   statiek = - (dU / Unom) / (dQ / Snom) × 100 %

Voor een 10 MVA generator met een statiek van 10% op een knooppunt met een spanning van 10 kV betekent dit
het volgende:
Bij een spanningsdaling van 0,1 kV, zal de generator 1 Mvar extra blindvermogen leveren.

Als meerdere generatoren met spanningsregeling op één knooppunt aanwezig zijn, wordt een "gemiddelde" Uref

bepaald in verhouding met Snom.

Als de statiek niet is ingevuld, wordt vanwege de numerieke stabiliteit gerekend met een waarde van 0,1%. Een
kleinere waarde mag wel ingevuld worden.

Eilandbedrijf
Een synchrone generator met frequentie-vermogensregeling en spanningsregeling kan meedoen aan de regeling
in eilandbedrijf. Voor een goede regeling moet voor de f/P-statiek een waarde groter dan nul ingevuld zijn en
moet het gezamenlijke vermogen (P en Q) van alle deelnemende generatoren voldoende zijn voor de
belastingvraag. Een cos-phi geregelde generator doet niet mee aan de regeling. Voor meer informatie, zie:
Loadflow: Eilandbedrijf .

Motorstart
Tijdens de motorstartberekening wordt de synchrone generator gemodelleerd als een equivalente spanningsbron
achter zijn subtransiënte impedantie:

Uequivalent = Uref + Iloadflow,pre × Zgenerator 

IEC 60909
Bij het modelleren van synchrone generatoren wordt volgens IEC (60)909 onderscheid gemaakt tussen de
volgende drie gevallen:

· generatoren direct gekoppeld aan het net

· generatoren gekoppeld aan het net via een step up transformator

· centrale of power station unit (PSU), waarbij de impedantie van generator en step up transformator als totaal
wordt beschouwd

In Vision wordt de laatste mogelijkheid niet ondersteund. Wel is het mogelijk een generator via een extra
knooppunt en een step up transformator in het netwerk op te nemen (of een transformator als step up
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transformator fungeert, wordt in het transformatorform aangegeven). Bij toepassing van een step up
transformator moet Unom van de generator gelijk zijn aan Unom van het knooppunt.

Bij IEC 60909-berekeningen wordt een synchrone generator voorgesteld als een passieve impedantie naar aarde.
(IEC 60909, paragraaf 3.6)

Deze impedantie wordt gecorrigeerd met een factor K. Deze correctie is van belang omdat de netbelasting bij
IEC 60909 buiten beschouwing wordt gelaten. De factor K wordt als volgt bepaald:

   K = cmax × (Unom,knooppunt / Unom,generator) / (1 + Xd" × sin(phi)nom))
waarin:

· cmax de maximale (ook bij een minimale kortsluitstroomberekening) spanningsfactor behorend bij de Unom

van knooppunt van de generator

· Xd" de verzadigde subtransiënte reactantie van de generator (pu)

De Rg van de generator, zoals kan worden opgegeven in het generatorform, wordt uitsluitend gebruikt voor de

sequentiële storingsanalyse. Voor IEC 60909-berekeningen wordt Rg afgeleid van de Xd". Afhankelijk van de

nominale generatorspanning en het nominale vermogen geldt voor Rgenerator en Xgenerator:

Unom,generator <= 1 kV: Rgenerator = K × 0.15 * Xd"
Xgenerator = K × Xd"

Unom,generator > 1 kV:
Snom < 100 MVA: Rgenerator = K × 0.07 Xd"

Xgenerator = K × Xd"
Snom >= 100 MVA: Rgenerator = K × 0.05 Xd"

Xgenerator = K × Xd"

Voor synchrone generatoren is, in tegenstelling tot statische netcomponenten, de normale impedantie ongelijk

aan de inverse impedantie (Z2 ongelijk aan Z1). Voor de tweepolige synchrone machine geldt echter dat Z2

ongeveer gelijk is aan Z1.

IEC (60)909 geeft voor inverse impedanties geen voorschrift (de modellering van de inverse impedanties is in

bewerking), zodat Vision ook hier Z2 = Z1 handhaaft.

De homopolaire impedantie Z0 is oneindig bij een zwevend sterpunt en 3×Ra+j(3×Xa + 0.5×X1 )  bij een geaard

sterpunt.

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de synchrone generator voorgesteld als een Norton-equivalent. Voor de
bronimpedantie van dit equivalent geldt:

   Zgenerator = Rg + jXd"

Voor de inverse impedantie geldt: Z2 = Z1.

De homopolaire impedantie Z0 is oneindig bij een zwevend sterpunt en 3×Ra+j(3×Xa + 0.5×X1 ) bij een geaard

sterpunt.
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5.3.3 Synchrone motor

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van de motor
Pref 0 MVA Ingesteld reëel vermogen
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel
cos phi 0,85  Ingestelde arbeidsfacor
Q opnemen  Richting van het blindvermogen

Motor

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type van de motor
Unom 1) kV Nominale spanning van de motor
Snom 0 MVA Nominaal schijnbaar vermogen
cos phi nom 0,85  Nominale cos phi
xd" 0,2 pu Subtransiënte reactantie   2)
rg 0 pu Fictieve weerstand
R/X R/X bij motorstart
Ia/Inom 5 Ia/Inom bij motorstart

1)   Unom van het knooppunt. Bij toepassing van een step-up-transformator moet Unom van de motor gelijk zijn aan Unom van het
knooppunt.
2)   Voor de berekening van de kortsluitstromen moet de verzadigde waarde worden genomen.

Type
In de typelijst bevinden zich alle motortypen uit het typenbestand met een Unom van 80 tot 120 % van de Unom van

het knooppunt. Zie ook: Type

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntsaarding geen geen/eigen/extern Indicatie of het sterpunt geaard is
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt
Extern knooppunt Knoopppunt met los aardpunt voor gemeenschappelijke aarding
Geen teruglevering Geen teruglevering bij kortsluiting (alleen bij omvormer)

Externe sterpuntsaarding
Mogelijkheid om het sterpunt via een gemeenschappelijk aardpunt te aarden.

Geen terug levering
Zonder teruglevering gedraagt de motor zich als een belasting, bij de sequentiële storingsanalyse en de IEC
60909-berekening.
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Dynamica

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Rotor turbo Type rotor
Rg 0 pu Statorweerstand
Xl 0 pu Lekkagereactantie
Xd 0 pu Synchrone reactantie, d-as
Xq 0 pu Synchrone reactantie, q-as
X0 0 pu Homopolaire reactantie
Xd' 0 pu Transiënte reactantie, d-as
Xq' 0 pu Transiënte reactantie, q-as
Xd" 0,2 pu Subtransiënte reactantie, d-as
Xq" 0 pu Subtransiënte reactantie, q-as
Soort short-circuit Soort tijdconstanten
Td' 0 s Transiënte tijdconstante, d-as
Tq' 0 s Transiënte tijdconstante, q-as
Td" 0 s Subtransiënte tijdconstante, d-as
Tq" 0 s Subtransiënte tijdconstante, q-as
H 0 s Massatraagheid
KD 0 pu Mechanische dempingconstante

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de motor faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de motor in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

MODELLERING

Loadflow
Bij loadflowberekeningen wordt een synchrone motor voorgesteld als een belasting.

Pbelasting = Pref

en

Qbelasting = Pref × Ö(1 - cos(phi) ²) / cos(phi)        (Q opnemen)
of

Qbelasting = - Pref × Ö(1 - cos(phi) ²) / cos(phi)       (Q leveren)

Motorstart
De verhouding van de aanloopstroom tot de nominale stroom is gelijk aan 1/(Rg + jXd").

IEC 60909 en storing  sequentieel
De modellering van de synchrone motor is gelijk aan de modellering van een synchrone generator .

Minimale IEC 60909 zonder synchrone motoren
Bij berekening van de minimale kortsluitstroom Ik"min volgens IEC 60909 wordt geen invloed van synchrone
motoren berekend. Dit is conform de behandeling van de asynchrone motoren, die ook geen invloed hebben op
de minimale kortsluitstroom.

197



203

5.3.4 Asynchrone generator

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Pref 0 MW Elektrisch vermogen
Profiel Default Naam van het opwekkingsprofiel

Generator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Generatortype
Unom 1) kV Nominale spanning
Pnom 0 MW Nominaal elektrisch vermogen
cos phi nom 0,85  Cos phi bij nominaal vermogen
R/X 0,1 R/X-verhouding
Ia/Inom 5  Quotiënt van aanloopstroom en nominale stroom
Polen 2  Aantal polen

1)   Unom van het knooppunt. Bij toepassing van een step up transformator moet Unom van de generator gelijk zijn aan Unom van het
knooppunt.

Type
In de typelijst bevinden zich alle asynchrone generatoren uit het typenbestand met een Unom van 80 tot 120 % van

de Unom van het knooppunt.

Zie ook: Type

Cos phi nom
Na een wijziging van de nominale cos phi moet de curve worden aangepast. Als dat niet gebeurt, kunnen de
modelparameters van de machine niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld. Ook kan het
voorkomen dat het hiervoor benodigde curve-fitting-proces dan geen juiste modelparameters kan vinden (P-cos-
curve fit niet).

Curve
De curve beschrijft het gedrag van de machine (cos phi) voor andere dan nominale belastingen. Elke wijziging
wordt direct grafisch in de curves weergegeven.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Standaardcurve   Button om een standaardcurve te gebruiken die past bij opgegeven nominale arbeidsfactor
P reeks pu De nominale waarde en 4 opgegeven punten voor de te gebruiken curves
Cos phi = f(P) reeks  Cos phi als functie van het geleverde mechanisch vermogen

De parameters van de asynchrone generator worden vastgesteld aan de hand van de cos(phi)-curve. Met behulp
van curve-fitting wordt het Heyland-diagram van de machine geconstrueerd, waaruit de interne impedanties
volgen. Voor meer informatie hierover, zie: http://www.phasetophase.nl/pdf/asynchronemachine.pdf.

Om het toevoegen van een asynchrone generator te vereenvoudigen, zijn voor de meeste parameters
defaultwaarden aangegeven. In de meeste gevallen zullen deze waarden voldoen. Als van een asynchrone

generator de functie cos(phi) = f(Pref /Pnom) bekend is, kan deze eventueel worden opgegeven. Van deze functie

moeten minimaal drie punten worden aangegeven. Na het verlaten van het form met OK wordt een curve-fitting
uitgevoerd en bij het falen daarvan een melding gegeven.

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntsaarding geen Indicatie of het sterpunt geaard is
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt
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Dynamica

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Aanloopkoppel 0 %
Kipkoppel 0 %
Nominaal toerental 0 omw/min
Nominaal rendement 0 %
Massatraagheid 0 kg*m²
k2 0 %
k1 0 %
k0 0 %
Model
Eigen parameters
Rs 0 pu
Rr 0 pu
Rr2 0 pu
Xsl 0 pu
Xrl 0 pu
Xr2l 0 pu
Xm 0 pu

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de generator faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de generator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

MODELLERING

Loadflow
Voor loadflowberekeningen wordt uitgegaan van de Heyland-cirkel. Deze wordt bepaald uit de curve

Cos(phi) = f(Pel) door de curve-fitting. Het reële vermogen wordt constant gehouden. Het blindvermogen is

afhankelijk van de Heyland-cirkel en van de knooppuntspanning.

IEC 60909
Bij IEC 60909-berekeningen wordt een asynchrone generator voorgesteld als een passieve impedantie in de vorm
van R + jX naar aarde.

Deze impedantie wordt bepaald aan de hand van de nominale spanning, de aanloopstroom, het nominale
vermogen en het poolpaartal. Vervolgens wordt de generatorimpedantie bepaald volgens:

   Zgenerator = (Unom,generator)
2 / (Ia/Inom * Pe,nom / cos(phi)nom)

De R/X-verhouding is afhankelijk van het vermogen per poolpaartal:

   Pnom /poolpaartal = Pnom * (toerental/nmax)
waarin:

   nmax : 3000 omw./min. bij 50 Hz

Waarna aan de hand van de nominale generatorspanning en het vermogen per poolpaartal R en X wordt
bepaald:
Unom,generator <= 1 kV:

Xgenerator = 0.992 * Zgenerator

Rgenerator = 0.42 * Zgenerator
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Unom,generator > 1 kV:

Pnom / poolpaartal < 1 MW:

Xgenerator = 0.989 * Zgenerator

Rgenerator = 0.15 * Xgenerator

Pnom / poolpaartal >= 1 MW:

Xgenerator = 0.995 * Zgenerator

Rgenerator = 0.10 * Xgenerator

Voor roterende machines is, in tegenstelling tot statische netcomponenten, in het algemeen de normale

impedantie ongelijk aan de inverse impedantie (Z2 ongelijk aan Z1). Voor de asynchrone generator geldt echter

dat Z2 ongeveer gelijk is aan Z1. In overeenstemming met IEC (60)909 handhaaft Vision: Z2 = Z1.

De homopolaire impedantie Z0 is oneindig groot verondersteld (zwevend sterpunt).

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de asynchrone generator voorgesteld als een Norton-equivalent. De
bronimpedantie van dit equivalent wordt op dezelfde wijze bepaald als bij een IEC 60909-berekening.

5.3.5 Asynchrone motor

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Pas 0 MW Opgenomen mechanisch vermogen
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel

Motor

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Motortype
Unom 1) kV Nominale spanning
Pas,nom 0 MW Nominaal mechanisch vermogen
Rendement 95 % Rendement bij nominaal vermogen
cos phi nom 0,85  Cos phi bij nominaal vermogen
R/X 0,1  R/X-verhouding van de motor (t.b.v. kortsluitberekening)
cos phi aanloop 0,1 cos(phi) tijdens aanloop van de motor (t.b.v. kortsluitberekening)
Ia/Inom 5  Quotiënt van aanloopstroom en nominale stroom
Aantal polen 2  Aantal polen

1)   Unom van het knooppunt.

Type
In de typelijst bevinden zich alle asynchrone motoren uit het typenbestand met een Unom van 80 tot 120 % van de

Unom van het knooppunt.

Zie ook: Type

Rendement en Cos phi nom
Na een wijziging van het rendement of de nominale cos(phi) moeten de curves worden aangepast. Als dat niet
gebeurt, kunnen de modelparameters van de machine niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld.
Ook kan het voorkomen dat het hiervoor benodigde curve-fitting-proces dan geen juiste modelparameters kan
vinden (P-cos-rendement-curve fit niet).

R/X en cos(phi)aanloop
De R/X-verhouding van de motor is benodigd voor de kortsluitberekening. De cos(phi) tijdens aanloop is direct
aan de R/X-verhouding gerelateerd. Beide waardes worden naar elkaar omgerekend.
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Ia/Inom
De verhouding van de aanloopstroom en de nominale stroom wordt gebruikt bij de berekening van de
motorimpedantie. Deze verhouding wordt niet gebruikt voor de motorstartberekening.

Curves
De curves beschrijven het gedrag van de machine (rendement en cos phi) voor andere dan nominale belastingen.
Elke wijziging wordt direct grafisch in de curves weergegeven.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Standaardcurve   Knop om een standaardcurve te gebruiken die past bij opgegeven nominale rendement

en arbeidsfactor
Pas reeks pu De nominale waarde en 4 opgegeven punten voor de te gebruiken curves
Rendement = f(Pas) reeks % Rendement als functie van het opgenomen mechanisch vermogen
Cos phi = f(Pas) reeks  Cos phi als functie van het opgenomen mechanisch vermogen

De parameters van de asynchrone machine worden vastgesteld aan de hand van de rendements- en cos(phi)-
curve. Met behulp van curve-fitting wordt het Heyland-diagram van de machine geconstrueerd, waaruit de interne
impedanties volgen. Voor meer informatie hierover, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/asynchronemachine.pdf.

Om het toevoegen van een asynchrone motor te vereenvoudigen, zijn voor de meeste parameters defaultwaarden
in het formulier aangegeven. In de meeste gevallen zullen deze waarden voldoen. Als van een asynchrone motor

de functie cos(phi) = f(Pref /Pnom) bekend is, kan deze eventueel worden opgegeven. Van deze functie moeten

minimaal drie punten worden aangegeven. Na het verlaten van het form met OK wordt een curve-fitting
uitgevoerd en bij het falen daarvan een melding gegeven.

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Starter direct Mogelijkheden voor de motorstart:

   direct (DOL); altijd teruglevering bij kortsluiting
   softstarter; altijd teruglevering bij kortsluiting
   omvormer; hierbij is teruglevering optioneel

Ia/Inom 5 Quotiënt van aanloopstroom en nominale stroom
Geen teruglevering Geen teruglevering bij kortsluiting (alleen bij omvormer)
Sterpuntsaarding geen Indicatie of het sterpunt geaard is
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt

Starter
Er zijn drie mogelijkheden:

· Direct (DOL, Direct On Line): Ia/Inom is dezelfde waarde als van het Motor-tabblad; bij kortsluiting is altijd
terugvoeding 

· Softstarter: I/Inom is kleiner dan Ia/Inom van de motor; bij kortsluiting is altijd terugvoeding 

· Omvormer (VSDS, Variable Speed Drive System, zoals een statische omvormer): I/Inom is ongeveer 1; bij

kortsluiting is terugvoeding is een optie

Ia/Inom
Deze verhouding van de aanloopstroom en de nominale stroom wordt gebruikt bij de motorstartberekening.
Deze kan afwijken van de waarde voor Ia/Inom bij de motorgegevens. Op deze manier kan bijvoorbeeld een

softstarter gemodelleerd worden.

Geen terug levering
Zonder teruglevering gedraagt de motor zich als een belasting, bij de sequentiële storingsanalyse en de IEC (60)
909-berekening.

http://www.phasetophase.nl/pdf/asynchronemachine.pdf
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Dynamica

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Aanloopkoppel 0 %
Kipkoppel 0 %
Nominaal toerental 0 omw/min

Massatraagheid 0 kg*m²
k2 0 %
k1 0 %
k0 0 %
Model
Eigen parameters
Rs 0 pu
Rr 0 pu
Rr2 0 pu
Xsl 0 pu
Xrl 0 pu
Xr2l 0 pu
Xm 0 pu

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de motor faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de motor in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

Harmonischen
Toepassing van een harmonischen type. Zie ook: Harmonischen, Berekening .

MODELLERING

Loadflow

Voor loadflowberekeningen wordt uitgegaan van de Heyland-cirkel. Deze wordt bepaald uit de curves Rendement
= f(Pm) en Cos(phi) = f(Pm) door de curve-fitting. Het reële vermogen wordt constant gehouden. Het

blindvermogen is afhankelijk van de Heyland-cirkel en van de knooppuntspanning.

IEC (60)909
Asynchrone motoren, die direct op het net zijn aangesloten, dragen bij aan de kortsluitstroom. Motoren die
geregeld worden met statische converters kunnen ook bijdragen aan de kortsluitstroom, afhankelijk van het type
converter. Als de converter in staat is de stroom in een omgekeerde richting door te laten (teruglevering), moeten
deze motoren ook gemodelleerd worden. Zij dragen dan bij aan de symmetrische kortsluitstroom Ik” en aan de

piekkortsluitstroom ip. In de berekening voor de bijdrage wordt dan een asynchrone motor met geregelde

aandrijving net zo gemodelleerd als een asynchrone motor. Zij dragen echter niet bij aan de symmetrische
breekstroom Ib en aan de steady-state-kortsluitstroom Ik.

Als de converter niet in staat is de stroom in een omgekeerde richting door te laten (geen teruglevering), draagt
de motor in zijn geheel niet bij aan de kortsluitstroom.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijdrage aan de kortsluitstroom.

Asynchrone motor IEC 60909
clause

ip Ik"max Ik"min Ib Ik

Zonder converter 3.8.1 + + - + +
Converter, teruglevering 3.9 + + - - -
Converter, geen teruglevering 3.9 - - - - -
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Bij IEC (60)909-berekeningen wordt een asynchrone motor met teruglevering voorgesteld als een passieve
impedantie in de vorm van R + jX naar aarde. (IEC 60909, paragraaf 3.8)

Deze impedantie wordt bepaald aan de hand van de nominale spanning, de aanloopstroom, het nominale
(mechanische) vermogen en het poolpaartal. In Vision wordt het vermogen mechanisch aangegeven zodat voor
het elektrische vermogen geldt:

   Pe,nom = Pas,nom / Rendement

Vervolgens wordt de motorimpedantie bepaald volgens:

   Zmotor = (Unom,motor)² / (Ia/Inom * Pe,nom / cos(phi)nom)

De R/X-verhouding is afhankelijk van het (mechanische) vermogen per poolpaartal

   Pas,nom/poolpaartal = Pas,nom * (toerental/nmax)

waarin:
   nmax : 3000 omw./min. bij 50 Hz

Waarna aan de hand van de nominale motorspanning en het vermogen per poolpaartal R en X wordt bepaald:
Unom,motor <= 1 kV:

Xmotor = 0,992 * Zmotor

Rmotor = 0,42 * Zmotor

Unom,motor > 1 kV:

Pnom,mech / poolpaartal < 1 MW:

Xmotor = 0,989 * Zmotor

Rmotor = 0,15 * Xmotor

Pnom mech / poolpaartal >= 1 MW:
Xmotor = 0,995 * Zmotor

Rmotor = 0,10 * Xmotor

Voor roterende machines is, in tegenstelling tot statische netcomponenten, in het algemeen de normale

impedantie ongelijk aan de inverse impedantie (Z2 ongelijk aan Z1). Voor de asynchrone motor geldt echter dat

Z2 ongeveer gelijk is aan Z1. In overeenstemming met IEC (60)909 handhaaft Vision Z2 = Z1.

De homopolaire impedantie Z0 is oneindig groot verondersteld (zwevend sterpunt).

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de asynchrone motor voorgesteld als een Norton-equivalent. De
bronimpedantie van dit equivalent wordt op dezelfde wijze bepaald als bij een IEC (60)909-berekening.

5.3.6 Asynchrone motorgroep

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Aantal motoren 0 Aantal motoren in de motorgroep
Aantal in bedrijf 0 Aantal motoren van de motorgroep die in bedrijf zijn
Belastinggraad 100 % Belastinggraad van de in bedrijf zijnde motoren
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel

Aantal in bedrijf
Alleen motoren die in bedrijf zijn, zijn op het net aangesloten. De motoren die uit bedrijf zijn, hebben dus ook
geen invloed op het opgenomen blindvermogen.
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Belasting g raad
De belastinggraad geldt in gelijke mate voor alle in bedrijf zijnde motoren. Een belastinggraad van 0 % betekent
dat de motoren in nulllast (zonder verliezen) draaien.

Motor

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Motortype
Unom 1) kV Nominale spanning
Pas nom 0 MW Nominaal mechanisch vermogen
Rendement 95 % Rendement bij nominaal vermogen
Cos phi nom 0,85  Cos phi bij nominaal vermogen
R/X 0,1  R/X-verhouding van de motor (t.b.v. kortsluitberekening)
Ia/Inom 5  Quotiënt van aanloopstroom en nominale stroom
Aantal polen 2  Aantal polen

1)   Unom van het knooppunt.

Type
In de typelijst bevinden zich alle asynchrone motoren uit het typenbestand met een Unom van 80 tot 120 % van de

Unom van het knooppunt. Zie ook: Type

Rendement en Cos phi nom
Na een wijziging van het rendement of de nominale cos(phi) moeten de curves worden aangepast. Als dat niet
gebeurt, kunnen de modelparameters van de machine niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld.
Ook kan het voorkomen dat het hiervoor benodigde curve fitting proces dan geen juiste modelparameters kan
vinden (P-cos-rendement-curve fit niet).

Curves
De curves beschrijven het gedrag van de machine (rendement en cos phi) voor andere dan nominale belastingen.
Elke wijziging wordt direct grafisch in de curves weergegeven.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Standaardcurve   Button om een standaardcurve te gebruiken die past bij opgegeven nominale rendement en

arbeidsfactor
Pas reeks pu De nominale waarde en 4 opgegeven punten voor de te gebruiken curves
Rendement = f(Pas) reeks % Rendement als functie van het opgenomen mechanisch vermogen
Cos phi = f(Pas) reeks  Cos phi als functie van het opgenomen mechanisch vermogen

De parameters van de asynchrone machine worden vastgesteld aan de hand van de rendements- en cos(phi)
curves. Met behulp van curve-fitting wordt het Heyland-diagram van de machine geconstrueerd, waaruit de
interne impedanties volgen. Voor meer informatie hierover, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/asynchronemachine.pdf.

Om het toevoegen van een asynchrone motor te vereenvoudigen, zijn voor de meeste parameters defaultwaarden
in het form aangegeven. In de meeste gevallen zullen deze waarden voldoen. Als van een asynchrone motor de

functie cos(phi) = f(Pe,ref  /Pe,nom ) bekend is, kan deze eventueel worden opgegeven. Van deze functie moeten

minimaal drie punten worden aangegeven. Na het verlaten van het form met OK wordt een curve-fitting
uitgevoerd en bij het falen daarvan een melding gegeven.

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de motor faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de motor in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse
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MODELLERING

Loadflow

Voor loadflowberekeningen wordt uitgegaan van de Heyland-cirkel. Deze wordt bepaald uit de curves Rendement
= f(Pas) en Cos(phi) = f(Pas) door de curve-fitting. Het reële vermogen wordt constant gehouden:

· Pbelasting = Pas,nom * (Aantal motoren in bedrijf) * Belastinggraad / 100%

· Qbelasting is afhankelijk van de Heyland-cirkel en van de knooppuntspanning.

IEC (60)909
Asynchrone motoren die direct op het net zijn aangesloten, dragen bij aan de kortsluitstroom. Motoren die
geregeld worden met statische converters kunnen ook bijdragen aan de kortsluitstroom, afhankelijk van het type
converter. Als de converter in staat is de stroom in een omgekeerde richting door te laten (teruglevering), moeten
deze motoren ook gemodelleerd worden. Zij dragen dan bij aan de symmetrische kortsluitstroom Ik” en aan de

piek kortsluitstroom ip. In de berekening voor de bijdrage wordt dan een asynchrone motor met geregelde

aandrijving net zo gemodelleerd als een asynchrone motor. Zij dragen echter niet bij aan de symmetrische
breekstroom Ib en aan de steady-state kortsluitstroom Ik.

Als de converter niet in staat is de stroom in een omgekeerde richting door te laten (geen teruglevering), draagt
de motor in zijn geheel niet bij aan de kortsluitstroom.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijdrage aan de kortsluitstroom.

Asynchrone motor IEC 60909
clause

ip Ik"max Ik"min Ib Ik

Zonder converter 3.8.1 + + - + +
Converter, teruglevering 3.9 + + - - -
Converter, geen teruglevering 3.9 - - - - -

Bij IEC (60)909-berekeningen wordt een asynchrone motor voorgesteld als een passieve impedantie in de vorm
van R + jX naar aarde. (IEC 60909 paragraaf 3.8)

Deze impedantie wordt bepaald aan de hand van de nominale spanning, de aanloopstroom, het nominale
(mechanische) vermogen en het poolpaartal. In Vision wordt het vermogen mechanisch aangegeven zodat voor
het elektrische vermogen geldt:

   Pe,nom = Pas,nom / Rendement

Vervolgens wordt per motor de motorimpedantie bepaald volgens:

   Zmotor = (Unom,motor)² / (Ia/Inom * Pe,nom / cos(phi)nom)

De impedantie van de motorgroep wordt bepaald door de parallelschakeling van alle afzonderlijke impedanties
van de in bedrijf zijnde motoren in de motorgroep.

De R/X-verhouding is afhankelijk van het (mechanische) vermogen per poolpaartal

   Pas,nom / poolpaartal = Pas,nom * (toerental / nmax)

waarin:
   nmax : 3000 omw./min. bij 50 Hz

Waarna aan de hand van de nominale motorspanning en het vermogen per poolpaartal R en X wordt bepaald:

Unom,motor <= 1 kV:

Xmotor = 0.992 * Zmotor

Rmotor = 0.42 * Zmotor

Unom,motor > 1 kV:

Pnom,mech / poolpaartal < 1 MW:

Xmotor = 0.989 * Zmotor
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Rmotor = 0.15 * Xmotor

Pnom,mech / poolpaartal >= 1 MW:

Xmotor = 0.995 * Zmotor

Rmotor = 0.10 * Xmotor

Voor roterende machines is, in tegenstelling tot statische netcomponenten, in het algemeen de normale

impedantie ongelijk aan de inverse impedantie (Z2 ongelijk aan Z1). Voor de asynchrone motor geldt echter dat

Z2 ongeveer gelijk is aan Z1. In overeenstemming met IEC (60)909 handhaaft Vision Z2 = Z1.

De homopolaire impedantie Z0 is oneindig groot verondersteld (zwevend sterpunt).

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de asynchrone motor voorgesteld als een Norton-equivalent. De
bronimpedantie van dit equivalent wordt op dezelfde wijze bepaald als bij een IEC (60)909-berekening.

5.3.7 Belasting

Een belasting kan op vier verschillende manieren met P, Q, I, S en/of cos phi worden gedefinieerd. Met Weerg ave
wordt gewisseld en worden parameters omgerekend. 

PARAMETERS

Belasting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
P ->  Opnemen/leveren van reëel vermogen
Q ->  Opnemen/leveren van blindvermogen
P 0 MW Reëel vermogen
Q 0 Mvar Blindvermogen
S 0 MVA Schijnbaar vermogen
I 0 A Belastingstroom
cos phi 0  Arbeidsfactor
Gedrag Default  Naam van het gedrag van de belasting
Groei Geen Groeidefinitie
Profiel Default  Naam van het belastingsprofiel

Gedrag
Bij gedrag kan een eerder gedefinieerd belastingsgedrag  worden geselecteerd voor de
spanningsafhankelijkheid van het vermogen.

Groei
Zeven vaste belastinggroeiscenario's zijn in Vision ingebouwd: Geen groei, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 4% en 5%,
exponentieel per jaar. Daarnaast kan een door de gebruiker gedefinieerde belastinggroei  gekozen worden.

Profiel
Bij profiel kan een eerder gedefinieerd profiel  worden geselecteerd. Het default profiel heeft alleen waarden van
1 en levert een constante belasting.

Gelijktijdig heid
De opgegeven belasting wordt vermenigvuldigd met de gelijktijdigheidsfactor g. Deze wordt opgegeven bij het
knooppunt en geldt voor belastingen die op het knooppunt aanwezig zijn.
Zie ook: Gelijktijdigheid .

252

254

255

248
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Reg eling en

Parameter Default Eenheid Omschrijving
P(U)-regeling P(U)-regeling aanwezig
P(I)-regeling P(I)-regeling aanwezig
P(f)-regeling P(f)-regeling aanwezig
U pu Input van de P(U)-functie
I pu Input van de P(I)-functie, richtingsgevoelig
f Hz Input van de P(f)-functie
P pu Output van de P(U)- of P(I)- of P(f)-functie
Meetveld Meetveld waar de stroom gemeten wordt

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de belasting faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de belasting in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

Verbruikers

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Aantal grootverbruikers 0  Aantal grootverbruikers 
Aantal royaalverbruikers 0 Aantal royaalverbruikers
Aantal kleinverbruikers 0  Aantal kleinverbruikers 
Systeemelement Het soort opwekking of verbruik
Vermogen 0 MWp Het aangesloten vermogen van dit systeemelement

Harmonischen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type harmonische bron
h 3 t/m 99  Harmonische ordenummer
Stroom 0 % Harmonische stroom als percentage van grondharmonische
Hoek 0 graden Hoek van harmonische stroom ten opzichte van grondharmonische

Stroom en hoek:
De harmonische stroominjectie is gerelateerd aan de nominale belastingstroom, in procenten:

Stroom(h) = I(h) / I(1) x 100% 

De hoek van de harmonische stroominjectie is gerelateerd aan de hoek van de spanning in de nominale
loadflowsituatie:

Hoek(h) = Hoek(h) - Hoek(1), in graden

MODELLERING

Loadflow
De modellering van de spanningsafhankelijkheid van de belasting staat beschreven bij Belastingsgedrag .

IEC (60)909
Bij IEC (60)909-berekeningen worden belastingen buiten beschouwing gelaten.

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de belasting gemodelleerd als een impedantie. Deze impedantie is het
quotiënt van de, vooraf door een loadflowberekening bepaalde, Umod,knooppunt en belastingstroom.

252
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5.3.8 Transformatorbelasting

Om een net eenvoudiger te modelleren is het mogelijk om een transformator met belasting, opwekking en/of PV
als element op een knooppunt aan te brengen. De transformatorbelasting geeft bij loadflowberekeningen inzicht
in de secundaire spanning en bespaart telkens één knooppunt.

De belasting en opwekking kunnen op vier verschillende manieren (combinaties van P, Q, I, S, cos phi) worden
opgegeven. Met Weerg ave wordt gewisseld en worden parameters omgerekend.

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van de transformatorbelasting
P 0 MW Reëel vermogen
Q 0 Mvar Blindvermogen
S 0 MVA Schijnbaar vermogen
I 0 A Stroom
cos phi 1  Arbeidsfactor
Gedrag Default  Naam van het gedrag van de belasting en opwekking
Groei Geen Groeidefinitie van de belasting
Profiel Default Naam van het profiel
Pnom 0 MWp Nominaal vermogen van de PV
Trapstand 0  Actuele instelling van de trappenschakelaar

Gelijktijdig heid
De opgegeven belasting wordt vermenigvuldigd met de gelijktijdigheidsfactor g. Deze wordt opgegeven bij het
knooppunt en geldt voor het belastinggedeelte van alle transformatorbelastingen die op het knooppunt aanwezig
zijn. Zie ook: Gelijktijdigheid .
De opgegeven opwekking en PV worden niet vermenigvuldigd met de gelijktijdigheidsfactor.

Gedrag
Bij gedrag kan een eerder gedefinieerd belastingsgedrag  worden geselecteerd voor de
spanningsafhankelijkheid van het vermogen. Dit gedrag geldt ook voor de opwekking.

Groei
Zeven vaste belastinggroeiscenario's zijn in Vision ingebouwd: Geen groei, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 4% en 5%,
exponentieel per jaar. Daarnaast kan een door de gebruiker gedefinieerde belastinggroei  gekozen worden.

Profiel
Bij profiel kan een eerder gedefinieerd profiel  worden geselecteerd.

Transformator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Transformatortype
Korte naam Verkorte type-aanduiding
Snom 0 MVA Nominaal schijnbaar vermogen
Unom 1) kV Nominale spanningen van de wikkelingen
Schakeling  d/y/yn/z/zn Spoelschakeling aan secundaire zijde
Trapzijde w1  Wikkeling waar de trappenschakelaar op is aangebracht
uk 0 % Relatieve kortsluitspanning
Pk 0 kW Kortsluitverlies
Pnul 0 kW Nullastverlies
Trapgrootte 0 kV Trapgrootte van de trapschakelaar
Trap min 0  Trapstand bij kleinst aantal windingen
Trap nom 0  Trapstand bij nominale overzetverhouding
Trap max 0  Trapstand bij grootst aantal windingen

1)   De defaultwaarde van de primaire wikkeling wordt afgeleid van de nominale spanning van het knooppunt waarop de transformator is
aangesloten.
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Type
In de typelijst bevinden zich alle transformatoren uit het typenbestand waarbij Unom,w1 tussen 0.8*Unom en

1.2*Unom van het knooppunt ligt.

Zie ook: Type .

Trapschakelaar
De aanduiding van de trapstand kan volledig door de gebruiker worden gedefinieerd door de minimale, nominale
en maximale trapstand aan te geven. Let op dat bijvoorbeeld de minimale trapstand gedefinieerd kan zijn als de
trapstand bij het kleinst aantal windingen en daarmee (afhankelijk van de trapzijde) de grootste
overzetverhouding kan geven!

Typeg eg evens kopiëren en plakken
De typegegevens van een transformatorbelasting kunnen naar een speciaal klembord gekopieerd worden door in
het formulier de rechtermuisknop te klikken. Er verschijnt een popup-menuutje met de items Typeg eg evens

kopiëren  en Typeg eg evens plakken . De gegevens kunnen in een andere nieuwe of bestaande
transformator(belasting) geplakt worden. Dit is bijvoorbeeld handig voor het omzetten van een transformator in
een transformatorbelasting en omgekeerd.

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformatorbelasting faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de transformator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

Harmonischen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type harmonische bron
h 3 t/m 99  Harmonische ordenummer
Stroom 0 % Harmonische stroom als percentage van grondharmonische
Hoek 0 graden Hoek van harmonische stroom ten opzichte van grondharmonische

Stroom en hoek:
De harmonische stroominjectie is gerelateerd aan de nominale belastingstroom, in procenten:

Stroom(h) = I(h) / I(1) x 100% 

De hoek van de harmonische stroominjectie is gerelateerd aan de hoek van de spanning in de nominale
loadflowsituatie:

Hoek(h) = Hoek(h) - Hoek(1), in graden

Verbruikers

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Aantal grootverbruikers 0  Aantal grootverbruikers 
Aantal royaalverbruikers 0 Aantal royaalverbruikers
Aantal kleinverbruikers 0  Aantal kleinverbruikers 
Systeemelement Het soort opwekking of verbruik
Vermogen 0 MWp Het aangesloten vermogen van dit systeemelement
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MODELLERING

Loadflow
Na afloop van de loadflowberekening wordt aan de hand van de berekende belastingsstroom, de impedantie van
de transformator en de trapstand de secundaire spanning berekend. Het gedrag van de belasting is afhankelijk
van de spanning en is gedefinieerd in Gedrag. Zie ook: Belastingsgedrag .

IEC (60)909
Bij IEC (60)909-berekeningen wordt de transformatorbelasting buiten beschouwing gelaten. Ook wordt bij
asymmetrische kortsluitingen geen rekening gehouden met homopolaire impedanties van de transformator.

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de transformatorbelasting gemodelleerd als een normale
belastingsimpedantie zonder rekening te houden met de invloed van de transformator. De impedantie wordt
bepaald aan de hand van de, vooraf door een loadflowberekening bepaalde, Umod,knooppunt en belastingsstroom.

Er wordt bij asymmetrische storingen geen rekening gehouden met homopolaire impedanties van de
transformator.

Kosten
De transformatorbelasting wordt niet betrokken bij de kostenberekening.

Splitsen van een transformatorbelasting
Een transformatorbelasting kan worden gesplitst in een transformator, een secundair knooppunt, een belasting,
een generator en een PV. Alle eigenschappen blijven behouden. Selecteer de transformatorbelasting en kies Start
| Bewerken | Topolog isch | Splitsen. 

5.3.9 Condensator

Een condensator kan in µF (per fase) of in Mvar/kvar (driefasig) worden opgegeven. Met Weerg ave wordt
hiertussen gewisseld en worden de waarden omgerekend.

PARAMETERS

Condensator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Unom 1) kV Nominale spanning
Q 0 Mvar Blindvermogen
C   2) 0 µF Capaciteit 

Profiel Default Naam van het opwekkingsprofiel

1)   Unom van het knooppunt
2)   Wordt omgerekend uit Q en vice versa

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntaarding geen geen/eigen/extern Indicatie of het sterpunt geaard is
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt
Extern knooppunt Knoopppunt met los aardpunt voor gemeenschappelijke aarding

Externe sterpuntsaarding
Mogelijkheid om het sterpunt via een gemeenschappelijk aardpunt te aarden.
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Spanning sreg eling

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Spanningsregeling aan uit aan/uit Geeft aan of de spanningsregeling in- of uitgeschakeld is
Uuit 0 kV Spanning waarboven de condensator uitschakelt
Uin 0 kV Spanning waaronder de condensator inschakelt

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de condensator faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de condensator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

Harmonischen

Passief filter
Parameter Default Eenheid Omschrijving
Frequentie 0 Hz Filterfrequentie
Kwaliteit 0  Filterkwaliteitsfactor

Actief filter
Parameter Default Eenheid Omschrijving
Meetveld Meetveld waar de 
Inom 0  
Comp. %

MODELLERING

Loadflow en storing  sequentieel
De condensatorbank is gemodelleerd met drie condensatoren die in ster zijn geschakeld. De capaciteit is die van
één condensator tussen fase en sterpunt. Het reactieve vermogen is altijd het driefasige vermogen.

Voor de loadflow en de sequentiële storingsanalyse wordt een condensator voorgesteld als belasting met:

Pbelasting = 0
en

Qbelasting = -Qcondensator

of

Qbelasting = -Unom,condensator² × w  C
waarin:
Qbelasting constant X = 100 %

Qcondensator geleverd blindvermogen bij Unom van de condensatorbank

Unom,condensator nominale gekoppelde spanning van de condensatorbank

w

hoekfrequentie ( 2 p f )

Hieruit blijkt dat de condensator is gemodelleerd als een constante-impedantie-belasting. Dat betekent dat de
condensator alleen bij nominale spanning het nominale blindvermogen opwekt. Bij van nominaal afwijkende
spanning verandert het blindvermogen kwadratisch.

IEC 60909
Bij IEC 60909-berekeningen worden condensatoren buiten beschouwing gelaten.
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Harmonischen
Een condensator kan in een R-L-C-filter worden toegepast. In dat geval moeten de filterfrequentie en de
filterkwaliteit worden ingevoerd. De grootte van de condensator is gegeven op het eerste tabblad, in Mvar of in
µF. De weerstand en de inductie volgen uit de filterfrequentie en de kwaliteitsfactor.

Uitgangspunt is het reactieve vermogen van de condensator bij de nominale frequentie: Qc. De reactantie van de

condensator bij de basisfrequentie wordt als volgt berekend:

Hierin is hf het quotiënt van de filterfrequentie en de systeemfrequentie. 

De inductie van de spoel bij de basisfrequentie wordt als volgt berekend:

De weerstand van het filter wordt bepaald uit de gewenste kwaliteitsfactor q. Deze ligt doorgaans tussen 20 en 30.

 

Dan is de admittantie van het filter voor een harmonische frequentie met ordenummer h:

5.3.10 Spoel

Een spoel kan in mH (per spoel) of Mvar/kvar (driefasig) worden opgegeven. Met Weerg ave wordt hiertussen
gewisseld en worden de parameters van de spoel omgerekend.

PARAMETERS

Spoel

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Unom 1) kV Nominale spanning
Q 0 Mvar Blindvermogen
L   2) 0 mH Inductie
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel

1)   Unom van het knooppunt
2)   Wordt omgerekend uit Q en vice versa

Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntaarding geen geen/eigen/extern Indicatie of het sterpunt geaard is
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt
Extern knooppunt Knoopppunt met los aardpunt voor gemeenschappelijke aarding

Externe sterpuntsaarding
Mogelijkheid om het sterpunt via een gemeenschappelijk aardpunt te aarden.
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Spanning sreg eling

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Spanningsregeling aan uit aan/uit Geeft aan of de spanningsregeling in- of uitgeschakeld is
Uin 0 kV Spanning waarboven de spoel inschakelt
Uuit 0 kV Spanning waaronder de spoel uitschakelt

Uin > Uuit

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de spoel faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de spoel in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

MODELLERING

Loadflow en storing  sequentieel
De shuntspoel is gemodelleerd met drie spoelen die in ster zijn geschakeld. De inductie is die van één spoel
tussen fase en sterpunt. Het reactieve vermogen is altijd het driefasige vermogen.

Voor de loadflow en de sequentiële storingsanalyse wordt een spoel voorgesteld als belasting met:

Pbelasting = 0
en

Qbelasting = Qspoel

of

Qbelasting = Unom,spoel²  / (w   L)
waarin:
Qbelasting constant X = 100 %

Qspoel geleverd blindvermogen bij Unom van de spoel

Unom,spoel nominale gekoppelde spanning van de spoel

w  hoekfrequentie ( 2 p f )

Hieruit blijkt dat de spoel is gemodelleerd als een constante impedantie belasting. Dat betekent dat de spoel
alleen bij nominale spanning het nominale blindvermogen verbruikt. Bij van nominaal afwijkende spanning
verandert het blindvermogen kwadratisch.

IEC (60)909
Bij IEC (60)909-berekeningen worden spoelen buiten beschouwing gelaten.

5.3.11 Nulpuntstransformator

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van de nulpuntstransformator

Nulpuntstransformator

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type van de nulpuntstransformator
R0 0 Ohm Homopolaire weerstand (per fase)
X0 0 Ohm Homopolaire reactantie (per fase)
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Aansluiting

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Sterpuntaarding geen geen/eigen/extern Indicatie of het sterpunt geaard is
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand bij geaard sterpunt
Xa 0 Ohm Aardingsreactantie bij geaard sterpunt
Extern knooppunt Knoopppunt met los aardpunt voor gemeenschappelijke aarding

Externe sterpuntsaarding
Mogelijkheid om het sterpunt via een gemeenschappelijk aardpunt te aarden.

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de nulpuntstransformator faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de nulpuntstransformator in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit

MODELLERING

De impedantie van de nulpuntstransformator wordt gemeten door een spanning aan te brengen op de drie
parallel geschakelde fasen van de transformator. De gemeten stroom is dan drie maal zo groot als de stroom per
fase. De homopolaire impedantie per fase wordt dan bepaald uit:

Z0 = (U0 / I0 ) = 3 (U0 / Igemeten )

IEC (60)909 en storing  sequentieel
Voor een IEC (60)909-berekening en de sequentiële storingsanalyse wordt een nulpuntstransformator
voorgesteld als homopolaire impedantie naar aarde. Inclusief de impedantie van de sterpuntsaarding is de
homopolaire impedantie gelijk aan:

Z0 = ( R0 + 3Ra ) +  j ( X0 + 3Xa ) 

Zie ook: http://www.phasetophase.nl/pdf/nulpuntstransformator.pdf.

5.3.12 Windturbine

Een windturbine is een element dat vermogen levert op basis van windsnelheid.

Het vermog en van de windturbine
Het door de windturbine geleverde elektrische vermogen is een functie van de windsnelheid. 
Bij een windsnelheid tussen cut-in en nominaal, is het vermogen een derdemachtsfunctie van de windsnelheid.
Bij een windsnelheid tussen nominaal en cutting-out, is het vermogen het nominale vermogen.
Bij een windsnelheid tussen cutting-out en cutted-out, neemt het vermogen bij stijgende snelheid af van nominaal
naar nul.

De windsnelheid wordt op een hoogte van 10 meter gegeven.

De windsnelheid ter hoogte van de ashoogte wordt berekend volgens: vas := v10 * (ashoogte/10)0,143 .

   

http://www.phasetophase.nl/pdf/nulpuntstransformator.pdf
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PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van de windturbine
Ashoogte 30 m Ashoogte
Windsnelheid 14 m/s Actuele windsnelheid op 10 meter hoogte
Pref 0 MW Actuele vermogen
Profiel Default  Naam van het profiel voor de windsnelheid of vermogen

Windturbine

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type van de windturbine
Unom  kV Nominale spanning
Snom 0 MVA Nominaal vermogen
Ik/Inom 1 Verhouding tussen kortsluitstroom en nominale stroom
R/X 0,1 R/X-verhouding tijdens kortsluiting
Cut-in windsnelheid 3 m/s Windsnelheid waarboven windmolen levert
Nominale windsnelheid 14 m/s Windsnelheid waarbij windmolen nominaal vermogen levert
Cutting-out windsnelheid25 m/s Windsnelheid waarboven het leveringsvermogen begint af te nemen
Cutted-out windsnelheid 30 m/s Windsnelheid waarboven windmolen niet meer levert

Reg eling en

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Q-regeling vaste cos Soort blindvermogensregeling
Cos phi 1 Vaste cosinus phi
U pu Input van de Q(U)-functie of P(U)-functie
I pu Input van de P(I)-functie, richtingsgevoelig
f Hz Input van de P(f)-functie
P pu Input van de Q(P)-functie of output van de P(U)- of P(I)-functie
Q pu Output van de Q(U)-functie of Q(P)-functie
Als geen P, dan geen Q niet Geen Q als P<1 %
P(U)-regeling P(U)-regeling aanwezig
P(I)-regeling P(I)-regeling aanwezig
P(f)-regeling P(f)-regeling aanwezig
Meetveld Meetveld waar de stroom gemeten wordt (maximaal 3 stuks; de

beperkendste prevaleert)
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Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de windturbine faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de windturbine in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

MODELLERING

Kortsluitberekening en
De windturbine draagt bij aan de kortsluitstroom. 

Harmonischen
De windmolen is met zijn machine-impedanties gemodelleerd in het netwerk. Er is nog geen rekening gehouden
met de harmonische stroominjecties van de converters.

5.3.13 Accu

De accu is een element voor opslag van elektrische energie. Bij de berekening van de loadflow met profielen zal de
accu vermogen opnemen of leveren volgens het opgegeven profiel. De lading van de accu hangt af van de
beginwaarde van de ladingstoestand en het tijdens de berekening opgenomen en geleverde vermogen. Bij het
opladen en ontladen wordt rekening gehouden met het rendement en de minimale en maximale hoeveelheid
lading. 

PARAMETERS

Accu

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
C-rate 0,5 /h Op- en ontlaadsnelheid
Capaciteit 0 MWh Nominale energieopslag
P 0 MW Opnemen van reëel vermogen (*)
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel voor actief vermogen
SoC 50 % Initiële ladingstoestand (State Of Charge)

(*) De accu heeft de belastingconventie. Dit betekent dat het vermogen P positief is voor opname van vermogen
en negatief voor afgifte van vermogen.
Het spanningsafhankelijke gedrag is: constant vermogen.

Profiel
Bij elke loadflowberekening wordt rekening gehouden met de ladingstoestand van de accu. In de
loadflowberekening zonder profiel wordt alleen rekening gehouden met de begrenzingen doordat de accu vol of
leeg is. 
Bij profiel kan een eerder gedefinieerd profiel  worden gekoppeld aan de accu. Alleen in de loadflowberekening
met profiel wordt ook het tijdsaspect meegenomen en laadt de accu daadwerkelijk op of levert deze vermogen.
Het default profiel heeft alleen waarden van 1 en levert een constante belasting.

Inverter

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Snom 0 MVA Snom van de inverter
Cos phi 1 Cos phi
Ik/Inom 1 Verhouding tussen kortsluitstroom en nominale stroom
Oplaadrendementtype 0,1..1 pu: 95 % Rendementtype tijdens opladen 
Ontlaadrendementtype 0,1..1 pu: 95 % Rendementtype tijdens ontladen

255
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Reg eling
De accu kan uitgerust worden met een regeling om het opladen en ontladen aan te sturen. Een P(U)-regeling of
P(t)-regeling of P(I)-regeling kan gekozen worden. De P(U)- en P(I)-regeling overrulet de algemeen opgegeven P
en profiel. De P(t)-regeling overrulet deze waarden ook als de tijd bekend is.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Soort Geen Soort P-regeling: geen, P(U) of P(t) of P(I)
Begintijd Begintijd van de dag, als input van de P(t)-functie
Eindtijd Eindtijd van de dag, als input van de P(t)-functie
U pu Input van de P(U)-functie
I pu Input van de P(I)-functie; richtingsgevoelig
P pu Output van de P-regeling in relatie tot capaciteit*C-rate;

negatief is ontladen

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de accu faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de accu in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

MODELLERING

Loadflow
Het vermogen van de accu gedraagt zich met de belastingsconventie: positief is vermogen opnemen; negatief is
vermogen leveren. De spanningsafhankelijkheid van de accu is als een belasting met constant vermogen.

In de standaard loadflowberekening gedraagt de accu zich als een belasting volgens de opgegeven P. De
ladingstoestand (SoC) wordt gebruikt voor het vaststellen of de accu vol is, zodat deze geen vermogen meer kan
opnemen, of leeg is, zodat deze geen vermogen meer kan leveren.
De ladingstoestand wordt alleen bijgehouden en aangepast als gerekend wordt met de loadfow met profielen.
Hierbij wordt uitgegaan van de initiële ladingstoestand (SoC) en het resultaat van het opgenomen en afgegeven
vermogen, rekening houdend met het rendement bij opladen en ontladen. Hierbij zijn de voorwaarden bij een
volle of een lege accu:

· Boven SoC van 99 % wordt er geen P meer opgenomen.

· Onder SoC van 1 % wordt er geen P meer afgegeven.

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de accu gemodelleerd als een impedantie. Deze impedantie is het
quotiënt van de, vooraf door een loadflowberekening bepaalde, Umod,knooppunt en de belastingstroom.

5.3.14 PV

De PV (photovoltaic) is een element voor opwekking van elektrische energie door middel van zon. Een
zonnepaneel, dus. Het basiskenmerk van de PV is het nominale vermogen van de (maximaal drie) panelen.
Andere statische kenmerken zijn de oriëntatie en helling van de panelen. De actuele levering is afhankelijk van de
zonintensiteit, indien de datum en tijd bekend zijn. Het uitgangsvermogen wordt begrensd door het nomimale
vermogen van de inverter.
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PARAMETERS

PV

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Pnom 0 MW Nominaal vermogen
Oriëntatie 180 ° De windrichting waarin het paneel staat
Helling 36 ° De hoek waaronder het paneel staat
Breedte 52 ° NB Breedtegraad
Lengte 5 ° OL Lengtegraad
Schaling 1000 ‰ Schalingsfactor
Profiel Default Naam van het zonneprofiel (factoren van de opgegeven schalingsfactor)
Snom 0 MVA Nominaal uitgangsvermogen van de inverter
Ik/Inom 1 Verhouding tussen kortsluitstroom en nominale stroom van de inverter
Rendementtype 0,1 pu: 93 %; 1 pu: 97 % Inverterrendementtype
Q-regeling Soort blindvermogensregeling
Cos phi 1 Vaste cosinus phi
U pu Input van de Q(U)-functie of P(U)-functie
I pu Input van de P(I)-functie, richtingsgevoelig
f Hz Input van de P(f)-functie
P pu Input van de Q(P)-functie of output van de P(U)- of P(I)-functie
Q pu Output van de Q(U)-functie of Q(P)-functie
Als geen P, dan geen
Q

Geen Q als P<1 %

P(U)-
regeling.Aanwezig

P(U)-regeling aanwezig

P(I)-
regeling.Aanwezig

P(I)-regeling aanwezig

P(f)-
regeling.Aanwezig

P(f)-regeling aanwezig

Meetveld Meetveld waar de stroom gemeten wordt (maximaal 3 stuks; de beperkendste
prevaleert)

Profiel
Bij profiel kan een eerder gedefinieerd profiel  worden gekoppeld aan de PV. Het profiel bevat factoren van de
ingestelde schalingsfactor.
Bij een tijdgerelateerd profiel heeft de tijd een dubbele werking:

· de schaling wordt geschaald met de factor behorende bij een tijdstip;

· de opbrengst van het paneel is afhankelijk van het tijdstip, volgens een ingebouwde formule.

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de PV faalt
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Onderhoudsfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de PV in onderhoud is
Onderhoudsduur 0 minuten Gemiddelde duur van het onderhoud
Onderhoudsafbreekduur 0 minuten Gemiddelde duur afbreken onderhoud in geval van een calamiteit
Niet-preferent onwaar Wordt uitgeschakeld tijdens omschakelen in de storingsanalyse

MODELLERING

Loadflow
Het vermogen van de PV gedraagt zich met de opwekkingsconventie: positief is vermogen leveren. De
spanningsafhankelijkheid van de PV is constant vermogen.

Storing  sequentieel
Bij de sequentiële storingsanalyse wordt de PV gemodelleerd als een impedantie. Deze impedantie is het quotient
van de, vooraf door een loadflowberekening bepaalde, Uknooppunt en de belastingstroom.

255
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5.4 Schakelaars en beveiligingen

De schakelaars en de beveiligingen zijn als onderstaande objecten beschikbaar:

· Lastschakelaar

· Smeltveiligheid

· Vermogenschakelaar

· Stroombeveiliging

· Aardfoutbeveiliging

· Spanningsbeveiliging

· Differentiaalbeveiliging

· Distantiebeveiliging

· Onbalansbeveiliging

· Thermische beveiliging

· Aardfoutdifferentiaalbeveiliging

· Kortsluitverklikker

· Meetveld

De uitschakelkarakteristieken van geselecteerde stroombeveiligingen kunnen tezamen in één grafiek worden
getoond. Zie: Extra, Beveiligingen .

5.4.1 Lastschakelaar

Een lastschakelaar kan geplaatst worden in weerszijden van een tak of in een element.
Selecteer om een lastschakelaar toe te voegen een tak of element en het bijbehorende knooppunt en kies
Invoeg en | Schakelaars en beveilig ing en | Lastschakelaar.

Een lastschakelaar kan niet samen met een vermogenschakelaar voorkomen in een veld.

Eén gekopieerde lastschakelaar kan in meerdere velden tegelijk geplakt worden. Selecteer hiertoe de betreffende
velden (een veld is gedefinieerd door een knooppunt plus een aangesloten tak of element) en kies Start |
Klembord | Plakken speciaal.

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Scheiders of scheiding Aanwezigheid van een of twee scheiders of anderszins een scheiding

Lastschakelaar
De lastschakelaar is voorzien van een type. 

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Typenaam van de lastschakelaar. 
Kort   Korte naam
Unom 0 kV Nominale spanning
Inom 0 A Nominale stroom
Ik,maak 0 kA Maximale maakstroom (maximale inschakelstroom)
Ik,dynamisch 0 kA Dynamische kortsluitstroom 
Ik,thermisch 0 kA Maximale thermische kortsluitstroom
t,thermisch 0 s Bijbehorende tijd

Betrouwbaarheid

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de lastschakelaar faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Afstandbediening nee ja/nee Keuze uit wel of geen afstandsbediening van de lastschakelaar
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De afstandsbediening heeft invloed op de tijdsduren voor isoleren fout en inschakelen/omschakelen (kort/lang)
in de betrouwbaarheidsberekening.

5.4.2 Smeltveiligheid

Een smeltveiligheid kan geplaatst worden in weerszijden van een tak of in een element.
Selecteer om een smeltveiligheid toe te voegen een tak of element en het bijbehorende knooppunt en kies:
Invoeg en | Schakelaars en beveilig ing en | Smeltveilig heid.

Een smeltveiligheid kan niet samen met een vermogenschakelaar voorkomen in een veld.

Een gekopieerde smeltveiligheid kan in meerdere velden tegelijk geplakt worden. Selecteer hiertoe de betreffende
velden (een veld is gedefinieerd door een knooppunt plus een aangesloten tak of element) en kies Start |
Klembord | Plakken speciaal.

Bij een smeltveiligheid in de primaire zijde van een transformator worden ook twee punten getoond die de inrush-
stroom en -tijd weergeven: 12*Trafo.Inom met 0,1 s en 25*Trafo.Inom met 0,01 s.

Het is mogelijk om naast de stroom-tijd-curve van deze smeltveiligheid ook de curves van andere geselecteerde
smeltveiligheden/stroombeveiligingen in de grafiek te zien. Klik hiertoe met rechts in de grafiek en kies Alle

g eselecteerde stroombeveilig ing en tonen  of Idem, bij deze spanning .

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam

Smeltveilig heid
Van de smeltveiligheid kan een karakteristiek worden gekozen. Deze karakteristiek wordt vastgelegd met een
stroom-tijd-curve.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Typenaam
Kort   Korte typenaam
Unom 1) kV Nominale spanning
Inom 0 A Nominale stroom
Driefasig schakelen nee ja/nee Aanduiding dat de smeltveiligheid driefasig uitschakelt
I1 ... I16 0 A Stroomwaarden van 16 punten van de stroom-tijd-curve
t1 ... t16 0 s Tijdwaarden van 16 punten van de stroom-tijd-curve

Type
In de typelijst bevinden zich alle smeltveiligheden uit het typenbestand met een Unom van 80 tot 150 % van de Unom

van het knooppunt.

MODELLERING

Curve
De curve van een smeltveiligheid is gegeven in onderstaand diagram.
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Bij een smeltveiligheid is de curve vastgelegd in de datasheets van de leverancier.

Betrouwbaarheid
De smeltveiligheid is als oneindig betrouwbaar gemodelleerd. Dat betekent dat de smeltveiligheid geen bron van
actief falen is en dat hij nooit weigert.

5.4.3 Vermogenschakelaar

Een vermogenschakelaar kan geplaatst worden in weerszijden van een tak of in een element.

Een vermogenschakelaar is gecombineerd met nul of meerdere beveiligingen.
Een vermogenschakelaar kan niet samen met een lastschakelaar of smeltveiligheid voorkomen in een veld.

Selecteer om een vermogenschakelaar toe te voegen een tak of element en het bijbehorende knooppunt en
kies Invoegen | Schakelaars en beveilig ing en | Vermogenschakelaar.

Eén gekopieerde vermogenschakelaar kan in meerdere velden tegelijk geplakt worden. Selecteer hiertoe de
betreffende velden (een veld is gedefinieerd door een knooppunt plus een aangesloten tak of element) en
kies Start | Klembord | Plakken speciaal.

PARAMETERS

Algemeen

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de vermogenschakelaar. 
Beveiliging

  Stroom 1 Eerste stroombeveiliging aanwezig, actief en richtingsgevoeligheid
  Stroom 2 Tweede stroombeveiliging aanwezig, actief en richtingsgevoeligheid
  Aardfout 1 Eerste aardfoutbeveiliging aanwezig, actief en richtingsgevoeligheid
  Aardfout 2 Tweede aardfoutbeveiliging aanwezig, actief en richtingsgevoeligheid
  Spanning Spanningsbeveiliging aanwezig, actief en richtingsgevoeligheid
  Differentiaal Differentiaalbeveiliging aanwezig en actief
  Distantie Distantiebeveiliging aanwezig en actief
  Onbalans Onbalansbeveiliging aanwezig en actief
  Thermisch Thermische beveiliging aanwezig en actief
  Aardfoutdiff. Aardfoutdifferentiaalbeveiliging aanwezig en actief
  Vectorsprong Vectorsprongbeveiliging aanwezig en actief
Meeneemschakeling Meeneemschakeling aanwezig
Reserveschakeling Reserveschakeling aanwezig
Blokkeerschakeling Blokkeerschakeling aanwezig

Richtingsgevoeligheid
De richtingsgevoeligheid wordt gedefinieerd met de parameter RCA. Hiermee wordt de "gemeten" spanning
geroteerd. Als gevolg spreekt de beveiliging aan indien de stroomvector ten opzichte van de spanningsvector
een hoek maakt van maximaal RCA+90 graden en minimaal RCA-90 graden. In geval van een gewone
stroombeveiliging betreft het de fasespanning en -stroom. In geval van een aardfoutbeveiliging betreft het de
homopolaire spanning en stroom.
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Vermogenschakelaar
De vermogenschakelaar is voorzien van een type. 

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Typenaam van de vermogenschakelaar. 
Kort   Korte naam
Unom 0 kV Nominale spanning
Inom 0 A Nominale stroom
Schakeltijd 0 s Eigentijd, benodigd voor de schakelaar om af te schakelen
Ik,maak 0 kA Maximale maakstroom (maximale inschakelstroom)
Ik,breek 0 kA Breekstroom
Ik,dynamisch 0 kA Dynamische kortsluitstroom 
Ik,thermisch 0 kA Maximale thermische kortsluitstroom
t,thermisch 0 s Bijbehorende tijd
Eigenlijk lastschakelaar nee Het is eigenlijk een lastschakelaar met beveiligingen en wordt derhalve als

zodanig getekend

Beveilig ing
Naar wens kunnen beveiligingen worden toegevoegd. Zie:

· Stroombeveiliging

· Aardfoutbeveiliging

· Spanningsbeveiliging

· Distantiebeveiliging

· Differentiaalbeveiliging

· Onbalansbeveiliging

· Thermisch relais

· Aardfoutdifferentiaalbeveiliging

Meeneemschakeling
Bij de beveiliging van een vermogenschakelaar is een meeneemschakeling optioneel aanwezig. Omringende
schakelaars kunnen met een in te stellen vertraging worden uitgeschakeld door de beveiliging waarvoor de
meeneemschakeling is gedefinieerd. 
Zodra 'Meeneemschakeling' wordt aangevinkt, wordt het tabblad 'Schakelingen' zichtbaar. De relaties naar de
andere schakelaars kunnen worden ingevoerd op dit tabblad. Dit werkt makkelijk voor geselecteerde schakelaars.

Reserveschakeling
Een reserveschakeling is optioneel aanwezig. Bij een reserveschakeling kan een beveiliging op moment van
weigeren van zijn vermogenschakelaar andere specifieke vermogenschakelaars laten openen. Hierbij kan een extra
tijd worden toegevoegd.
Zodra 'Reserveschakeling' wordt aangevinkt, wordt het tabblad 'Schakelingen' zichtbaar. De relaties naar de
andere schakelaars kunnen worden ingevoerd op dit tabblad. Dit werkt makkelijk voor geselecteerde schakelaars.

Blokkeerschakeling
Een blokkeerschakeling is optioneel aanwezig. Een beveiliging in deze vermogenschakelaar kan een beveiliging in
een andere vermogenschakelaar blokkeren, op moment van aanspreken.
Zodra 'Blokkeerschakeling' wordt aangevinkt, wordt het tabblad 'Schakelingen' zichtbaar. De relaties naar de
beveiligingen in de andere schakelaars kunnen worden ingevoerd op dit tabblad. Dit werkt makkelijk voor
geselecteerde schakelaars.

Betrouwbaarheid
Van de vermogenschakelaar kunnen de betrouwbaarheidsparameters worden ingevoerd.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Spontane uitschakelfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de schakelaar spontaan uitschakelt
Weigerkans 0  Kans dat schakelaar weigert af te schakelen tijdens een storing
Faalfrequentie 0 per jaar Gemiddeld aantal malen per jaar dat de schakelaar faalt (kortsluiting)
Reparatieduur 0 minuten Gemiddelde duur reparatie of vervanging
Verremelding nee Keuze uit wel of geen verremelding van de schakelstand
Afstandbediening nee Keuze uit wel of geen afstandsbediening van de schakelaar
Weigerend (alleen tijdens deze sessie) nee De schakelaar weigert uit te schakelen; dit wordt niet opgeslagen in het

netwerkbestand
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De verremelding heeft invloed op de tijden voor het signaleren en voor het lokaliseren van de fout (kort/lang) in
de betrouwbaarheidsberekening.
De afstandsbediening heeft invloed op de tijdsduren voor isoleren fout en inschakelen/omschakelen (kort/lang)
in de betrouwbaarheidsberekening.

Presentatie
De vermogenschakelaar wordt op het scherm weergegeven met een kruisje of met twee punten. 
Indien de vermogenschakelaar is voorzien van een actieve beveiliging, is het kruisje uitgebreid met een
dwarsstreepje met daaraan weer een dwarsstreepje voor elke beveiliging.
De grafische representatie kan verder op dit tabblad gedefinieerd worden. Zie ook: Presentatie Objecten .

Uitg ebreide beveilig ing sindicatie
De actieve beveiligingen in de vermogenschakelaar worden in het schema getekend met één streepje voor elk van
de maximaal tien mogelijke beveiligingen. Voor richtingsgevoelige beveiligingen aan de betreffende zijde van de
‘stam’. Voor richtingsongevoelige beveiligingen aan weerszijden. Hieronder afgebeeld: twee richtingsgevoelige
beveiligingen en twee ongerichte beveiligingen.

5.4.4 Stroombeveiliging

Een stroombeveiliging is een onderdeel van een vemogenschakelaar . Bij elke vermogenschakelaar kunnen
twee stroombeveiligingen worden opgenomen. Hiermee kunnen de verschillende richtingsgevoeligheden
(voorwaarts, achterwaarts en ongericht) op een flexibele wijze gecombineerd worden.
De richtingsgevoeligheid van een stroombeveiliging kan worden gedefinieerd als

· achterwaarts (<), gezien vanuit het knooppunt de tak of het element uit

· ongericht (<>)

· voorwaarts (>), gezien vanuit het knooppunt de tak of het element in. 
Dit kan worden opgegeven op het niveau van de vermogenschakelaar onder Alg emeen.

Van de stroombeveiliging kan een karakteristiek worden gekozen. De beveiligingen zijn hiertoe onderverdeeld in 6
verschillende soorten:

· curve (stroom-tijd)

· vaste tijd

· inverse

· speciaal

· specifiek

· LSI

PARAMETERS

Het is mogelijk om naast de stroom-tijd-curve van deze beveiliging ook de curves/karakteristieken van andere
geselecteerde stroombeveiligingen, verbindingen, motoren en transformatoren in de grafiek te zien. Klik tijdens
het bewerken met rechts in de grafiek van de uitschakelkarakteristiek en kies bijvoorbeeld Alle g eselecteerde
stroombeveilig ing en tonen of Idem, bij deze spanning . Zie ook: Beveiligingen .
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Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Voorgedefinieerd type uit typenbestand
Kort   Korte type-omschrijving
Inom 0 A Nominale stroom (wordt nauwelijks gebruikt)
t,input 0 s Pickup-tijd
t,output 0 s Eigen tijd aan de output-zijde
Karakteristiek Curve  Karakteristieksoort (curve, vaste tijd, inverse, speciaal, specifiek)

Curve    
   I1 ... I16 0 A Stroomwaarden van 16 punten van de stroom-tijd-curve
   t1 ... t16 0 s Tijdwaarden van 16 punten van de stroom-tijd-curve

Vaste tijd    
    I> 0 A Stroom voor trage afschakeling
    t> 0 s Tijd van trage afschakeling
    I>> 0 A Stroom voor medium afschakeling (bij 2 of 3 instelpunten)
    t>> 0 s Tijd van medium afschakeling (bij 2 of 3 instelpunten)
    I>>> 0 A Stroom voor snelle afschakeling (bij 3 instelpunten)
    t>>> 0 s Tijd van snelle afschakeling (bij 3 instelpunten)
   Afval-aanspreek-
   verhouding

1 Verhouding van de stroomwaarde voor het afvallen van het relais ten opzichte van het
aanspreken

   t,reset 0 s Resettijd (0 = momentaan)
Inverse    

   Soort normal  Soort inverse: normal / very / extremely / long time / RI-inverse
   m 1  factor m (Time Multiplier Setting)
   I> 0 A Stroom voor trage afschakeling
   I>> 0 A Stroom voor medium afschakeling
   t>> 0 s Tijd van medium afschakeling
   I>>> 0 A Stroom voor snelle afschakeling
   t>>> 0 s Tijd van snelle afschakeling
   Id 20 Factor van  I>, waarboven de tijd vast is
   Spanningsproportionee
l

0 Spanningsafhankelijkheid van inverse beveiligingskarakteristiek

   Afval-aanspreek-
   verhouding

1 Verhouding van de stroomwaarde voor het afvallen van het relais ten opzichte van het
aanspreken (alleen bij I>> en I>>> instelling)
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Parameter Default Eenheid Omschrijving
   Reset Schijfemulatie Reset van inverse karakteristiek (schijfemulatie of vaste tijd)
   t,reset 0 s Resettijd (0 = momentaan)

Speciaal   Zie modellering
   alfa 1  factor alfa
   beta 1  factor beta
   c 1  factor c
   d 1  factor d
   e 0 s extra tijd
   m 1  factor m (Time Multiplier Setting)
   I> 0 A Stroom voor trage afschakeling
   I>> 0 A Stroom voor medium afschakeling
   t>> 0 s Tijd van medium afschakeling
   I>>> 0 A Stroom voor snelle afschakeling
   t>>> 0 s Tijd van snelle afschakeling
   Id 20 Factor van  I>, waarboven de tijd vast is
   Afval-aanspreek-
   verhouding

1 Verhouding van de stroomwaarde voor het afvallen van het relais ten opzichte van het
aanspreken (alleen bij I>> en I>>> instelling)

   t,reset 0 s Resettijd (0 = momentaan)
Specifiek

   HV-fuse   Specifieke instelling van beveiligingsrelais WIC1 van Woodward SEG
   FR-fuse   Specifieke instelling van beveiligingsrelais WIC1 van Woodward SEG

LSI
    I> 0 A Stroom voor trage afschakeling
    t 0 s Tijd bij @I in I²t, van trage afschakeling
   @I 0 A Stroom bij t in I²t, van trage afschakeling
   alfa 2  Exponent van I in Ialfat
   I>> 0 A Stroom voor medium afschakeling
   t>> of t 0 s Tijd van medium afschakeling of tijd bij @I in I²t, van medium afschakeling
   @I 0 A Stroom bij t in I²t, van medium afschakeling
   I>>> 0 A Stroom voor snelle afschakeling
   t>>> 0 s Tijd van snelle afschakeling
   Afval-aanspreek-
   verhouding

1 Verhouding van de stroomwaarde voor het afvallen van het relais ten opzichte van het
aanspreken

Voor een gedetailleerde beschrijving van de stroombeveiliging zie:
https://www.phasetophase.nl/pdf/ModelleringBeveiligingseenhedenInVision.pdf

MODELLERING

Richting sg evoelig heid
De richtingsgevoeligheid wordt ingesteld bij de algemene parameters van de vermogenschakelaar. Aldaar kan
worden ingesteld of de richtingsgevoeligheid voorwaarts , achterwaarts  of niet  is. Indien de beveiliging
richtingsgevoelig is, kan de hoek RCA (Relay Characteristic Angle) worden gespecificeerd. Er zijn verschillende
manieren om de richting van de stroom te bepalen op basis van de gemeten stromen en spanningen. Bij het

energierichtingsrelais is de ‘90° Quadrature Connection’ de standaard aansluitmethode. De meting van de
spanning vindt hierbij plaats in de niet-gestoorde fasen, op deze manier is een voldoende grote spanningsvector
voorhanden (gekoppelde spanning), de spanning in de gestoorde fase kan immers dalen tot nul. Voor de
beveiliging van fase a wordt de fasestroom Ia en de gekoppelde spanning Vbc gebruikt. Om maximale

gevoeligheid te bereiken wordt de gekoppelde spanning met hoek RCA gedraaid. In geval van een

aardfoutbeveiliging betreft het de homopolaire spanning en stroom, deze wordt niet met 90° verdraaid.

https://www.phasetophase.nl/pdf/ModelleringBeveiligingseenhedenInVision.pdf
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De maximale gevoeligheid van het energierichtingrelais wordt bereikt indien de referentiespanning in fase is met

de foutstroom, in dit voorbeeld in fase met Ia_fault. De extra hoekverdraaiing, RCA, is in dit geval 50°. Het

richtingselement zal een trip van het relais toestaan indien de stroomvector Ia_fault zich in het grijze gebied van

bovenstaand figuur bevindt.

Curve
De curve beschrijft meestal het afschakelgedrag van een smeltveiligheid. De karakteristiek van een smeltveiligheid
is gegeven in onderstaand diagram. De curve kan in het typenbestand worden beschreven met maximaal 16
punten.

Vaste tijd
De karakteristiek van de beveiliging is gegeven in onderstaand diagram. De karakteristiek kent één, twee of drie
punten. Hieronder is de grafiek voor twee punten aangegeven.



232

Inverse
De algemene vorm van de karakteristiek is gegeven in onderstaand diagram. De uiteindelijke vorm van de curve
wordt bepaald door de soort en de waarden van m, I> en eventueel I>> en t>>.

Van bovenstaande beveiliging zijn instelbaar:

· Soort normal inverse, very inverse, extremely inverse, long time inverse

· I> stroom voor de trage afschakeling

· m time multiplier setting (TMS)

· I>> stroom voor de snelle afschakeling

· t>> snelle afschakeltijd

· I>>> stroom voor de zeer snelle afschakeling

· t>>> zeer snelle afschakeltijd

Bij de beveiliging van generatoren kan het gewenst zijn om de beveiligingscurve afhankelijk te maken van de
spanning. Deze functie te kiezen door bij de overstroombeveiliging het vinkje ‘spanningsproportioneel’ te
selecteren. De k-factor in onderstaande formule wordt nu bepaald aan de hand van onderstaande karakteristiek: 
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De inverse curve wordt berekend met behulp van de formule:

Voor de parameters van de inverse curve geldt onderstaande tabel:

Karakteristiek
a b

Normal inverse 0,02 0,14
Very inverse 1 13,5
Extremely inverse 2 80
Long time inverse 1 120

De grafieken en formules voor dit type beveiliging zijn genormeerd en vastgelegd in IEC 60255-155. Naast deze
inverse curves bestaat ook een RI-inverse-curve voor oudere elektromechanische relais, die wordt berekend
volgens onderstaande formule:

Indien de stroom na het aanspreken van het relais onder de I> instelling komt zal het relais resetten. De

resetfunctie van een relais kan een belangrijk criterium zijn bij de coördinatie ingeval van snel herhalende fouten
en bij automatische herinschakeling (fast reclosers). De resetfunctie kan op drie manieren ingevoerd worden, te
weten: momentaan (treset is nul), vaste tijd en schijfemulatie. De schijfemulatie is conform onderstaande IEEE-

formule aangevuld met de k-factor:

Let op: de resettijd treset in bovenstaande vergelijking is inclusief de m-factor. Stel dat voor een relais een resettijd

opgegeven wordt van 9,7 s en de m wordt ingesteld op 0,3 dan is de resettijd die in Vision ingevuld dient te
worden gelijk aan 9,7 x 0,3 = 2,91 seconden.

Speciaal
De uitschakelkarakteristiek kan door de gebruiker zelf worden gespecificeerd via de formule:
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Bovenstaande formule is ook bekend als de IEEE/IEC-curve:

Karakteristiek
a b

c d e treset areset

IEC-A Normal/Standard
inverse

0,02 0,14 1 1 0 * *

IEC-B Very inverse 1 13,5 1 1 0 * *
IEC-C Extremely inverse 2 80 1 1 0 * *
Long time inverse 1 120 1 1 0 * *
IEEE-D MOD Moderately
inverse

0,02 0,0515 1 1 0,114 4,85 2

IEEE-E VERY Very inverse 2 19,61 1 1 0,491 21,6 2
IEEE-F XTRM Extremely
inverse

2 28,2 1 1 0,1217 29,1 2

5.4.5 Aardfoutbeveiliging

De aardfoutbeveiliging detecteert of de som van de drie fasenstromen ongelijk nul is. De input van de
aardfoutbeveiliging is de vectoriële som van de drie gemeten fasestromen (Ia + Ib + Ic = 3I0), deze homopolaire

stroom I0 is alleen aanwezig indien er een pad is naar aarde. Een aardfoutbeveiliging is een onderdeel van een

vemogenschakelaar .

Van de aardfoutbeveiliging kan een karakteristiek worden gekozen. De werkwijze is geheel analoog aan die bij de
stroombeveiliging .

MODELLERING

Details over de verschillende karakteristieken zijn te vinden bij de stroombeveiliging .

Richting sg evoelig heid
De richtingsgevoeligheid wordt ingesteld bij de algemene parameters van de vermogenschakelaar. Aldaar kan
worden ingesteld of de richtingsgevoeligheid voorwaarts , achterwaarts  of niet  is. Indien de beveiliging
richtingsgevoelig is, kan de hoek RCA (Relay Characteristic Angle) worden gespecificeerd. De richting van een
foutstroom ten gevolgen van een aardfout wordt bepaald aan de hand van de hoek tussen deze stroom en een
referentie. In onderstaand figuur een illustratie van een fase-aarde-kortsluiting in fase a in een distributienet
geaard middels een nulpuntstransformator. De ongestoorde vectoren van zowel spanning als stroom zijn in
respectievelijk blauw en groen getekend. Bij een laagohmige fout naar aarde in fase a verschuift het sterpunt en
draait de spanningsvector van de verstoorde fase, als gevolg van deze evenementen nemen de spanningen in de
niet-gestoorde fasen toe en draaien ook deze vectoren. De foutspanningen zijn in het rood weergegeven. De
spanning wordt gemeten middels een opendriehoekmeting, de input van het relais is de som van de drie
spanningsvectoren (Ua + Ub + Uc) welke gelijk is aan 3V0. 
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Om de betrouwbaarheid van de richtingsbepaling te garanderen wordt de spanningsvector 3V0, die als referentie
dient voor de richtingsbepaling, gedraaid zodat deze in fase komt met de homopolaire stroom -3I0. Deze hoek,

RCA (Relay Characteristic Angle), is afhankelijk van het homopolaire circuit en zal dus specifiek voor iedere
toepassing bepaald moeten worden. De locatie van de fout wordt bepaald door de hoek te bepalen tussen de
referentie 3V0 en de homopolaire foutstroom 3I0. De maximale gevoeligheid van het relais wordt bereikt als de

gemeten stroom in fase ligt met de referentievector 3V0_rotated (maximum torque line).

5.4.6 Spanningsbeveiliging

De spanningsbeveiliging spreekt aan indien de spanning onder of boven een ingestelde waarde komt.
Een spanningsbeveiliging is een onderdeel van een vemogenschakelaar .

De uitschakelkarakteristiek is altijd die van de vaste tijd. 

De richtingsgevoeligheid kan worden gedefinieerd als:

· achterwaarts (<), stroom gezien vanuit het knooppunt de tak of het element uit

· ongericht (<>)

· voorwaarts (>), stroom gezien vanuit het knooppunt de tak of het element in. 
Dit kan worden opgegeven bij de vermogenschakelaar onder Alg emeen. De werking is analoog aan de
richtingsgevoeligheid van de stroombeveiliging .
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PARAMETERS

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Typenaam
Kort   Korte typenaam
Unom 0 kV Nominale spanning
t,input 0 s Pickup-tijd
t,output 0 s Eigen tijd aan de output-zijde
U< 0 kV Onderspanning (gekoppelde) voor trage afschakeling
t< 0 s Tijd van trage onderspanningsafschakeling
U<< 0 kV Onderspanning (gekoppelde) voor snelle afschakeling
t<< 0 s Tijd van snelle onderspanningsafschakeling
U> 0 kV Overspanning (gekoppelde) voor trage afschakeling
t> 0 s Tijd van trage overspanningsafschakeling
U>> 0 kV Overspanning (gekoppelde) voor snelle afschakeling
t>> 0 s Tijd van snelle overspanningsafschakeling
Ue> 0 kV Aardspanning (niet richtingsgevoelig)
te> 0 s Tijd van aardspanningafschakeling

5.4.7 Differentiaalbeveiliging

Een differentiaalbeveiliging is een onderdeel van een vemogenschakelaar  en verwijst ook naar andere
vermogenschakelaars en/of meetvelden, de andere meetpunten. Op die manier kan met de
differentiaalbeveiliging een willekeurig object (rail, transformator, kabel) of een willekeurige verzameling objecten
(richting) beveiligd worden. De som van de stromen door de meetpunten wordt Diff  genoemd. De
differentiaalbeveiliging werkt als de betreffende vermogenschakelaars maximaal zes takken van elkaar verwijderd
zijn. In dat geval wordt de goede stroomrichting en overzetverhouding van een eventueel tussenliggende
transformator meegenomen.

Alleen deze vermogenschakelaar wordt uitgeschakeld. Niet de vermogenschakelaars bij "andere meetpunten".

PARAMETERS

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Typenaam van de beveiliging
t,input 0 s Pickup-tijd
t,output 0 s Eigen tijd aan de output-zijde
Andere meetpunten Lijst van vermogenschakelaars en meetvelden die metingen leveren
Soort Soort karakteristiek
dI > 0 A Eerste drempelwaarde voor het aanspreken
t > 0 s Tijdsduur voor tripsignaal, bij vaste-tijd-karakteristiek
dI >> 0 A Tweede drempelwaarde voor het aanspreken
t >> 0 s Tijdsduur voor tripsignaal
dId Factor van  dI>, waarboven de tijd vast is, bij inverse karakteristiek
m factor m (Time Multiplier Setting), bij inversekarakteristiek
k1 0  Factor k1
k2 0 A k2
k3 0 Factor k3
k4 0 A k4
Vrijgave door eerste
stroombeveiliging

nee De stroom moet ook groter zijn dan I> van een vaste-tijd-karakteristiek

Geen eigen meting De vermogenschakelaar levert zelf geen meting

De werking is als volgt. Stel dat er twee stromen I1 en I2 (als complexe waarden) worden gemeten, beide naar het

te beveiligen object toe gericht. In de normale situatie zijn beide stromen gelijk maar tegengesteld aan elkaar: I1 =

- I2. De absolute waarde van de som van de gemeten stromen Diff is dan gelijk aan nul. 

Diff = | I1 + I2 |

In geval van een kortsluiting in het te beveiligen object is Diff niet meer gelijk aan nul. Het geval dat Diff groter

is dan een grenswaarde dI> is een voorwaarde voor een afschakelcommando.

226



237

k1, k2, k3, k4
De waarden k1, k2, k3 en k4 worden in aanvullende voorwaarden gebruikt in het afschakelcriterium. Hiervoor is de
som van de absolute waarden van de gemeten stromen geïntroduceerd:

Som = | I1 | + | I2 |

De beveiliging geeft een afschakelcommando indien aan onderstaande drie voorwaarden wordt voldaan:

Diff > dI>

Diff > k1  Som + k2

Diff > k3  Som + k4

5.4.8 Distantiebeveiliging

De distantiebeveiliging meet de impedantie in de afgaande richting. Er zijn drie voorwaarts gerichte zones en één
achterwaarts gerichte zone. Er zijn een voorwaarts gerichte en een ongerichte eindtijd. 

Een distantiebeveiliging is een onderdeel van een vemogenschakelaar .

PARAMETERS

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Type uit typenbestand
Kort   Korte typenaam
t,input 0 s Pickup-tijd
t,output 0 s Eigen tijd aan de output-zijde
    

Aanspreken    
Ie > 0 A Aardstroom-aanspreekwaarde voor het distantierelais
I > 0 A Stroom-aanspreekwaarde voor het distantierelais
U < 0 kV Spanning-aanspreekwaarde voor het distantierelais
Z < 0 Ohm Impedantie-aanspreekwaarde voor het distantierelais

Kn 0  Factor KN voor asymmetrische kortsluitingen: absolute waarde en hoek

    
Voorwaarts

Aantal zones 0 Aantal zones (1, 2 of 3) 
t1, t2, t3 0 s Afschakeltijdstip voor de eerste, tweede en derde zone
eindtijd 0 s Voorwaarts gerichte eindtijd
    

Achterwaarts    
t 0 s Afschakeltijdstip voor de achterwaarts gerichte zone 
    

Ongericht    
eindtijd 0 s Ongerichte eindtijd

Zone bewerken
Met de button Zone Bewerken kunnen de karakteristieken van de drie voorwaarts gerichte zones en de ene
achterwaarts gerichte zone worden gespecificeerd.
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Parameter Default Eenheid Omschrijving
Aantal karakteristieken 1 1: voor alle foutsoorten gelijke karakteristiek

2: voor fase-fasefout en fase-aardfout verschillende karakteristiek
Karakteristieksoort    Keuze: cirkel / mho / polygoon
    

Cirkel :    
Z 0 Ohm Straal van de cirkelkarakteristiek 
      

Mho :    
Z 0 Ohm Straal van de cirkelkarakteristiek 
R 0 Ohm R-coördinaat van het middelpunt
X 0 Ohm X-coördinaat van het middelpunt
    

Polygoon (max 5 lijnen):
R 0 Ohm R-coördinaat van een punt op het lijnstuk 
X 0 Ohm X-coördinaat van een punt op het lijnstuk
Richting 0 graden Hellingshoek van het lijnstuk door het punt R-X

Cirkel
Een zone kan worden gekarakteriseerd met een cirkeldiagram. De voorwaarts gerichte zones 1 en 2 zijn voorzien
van hulpbuttons met default de aanduiding 85 % en 115 % voor het invullen van de impedantie.Deze waardes
kunnen worden aangepast door er met de rechtermuisknop op te klikken. Voor zone 1 is er dan keuze uit 70, 75,
80, 85, 90 en 95 %. Voor zone 2 is er dan keuze uit 105, 110, 115, 120, 125, 130 en 85(+85') %.
Met de 85 % button bij Z1 kan de waarde van 85 % van impedantie in de voorwaartse richting tot het
eerstvolgende knooppunt worden overgenomen in het invoerveld van Z1.
Met de 115 % button bij Z2 kan de waarde van 115 % van impedantie in de voorwaartse richting tot het
eerstvolgende knooppunt worden overgenomen in het invoerveld van Z2.
85(+85') % betekent: 85 % van impedantie in de voorwaartse richting tot het eerstvolgende knooppunt + 85 % van
impedantie van de kortste niet-maas-kabel vanaf dat knooppunt.

Mho
Een zone kan worden gekarakteriseerd met een cirkeldiagram, waarvan het middelpunt verschoven is. De straal
van de cirkel wordt aangeduid met de impedantie Z en het middelpunt met R en X (in Ohm).

Polyg oon
Een zone kan worden gekarakteriseerd met een polygoon. Deze ontstaat door 3, 4 of 5 lijnen te definieren die
elkaar zodanig kruisen dat zij een afgesloten gebied omsluiten. De lijnen worden gedefinieerd met een punt in het
R-X-vlak, waardoor deze lijn loopt, en een hellingshoek (in graden).

MODELLERING

Drie zones van het impedantierelais zijn voorwaarts gericht. In de voorwaartse richting kan tevens een eindtijd
ingevoerd worden. Eén zone van het relais is achterwaarts gericht. Er is ook een mogelijkheid voor een extra
tijdinstelling voor een ongerichte eindtijd. Als de ongerichte afschakelmogelijkheid niet wordt benut, moet bij de
ongerichte eindtijd 0 worden ingevuld.
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Cirkelkarakteristiek

Door de gerichte zones wordt alleen afgeschakeld indien de gemeten impedantie zich in het gearceerde gebied
bevindt. De hellingshoek van de schuine lijn, de richtingslijn, is -45 graden. Voor de ongerichte eindzone geldt het
gehele R-X-vlak.

Als de aanspreekwaarde van een van de fasestromen is overschreden geldt onderstaand afschakelschema:
Gemeten impedantie Actie
|Zm| < Z1 en Zm in gearceerd gebied Afschakelcommando op t = t1 s
|Zm| < Z2 en Zm in gearceerd gebied Afschakelcommando op t = t2 s
|Zm| < Z3 en Zm in gearceerd gebied Afschakelcommando op t = t3 s
|Zm| > Z3 en Zm in gearceerd gebied Afschakelcommando op t = voorwaarts gerichte eindtijd
|Zm| < Zachterwaarts en Zm niet in gearceerd gebied Afschakelcommando op t = achterwaarts gerichte tijd
Zm in niet gearceerd gebied Afschakelcommando op t = ongerichte eindtijd

Hierbij geldt tevens onderstaande voor de impedantie:
Z1 < Z2 < Z3

In het geval van een kortsluiting dicht bij het meetpunt kan de spanning te klein worden om een impedantie te
bepalen. Daarom wordt Zm alleen bepaald als de gemeten spanning groter is dan 1 V. Voor de richting van de
impedantie Zm zijn dan drie mogelijkheden:

+ voorwaarts
- achterwaarts
? niet te bepalen; het relais schakelt dan ongericht af.

Mho-karakteristiek
Door de gerichte zones wordt alleen afgeschakeld indien de gemeten impedantie zich in het gebied boven de
schuine lijn met een hellingshoek van -45 graden bevindt. 
De zones worden bepaald door de positie van de cirkels. De cirkels worden beschreven door het middelpunt (M1,
M2) en de straal (Z1, Z2). 
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Als de aanspreekwaarde van een van de fasestromen is overschreden geldt onderstaand afschakelschema:
Gemeten impedantie Actie
Zm binnen cirkel 1 Afschakelcommando op t = t1 s
Zm binnen cirkel 2 Afschakelcommando op t = t2 s
Zm binnen cirkel 3 Afschakelcommando op t = t3 s
Zm buiten cirkel 3 en boven de 45 graden lijn Afschakelcommando op t = voorwaarts gerichte eindtijd
Zm binnen achterwaartse cirkel Afschakelcommando op t = achterwaarts gerichte tijd
Zm overige waarden Afschakelcommando op t = ongerichte eindtijd

Hierbij geldt tevens onderstaande voor de impedantie:
Z1 < Z2 < Z3

Polyg oonkarakteristiek
Door de gerichte zones wordt alleen afgeschakeld indien de gemeten impedantie zich in het gebied boven de
schuine lijn met een hellingshoek van -45 graden bevindt. 
De zones worden bepaald door de positie van de polygonen. De polygonen worden beschreven door de punten
waardoor de lijnstukken lopen (Z0, Z1, Z2, Z3) en de richting (hellingshoek) van de lijnstukken.

Als de aanspreekwaarde van een van de fasestromen is overschreden geldt onderstaand afschakelschema:
Gemeten impedantie Actie
Zm binnen polygoon 1 Afschakelcommando op t = t1 s
Zm binnen polygoon 2 Afschakelcommando op t = t2 s
Zm binnen polygoon 3 Afschakelcommando op t = t3 s
Zm buiten polygoon 3 en boven de 45 graden lijn Afschakelcommando op t = voorwaarts gerichte eindtijd
Zm binnen achterwaartse polygoon Afschakelcommando op t = achterwaarts gerichte tijd
Zm overige waarden Afschakelcommando op t = ongerichte eindtijd

Hierbij geldt tevens onderstaande voor de impedantie:
Z1 < Z2 < Z3
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Meting  bij diverse kortsluiting en
Voor asymmetrische kortsluitingen met aardcontact wordt de factor KN geïntroduceerd. In die gevallen is ook de
homopolaire stroom nodig. Er geldt:

of

met:

Driefasenkortsluiting:

Tweefasensluiting (bijvoorbeeld tussen fasen b en c):

Tweefasenaardsluiting (bijvoorbeeld met fasen b en c):

Eenfasesluiting (bijvoorbeeld in fase a):

5.4.9 Onbalansbeveiliging

Inverse stroom wordt gegenereerd door onbalans in het net. Deze onbalans kan veroorzaakt worden door
ongebalanceerde belasting, verlies van een fase of een fase-aarde fout. Onbalansbeveiliging wordt veelal
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toegepast bij de beveiliging van asynchrone machines. Een onbalansbeveiliging is een onderdeel van een
vemogenschakelaar . 

De trip-karakteristiek is zowel van het type vaste stroom-tijd als invers. De werkwijze is geheel analoog aan die van
de stroombeveiliging  behalve dat het relais nu aanspreekt op de inverse stroomcomponent (I2).

5.4.10 Thermische beveiliging

Om een motor tegen thermische effecten te beschermen wordt het thermisch relais toegepast. Het relais
genereert een thermisch equivalent van de machine als functie van de normale en negatieve component van de
motorstroom. Hiermee wordt zowel de stator als de rotor beveiligd tegen opwarming als gevolg van
overbelasting en onbalans. Een thermische beveiliging is een onderdeel van een vemogenschakelaar .

Voor een gedetailleerde beschrijving zie:
https://www.phasetophase.nl/pdf/ModelleringBeveiligingseenhedenInVision.pdf

PARAMETERS

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Ipre 0 A initiële belastingsstroom (loadflow resultaat). 

Fa 1  omgevingstemperatuur factor

q 3 onbalansfactor
I> 0 A aanspreekstroom van het relais, I> = Inom · k (k = 1 .. 1,5)

Th> 0 s thermische tijdconstante opwarming machine (heating) 
Istart 0 A stroom waarbij verondersteld wordt dat de motor aanloopt
Ths 0 s thermische tijdconstante opwarming machine tijdens start 
I>> 0 A Stroom voor medium afschakeling
t>> 0 s Tijd van medium afschakeling

226

228

226

https://www.phasetophase.nl/pdf/ModelleringBeveiligingseenhedenInVision.pdf
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Parameter Default Eenheid Omschrijving
Afval-aanspreek-
verhouding

1 Verhouding van de stroomwaarde voor het afvallen van het relais ten opzichte
van het aanspreken (alleen bij vaste tijd, I>> en I>>> instelling)

MODELLERING

De vele verschillende motoren en de diversiteit van applicaties resulteert in een zeer complexe thermische relatie.
Het is hierdoor praktisch onmogelijk om de thermodynamica van de motor exact met een generiek wiskundig
model te beschrijven. Het is echter wel mogelijk om de machine als een homogene massa te beschouwen,
hierdoor kan de thermodynamica van de machine beschreven worden middels een eerste orde
differentiaalvergelijking. In het tijdsdomein en opgelost voor t als functie van Ieq wordt de volgende vergelijking

verkregen:

waar:

t_trip(I_eq) triptijd als functie van de equivalente stroom
I_eq equivalente stroom
 thermische tijdconstante
F_a omgevingstemperatuur factor
I> aanspreekstroom van het relais, I> = Inom · k (k = 1 .. 1,5)
I_pre initiële belastingsstroom (loadflow resultaat)

Met behulp van deze vergelijking is een stroom-/tijdkarakteristiek te tekenen die binnen de beveiligingsmodule
gehanteerd wordt. Het thermisch relais wordt vervolgens behandeld als een stroombeveiliging.

 
Machines zijn ontworpen te opereren bij een specifieke omgevingstemperatuur met een bepaalde tolerantie.
Mocht de daadwerkelijke omgevingstemperatuur hoger zijn dan waar de machine voor is ontworpen kunnen de
windingen dusdanig opwarmen dat de maximale temperatuur overschreden wordt zelfs als de machine binnen de
belasting grenzen opereert. De thermische belastbaarheidskarakteristiek kan middels de factor Fa aan deze

afwijkende omgevingstemperatuur worden aangepast. Deze factor is als volgt gedefinieerd:

waar:

F_a omgevingstemperatuur factor
T_max maximale machine temperatuur conform IEC 60085
T_a actuele omgevingstemperatuur
T_limit maximale omgevingstemperatuur waarvoor de machine ontworpen is

Onbalans in de statorwikkelingen van de motor heeft tot gevolg dat de rotor van de machine opwarmt. Deze
opwarming is niet meegenomen in de thermische belastbaarheidskarakteristiek. Om het effect van onbalans mee
te nemen wordt gebruik gemaakt van een equivalente stroom. Deze stroom wordt als volgt berekend:

waar:

I_eq equivalente stroom
I_1 normale stroomcomponent
I_2 inverse stroomcomponent
q onbalansfactor
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5.4.11 Aardfoutdifferentiaalbeveiliging

Aardfoutdifferentiaalbeveiliging (in Engelstalige literatuur: Restricted Earth Fault (REF) protection) biedt een
snelle, gevoelige en gerichte beveiliging van transformator of machine in geval van een aardfout in de
wikkelingen. De aardfoutdifferentiaalbeveiliging is gekoppeld aan één vermogenschakelaar en één element of tak
met een geaard sterpunt. De som van de stromen door de vermogenschakelaar en de som van de stromen op het
punt van connectie van een element of tak worden gebruikt voor de vergelijking, niet de daadwerkelijke stromen
door het sterpunt. Eventueel kunnen er meerdere vermogenschakelaars afgeschakeld worden met behulp van de
meeneemschakeling; dit geschied op het niveau van de vermogensschakelaar en niet op die van afzonderlijke
beveiligingsfuncties. Voor een gedetailleerde beschrijving zie:
https://www.phasetophase.nl/pdf/ModelleringBeveiligingseenhedenInVision.pdf

PARAMETERS

Parameter Default Eenheid Omschrijving
dI> 0  A drempelwaarde voor het aanspreken
t> 0  s tijdsduur voor tripsignaal
Ander meetpunt element met geaard sterpunt

5.4.12 Kortsluitverklikker

Hiermee kan de werking van de kortsluitverklikkers in een distributienet worden gesimuleerd. Dit kan echter alleen
bij berekening volgens de IEC-methode van een kortsluiting op één knooppunt en de beveiligingsberekening met
een fout op één plaats. De opgegeven stroom wordt vergeleken met de kortsluitstroom in de single-node-IEC-
berekening of de één-fout-beveiligingsberekening. De kortsluitverklikker verkleurt naar de attentiekleur als de
kortsluitstroom groter dan de bij de verklikker opgegeven waarde is geworden.

De kortsluitverklikker wordt in het schema weergegeven door middel van één of meer bolletjes op een in
dwarsrichting geplaatst streepje. Het aantal bolletjes hangt af van de opgegeven stroomwaarde:

· 0 - 150 A: één bolletje

· 150 - 250 A: twee bolletjes

· 250 - 500 A: drie bolletjes

· vanaf 500 A: vier bolletjes

Een kortsluitverklikker kan geplaatst worden in een veld aan weerszijden van een tak of aan een element.
Selecteer om een kortsluitverklikker toe te voegen een tak of element en het bijbehorende knooppunt en kies
Invoeg en | Schakelaars en beveilig ing en | Kortsluitverklikker.
Het symbool van de verklikker kan worden omgeklapt naar de andere kant van de tak. Dat kan door deze met de
muis te verslepen.

Eén gekopieerde kortsluitverklikker kan in meerdere velden tegelijk geplakt worden. Selecteer hiertoe de
betreffende velden (een veld is gedefinieerd door een knooppunt plus een aangesloten tak of element) en kies
Start | Klembord | Plakken speciaal.

https://www.phasetophase.nl/pdf/ModelleringBeveiligingseenhedenInVision.pdf
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De signalering van een grote fasestroom kan richtingsgevoelig worden uitgevoerd, de tak in.
Bij de beveiligingsberekening - één fout wordt hiervan gebruik gemaakt. Deze berekening laat de verklikkende
kortsluitverklikkers zien.

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Fasestroom 0 A Triggerstroom fase
Richtingsgevoelig Richtingsgevoelig; stroom de tak in
Faseresponstijd 0 s Responstijd fase
Aardstroom 0 A Triggerstroom aardfout (Ia+Ib+Ic)
Aardspanning 0 kV Triggerspanning aardfout (Ua+Ub+Uc)
Aardresponstijd 0 s Responstijd aardfout
Verremelding Verremelding
Auto reset Auto reset

5.4.13 Meetveld

De aanwezigheid van een, twee of drie stroommeettransformator(en) en een spanningmeettransformator kan
worden opgegeven. Een meetveld kan geplaatst worden aan een knooppunt of in een veld aan weerszijden
van een tak of aan een element.
Selecteer om een meetveld toe te voegen een knooppunt of een tak of element en het bijbehorende
knooppunt of een transformatorbelasting en kies Invoegen | Schakelaars en beveiligingen | Meetveld.

De te registreren eigenschappen zijn:
· functie
· type
· klasse
· overzetverhouding
· vermogen (VA)
· Inom: nominale stroom van de stroommeettransformator (A).

· Ik,dynamisch: dynamische kortsluitstroom

· Ik,thermisch en tthermisch: thermische kortsluitstroom en bijbehorende tijdsduur

De nominale stroom van de stroommeettransformator wordt gebruikt in de loadflowberekening en in de
storingsanalyse.

De Ik,dynamisch wordt getest bij de kortsluitstroomberekening volgens IEC (60)909.

Met de Ik,thermisch en tthermisch wordt de tmax berekend bij de kortsluitstroomberekening volgens IEC (60)909.

Metingen
Een lijst van datums met bijbehorende meetwaarden kan ingevoerd worden. Als de waarde eindigt op 'A',
'kW', 'MW', 'kVA' of 'MVA' wordt een datum-stroom-grafiek of datum-vermogen-grafiek getoond. Hiertussen
kan gewisseld worden met het knopje .... Alleen de laatste twee jaar aan metingen worden weergegeven.
De grafiek kan door middel van twee knopjes als staafgrafiek of als lijngrafiek getoond worden. Een
puntgrafiek i.p.v. een lijngrafiek als een tijdsinterval groter is dan twee keer het gemiddelde tijdsinterval.
Geslecteerde metingen kunnen worden verwijderd met Verwijderen. Selecteer meerdere metingen met
Shft+cursortoetsen.
Alle metingen kunnen als tekst naar het klembord worden gekopieerd met Kopiëren.

Metingenbestanden
Een lijst van Excel-metingenbestanden kan ingevoerd worden. Dit is voorlopig alleen informatief.
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Bij het veld Kolom(men) kunnen een of meer kolommen opgegeven worden die de meetwaarden bevatten.
Dit kan op twee manieren:
· Door de kolomletter(s) in te vullen, bijv. A, B, C, enz.
· Door de tekst in te vullen die in de cel van de eerste rij van de betreffende kolom staat, bijv. Igemeten.
Als deze kolom uitsluitend op een bepaald werkblad van toepassing is, kan de naam van dat werkblad voor
de kolom gezet worden, met daartussen een uitroepteken (conform Excel) dus bijvoorbeeld: Mijnblad!G of
Ditblad!Stroom.
Meerdere kolommen kunnen achter elkaar opgegeven worden, gescheiden door een puntkomma.

Het werkblad wordt geacht een datum-tijd-kolom of een datum-kolom en een tijd-kolom te bevatten. Deze
worden automatisch gedetecteerd door naar "datum" en "tijd" in de eerste twee rijen te zoeken. Als dit niet
succesvol is, wordt de eerste kolom geacht de datum-tijd-kolom te zijn.

Met de knop Grafiek worden lijn- en/of puntseries van alle metingenbestanden met kolommen getoond.
Met de knop Grafiek en profieltype worden ook niet-genormaliseerde profieltypen gegenereerd, die, na
normalisatie, eventueel in het objecttypenbestand kunnen worden opgenomen.

Als een loadflow met profielen is uitgevoerd, wordt het resultaat hiervan ook als een serie in de grafiek
getoond, mits de metingenbestanden een grootheid laten zien die ook als loadflowresultaat beschikbaar is.

Eén gekopieerd meetveld kan in meerdere velden tegelijk geplakt worden. Selecteer hiertoe de betreffende velden
(een veld is gedefinieerd door een knooppunt plus een aangesloten tak of element) of transformatorbelastingen
en kies Start | Klembord | Plakken speciaal.

Het symbool van het meetveld kan worden omgeklapt naar de andere kant van de tak of het knooppunt, door
deze met de muis te verslepen. Het symbool kan verschoven worden langs een knooppunt.

5.5 Overig

Er is een aantal ondersteunende objecten. Sommige staan los en andere zijn gekoppeld aan andere objecten. Zie:

· Tekst

· Kader

· Legenda

· Belastingsgedrag

· Belastinggroei

· Profiel

· Selectie

· Veld

Zie ook:

· Bijzonderheden

· Notitie

· Presentatie van objecten

· Voorbereiden

249

250

251

252

254

255

270

247

270

272

273

85
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5.5.1 Veld

Bij een knooppunt  kunnen velden worden gedefinieerd door de veldnamen in te voeren op het tabblad
Specials | Velden. Een veldnaam is tekst, dus vrij te kiezen. De volgorde moet corresponderen met de echte
volgorde van de velden op de railstructuur.

Nadat de velden bij het knooppunt gedefinieerd zijn, kan voor elke tak  en element  dat op het betreffende
knooppunt aangesloten is het juiste veld gekozen worden in het invoerformulier van die tak of dat element.

160

166 194
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Als de complete veldaansluiting op een knooppunt bekend is, worden de railstromen berekend bij de
berekeningen Loadflow en Beveilig ing  | Eén fout. 

· Na een loadflowberekening wordt de grootste railstroom tussen twee velden vergeleken met Inom van de rail. 

· Na een beveiligingsberekening 'Eén fout' word de grootste I2t tussen twee velden vergeleken met Ik,thermisch
en de bijbehorende tijd van de rail.

Bij overschrijding van een stroomwaarde wordt het knooppunt weergegeven in de hoogkleur .

5.5.2 Gelijktijdigheid

Een distributienet dat een bepaald aantal verbruikers voorziet van elektrische energie, hoeft niet te worden
gedimensioneerd voor de rekenkundige som van alle afzonderlijke maximale belastingswaarden van de
aansluitingen. De oorzaak hiervan is dat de maximale belasting bij de verschillende verbruikers op verschillende
tijdstippen optreedt. 

Voor elk knooppunt kan een gelijktijdigheidsfactor worden opgegeven waarmee een (transformator)belasting (P
en Q) op het betreffende knooppunt wordt vermenigvuldigd. Met deze gelijktijdigheidsfactor is het mogelijk om
bij belastingen gebruik te maken van resultaten van maximaalstroommetingen. 

Van geselecteerde knooppunten (bijvoorbeeld alle knooppunten van een MS-streng) kan met Start |
Bewerken | Collectief | Knooppunt collectief de gelijktijdigheidsfactor worden gewijzigd.

152
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Semi-automatische g elijktijdig heidsbepaling
De gelijktijdigheidsfactoren van knooppunten in een geselecteerd tracé kunnen automatisch berekend worden,
zodat zij overeenkomen met een gespecificeerde stroom door een aangewezen tak. Hiervoor is een speciale
functie beschikbaar: Start | Bewerken | Speciaal | Gelijktijdig heid. Voor meer informatie, zie: Bewerken,
Speciaal, Gelijktijdigheid .

5.5.3 Tekst

Met tekst kan extra informatie in het netwerk worden geplaatst. Deze tekst kan bestaan uit vaste tekst of uit het
resultaat van een macro . Een combinatie tussen vaste tekst en een macro is niet toegestaan.

PARAMETERS

Tekst

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Tekst  Tekst

MACRO

Invoergegevens en berekende resultaten kunnen in een tekstvlak op het scherm worden afgebeeld. Ook
bewerkingen van resultaten kunnen worden afgedrukt. Hiervoor wordt de macro-taal gebruikt. Voor een
uitgebreide handleiding, zie: Macro's .

Voor toepassing in een tekstvlak mogen bewerkingen alleen op variabelen worden uitgevoerd. Het is dus niet
mogelijk om de invoergegevens te bewerken. Beschikbare macrocommando's voor gebruik in een tekstvlak zijn:

· bewerkingscommando's
o set
o add
o subtract
o multiply
o divide

· conditionalcommando
o if ... end

· loopcommando's
o while ... end
o repeat ... until
o for ... end

· rapportagecommando
o text

Met het laatste commando Text kan een tekst tussen aanhalingstekens of een variabele uitgevoerd worden.

Indien een macro is gedefinieerd en sommige waarden niet beschikbaar zijn, verschijnt als melding op het
scherm:

'Attribuutwaarde niet beschikbaar in uitvoering van regel .......'

Hierom wordt het aanbevolen een if-statement tussen te voegen dat test op de beschikbaarheid van de resultaten.

Voorbeeld:
if(network.result,=,'LF')

set(mijntekst,'De spanning op knooppunt Station 4 is:')

add(mijntekst,Node('Station 4').Upu)
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add(mijntekst,' pu en ')

add(mijntekst,Node('Station 4').U)

add(mijntekst,' kV')

text(mijntekst)

set(mijntekst,'En de belasting is op dat knooppunt is:')

add(mijntekst,Transformerload(':Station 4').PL)

add(mijntekst,' MW als invoer en ')

add(mijntekst,Transformerload(':Station 4').P)

add(mijntekst,' MW berekend.')

text(mijntekst)

set(mijnp,0)

set(mijntekst,'Totale belasting in selectie MS-net is:')

forselection(load('MS-net'),mijnbelasting)

add(mijnp,mijnbelasting.p)

end

add(mijntekst,mijnp)

add(mijntekst,' MW')

text(mijntekst)

end

Levert op:
De spanning op knooppunt Station 4 is: 1.042 pu en 156.3 kV
En de belasting is op dat knooppunt is: 0.255 MW als invoer en 0.277 MW berekend.
Totale belasting in selectie MS-net is: 10.308 MW

Tekstkleur van teksten in Result mode
Als de tekst een macrotekst is, kan de kleur van de tekst in de Result mode gezet worden met het commando:
TextResultColor(i), waarbij i een gehele waarde is tussen 0 en 14, corresponderend met respectievelijk de kleuren:
zwart, grijs, lichtgrijs, marineblauw, blauw, aquamarijn, purper, roze, groen, lichtgroen, blauwgroen, roodbruin,
rood, geel en wit.

5.5.4 Kader

Een kader is een rechthoek, polygoon of elips in het netschema, dat aangeeft dat enkele objecten bij elkaar horen.
Dat kunnen bijvoorbeeld componenten van een onderstation zijn. Indien van het kader de Container-checkbox is
aangevinkt, worden knooppunten, teksten, kaders en legenda's die in het netschema geheel binnen in een kader
geplaatst zijn, bij het slepen bij elkaar gehouden.
Het kader heeft geen invloed op de berekeningen.

Kader definiëren
Een kader wordt in het netschema aangebracht met behulp van Invoeg en | Illustraties | Kader of door met de
rechtermuisknop in het netschema te klikken en Kader te kiezen. 
De linkerbovenhoek van een kader komt op de plaats waar het laatst met de muis in het netschema is geklikt of
waar met de rechtermuisknop wordt geklikt. De initiële grootte van het kader is vast. Het kan vergroot of verkleind
worden door met de ingedrukte linkermuisknop een van de hoekpunten te verplaatsen. Het gehele kader kan
verplaatst worden door een van de randen te verplaatsen.

Kader als polyg oon, ellips of afbeelding
De vorm van het kader kan behalve een rechthoek ook een polygoon zijn. Een hoekpunt wordt toegevoegd door
op een lijnstuk te klikken en vervolgens in het (popup)menu Knikken te kiezen. Een hoekpunt kan daarna
verplaatst worden met ingedrukte linkermuisknop. Een hoekpunt wordt automatisch verwijderd als de
aangrenzende lijnstukken (bijna) in het verlengde of op elkaar liggen.
De vorm van een kader kan ook een ellips zijn. De ellips kan vervormd worden met ingedrukte linkermuisknop
beginnend op een van de snijpunten met de denkbeeldige horizontale en verticale assen.
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Het kader kan ook een afbeelding bevatten. De grootte van de afbeelding bepaalt dan de grootte van het kader. Bij
Presentatie kan een schalingsfactor worden opgegeven. 

Objecten naar een kader verplaatsen
Knooppunten, teksten, kaders en leganda's kunnen in een kader geplaatst worden door deze ernaartoe te slepen.
Een knooppunt of een tekst kan ook in een kader geplaatst worden door het kader over deze objecten te plaatsen.
Behalve knooppunten en teksten kunnen ook kleinere kaders binnen een groter kader geplaatst worden.

Objecten uit een kader halen
Een knooppunt, tekst of kleiner kader kan uit een kader worden gehaald door deze er uit te slepen. Ook kunnen
objecten uit het kader gehaald worden door het kader te verkleinen. Indien een kader wordt verwijderd, blijven alle
erin geplaatste objecten bestaan.

Verplaatsen van een kader met objecten
Bij het slepen van een kader worden knooppunten, teksten en kleinere kaders mee verplaatst, indien van het kader
de Container-checkbox is aangevinkt. De elementen worden met de knooppunten mee verplaatst. Een tak wordt
in zijn geheel mee verplaatst indien beide knooppunten binnen het kader vallen. 

PARAMETERS

Parameter Omschrijving
Naam Naam van het kader
Tekst Vrije tekst
Afbeelding Naam en locatie van het afbeeldingsbestand
Container Wel/niet bijeenhouden van objecten

Standaard houdt een kader alle objecten die zich binnen de kaderrand bevinden bijeen. Als de checkbox bij
Container wordt uitgevinkt, worden alle objecten losgelaten en kan het kader vrij verschoven worden.

Op het tabblad Presentatie worden ingevuld: de soort/vorm, de kleur, dikte en lijnstijl van het kader en de
grootte van de tekst voor de naam.
Een kader kan voorzien worden van een aantal tekstregels.
Een kader kan opgevuld worden met een zekere kleur.

5.5.5 Legenda

Een legenda kan in het schema worden opgenomen voor informatie over het ontwerp, de opdrachtgever, revisie
en logo's. De legenda bestaat uit een vrij te definiëren raster van een aantal rijen en kolommen. In een cel kan een
tekst of afbeelding (bitmap) worden weergegeven. Cellen kunnen eventueel samengevoegd worden.

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving

Aantal rijen 5 Aantal rijen van de legenda (1..9)
Aantal kolommen 5 Aantal kolommen van de legenda (1..9)

Samenvoeg ing
Geeft aan welke cellen moeten worden samengevoegd. Hierbij geldt de conventie zoals bij Excel, waarbij de reeks
wordt weergegeven met de cel linksboven en de cel rechtsonder, met een dubbele punt ertussen. In onderstaand
voorbeeld is de samenvoeging voor drie groepen van cellen gedefinieerd als:

C1:E2
B4:D4
C5:D5



252

Cel
De inhoud van een cel kan worden gespecificeerd door eerst de cel te kiezen uit de overzichtstabel en vervolgens
de tekst te typen in het vrije tekstveld. De tekstgrootte kan aangepast worden.

In de cel kan een aantal systeemvariabelen worden afgedrukt, zoals de bestandsnaam en de datum/tijd. De
methode is vergelijkbaar met het afdrukken van macro-resultaten in een tekst . De beschikbare
systeemvariabelen zijn opgesomd in de Macro-standaardobjecten . Voorbeelden:

text(Network.FilePath, Network.FileName)
text(System.Date)
text(System.Time)

Naast tekst kan ook een afbeelding in een cel worden weergegeven. In de cel staat dan een verwijzing naar de
afbeelding als bitmap-file.

In het geval van samengevoegde cellen wordt alleen de inhoud van de eerste cel gepresenteerd in de legenda.

5.5.6 Belastingsgedrag

Met een belastingsgedrag wordt de spanningsafhankelijkheid van het vermogen van een belasting vastgelegd.
Een belastingsgedrag wordt apart gedefinieerd en kan worden gebruikt voor meerdere (transformator)
belastingen.

Het toevoegen van een belastingsgedrag gaat met Invoeg en | Trends | Belasting sg edrag .
Het bewerken van een belastingsgedrag gaat met Start | Bewerken | Trends | Belasting sg edrag .
Het verwijderen van een belastingsgedrag dat niet in gebruik is, gaat met Start | Bewerken | Verwijderen |
Belasting sg edrag .
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Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van het belastingsgedrag
Reëel vermogen    
   Const P 100 % Procentueel aandeel van constant vermogen
   Const R   1) 0 % Procentueel aandeel van constante impedantie
Blindvermogen    
   Const Q 100 % Procentueel aandeel van constant vermogen
   Const X   1) 0 % Procentueel aandeel van constante impedantie

1)   De parameters Const R en Const X zijn altijd gelijk aan respectivelijk 100 - Const P en 100 - Const Q.

Er zijn zeven belastingsgedragingen voorgeprogrammeerd, waarin de verdeling tussen constant vermogen en
constante admittantie is vastgelegd:

Naam Gedrag Spanning safhankelijkheid
van het vermog en

Constante admittantie 0% constante P en Q kwadratisch
~Constante stroom 50% constante P en Q lineair
Constant vermogen 100% constante P en Q constant
Default 100% constante P en Q constant
Industrie 90 % constante P en 15 % constante Q
Zakelijk 35 % constante P en 10 % constante Q
Wonen 30 % constante P en 5 % constante Q

MODELLERING

Loadflow
Voor zowel het reële als imaginaire deel van de belasting, kan een onderverdeling worden gemaakt in constant
vermogen (P en Q) en constante impedantie (R en X). Door nu een bepaalde verhouding te kiezen tussen
constante P en constante R, resp. constante Q en constante X, kan de spanningsafhankelijkheid van de belasting
variëren tussen 0 en kwadratisch. Voor de belasting geldt:

Pbelasting  = P * [ (const.P / 100) + (const.R / 100)( |U| / Unom)² ]

Qbelasting = Q * [ (const.Q / 100) + (const.X / 100)( |U| / Unom)² ]

waarin:

  P, Q : belasting bij nominale knooppuntspanning

  |U| : actuele knooppuntspanning

  Unom : nominale knooppuntspanning

  const.P : aandeel van constant reëel vermogen in %

  const.Q : aandeel van constant blindvermogen in %

  const.R : aandeel van constante impedantie (weerstand) in %

  const.X : aandeel van constante impedantie (reactantie) in %
en

const.P + const.R = 100 %
const.Q + const.X = 100 %

Constant vermog en
Bij constant vermogen zal, onafhankelijk van de berekende knooppuntspanning |U|, het opgenomen vermogen
altijd constant zal blijven. Bij een loadflowberekening geldt dan voor de belastingstroom:

· |U| neemt toe: Ibelasting neemt af

· |U| neemt af  : Ibelasting neemt toe

Constante impedantie
Bij constante impedantie wordt aan de hand van Pbelasting en Qbelasting de constante Zbelasting bepaald bij nominale

knooppuntspanning. Bij een loadflowberekening geldt dan:

· |U| neemt toe: Ibelasting neemt toe
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· |U| neemt af  : Ibelasting neemt af

Toepassing
Het modelleren van het belastingsgedrag is gecompliceerd omdat een algemene belasting bestaat uit een groot
aantal diverse apparaten, zoals: motoren, verlichting, klimaatbehandelingsinstallaties, huishoudelijke apparatuur,
elektrochemische apparatuur, elektrische ovens, enzovoorts. De exacte samenstelling is moeilijk te schatten en is
bovendien seizoensafhankelijk. Het door de apparaten opgenomen actieve vermogen en blindvermogen is
afhankelijk van de aangeboden spanning. Enkele voorbeelden:

· Asynchrone motoren: het actieve vermogen is constant bij een spanning die maximaal 10% afwijkt van de
nominale waarde; het blindvermogen volgt bij benadering het constantestroommodel.

· Gloeilampen: het actieve vermogen wijzigt met de afwijking van de nominale spanning, tot de macht 1,5. Dit
wordt bereikt met 25% constant vermogen en 75% constante admittantie; er wordt praktisch geen
blindvermogen opgenomen, zodat daarvoor het model niet uitmaakt.

· Elektrische verwarming: het actieve vermogen is kwadratisch afhankelijk van de afwijking van de nominale
spanning. Dit wordt bereikt met 100% constante admittantie; er wordt praktisch geen blindvermogen
opgenomen.

In de literatuur (Kundur, 1994) is het belastingsgedrag voor een klein aantal typische belastingen gegeven.
Onderstaande tabel is daaruit afgeleid.

Belasting Arbeidsfactor

cos(j)

Constant
P (%)

Constant
Q (%)

Woningen 0,95 30 0
Zakelijk 0,90 35 0
Industrieel 0,85 90 0
Elektriciteitscentrale hulpsysteem 0,80 95 20

In hoogspanningsnetten wordt in het algemeen het constante vermogensmodel gebruikt voor alle belastingen,
omdat die belastingen zich in werkelijkheid meestal achter geregelde transformatoren bevinden, die ervoor
zorgen dat spanning binnen marges constant blijft.
In distributienetten neigt het belastingsgedrag meer naar constante stroom en constante admittantie. Door de
toename van vermogenselectronica in de distributienetten, wordt ook het gedrag van deze belasting steeds meer
constant vermogen 

Converg entie
Het toenemen van de belastingstroom bij lage knooppuntspanning, zoals dat plaatsvindt bij een belasting die
bestaat uit constant vermogen, kan leiden tot het divergeren van een loadflowoplossing. De toegenomen
belastingstroom veroorzaakt in dat geval een verdere verlaging van de knooppuntspanning.
Verhoging van constante impedantie als aandeel in het belastingsgedrag, zal de kans op convergentie vergroten.
Een loadflowberekening convergeert vrijwel altijd wanneer het belastingsgedrag voor P en Q uit 100 % constante
impedantie bestaat.

5.5.7 Belastinggroei

Belastinggroei bevat voor elk jaar een schalingsfactor en een groeipercentage. Deze getallen kunnen voor een
periode van maximaal 30 opeenvolgende jaren gespecificeerd worden.

Schaling
Een belasting wordt altijd met de schalingsfactor vermenigvuldigd.

Groei
Bij het uitvoeren van een loadflowberekening kan worden aangegeven over welke periode de groei moet worden
bepaald. Deze groei kan lineair of exponentieel worden berekend. Ook een "negatieve groei" is mogelijk.
Een belastinggroei wordt gedefinieerd in % per jaar. Hiermee kan de belasting over een aantal jaren berekend
worden. In Vision kunnen de groei en de schaling per jaar ingesteld worden.Onderstaande formules geven de
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berekening van het vermogen P(n) in jaar n, bij een procentuele groei g(i) in elk jaar i en schalingsfactor f(n) in
jaar n:

· lineair:

      

· exponentieel:

      

In de Opties kan bij Netwerk | Standaardtrends | Groei een of meerdere gedefinieerde groeien worden
opgegeven die bij nieuw te creëren netwerken automatisch worden toegevoegd.

Er zijn zeven belastinggroeien voorgeprogrammeerd:

Naam Schaling Groei Soort
Geen 1 0 %/jaar exponentieel
1 % per jaar 1 1 %/jaar exponentieel
1,5 % per jaar 1 1,5 %/jaar exponentieel
2 % per jaar 1 2 %/jaar exponentieel
3 % per jaar 1 3 %/jaar exponentieel
4 % per jaar 1 4 %/jaar exponentieel
5 % per jaar 1 5 %/jaar exponentieel

5.5.8 Profiel

Met een profiel wordt het vermogen van een belasting of opwekking als functie van de tijd vastgelegd. Ook kan
het spanningsverloop van de netvoeding vastgelegd worden.
Door gebruik te maken van een instelling in de loadflowberekening worden de profielen in de berekening verwerkt
en kan over het resultaat als functie van de tijd gerapporteerd worden.  

De profielen bestaan uit relatief tijdgerelateerde soorten. Dat betekent dat profielwaarden aan maanden, weken,
dagen, uren of kwartieren gekoppeld kunnen worden.
De volgende soorten bestaan:
Profielsoort Aantal berekening en
Uren van één dag 24
Halfuren van één dag 48
Kwartieren van één dag 96
Vijfminuten van één dag 288
Uren van werkdag, zaterdag en zondag (7 dagen) 168
Halfuren van werkdag, zaterdag en zondag (7 dagen) 336
Kwartieren van werkdag, zaterdag en zondag (7 dagen) 672
Vijfminuten van werkdag, zaterdag en zondag (7 dagen) 2016
Uren van één week 168
Uren van één week + maandfactoren 8736
Uren van één week + weekfactoren 8736
Uren van werkdag, zaterdag en zondag voor alle maanden 8736

Daarnaast is er het vrije profielsoort, dat niet tijdgerelateerd is en uit een variabel aantal waarden (maximaal 300)
bestaat.

Naast dit "interne" profiel kan gebruik worden gemaakt van een buiten het programma gedefinieerd extern
profiel . Het externe profiel is altijd strikt tijdgerelateerd. Het externe profiel moet als Excel-bestand worden
aangeleverd.
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De profielen worden gebruikt bij de loadflow met profielen. De periode die berekend moet worden, wordt
automatisch bepaald. Door te kiezen voor een van bovenstaande soorten, is daarmee vastgelegd hoeveel
berekeningen door de loadflow moeten worden uitgevoerd. Indien in een netmodel meerdere soorten door elkaar
zijn gebruikt, wordt rekening gehouden met het profiel met de fijnste verdeling. De tussenliggende waarden voor
profielen met een minder fijne verdeling worden door interpolatie bepaald.

Een profieltype kan gedefinieerd zijn in de objecttypen in het typenbestand Types.xlsx  op het tabblad Profile.

Een profiel moet eerst worden aangemaakt bij Invoeg en | Trends | Profiel alvorens het aan een element kan
worden toegekend. Hierbij kan een bestaand profieltype uit de objecttypen worden gekozen en bewerkt of een
geheel nieuw profiel worden gedefinieerd. Het profiel wordt in het netwerkbestand opgeslagen. De profielen
kunnen met behulp van de elementformulieren worden toegekend aan de elementen of via Start |
Bewerken | Collectief | Element.

Werkwijze:

· Maak eventueel eenmalig eigen profieltypen in Types.xlsx .

· Maak in het netwerk profielen aan door te kiezen uit deze profieltypen of door nieuwe te definiëren.

· Wijs de profielen toe aan (transformator)belastingen en generatoren: individueel of via Start |
Bewerken | Collectief | Element.

Het is ook mogelijk om aan de netvoeding een spanningsprofiel toe te wijzen.

Definiëren en bewerken van een profiel met Excel
Een profiel, dat is geopend om te definiëren via Invoeg en | Trends | Profiel of om te bewerken via Start |
Bewerken | Trends | Profiel kan eenvoudig vanuit Excel worden gevuld. Hiertoe wordt het gebied met de
gegevens in Excel gekopieerd en in het formulier geplakt. De linkerbovenhoek van het gegevensgebied in Excel
komt overeen met de linkerbovenhoek van het gebied waarin de gegevens geplakt worden. On onderstaand
voorbeeld is een gebied van 2 kolommen en 4 rijen met waarden van 0,9 geplakt in de kolommen 'dinsdag' en
'woensdag' van 3:00 tot 6:00 uur.

Een gebied met gegevens kan omgekeerd ook vanuit het formulier gekopieerd en in Excel geplakt worden. Het
gebied wordt in het formulier geselecteerd met behulp van ingedrukte linker muisknop of de cursor-toetsen met
ingedrukte Shift-toets.
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PARAMETERS

Profiel

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van het profiel 
Type Naam van type profiel uit typenbestand
Soort vrij Profielsoort (vrij of tijdgerelateerd)
f1 … f3456 1 Maximaal 3456 factoren tussen -10 en 10

De factoren kunnen ingesteld worden tussen -10 en 10. Voor de meeste toepassingen, zoals het berekenen van een
dagbelastingsprofiel, worden waarden tussen 0 en 1 toegepast, zodat een factor gelijk aan 1 overeenkomt met de
maximum belasting, zoals opgegeven in het elementformulier.

In de Opties kan bij Netwerk | Standaardtrends | Profiel een of meerdere gedefinieerde profielen worden
opgegeven die bij nieuw te creëren netwerken automatisch worden toegevoegd.

BEREKENING

Het rekenen met profielen wordt geactiveerd met de instelling Berekenen | Basis | Loadflow | Extra | Profiel.
In het formulier voor de berekeningsinstellingen kan op het tabblad Profiel  worden ingesteld of de
gelijktijdigheidsfactoren van de knooppunten in de berekening moeten worden meegenomen.
De resultaten kunnen worden bekeken in het netschema, als tabel en als grafiek. 

· In het netschema worden de minima en maxima getoond van de bij de View ingestelde attributen. 

· Bij Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt een tabel met vermogens voor alle berekende tijdstippen
getoond. Gepresenteerd zijn, zowel voor de selectie als voor het gehele net, de vermogens van: netvoeding,
opwekking, belasting en verlies.

· Bij Berekenen | Resultaten | Details wordt met de button Details voor de betreffende object een tabel
getoond van de resultaten voor alle tijden. 

· Bij Berekenen | Resultaten | Grafiek worden de spannings-, stroom- en vermogensbanden van alle
geselecteerde objecten als staafdiagrammen getoond. 

· Bij Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek worden de spanning, stromen en vermogens van alle
geselecteerde objecten in de tijd getoond. 

MODELLERING

Default profiel
Het ingebouwde profiel "Default" heeft 300 factoren die gelijk zijn aan 1. Dit profiel is niet instelbaar.

Loadflow
De opgegeven belastingen en de opgewekte vermogens worden vermenigvuldigd met de opgegeven factoren.
Het aantal loadflowberekeningen is dus afhankelijk van de profielsoort. 

De factoren hebben invloed op het vermogen van alle elementen, behalve de nulpuntstransformator. Zie
onderstaand overzicht. 

Het profiel wordt weergegeven als functie f(t). Het actuele vermogen voor een belasting of een
transformatorbelasting op het tijdstip t in het jaar i:

P(t) = P × schaling(i) × groei(i) × f(t)
Q(t) = Q × schaling(i) × groei(i) × f(t)

of als de instelling 'Gelijktijdigheid meenemen voor (transformator)belastingen' voor aanvang van de loadflow
gekozen is:

P(t) = P × gelijktijdigheid × schaling(i) × groei(i) × f(t)
Q(t) = Q × gelijktijdigheid × schaling(i) × groei(i) × f(t)
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Het actuele vermogen voor een generator of motor op het tijdstip t:

P(t) = Pref ×  f(t)

Het actuele vermogen voor een motorgroep op het tijdstip t:

P(t) = aantal × belastinggraad/100 × Pnom × f(t)

      
Het actuele vermogen voor een spoel of condensator op het tijdstip t:

Q(t) = Q ×  f(t)

De actuele spanning van een netvoeding op het tijdstip t:

      U(t)  = Uref × f(t)

5.5.9 Extern profiel

Naast de ingebouwde profielen  is het mogelijk een loadflowberekening uit te voeren, waarbij de elementen
(belastingen, opwekkers en accu’s) worden ingesteld aan de hand van een buiten Vision gedefinieerd extern
profiel. Ook transformatortrapstanden kunnen met een extern profiel beïnvloed worden. Dit externe profiel kan
afkomstig zijn van een concrete meting of van een door een ander programma gegenereerde tijdreeks. Het extern
profiel kan met behulp van een spreadsheetprogramma worden gedefinieerd. Het externe profiel wordt
geactiveerd op het tabblad Profiel  van de instellingen van de loadflowberekening.

Het extern profiel is altijd strikt tijdgerelateerd. De reeks ligt vast doordat de waarden voor het door elementen
opgenomen of afgegeven vermogen gekoppeld zijn aan tijdstippen (datum en tijd). Het vermogen op een tijdstip
kan op diverse manieren worden opgegeven.De verhouding tussen het actieve vermogen en het blindvermogen
verandert in principe niet.
Het profiel wordt weergegeven als functie f(t).
Het externe profiel is leidend ten opzichte van interne profielen. Dat wil zeggen dat elk element, waarvoor het
profiel is gespecificeerd in het externe profiel, wordt doorgerekend volgens die reeks. Indien voor het betreffende
element ook een intern profiel was gespecificeerd, wordt dat in de berekening niet gebruikt.

Elk element dat niet in het externe profiel is gespecificeerd, wordt berekend volgens de opgave in Vision. Hierbij
geldt voor elk element:

· Indien het default profiel (constante waarde van 1) was gebruikt, blijft de waarde van de belasting constant.

· Indien een tijdgerelateerd profiel was gespecificeerd, worden de waarden van dat profiel afgestemd op de
tijdreeks van het externe profiel. Tussenliggende waarden van het profiel worden geïnterpoleerd.

· Indien een vrij profiel was gespecificeerd, wordt niet gerekend, want tijdgerelateerde profielen en vrije profielen
worden niet gecombineerd.

DEFINITIE

Een extern profiel bestaan uit een header-record en waarde-records. De header-record is ingevuld op de eerste en
eventueel tweede rij van de spreadsheet. De waarde-records zijn ingevuld vanaf de tweede of derde rij. 

Header-record
Het header-record bestaat uit de definitie van datum en tijd en de specificatie van de elementnamen. De datum en
tijd kunnen gezamenlijk in één kolom of in twee aparte kolommen worden gedefinieerd.

· Datum en tijd: de eerste kolom wordt aangeduid met de tekst “Datum & Tijd” of “Date & Time". De volgende
kolommen worden aangeduid met <KnooppuntNaam>.<ElementNaam>, dus gescheiden met een punt. Als
<KnooppuntNaam> of <ElementNaam> een sterretje is, dan correspondeert dit met elke naam. Hierdoor kan
een profiel aan meerdere elementen worden gekoppeld. Ook kan de notatie <KnooppuntID>.<ElementNaam>
worden gebruikt.

· Datum: de eerste kolom wordt aangeduid met de tekst “Datum” of “Date”. De tweede kolom wordt aangeduid
met de tekst “Tijd” of “Time”. De volgende kolommen worden aangeduid met
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<KnooppuntNaam>.<ElementNaam> of <KnooppuntID>.<ElementNaam>. Als <KnooppuntNaam> of
<ElementNaam> een sterretje is, dan correspondeert dit met elke naam.

· Omdat een transformatorbelasting drie onderdelen kan bevatten, kan hiertoe een toevoeging gemaakt worden
in de header, om het onderdeel apart op te geven:
<KnooppuntNaam>.<TransformatorbelastingNaam>.Belasting,
<KnooppuntNaam>.<TransformatorbelastingNaam>.Opwekking of
<KnooppuntNaam>.<TransformatorbelastingNaam>.PV .

· Voor definitie van een kolom voor transformatortrapstand wordt de kolom aangeduid met
<TransformatorNaam>.

In de tweede rij kunnen eventueel de eenheden worden opgenomen, die van toepassing zijn op de waarden. Als
geen eenheid is gespecificeerd, worden de onderstaande waarden geïnterpreteerd als factoren van de ingestelde
elementwaarden. De onderkende eenheden zijn: V, kV, A, A-, VA, kVA, MVA, VA-, kVA-, MVA-, W, kW, MW, W-, kW-
, MW-, var, kvar, Mvar, var-, kvar-, Mvar-, m/s, pu, %, ‰ en procentpunt. De eenheid moet wel min of meer
corresponderen met de gevraagde waarde voor een bepaald componentsoort. Een minus aan het einde van een
eenheid betekent dat de waarden met tegengesteld teken worden toegepast.

Waarde-records

· Datum en tijd gezamenlijk: de kolom wordt gevuld met een oplopende reeks voor datum en tijd. 

· Datum en tijd afzonderlijk: de eerste twee kolommen worden gevuld met een oplopende reeks voor datum en
voor tijd.

· Waarden: elke kolom onder de identificatie van een element bevat de waarden, waarmee het betreffende
element wordt uitgerust voor berekening op het betreffende tijdstip. De waarden mogen positief en negatief
zijn.

· Voor een transformatortrapstand bevat de kolom de aanduiding van de absolute trapstand.

De reeks waarden hoeft niet te worden afgesloten met een bijzonder item. Na de laatste rij met waarden moet de
spreadsheet leeg zijn. 

VOORBEELD

Onderstaand netwerk bevat de elementen “Load1” en “Load2”, beide aangesloten op het knooppunt “Node2”.

Het externe profiel definieert in dit voorbeeld de waarden voor de vermogens van beide belastingen, van 12:00 uur
tot 18:00 uur. Het externe profiel kan op twee manieren gedefinieerd worden, afhankelijk van de keuze ten aanzien
van de specificatie van datum en tijd:

Methode 1:

datum & tijd Node2.Load1 Node2.Load2

MW MVA-

15-8-2011 12:00 1 0.9

15-8-2011 12:15 1.1 0.8

15-8-2011 12:30 0.9 0.7

15-8-2011 12:45 0.8 0.8

15-8-2011 13:00 1 0.9

.
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.

.

15-8-2011 17:00 0.3 0.8

15-8-2011 17:15 0.4 0.7

15-8-2011 17:30 0.7 0.6

15-8-2011 17:45 1 0.5

15-8-2011 18:00 1 0.6

Methode 2:

datum tijd Node2.Load1 Node2.Load2

A %

15-8-2011 12:00 100 90

15-8-2011 12:15 110 80

15-8-2011 12:30 90 70

15-8-2011 12:45 80 80

15-8-2011 13:00 100 90

.

.

.

15-8-2011 17:00 30 80

15-8-2011 17:15 40 70

15-8-2011 17:30 70 60

15-8-2011 17:45 100 50

15-8-2011 18:00 100 60

Resultaat van de loadflowberekening:
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5.5.10 Variant

In elk elektriciteitsnet kunnen knelpunten ontstaan, bijvoorbeeld door groei van de belasting. Ook komt het voor
dat verouderde componenten worden vervangen door nieuwe componenten met andere elektrische parameters.
In die gevallen wordt het net aangepast of verzwaard. Elke netaanpassing kan op een of meerdere manieren
worden uitgevoerd. De toestand van het net na het uitvoeren van een of meer netaanpassingen wordt een variant
genoemd, die moet worden bestudeerd op haalbaarheid.

Een variant beschrijft wijzigingen in het netwerk die op bepaalde data (in de toekomst) zullen ingaan. Door
middel van een variant is het mogelijk om verschillende objecten op bepaalde absolute data in of uit bedrijf te
nemen. Een variant  is dus een lijst van gebeurtenissen waarop objecten in of uit bedrijf worden genomen.

Het uitgangspunt is steeds de huidige/normale toestand van het net, zonder dat een variant actief is: de
basissituatie. Alle wijzigingen vinden plaats op de basissituatie. Van elk object kan worden opgegeven dat het
object niet tot de basis behoort, maar een variant-object is en dus op een later moment actief wordt. Evenzo
kunnen objecten op een later moment uit bedrijf worden genomen. Objecten die in de combinatie van gekozen
variant(en) en tijd niet aanwezig zijn, zijn in de standaardweergave ook niet zichtbaar.

In een netwerk kunnen meerdere varianten worden gedefinieerd. Voor het uitvoeren van berekeningen kan het
netwerk ingesteld worden op één of meerdere varianten, door keuze van de variant(en) en een datum in het
lintblad Variaties, lintgroep Instellen. Met deze netwerkconfiguratie kunnen nu alle berekeningen worden
uitgevoerd.

Variant-object
Een object dat niet in de basissituatie voorkomt, maar alleen in een variant vanaf een specifieke datum, is een

Variant-object . Dit wordt aangegeven door op het betreffende objectformullier op het tabblad Variaties  middels
een vinkje bij Variant-object  aan te geven dat het object alleen in varianten voorkomt. Het object is dan een

variant-object  geworden. Indien het object nog niet in een variant is opgenomen, zal het na het aanvinken van
Variant-object  in de standaardweergave niet meer zichtbaar zijn.
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In het formulier wordt tevens aangegeven in welke variant het object voorkomt en op welke datum het object in of
uit bedrijf wordt genomen. De actieve items worden geselecteerd weergegeven.

Toevoeg en van een variant
Een variant wordt toegevoegd via Invoeg en | Variaties | Variant. Dit opent het variant-formulier, waar de naam
en een omschrijving worden ingevoerd. Vervolgens worden objecten aan deze variant toegekend en in de
variantenlijst opgenomen. De datum van in- of uitbedrijfname kan in dit formulier worden gespecificeerd. Een
vinkje in de kolom onder Aanwezig  geeft aan dat het object vanaf de gespecificeerde datum in het net aanwezig
is. Indien het vinkje niet is ingevuld, wordt het object vanaf de gespecificeerde datum uit bedrijf genomen. Door
het toevoegen van objecten aan de variant, ontstaat de variantenlijst van gebeurtenissen, gesorteerd op datum.

De melding verschijnt straks als de variant geactiveerd wordt.
De scenario's (gescheiden door een puntkomma) worden na toestemming van de gebruiker automatisch
geactiveerd als de variant straks geactiveerd wordt.

In het formulier zijn zes mogelijkheden om objecten toe te voegen aan de variantenlijst:

· Niet-in-variant variant-objecten: alle objecten die variant-object zijn, maar in nog geen enkele variant
voorkomen

· Alle variant-objecten: alle objecten die variant-object zijn

· Geselecteerde variant-objecten: alle objecten die variant-object zijn en tevens geselecteerd zijn

· Geselecteerde basis-objecten: alle geselecteerde objecten die in de basissituatie voorkomen en geen variant-
object zijn

· Geselecteerde rijen nogmaals

· Gekopieerde items

Het feit dat een object in de variantenlijst voorkomt, betekent niet automatisch dat het een variant-object  is.
Consequentie is dat een object dat geen variant-object  is en dat wel in de variantenlijst voorkomt aanwezig is,
ook in de basissituatie aanwezig is. Het zou eventueel uit bedrijf kunnen worden genomen. Indien het object
echter pas op een gespecificeerde datum in bedrijf moet worden genomen, moet voor dat object nog worden
aangegeven dat het niet in de basissituatie voorkomt. Dat wordt gedaan door op het betreffende objectformullier
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op het tabblad Variaties  middels een vinkje bij Variant-object  aan te geven dat het object alleen in varianten
voorkomt. Pas dan is het object een variant-object  geworden. Dit is zichtbaar in de kolom onder 'Variantobject'. 
Indien nog geen variant is gekozen, of de ingestelde datum is nog voor de datum dat het object in de variant in
bedrijf wordt genomen, zal het object in de standaardweergave niet zichtbaar zijn.

Bewerken van een variant
Een variant wordt bewerkt via Variaties | Bewerken | Variant. De te bewerken variant kan uit een lijst worden
gekozen.
Objecten kunnen op dezelfde manier als bij het toevoegen van een variant worden toegevoegd en de datums van
de gebeurtenissen kunnen worden gewijzigd. Ook de actie (aanwezig of niet aanwezig) kan hier worden
gewijzigd.
In het formulier zijn twee mogelijkheden om objecten te verwijderen uit de lijst:

· Geselecteerde rijen: alleen objecten waarvan het datum-veld geselecteerd is, worden verwijderd

· Alle rijen

Verwijderen van een variant
Een variant wordt verwijderd via Variaties | Bewerken | Verwijderen | Variant.

Weerg ave van variant-objecten en basis-objecten die in varianten voorkomen
In de standaardweergave is een object niet zichtbaar indien:

· het een variant-object  betreft en het nog niet aan een variant is toegekend

· het een object betreft dat volgens de lijst van de gekozen variant op het gekozen tijdstip niet aanwezig is

Er is echter een mogelijkheid om variant-objecten  altijd te tonen in de Edit-mode, via Beeld | Weerg ave alles |
Weerg ave aanpassen, Zichtbaarheid, Alle variantobjecten.

Alle variant-objecten kunnen in een speciale kleur worden weergegeven. Dit wordt ingesteld via Beeld | Weerg ave
in Edit mode | Kleur | Variant. Dit kan ook worden ingesteld voor de Result-mode. De kleuren zijn is:

· groen: alle objecten die in enige variant vanaf een datum in bedrijf worden genomen

· rood: alle objecten die in enige variant vanaf een datum uit bedrijf worden genomen

· geel: alle variant-objecten  die nog niet aan een variant zijn toegevoegd

Activeren van een of meerdere varianten
Een of meerdere varianten worden geactiveerd via Variaties | Instellen | Variant. Hier kan de gewenste variant
worden gekozen uit de lijst van gedefinieerde varianten. Via Meerdere...  kunnen meerdere varianten gekozen
worden uit een multi-select-lijst. Alle varianten kunnen worden gedeactiveerd door te kiezen voor Geen .
De acties kunnen worden geactiveerd door bij Datum  de gewenste datum aan te geven tot welke de gedefinieerde
acties uit de lijst moeten worden doorgevoerd. In de standaardweergave zijn dan alle objecten zichtbaar die voor
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de gekozen variant tot en met de gekozen datum in bedrijf zijn. Alvorens  betekent dat de variant is geactiveerd,
maar dat de tijd is ingesteld op een datum voor de eerste actie.

VOORBEELD

In het hieronder afgebeelde voorbeeldnet wordt 'Station 3' door de knooppunten 'Station 1' en 'Station 4' gevoed. 
Vanuit Station 1 wordt gevoed via een 3x240 Al GPLK kabel.
Vanuit Station 4 wordt gevoed via een 3x95 Cu GPLK kabel.

Er worden twee varianten voor netverzwaring onderzocht:

· Variant 1: vervangen van de kabel Stat4-Stat3 door een 3x240 Cu XLPE kabel

· Variant 2: vervangen van de kabel Stat1-Stat3 door een 3x240 Cu XLPE kabel

Uitgangspunt is de basissituatie:

Vervolgens worden de mogelijke netverzwaringen aangebracht. De nieuwe kabels zijn op dit moment nog geen
variant-object . Aldus bestaat het nieuwe netmodel uit de bestaande plus de toekomstige situatie:
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Vervolgens wordt variant 1 toegevoegd. Deze bestaat uit het vervangen van de bestaande 3x95 Cu-kabel 'Stat4-
Stat3' door een nieuwe 3x240 Cu XLPE kabel. Dit kan gedaan worden door eerste zowel de bestaande als de
nieuwe kabel te selecteren. Hierna wordt de variant toegevoegd.
Een variant wordt toegevoegd via Invoeg en | Variaties | Variant. In het formulier worden de naam en de
omschrijving ingevuld. Vervolgens worden de geselecteerde basis-objecten toegevoegd. De nieuwe kabel krijgt de
activiteit Aanwezig  en de oude kabel krijgt de activiteit Aanwezig  niet. Tenslotte wordt de datum dat de activiteit
van kracht wordt, ingevuld.

Beide kabels zijn nu opgenomen in de variantenlijst, maar geen van beide kabels is nog een variant-object .
Vervolgens wordt voor de nieuwe kabel in zijn eigen kabelformulier aangegeven dat deze een variant-object  is.
Hiermee verdwijnt deze uit de basissituatie.
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De nieuwe kabel wordt zichtbaar in de nieuwe situatie, die wordt geactiveerd door de juiste variant te kiezen en de
datum waarop de kabel volgens de lijst in bedrijf wordt genomen. Deze situatie kan worden gekozen via 
Variaties | Instellen | Variant. 

Door deze actie is de bestaande kabel uit bedrijf genomen en tegelijkertijd de nieuwe kabel in bedrijf.

Op dezelfde manier kan de tweede variant worden gedefinieerd. 

Alle variant-objecten en objecten die in de variantenlijsten voorkomen kunnen worden weergegeven in de Edit-
mode, via Beeld | Weerg ave alles | Weerg ave aanpassen | Zichtbaarheid | Alle variantobjecten. Het net
ziet er dan als volgt uit (groen betekent aanwezig vanaf datum en rood betekent afwezig vanaf datum):



267

Overnemen van één of meerdere varianten
Eén of meerdere actieve varianten kunnen worden overgenomen in de basis met Variaties | Bewerken | Variant
overnemen.
De wijzigingen tot de ingestelde datum worden overgenomen in het vinkje Variant-object  van de betreffende
objecten. Een object kan dus wijzigen van basisobject in variantobject of omgekeerd.
De toegepaste variantitems worden verwijderd uit de variant(en).

5.5.11 Scenario

Bij de beoordeling van een elektriciteitsnet moeten soms diverse belastings- en schakeltoestanden worden
geanalyseerd. De toestand waarin het net zich bevindt, wordt een scenario  genoemd. 

Een scenario beschrijft wijzigingen in parameters van objecten in het netwerk. De wijzigingen kunnen
tijdsonafhankelijk zijn, maar kunnen ook op bepaalde data (in de toekomst) ingaan. Door middel van een
scenario is het mogelijk om bepaalde parameters van objecten te wijzigen. Deze parameters zijn o.a.
schakelstand, transformatortrapstand, reëel vermogen, blindvermogen en schijnbaar vermogen.
In het netwerk kunnen meerdere scenario's gedefinieerd worden. Het netwerk kan ingesteld worden op één of
meerdere scenario's, door keuze van het scenario en eventueel een datum via Variaties | Instellen | Scenario.
Met de aldus ontstane netwerkconfiguratie kunnen nu alle berekeningen worden uitgevoerd.

Toevoeg en van een scenario
Een scenario wordt toegevoegd via Invoeg en | Variaties | Scenario. Dit opent het scenarioformulier, waar de
naam en een omschrijving worden ingevoerd. Vervolgens worden objecten en de bewerkingen op hun parameters
aan dit scenario toegekend. De datum dat de bewerking moet worden uitgevoerd kan voor elke bewerking worden
gespecificeerd. Indien de datum niet wordt gespecificeerd, wordt de bewerking bij het kiezen van het scenario
altijd uitgevoerd. Door het toevoegen van objecten aan het scenario, ontstaat een lijst van bewerkingen,
gesorteerd op datum.
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De melding verschijnt straks als het scenario geactiveerd wordt.
De varianten (gescheiden door een puntkomma) worden na toestemming van de gebruiker automatisch
geactiveerd als het scenario straks geactiveerd wordt.

In het formulier zijn vier mogelijkheden om objecten toe te voegen aan de lijst:

· Geselecteerde objecten (uniek): geselecteerde objecten worden alleen aan de lijst toegevoegd indien ze nog niet
in de lijst voorkomen

· Geselecteerde objecten (dubbel): geselecteerde objecten worden altijd aan de lijst toegevoegd.

· Geselecteerde rijen nogmaals 

· Gekopieerde items

De mogelijkheid om objecten meerdere malen in de lijst op te nemen heeft als tweeledig doel:

· meerdere parameters te kunnen wijzigen

· parameters op diverse achtereenvolgende momenten incrementeel te wijzigen.

Toe te voeg en parameters en kenmerken
Voor de volgende kenmerken kan een waarde opgegeven worden, voorzover van toepassing:

· Gelijktijdigheid (knooppunt)

· Schakelstand (takken, elementen)

· Trapstand (transformator, transformatorbelasting)

· Absoluut reëel vermogen (elementen)

· Absoluut blindvermogen (elementen)

· Absoluut schijnbaar vermogen (elementen)

· Aantal motoren in (motorgroep)

· Absolute windsnelheid (windturbine)

· Absolute schaling (PV)

· Factor van nominale windsnelheid (windturbine)

· Factor van huidige windsnelheid (windturbine)

· Factor van huidige belastinggraad (motorgroep)

· Factor van nominaal vermogen (machines, transformatorbelasting, accu)

· Factor van huidig reëel vermogen (machines)

· Factor van huidig schijnbaar vermogen (belasting, transformatorbelasting, accu)

· Factor van huidig blindvermogen (condensator, spoel)
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· Regelingsoort (synchrone generator)

· Regelingsoort (synchrone generator)

· Isochrone regeling (synchrone generator)

· Fasedraaiing (transformator)

Verwijderen van een datum in de scenariolijst
Een datum kan worden verwijderd door het datumveld te selecteren en met de rechtermuisknop in het betreffende
datumveld te klikken. Ook kan een reeks datums geselecteerd en gezamenlijk verwijderd worden.

Bewerken van een scenario
Een scenario wordt bewerkt via Variaties | Bewerken | Scenario. Het te bewerken scenario kan uit een lijst
worden gekozen. 
Objecten kunnen op dezelfde manier als bij het toevoegen van een variant worden toegevoegd en de datums van
de gebeurtenissen kunnen worden gewijzigd. Ook de actie (parameter en bewerking) kan hier worden gewijzigd.
In het formulier zijn twee mogelijkheden om objecten te verwijderen uit de lijst:

· Geselecteerde rijen: alleen objecten waarvan het datum-veld geselecteerd is, worden verwijderd

· Alle rijen

Verwijderen van een scenario
Een scenario wordt verwijderd via Variaties | Bewerken | Verwijderen | Scenario.

In de componentformulieren bestaat de mogelijkheid om te kijken in welke scenario's een object voorkomt. De
actieve items worden geselecteerd weergegeven.
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Activeren van een of meerdere scenario's
Het netwerk kan ingesteld worden op één of meerdere scenario's op datum, door Variaties | Instellen |
Scenario.
Van kenmerken waarvoor in de scenariolijst geen datum is gespecificeerd, wordt de actie direct uitgevoerd bij
keuze van het scenario.
Alle scenario's worden gedeactiveerd door te kiezen: Geen .

Overnemen van één of meerdere scenario's
Eén of meerdere actieve scenario's kunnen worden overgenomen in de basis met Variaties | Bewerken |
Scenario overnemen.
De wijzigingen tot de ingestelde datum worden overgenomen in de invoerwaarden van de betreffende objecten.
De toegepaste scenario-items worden verwijderd uit de scenario('s).

5.5.12 Selectie

Een object kan in een of meerdere selecties worden opgenomen. 

Een selectie wordt bewaard in het netwerkbestand. 

Met Invoeg en | Diversen | Selectie wordt een selectie aan het netwerk toegevoegd. 

Toevoegen van een selectie via het pop-up menu:

· selecteer eventueel de objecten die aan de nieuwe selectie moeten worden toegevoegd

· klik met de rechtermuisknop

· kies Selectie.

Met Start | Bewerken | Selectie kan de naam en de inhoud van de selectie worden gewijzigd. 

Met Start | Bewerken | Verwijderen | Selectie kan een selectie worden verwijderd. De objecten blijven bestaan.

5.5.13 Bijzonderheden

Voor bijna alle objecten kan de gebruiker een of meerdere bijzonderheden invullen. Een bijzonderheid bestaat uit
een kenmerk en een waarde. 
De bijzonderheden kunnen worden toegevoegd, geraadpleegd en bewerkt. In dit scherm kan een nieuwe
bijzonderheid worden ingevoegd door de cursor in het vrije veld te plaatsen of in het laatste reeds gedefinieerde
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veld en de cursor-toets 'naar beneden' eenmaal in te drukken. Dan verschijnt een nieuwe regel, waar een Kenmerk
(beschrijving) en de Waarde kunnen worden ingevoerd. 

Bijzonderheden kunnen in een View  worden weergegeven. In het algemeen worden zowel kenmerk  als
waarde  weergegeven.

Indien kenmerk  wordt voorafgegaan door een /-teken, wordt alleen waarde  weergegeven.
Indien kenmerk  wordt voorafgegaan door //, worden kenmerk  en waarde  beide niet weergegeven.

Met Start | Selecteren | Bijzonderheid kunnen alle bijzonderheden van de objecten in een overzicht bekeken
worden. Hiermee kunnen de objecten ook geselecteerd worden.

Verwijderen van bijzonderheden
Bijzonderheden kunnen verwijderd worden met: Start | Bewerken | Verwijderen | Bijzonderheid. Van alle
geselecteerde objecten worden de bijzonderheden in een lijst  weergegeven. Deze lijst kan worden gesorteerd door
op de header te klikken. De geselecteerde kenmerken worden verwijderd indien het formulier met OK wordt
verlaten.

Bijzonderheden verwijderen met tekst
Bijzonderheden kunnen verwijderd worden door een tekst  op te geven die in het kenmerk of de waarde van de
bijzonderheid moet voorkomen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van hoofdlettergevoeligheid en jokertekens.
Selecteer hiertoe eerst alle relevante objecten. Kies vervolgens Start | Bewerken | Verwijderen | Bijzonderheid. 

Kenmerk  is een eenvoudige aanduiding van de bijzonderheid. 

Waarde  is bijvoorbeeld een getal, tekst, een verwijzing naar een bestand (document, spreadsheet, afbeelding) of
een web-adres. Het is mogelijk om, naast tekst, een aantal referenties naar documenten, spreadsheets,
afbeeldingen of web-adressen op te nemen. Voorbeelden: 

'C:\Mijn documenten\documentatie.doc', 

'C:\Mijn afbeeldingen\onderstation.bmp', 

'www.phasetophase.nl'.

Met de knop '...' wordt een dialoog geopend om een bestand als waarde te selecteren.

Met de knop '-->' wordt het bijbehorende programma opgestart om het bestand zichtbaar te maken.
De tekst %naam% wordt daarbij eerst vervangen door de naam van het object.
De tekst %id% wordt daarbij eerst vervangen door het ID van het knooppunt.
De tekst %type% wordt daarbij eerst vervangen door de typenaam van het object.
De tekst %<variabele>% wordt daarbij eerst vervangen door de netwerkvariabelewaarde of de Vision-
variabelewaarde of de Windows-omgevingvariabelewaarde.
Bijvoorbeeld, voor een object met de naam "Knooppunt123" en met de onderstaande waarde in de
bijzonderheden:

'C:\Mijn afbeeldingen\%naam%.bmp', 

wordt met de knop '-->' het bestand 'C:\Mijn afbeeldingen\Knooppunt123.bmp' geopend met het in Windows
ingestelde programma.

5.5.14 Revisiedatum

Alle objecten hebben het datum-attribuut "revisiedatum". Dit attribuut wordt automatisch op de actuele datum
gezet als een object wordt toegevoegd of de naam wordt gewijzigd. Het doel van de revisiedatum is het updaten
van netwerkbestanden met behulp van externe gegevensbronnen te ondersteunen. De revisiedatum is toegevoegd
aan alle objecten en wordt opgeslagen in het netwerkbestand.

De revisiedatum wordt automatisch gezet op de huidige datum als een object wordt toegevoegd of als de naam
of het ID ervan wordt gewijzigd. Bij kabels tevens als de kabeltypenaam of lengte wordt gewijzigd.

De revisiedatum wordt getoond in elk objectformulier op het blad Bijzonderheden, rechts onderaan. Echter,
alleen als de datum gezet is.

78
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De revisiedatum kan handmatig voor een aantal geselecteerde objecten gezet of gereset worden met Start |
Bewerken | Collectief | Object.

Objecten kunnen op basis van hun revisiedatum geselecteerd worden met Start | Selecteren | Speciaal |
Datum | Revisiedatum.

5.5.15 Notitie

Bij alle objecten kan een notitie toegevoegd worden in het formulier. Deze notitie wordt in een geel kadertje bij het
object getoond. Het kader is verplaatsbaar. De grootte is onafhankelijk van het zoomniveau, waardoor de notitie
altijd zichtbaar blijft. 

Bij takken kan in de tekst @1: en @2: opgenomen worden waarmee de vervolgtekst aan de ene of andere zijde van
de tak wordt weergegeven.

De weergave van notities kan onderdrukt worden via Weergave aanpassen .

Voorbeeld van een notitie bij een kabel:
Deze kabel is in onderhoud
@1:schakelaar geopend
@2:schakelaar geopend

Objecten met bepaalde notities kunnen worden geselecteerd via een lijst met Start | Selecteren | Notitie.

74
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5.5.16 Presentatie van objecten

Van elk object kan de grafische weergave in het objectformulier op tabblad Presentatie worden vastgelegd:

· Kleur: symboolkleur, instelbaar volgens Windows-methode

· Grootte: symboolgrootte; tussen 1 en 5

· Dikte: symbooldikte; tussen 1 en 5

· Stijl: lijnstijl van het symbool: ononderbroken, streep, punt, streep-punt en streep-punt-punt

· Vorm: symboolvorm: verticale/horizontale lijn, dichte/open cirkel, dicht/open vierkant, dichte/open driehoek,
dichte/open ruit of dichte/open/half open rechthoek

· Tekstkleur: kleur van de tekst bij een object

· Tekstgrootte: grootte van de tekst bij een object; tussen 1 en 200

· Lettertype: lettertype van de tekst bij een object

· Tekststijl: stijl van de tekst bij een object: vet, cursief en/of onderstreept

· Geen tekst: geen tekst bij een object

· Op de kop: tekst op de kop.

Knooppuntteksten onder -90, -45, 45 of 90 g raden
Alle teksten, die bij een knooppunt afgedrukt worden, kunnen naar keuze onder een hoek van -90 tot 90 graden
getoond worden. Dit kan door bij "Schuine tekst" -2 tot 2 te kiezen.

Collectieve presentatiebewerking en via het menu
De presentatie-eigenschappen van geselecteerde objecten kunnen collectief gewijzigd worden via Start |
Bewerken | Collectief | Presentatie.
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6 Berekeningen

Vision kent een aantal berekeningen, die uitgevoerd worden voor het gehele netwerk, dus niet alleen op het actieve
blad. Zie:

· Loadflow : gewone loadflow voor het berekenen van spanningen en stromen in enige bedrijfssituatie

· Netbelasting : meerdere loadflows bij verschillende belastingsituaties

· IEC 60909 : berekenen van kortsluitstromen volgens de internationale norm IEC 60909

· Storing sequentieel : analyse van specifieke foutsituaties

· Harmonischen : analyse van het gedrag van de stromen en spanningen bij hogere frequenties

· Kosten : bepalen van verlieskosten en het economisch vergelijken van varianten

· Betrouwbaarheid : berekenen van betrouwbaarheidskengetallen van vermaasd en radiaal bedreven netten

· Beveiliging : analyse van het gedrag van de beveiligingen in geval van kortsluitingen

· Spanningsdipsanalyse : functie voor de analyse van spanningskwaliteit

· Storingsanalyse : functie voor de analyse van storingen

· Netopeningoptimalisatie : berekenen van optimale plaatsen van de netopeningen in een distributienet

· Datagedreven loadfow : loadflow op basis van metingen

· Pseudomonitor : monitoren van middenspanningsnetten op basis van metingen en belastingprofielen

· Storingssimulatie : interactief oplossen van een storing (op aanvraag verkrijgbaar)

· Dynamische analyse : inzicht in het dynamische gedrag van de stromen, spanningen en andere variabelen
tijdens transiënten

· Stabiliteitsanalyse : aan de hand van systeemeigenwaarden bepalen of een systeem stabiel is bij kleine
verstoringen (small-signal stability analysis)

· IEC 61363 : berekenen van kortsluitstromen voor schepen

· Vlamboog : berekenen van vlamboogenergie

· Nettoets grootverbruik : berekenen van de netbelasting bij een nieuwe belasting

· Productie-eenheid : berekenen van het blindvermogen van een type B-park.

· Omschakelbaarheid : berekenen van de omschakelbaarheid van een distributienet.

Jaar
De keuze van een jaar, waarmee de (transformator)belastingen door groei (ingevuld bij belastinggroei ) een
andere waarde krijgen, kan worden ingesteld door specificatie van het jaar op netwerkniveau. Door de keuze van
een jaar, in het ribbonblad Start, ribbongroep Tijd, worden de belastingen in het netwerk ingesteld op een
waarde die overeenkomt met de belastinggroei. Met deze waarde kunnen nu alle berekeningen worden
uitgevoerd.
Instelling van een jaar werkt niet samen met de varianten en scenario's.

Variant
Een variant  beschrijft wijzigingen in het netwerk die op bepaalde data (in de toekomst) zullen ingaan. Door
middel van een variant is het mogelijk om verschillende objecten op bepaalde absolute data in of uit bedrijf te
nemen. 
Een variant wordt geactiveerd via Variaties | Instellen | Variant. Hier kan de gewenste variant worden gekozen
uit de lijst van gedefinieerde varianten. Ook kan een variant worden gedeactiveerd door te kiezen: Geen .
De acties kunnen worden geactiveerd door bij Datum  de gewenste datum aan te geven tot welke de gedefinieerde
acties uit de lijst moeten worden uitgevoerd. In de standaardweergave zijn dan alle objecten zichtbaar die voor de
gekozen variant tot en met de gekozen datum in bedrijf zijn. Alvorens  betekent dat de variant is geactiveerd,
maar dat de tijd is ingesteld op een datum voor de eerste actie.

Scenario
Een scenario  beschrijft wijzigingen in parameters van objecten in het netwerk. De wijzigingen kunnen
tijdsonafhankelijk zijn, maar kunnen ook op bepaalde data (in de toekomst) ingaan. Door middel van een
scenario is het mogelijk om bepaalde parameters van objecten te wijzigen. Deze parameters zijn: schakelstand,
transformatortrapstand, reëel vermogen, blindvermogen en schijnbaar vermogen.
Het netwerk kan ingesteld worden op één scenario op datum, door keuze van het scenario en een datum in
Variaties | Instellen.
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Van kenmerken waarvoor in de scenariolijst geen datum is gespecificeerd, wordt de actie direct uitgevoerd bij
keuze van het scenario.
Een scenario wordt gedeactiveerd door te kiezen: Geen .

6.1 Loadflow

Gewone loadflow voor het berekenen van spanningen en stromen in een zekere bedrijfssituatie. Instellingen zijn:

· Automatische spanningsregeling van de transformatoren in- of uitgeschakeld

· Automatische spanningsregeling van de condensatoren en spoelen in- of uitgeschakeld

· Opwekkingspercentage voor generatoren

· Belastingspercentage voor belastingen en motoren

· PV-percentage voor PV

· Windpercentage voor windturbines

· Berekening met aanlopen van een motor

· Berekening van de restcapaciteit op knooppunten

· Berekening van een n-1 analyse

· Berekening van een n-2 analyse

· Berekening met profielen voor belastingen en opwekkers

· Berekening over een periode (aantal jaren)

6.1.1 Algemeen

De methode die in Vision wordt toegepast om de spanningen en stromen in een elektriciteitsvoorzieningssysteem
te berekenen is de loadflow volgens Newton-Raphson. De methode is voor het eerst beschreven in 1961 en 1967.
De loadflow convergeert snel naar een oplossing en vanaf de introductie van sparse matrixtechnieken en optimale
ordening ten behoeve van het eliminatieproces waren geheugenruimte en rekentijd geen probleem meer. De
Newton-Raphson loadflow is met succes beproefd en is wereldwijd geaccepteerd.
Zie voor meer informatie: http://www.phasetophase.nl/pdf/newton-raphson.pdf.

In het netwerk komen transformatoren en synchrone generatoren met spanningsregeling voor. De regelactie van
deze componenten beïnvloedt de spanningen in het netwerk en daarmee de stromen en de belastingstromen.
Tijdens het oplossen van de netwerkvergelijkingen wordt ervan uitgegaan dat eerst de generatoren regelen en pas
daarna de trappenschakelaars van de transformatoren. Het automatisch regelen van de transformatoren kan
uitgeschakeld worden; het regelen van de generatoren niet.

De meeste netten zijn gekoppeld met een extern net, waaruit het te bestuderen net gevoed wordt. Dat externe net
wordt vertegenwoordigd met een netvoeding, eventueel met een gereduceerd model (de belangrijkste
transportverbindingen) van het externe net. Indien een netdeel niet in verbinding staat met een netvoeding, is dat
netdeel een eiland, tenzij het netdeel gevoed wordt door een synchrone generator met spanningsregeling en
frequentie-vermogens-statiek. Vision regelt dan het vermogen van de aanwezige synchrone generatoren zodanig,
dat de opwekking in balans is met de belasting in het net. Voor meer informatie, zie: eilandbedrijf .

6.1.2 Eilandbedrijf

De meeste netten zijn gekoppeld met een extern net, waaruit het te bestuderen net gevoed wordt. Dat externe net
wordt vertegenwoordigd met een netvoeding, eventueel met een gereduceerd model van het externe net (de
belangrijkste transportverbindingen). Indien een netdeel niet in verbinding staat met een netvoeding, is dat
netdeel een eiland.

De techniek van een traditionele loadflow is gebaseerd op het zoeken van de knooppuntspanningen met behulp
van een systeem van netwerkvergelijkingen. Het netwerk is gemodelleerd met evenveel vergelijkingen als er
knooppunten zijn. Op elk knooppunt kan een vermogen worden geïnjecteerd. Het oplossen van dit stelsel
vergelijkingen vereist dat één van de knooppuntspanningen als referentie genomen wordt. Het knooppunt,
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waarvan de spanning als referentie genomen wordt, wordt de “Swingbus” genoemd. Van dat knooppunt liggen
de grootte en de hoek van de spanning vast. 
In een traditionele loadflowberekening wordt de swingbus in de netvoeding opgenomen. De spanning van de
netvoeding is daarbij een door de gebruiker ingevoerde waarde (Uref) maal de nominale spanning. De hoek van

de spanning is meestal nul, maar kan door de gebruiker ingevoerd worden.

Doordat de spanning van de netvoeding vastligt, moet het complexe vermogen (P+jQ) “losgelaten” worden. Dat
betekent dat het verschil tussen opwekking en belasting in het net altijd door de netvoeding wordt aangezuiverd.
De traditionele loadflow is dus altijd gebaseerd op vermogensuitwisseling met een extern net, waarbij de
swingbus onmisbaar is.

Eilandbedrijf komt voor op schepen en boorplatforms. Ook kan eilandbedrijf voorkomen bij industriële netten die
soms los van het externe net komen te staan. Een net in eilandbedrijf kan het vermogenstekort of overschot niet
vereffenen met een sterke bron, zodat al het vermogen van de lokale generatoren moet komen. Een
loadflowberekening vereist echter altijd een "Swingbus" als referentie. Een loadflow zonder swingbus werkt in
principe niet, zodat een oplossing is gevonden door gebruik te maken van de frequentie-vermogensregeling van
de generatoren. 

Eilandbedrijf gaat automatisch. Vision regelt het vermogen van de aanwezige synchrone generatoren zodanig,
dat de opwekking in balans is met de belasting in het net. De vermogensuitwisseling met de swingbus is dan tot
nul gereduceerd.

Frequentie-vermog ensreg eling
Voor de verdeling van de vermogens over alle generatoren is een frequentie-vermogensregeling aanwezig. Bij elke
verandering van de belasting zal de frequentie iets wijzigen. De opwekkers zullen meteen reageren door meer of
minder vermogen te leveren, zodat in de nieuwe toestand weer een evenwicht tussen belasting en opwekking
aanwezig is.

f/P-statiek
Een opwekeenheid met frequentie-vermogensregeling gaat door de frequentiedaling meer vermogen leveren.
Hoeveel vermogen de eenheid bijregelt, ligt vast in de statiek. De statiek is gedefinieerd als het quotiënt van de
frequentieverandering en de vermogensverandering.

Hoe groter de statiek, des te minder draagt de eenheid bij aan de vermogensverandering.

Reg elconstante
De regelcoëfficient is een afgeleide grootheid, die aangeeft hoeveel de eenheid bijdraagt aan een
vermogenstekort.
Het uiteindelijk bijgeregelde vermogen is aldus afhankelijk van de frequentiedaling en de regelcoëfficient van de
eenheid.

Netconstante
De som van de regelconstantes van alle eenheden wordt de Netconstante (KN) genoemd. 

Met de netconstante is het mogelijk om de frequentieverandering in een net als gevolg van een
belastingsverandering in een eilandnet uit te rekenen. Deze is gelijk aan het quotiënt van de
belastingsverandering en de netconstante.

Ook het grote UCTE-koppelnet is een eilandnet. Elke belastingsverandering leidt tot een frequentieverandering.
Alle gekoppelde centrales zijn voorzien van een frequentie-vermogensregeling volgens dit principe.
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Parallelbedrijf van meerdere g eneratoren
De bijdrage van een enkele eenheid (Delta Pm) ten gevolge van een frequentieverandering (Delta f) volgt uit de

eigen regelconstante (Km) in verhouding tot de netconstante.

Isochrone reg eling
Ingeval van generatoren met f/P-statieken varieert de frequentie van het net tijdens een belastingverandering.
Over het algemeen zijn er generatoren in het net aanwezig die de frequentie terug naar de nominale waarde
regelen. Het geleverde actiefvermogen van deze generatoren is echter onafhankelijk van de frequentie (isochrone
regeling). Indien er meerdere generatoren met isochrone regeling in een eiland aanwezig zijn, wordt de
actiefvermogensonbalans via een centrale regelaar verdeeld tussen deze generatoren.

Loadflowberekening en
Elk losstaand netdeel kan in eilandbedrijf worden opgelost. Daarbij worden de volgende voorwaarden gesteld:

· Er moeten synchrone generatoren aanwezig zijn, die voorzien zijn van een ingeschakelde spanningsregeling en
isochrone regeling en/of de statiek van de frequentie-vermogensregeling moet zijn ingevuld.

· Het in het eilandnet opgestelde en ingeschakelde vermogen moet voldoende zijn om de belasting te voeden.

Generatoren waarvan de f/P-statiek niet is ingevuld of waarbij de isochrone regeling niet is ingeschakeld, doen
niet mee aan de actiefvermogensregeling. De manier waarop actiefvermogensonbalans tussen
vermogensregelende generatoren wordt verdeeld, is als volgt. Eerst wordt het tussen generatoren met isochrone
regelingen gesplitst. Indien er nog steeds actiefvermogensonbalans aanwezig is, wordt het verder verdeeld tussen
generatoren met f/P-statieken. De frequentie zal in dit geval afwijken van de nominale waarde.

Een gevolg voor de gekozen aanpak is dat de keuze voor Sbasis belangrijker is voor het oplossingsproces. Een

algemene formule voor deze waarde is niet te geven. Indien het oplossingsproces niet convergeert of het
maximaal aantal iteraties bereikt is, kan een andere keuze voor Sbasis tot betere resultaten leiden. Indien er links

aanwezig zijn, kan ook de waarde van de link-impedantie invloed hebben op de convergentie. In situaties met
convergentieproblemen kan de aanpassing van de link-impedantie (Opties, tabblad Berekening | Algemeen) de
oplossing bieden.

Vermog en niet toereikend
Een net in eilandbedrijf kan het vermogenstekort of overschot niet vereffenen met een sterke bron, zodat al het
vermogen van de lokale generatoren moet komen. In alle gevallen moet gelden:

Indien het gevraagde vermogen groter is dan het beschikbare generatorvermogen, wordt het extra benodigde
vermogen om de loadflowvergelijkingen op te lossen door de "Swingbus"-generatoren geleverd (generatoren die
aan het swingbus-knooppunt gekoppeld zijn) en wordt een melding gegenereerd dat het vermogen niet
toereikend is.

6.1.3 Berekening

Voor de meeste loadflowberekeningen moet in het netwerk één netvoeding aanwezig zijn. Meerdere netvoedingen
zijn mogelijk, maar geven onbetrouwbare resultaten als zij via het netwerk met elkaar in verbinding staan.

Vooraf aan elke berekening voert Vision een eilandtest uit en worden netwerkcomponenten en netgedeelten die
niet zijn verbonden met een netvoeding of die in eilandbedrijf niet gevoed worden, na afloop van de berekening in
de eilandkleur weergegeven.

Eilandjes worden automatisch berekend als er een synchrone generatoren met spanningsregeling en frequentie-
vermogensregeling aanwezig is en in bedrijf is. Zie de beschrijving van eilandbedrijf .276
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Loadflow
Een loadflowberekening vindt als volgt plaats:

· kies Berekenen | Basis | Loadflow

· geef de berekeningsinstellingen aan

· verlaat het formulier met OK.

Met behulp van F9 wordt de laatst uitgevoerde berekening herhaald. Hierbij blijven de gekozen instellingen van
kracht.

Instelling en
De volgende instellingen van een loadflowberekening zijn mogelijk.

Transformatorreg eling en 
Regelingen van transformatoren met spanningsregeling kunnen voor een berekening worden "uitgezet". Als
trapstand wordt in dat geval de waarde gebruikt zoals in het transformatorformulier aangegeven. Dit kan ook de
berekende trapstand zijn van een vorige loadflowberekening.
Als Vision na een berekening de trapstanden heeft aanpast, worden in een lijstje de regelacties van de betreffende
transformatoren aangegeven, met de vraag of deze trapstanden moeten worden overgenomen. Met Ja worden de
trapstanden overgenomen in de invoergegevens van de transformatoren. Met Nee blijven de nieuwe trapstanden
de "runtime"-trapstanden. Een volgende loadflow zal uitgaan van deze "runtime"-trapstanden. Pas na een
wijziging van het netwerk worden de "runtime"-trapstanden weer geïnitieerd op de invoertrapstanden.
Door een taktiek te kiezen, regelen alle transformatoren naar de hoogste of laagste spanning binnen hun
regelband.

Shuntreg eling en
Spanningsregelingen van shunt-elementen, namelijk condensatoren en spoelen, kunnen voor een berekening
worden "uitgezet". In dat geval zijn de condensatoren en spoelen aan.

Schaling
Schalingsfactoren kunnen worden toegepast op opwekking (generatoren), belasting (motoren en (transformator)
belastingen), PV en windturbines.

Motorstart
Het aanlopen van een motor gaat gepaard met een grote aanloopstroom, waardoor spanningsdips in het net
ontstaan. Met een statische berekening kan de dip als gevolg een aanlopende motor redelijk worden berekend.
Hierbij wordt de aanlopende motor met zijn aanloopimpedantie (kortsluitimpedantie) gemodelleerd. De
netvoedingen en synchrone generatoren worden gemodelleerd als een equivalente spanningsbron achter hun
subtransiënte impedanties.

Na selecteren van motorstart kunnen bij de gelijknamige tab de te starten asynchrone en synchrone motoren
worden geselecteerd. Er worden 3 berekeningen uitgevoerd waarvan de resultaten worden weergegeven:
1. situatie zonder de geselecteerde motoren
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2. situatie bij inschakeling van geselecteerde motoren (waarbij het eventueel gekozen scenario (ook) actief is)
3. situatie na de motorstart (met gestarte motoren).

Let op: Als een motorstart wordt uitgevoerd, worden alle geselecteerde motoren tegelijk gestart. 

Restcapaciteit
Voor alle knooppunten wordt de maximaal bij te schakelen belasting berekend, waarbij de takken niet overbelast
worden.
Zie voor meer informatie: http://www.phasetophase.nl/pdf/restcapaciteit.pdf.

n-1
Berekening van de loadflow, waarbij telkens één object niet beschikbaar is. Na selecteren van n-1 kunnen bij de
gelijknamige tab de uitvallende objecten worden geselecteerd.

n-2
Berekening van de loadflow, waarbij telkens twee objecten tegelijkertijd niet beschikbaar zijn. Na selecteren van n-
2 kunnen bij de gelijknamige tab de uitvallende objecten worden geselecteerd.

Profiel
Met een profiel  wordt het vermogen van een belasting of opwekking voor opeenvolgende tijdstippen
gevarieerd. Een mogelijke toepassing is een dagbelastingsprofiel. De opgegeven belasting of het opgewekte
vermogen worden vermenigvuldigd met de in het profiel vastgelegde factoren. Er worden dus meerdere
loadflowberekeningen uitgevoerd, afhankelijk van de instelling op het tabblad Profiel. De profielen worden in de
berekening verwerkt en het resultaat kan voor alle berekende toestanden gerapporteerd worden.
Er zijn twee manieren om met profielen te werken:

· Profiel : in Vision gedefinieerd en in het netwerkbestand opgeslagen "interne" profiel

· Extern profiel : buiten Vision als Excel-bestanden gemaakt en buiten het netwerkbestand opgeslagen
"externe" profiel

Periode
De loadflow berekent standaard de eindsituatie, rekening houdend met belastinggroei en het in het lint
opgegeven jaar. Met deze instelling kan het groeiverloop berekend worden gedurende de aangegeven periode. Er
wordt dan voor elk jaar een loadflow uitgevoerd en de resultaten kunnen als functie van het jaar weergegeven
worden.

Jaar
De keuze van een jaar, waarmee de (transformator)belastingen door groei (ingevuld bij belastinggroei ) een
andere waarde krijgen, kan worden ingesteld op netwerkniveau. Door de keuze van een jaar, in het ribbonblad
Start, ribbongroep Tijd, worden de belastingen in het netwerk ingesteld op een waarde die overeenkomt met de
belastinggroei. Met deze waarde kunnen nu alle berekeningen worden uitgevoerd.
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Inom' en Snom' voor takken
Voor takken zijn de termen Inom'  en Snom'  geïntroduceerd voor het signaleren van een overbelasting in de
loadflow. Deze waarden zijn geïntroduceerd om eenduidigheid te krijgen over de maximale belastbaarheid van
een tak. Voor een kabel wordt de waarde van Inom' vastgesteld uit de invoergegevens van het zwakste kabeldeel.
Voor een verbinding wordt de waarde van Inom'  gekozen uit de invoergegevens volgens de instelling in de
opties. Voor de overige takken worden de waarden van Inom'  en Snom'  overgenomen uit de invoergegevens.
Voor de taksoorten zijn Inom' en Snom' als volgt gespecifieerd:

· link: Inom' is naar keuze oneindig of door de gebruker te specificeren

· kabel: Inom' is de zwakste Kabeltype.Inom(G) x belastbaarheidsfactor over de kabeldelen. G verwijst naar de
gekozen warmteweerstand van de grond.

· verbinding: Inom' is Inom1, Inom2 of Inom3 volgens keuze in de Opties  bij Berekening  | Grenzen.

· smoorspoel: Snom' wordt overgenomen uit het invoergegeven Smoorspoeltype.Snom

· transformator: Snom' wordt overgenomen uit het invoergegeven Transformatortype.Snom of uit de
opgegeven waarde

· speciale transformator: Snom' wordt overgenomen uit het invoergegeven Specialetransformatortype.Snom of
uit de opgegeven waarde

· driewikkelingstransformator: Snom1', Snom2' en Snom3' volgens type of op te geven.

Diverg entie van de loadflow
Voor de berekening van de loadflow wordt gebruik gemaakt van de Newton-Raphson methode. Deze methode
komt langs iteratieve weg tot een oplossing, waar bij elke iteratie vanuit een toestand van het net met behulp van
de afgeleide de richting naar de volgende toestand wordt bepaald. De Newton-Raphson methode is algemeen
gebruikt en staat bekend om zijn hoge snelheid en goede convergentie-eigenschap.

Toch kan het soms voorkomen dat er geen oplossing gevonden wordt. Hierbij wordt de melding gegeven:
"maximum aantal iteraties bereikt" of "oplossing divergeert". Netwerken waarbij een oplossing divergeert,
bezitten vaak verbindingen met relatief hoge impedanties in combinatie met relatief grote belastingen. Ook kan
het zijn dat men een invoerfout heeft gemaakt. Zo wordt door een kilo/Mega-vergissing het vermogen wel eens
duizend keer te groot ingevoerd.

Er zijn verschillende mogelijkheden om fouten op te sporen en om de loadflow “erdoorheen” te helpen.

Om fouten op te sporen:
• Controleer het netwerk via Bestand | Voorbereiden | Controleren. Grote elementvermogens worden
gemeld.
• Laat elementen getekend worden als bolletjes via Beeld | Weerg ave in Edit mode | Symbool,
Stroom. Als alle bolletjes heel klein zijn, is er misschien een invoerfout bij het grootste bolletje.

Om de loadflow te forceren:
• Verklein het belastings- en/of opwekkingspercentage in de loadflowinstellingen.
• Zet het belastingsgedrag van alle (transformator)belastingen collectief op constante impedantie.
• Schakel een netdeel uit door een schakelaar te openen
• Zet Sbasis in de opties achtereenvolgens op 1, 10 of 100 MVA.
• Vergroot de linkimpedantie in de opties.
• Pas de geavanceerde loadflowopties in de opties aan.

Als de loadflow opgelost kan worden, is het zaak om te kijken naar overbelasting en over- en onderspanning.
Waarschijnlijk zijn er in de omgeving van deze objecten problemen met te grote belastingen en/of te kleine
takken.

Stuurparameters voor de loadflowberekening
De loadflowberekening is een iteratief proces. Het proces stopt wanneer een voldoende nauwkeurige oplossing
gevonden is. Ook in het geval de loadflow divergeert of anders niet tot een oplossing kan komen, stopt het
proces. In dat geval wordt een melding gegenereerd. De omstandigheden waarom een loadflow soms niet tot een
oplossing komt, zijn zeer divers. Een van de parameters is de juiste keuze van Sbasis . 
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Met behulp van een aantal stuurparameters in de opties, kan een ervaren gebruiker meer informatie krijgen en
eventueel enkele waarden instellen.

Debug level
Niveau van berichtgeving tijdens het loadflow-oplossingsproces. 
Default is: 0.

0 Geen extra informatie
1 Algemene informatie en foutcodes

Waarschuwing bij toename vermogensmismatch
2 Per iteratie voor het knooppunt met de grootste vermogensmismatch: mismatch en spanning
3 Per iteratie voor alle knooppunten: vermogensmismatch en spanning

MaxIter
Maximaal aantal iteraties in het Newton-Raphson-proces.
Default is: 15.

Nauwkeurig heid
Nauwkeurigheid van het Newton-Raphson-proces. Dit is de maximaal toegestane vermogensmismatch in p.u.
Default is: 10-5 p.u.

Diverg entiefactor
Factor die aangeeft hoeveel de maximale vermogensmismatch tussen twee opeenvolgende iteraties maximaal
mag toenemen.
Default is: 100.

Eilandwaarschuwing
Indien het swingbusvermogen groter is dan Eilandwaarschuwing x 10 5 / Nauwkeurigheid , wordt een melding
gemaakt dat de vermogensbalans in eilandbedrijf niet in orde is.

6.1.4 Resultaat

PRESENTATIE IN HET SCHEMA

Netwerk
Na het uitvoeren van een loadflowberekening worden resultaten volgens een View  weergegeven.
Hierbij geldt onderstaande tekenconventie:

· tak: vermogen dat vanuit het knooppunt de tak in gaat krijgt een positief teken

· belasting, motor, spoel of accu: vermogen dat het element opneemt krijgt een positief teken

· netvoeding, generator, windturbine, PV of condensator: vermogen dat het element produceert krijgt een
positief teken

Kleurindicatie na loadflow
Knooppunten, takken en elementen worden bij het overschrijden van spannings- en belastingsgrenzen in kleur
weergegeven. 
De grenzen voor knooppunten kunnen voor vier spanningscategorieën afzonderlijk worden gedefinieerd. 
De belastinggraadgrenzen voor verbindingen, transformatoren en elementen kunnen afzonderlijk worden
gedefinieerd.
De bijbehorende kleurindicaties kunnen gedefinieerd worden als drie waarden: te hoog , veel te hoog , te laag ,
veel te laag  en trig g er. De definitie vindt plaats in de Opties , bij Berekening  | Alg emeen. 

78
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Object Grens Kleurindicatie
Knooppunten U < Umin,normaal Te laag

Knooppunten U > Umax,normaal Te hoog

Knooppunten (bij profielen) max(U)-min(U) > dUmax,normaal Te hoog

Knooppunten U < Umin,storing Veel te laag

Knooppunten U > Umax,storing Veel te hoog

Knooppunten (bij profielen) max(U)-min(U) > dUmax,storing Veel te hoog

Takken / Elementen Belastinggraad < Blaag Te laag

Takken / Elementen Belastinggraad > Bmax,normaal Te hoog

Takken / Elementen Belastinggraad > Bmax,storing Veel te hoog

Schakelaars I > Inom Te hoog

Beveiligingen I > Iuit Trigger

Indien objecten in eiland geraken, worden zij na uitvoeren van de loadflow weergegeven met de Eilandkleur .
Deze is gedefinieerd in de Opties , bij Editor | Tekenen. 
De kleur van een transformatorbelasting wordt na een loadflow, naast overbelasting, ook bepaald door de
opgegeven spanningsgrenzen.

RESULTATEN

Achtereenvolgens zullen de mogelijkheden met de submenu-items Berekenen | Resultaten worden toegelicht.

Overzicht
Met Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt een overzicht gegeven van de berekende P en Q per objectsoort
en netverliezen. Hierbij worden apart de resultaten weergegeven die betrekking hebben op geselecteerde objecten.
Daarna het aantal objecten met overschrijding.
Daarna de uiterste spanningen per spanningsniveau en uiterste belastinggraden per objectsoort, zonder rekening
te houden met overschrijding.
Daarna de maximale overschrijdingen per spanningsniveau en objectsoort.

Details
Met Berekenen | Resultaten | Details wordt van geselecteerde knooppunten en takken gedetailleerde informatie
weergegeven in een form.
Zijn meerdere objecten geselecteerd, dan kunnen met Vorig e  en Volg ende  de overige objecten worden
weergegeven. Ook kan, door met de muis in het formulier op een aangrenzende object te klikken, op detailniveau
door het net heen gewandeld worden.

Grafiek
Met Berekenen | Resultaten | Grafiek kan van geselecteerde knooppunten, takken en elementen spanning en
stroom in een staafdiagram worden weergegeven. De knooppunten, takken en elementen in de grafiek worden
gesorteerd zoals gekozen. Aan het eind van het staafje staat de waarde van spanning van knooppunt of stroom
van tak of element vermeld. De resultaatkleur van het object wordt in het diagram overgenomen. Indien een
staafje van het staafdiagram wordt aangeklikt, wordt direct naar het betreffende object gesprongen in de editor.
De resultaten kunnen worden vergeleken met de resultaten van een eerder uitgevoerde berekening, mits de
resultaten met Berekenen | Resultaten | Opslaan waren bewaard. Hiertoe moet het item Opg eslag en  worden
aangevinkt.

Onthouden
Met Berekenen | Resultaten | Onthouden kunnen de resultaten van een berekening worden opgeslagen voor
een latere vergelijking in de grafiek.

Exporteren
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De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel. De export is in feite een rapportage van alle objecten, in
een vast formaat, op drie werkbladen: knooppunten, takken en elementen.

Laag spanning en voor transformatorbelasting en bij andere trapstanden weerg even
Na een loadflow kunnen de berekende laagspanningen bij alle trapstanden van een transformatorbelasting
bekeken worden bij Berekenen | Resultaten | Details, button Details .

6.2 Asymmetrische loadflow

Het elektriciteitsnet is een driefasensysteem. In de hoog- en middenspanningsnetten wordt het grootste deel van
de belasting driefasig symmetrisch opgenomen. In enkele gevallen, zoals bij de voeding van de spoorwegen
(HSL en Betuwelijn), is de belasting tussen twee fasen aangesloten. In de laagspanningsnetten zijn de meeste
aansluitingen op één fase gerealiseerd. Hierbij wordt geprobeerd alle eenfasebelastingen zodanig te verdelen dat
de drie fasen zo goed mogelijk gelijk worden belast. Als gevolg zal de spanning in het distributienet praktisch
driefasensymmetrisch zijn. De afwijking van de drie fasespanningen ten opzichte van de driefasensymmetrie
wordt aangegeven met de asymmetrie. De asymmetrie is zichtbaar indien in een driefasensysteem de effectieve
waarden van de spanningen van de drie fasen niet gelijk aan elkaar zijn of niet 120 graden ten opzichte van elkaar
verschoven zijn.

Asymmetrie wordt veroorzaakt door niet-symmetrische belastingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer
enkelfasige belastingen niet goed over de verschillende fasen van een driefasenaansluiting worden verdeeld. Maar
ook zware belastingen tussen twee fasen veroorzaken asymmetrie. 

6.2.1 Asymmetrische loadflow: Algemeen

De asymmetrische loadflow is in principe geschikt voor het rekenen aan driefasensymmetrische systemen, waarbij
de belastingen van de drie fasen niet driefaensymmetrisch zijn, waardoor zij een bron zijn van onbalans tussen de
drie fasen. Dat is merkbaar doordat de drie fasenstromen niet gelijk aan elkaar zijn en niet meer precies 120
graden ten opzichte van elkaar in fase verschoven zijn. Als gevolg zullen de spanningen in het netwerk ook in
onbalans zijn.

Een belangrijk uitgangspunt bij het netmodel is dat de modelparameters zoveel mogelijk worden berekend vanuit
de gegevens die gebruikt worden bij de symmetrische loadflow en de asymmetrische kortsluitberekeningen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de symmetrische componentenmethode, die ook gebruikt wordt bij de
kortsluitberekeningen, onder andere volgens IEC 60909. De impedanties van de netwerkcomponenten in het
asymmetrische netmodel worden berekend uit de normale impedantie (Z1), de inverse impedantie (Z2) en de
homopolaire impedantie (Z0). De normale impedantie is gelijk aan de bedrijfsimpedantie. De inverse impedantie
is meestal gelijk aan normale impedantie. De homopolaire impedantie moet apart worden vastgesteld en volgt
meestal uit een meting.
Een ander uitgangspunt is dat het sterpunt en het systeem van nulgeleiders niet expliciet gemodelleerd is. Dit is
gebruikelijk voor de methode die gebaseerd is op transmissiesystemen. De spanning op het sterpunt en het
nulsysteem kan worden af geleid uit de homopolaire stroom en impedantie van het homopolaire systeem.
Aangezien in het model geen eenduidige relatie bestaat tussen het nulsysteem en de homopolaire impedantie,
kan dit alleen buiten Vision om plaatsvinden.

De in de berekening toegepaste methode is TCIM (Three Conductor Injection Method). Deze methode is
gebaseerd op stroominjectie op de knooppunten. De vergelijkingen worden opgelost met behulp van de Newton-
Raphson oplosmethode, die gebruik maakt van de Jacobiaan voor het driefasensysteem.

Model van een knooppunt
Vanwege de toegepaste transmissie-georiënteerde methode wordt een knooppunt voorgesteld door drie
knooppunten voor de drie fasen. Er is geen knooppunt voor de nul.
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Model van een belasting
De belasting op een knooppunt kan in ster en in driehoek worden geschakeld. Bij schakeling in driehoek is in
principe geen contact met aarde. Bij schakeling in ster kan in praktijk het sterpunt geaard zijn. In geval van een
geaard sterpunt loopt de retourstroom door het homopolaire systeem. Er is geen nulgeleider gemodelleerd, dus
een eventueel nulsysteem moet via het homopolaire systeem worden uitgerekend.
De spanningsafhankelijkheid van de belasting kan op dezelfde manier als bij de symmetrische loadflow worden
gemodelleerd door deze samen te stellen uit:

· Constant vermogen

· Constante stroom

· Constante impedantie

Belasting in ster geschakeld:

Constant vermogen Constante impedantie

Belasting in driehoek geschakeld:

Constant vermogen Constante impedantie

Model van kabels en verbinding en
Kabels en verbindingen zijn in principe driefasensymmetrisch gemodelleerd. Dat houdt in dat de impedantie in
het inverse systeem gelijk genomen is aan de impedantie in het normale systeem (Rac, X, C). Dit betekent dat ten
aanzien van kabels en verbindingen ten opzichte van de symmetrische loadflow geen extra gegevens nodig zijn.
Wel moet de homopolaire impedantie (R0, X0, C0) gespecificeerd worden.

Model van smoorspoelen
Bij smoorspoelen kan de impedantie in het inverse systeem (Z2) apart gespecificeerd worden. Eventueel kan deze
gelijk genomen worden aan de normale impedantie (R + jX).

Model van transformatoren
Transformatoren worden symmetrisch verondersteld. De asymmetrische loadflow houdt rekening met de
schakeling van de wikkelingen en het klokgetal. De parameters van de transformatoren zijn voor de
asymmetrische loadflow dezelfde als voor de symmetrische loadflow. De homopolaire impedantie moet ook
gespecificeerd worden.
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Reg eltransformator
Gebaseerd op een MS-regeltransformator, waarmee in sommige (met name bovengrondse) MS-netten de
asymmetrie kan worden gereduceerd, is bij de speciale transformator  een soort "Spaar YN0, asymmetrisch"
toegevoegd. Bij deze transformator is de spanningsregeling zodanig uitgevoerd dat de trappenschakelaars van
de drie fasen elk afzonderlijk kunnen regelen, zodat de spanningen van de drie fasen binnen de gewenste
spanningsband zullen vallen. Ook is, op het tabblad "Algemeen" van de speciale transformator, elke trapstand
met de hand in te stellen.

Model van de netvoeding
De netvoeding wordt driefasensymmetrisch verondersteld. De parameters van de transformatoren zijn voor de
asymmetrische loadflow dezelfde als voor de symmetrische loadflow en voor de kortsluitstroomberekeningen. 

6.2.2 Asymmetrische loadflow: Berekening

Ten behoeve van de asymmetrische loadflow wordt het netwerk driefasig gemodelleerd. Alle parameters worden
berekend uit de parameters die standaard in de symmetrische loadflow en de kortsluitberekening aanwezig zijn.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het netwerk driefasensymmetrisch is. Enkelfasig schakelen wordt niet
toegestaan. 

Vanwege de retourstromen, die kunnen optreden indien het netwerk asymmetrisch belast is en indien er contact is
met aarde, moeten van alle componenten de homopolaire impedanties worden ingevuld. Indien van een of meer
componenten de homopolaire gegevens niet zijn ingevuld, wordt een melding gegenereerd.

Alle belastingen worden standaard driefasensymmetrisch ingevoerd. Indien een asymmetrie gewenst is, kan dat
worden aangegeven op het tabblad "Algemeen" door "Asymmetrisch" aan te vinken.

Door het aanvinken van de checkbox "Asymmetrisch", verschijnt het tabblad "Asymmetrie". Op dit tabblad wordt
de belasting per fase (ster) of tussen fasen (driehoek) gespecificeerd.

184
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De berekening wordt gestart vanuit de lint-groep Berekenen. Hierbij kan worden aangegeven of
transformatorregelingen en shuntregelingen tijdens de berekening worden ingeschakeld.

6.2.3 Asymmetrische loadflow: Resultaat

Resultaten in het netschema
Na het uitvoeren van een asymmetrische loadflowberekening worden de resultaten volgens de view in het
netschema weergegeven. Hierbij worden van de spanningen en stromen de absolute waarden gepresenteerd.

Resultaten in de detailforms
Door rechtsklikken op een object, wordt het detailformulier weergegeven. 
Bij een knooppunt worden de fasespanningen in absolute waarde en hoek weergegeven. Van de gekoppelde
spanningen worden alleen de absolute waarden gegeven. Indien op de knop Details wordt geklikt, worden de
spanningen in complexe notatie gepresenteerd. Ook de spanningsasymmetrie (U2/U1) wordt in procenten
gepresenteerd.
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Bij een tak worden de vermogens en de stromen in absolute waarden gepresenteerd. Van de vermogens worden
gepresenteerd: het totale vermogen en daarnaast de vermogens per fase: <fase a> + <fase b> + <fase c>. Van de
stromen worden de stromen per fase gepresenteerd. Indien op de knop Details wordt geklikt, wordt ook de
stroomasymmetrie (I2/I1) in procenten voor beide zijden gepresenteerd.

Bij een element worden de vermogens en de stromen in absolute waarden gepresenteerd. Van de vermogens
worden gepresenteerd: het totale vermogen en daarnaast de vermogens per fase: <fase a> + <fase b> + <fase c>.
Van de stromen worden de stromen per fase gepresenteerd. Indien op de knop Details wordt geklikt, wordt ook
de stroomasymmetrie (I2/I1) in procenten gepresenteerd.
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De resultaten kunnen met behulp van Berekenen | Resultaten | Exporteren naar een Excel-bestand worden
uitgevoerd.

6.3 Netbelasting

Met een netbelastingsberekening worden een aantal loadflows uitgevoerd, voor verschillende
belasting/opwekkingssituaties. In principe moeten hiervoor extreme situaties gekozen worden: maximale
belasting+minimale opwekking en minimale belasting+maximale opwekking.
Omdat opwekkingsinstellingen in Vision zijn gedifferentieerd in percentages voor generatoren, PV en wind, wordt
in de netbelastingsberekening gebruik gemaakt van de presets, die in de opties zijn gedefinieerd. Deze presets
bevatten vier percentages: opwekking, belasting, PV en wind. Ook een transformatorregelingtaktiek.
Van de maximaal zeven presets, kunnen er voorafgaand aan de netbelastingsberekening een aantal gekozen
worden.

Berekening
Een netbelastingsberekening vindt als volgt plaats:

· kies Berekenen | Extended | Netbelasting

· kies de te berekenen presets

· verlaat het formulier met OK.

Met behulp van F9 wordt de laatst uitgevoerde berekening herhaald. Hierbij blijven de gekozen instellingen van
kracht.
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Resultaten
De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het one-line diagram

· in Berekenen | Resultaten | Overzicht

· in Berekenen | Resultaten | Details

· in Berekenen | Resultaten | Grafiek

De resultaten lijken uiteraard op de loadflowresultaten.
Zie daarom Resultaat .

6.4 IEC 60909

6.4.1 Algemeen

Het berekenen van kortsluitstromen volgens de internationale norm IEC 60909, wordt beschreven in de volgende
rapporten:

IEC 60909-0 International standard
Short-circuit currents in three-phase a.c. systems
Part 0: Calculation of currents
Second edition: 2016-01

IEC TR2 60909-1 Technical report
Part 1: Factors for the calculation of short-circuit currents in three-
phase a.c. systems according to IEC 60909-0
Second edition: 2002-07

IIEC TR 60909-2 Technical report
Part 2: Data of electrical equipment for short-circuit current
calculations
Second edition: 2008-11

IEC 60909-3 Technical report
Part 3: Currents during two separate simultaneous line-to-earth short
circuit currents and partial short-circuit currents flowing through
earth
Third edition: 2009-03

IEC TR2 60909-4 Technical report
Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents
Second edition: 2000-07

Wijzig ing en ten opzichte van IEC 909
De norm IEC 60909 is een modernisering van de oude norm uit 1988. De nieuwe norm bestaat vanaf 2001. De
recente editie van de IEC 60909 norm uit 2016 introduceert voornamelijk de methode om omvormer-gekoppelde
generatoren te behandelen. Voorlopig blijven beide kortsluitmethodes naast elkaar bestaan in Vision. De
belangrijkste wijzigingen staan hieronder kort toegelicht.

Correctiefactor c (clause 5.3.1)
In de oude norm 909 was de correctiefactor cmax gelijk aan 1,00 voor 400 V laagspanningssystemen met een

tolerantie van +6% en gelijk 1,05 voor andere laagspanningssystemen met een tolerantie van +10%. Deze is nu
instelbaar voor laagspanningsnetten bij berekening van de maximale Ik". De keuze bestaat uit cmax =1,05 voor

netten met een spanningstolerantie van +6 % en cmax =1,10 voor netten met een spanningstolerantie van +10 %.

De cmin factor is gelijkgetrokken op 0,95. Voor midden- en hoogspanningssystemen is er geen verandering.
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Actuele g eleidertemperatuur (clause 7.1.2)
Uitgangspunt bij de kortsluitberekeningen is steeds de worst-case benadering. Dat betekent dat voor het
berekenen van de grootste kortsluitstroom de kleinste geleiderweerstand gebruikt wordt. De norm gaat uit van
een geleidertemperatuur van 20º C. 
Voor het berekenen van de kleinste kortsluitstroom wordt de grootste geleiderweerstand gebruikt, die optreedt bij
de geleidereindtemperatuur. 
De eindtemperatuur is afhankelijk van het kabeltype en is opgenomen in het kabeltypenbestand.

Impedantie netvoeding  (clause 6.2)
In de oude IEC 909 is de R/X-verhouding een vast gegeven, zowel in het normale als het homopolaire systeem.
De verhouding Ik"3/Ik"1 (het quotiënt van de driefasige en éénfasige kortsluitstroom) is een maat voor de

homopolaire impedantie Z0 van de voeding.

In de norm is de R/X-verhouding niet dwingend voorgeschreven en is beschikbaar als invoergegeven.
Indien de verhouding onbekend is, geeft de norm aan dat in hoogspanningsnetten (Un>35 kV) de impedantie als

zuiver reactief kan worden gezien. In andere gevallen mag een verdeling van 0,0995 resistief en 0,995 reactief
worden aangenomen, zodat de R/X-verhouding gelijk is aan 0,1.

Correctiefactor nettransformatoren (clause 6.3.3)
Er is een nieuwe factor geïntroduceerd voor correctie van de impedanties van nettransformatoren. De introductie
van de correctiefactoren voor transformatoren heeft van alle aanpassingen in de norm de grootste invloed op de
kortsluitberekening. De correctiefactor is een functie van de relatieve kortsluitspanning. Met name voor
transformatoren met een hoge Uk wordt de correctiefactor op de impedantie klein, zodat de initiële
kortsluitstroom volgens de nieuwe norm groter wordt dan bij toepassing van de oude norm.
Deze factor wordt overigens niet toegepast op step-up machinetransformatoren.

Power Station Unit (clause 6.7)
Een combinatie van een synchrone generator en een machinetransformator wordt gezien als een opwekeenheid.
Generator en transformator worden dan gezamenlijk gemodelleerd. Vision herkent dit indien de transformator
een "step-up"-transformator is. Zie: Power Station Unit .

Asynchrone motoren (clause 6.10 / 6.11)
In de oude norm IEC 909 was de verhouding van R/X voorgeschreven. In de nieuwe norm mag met een bekende
verhouding worden gerekend. Indien die verhouding niet bekend is, kan met de oude voorgeschreven waarden
worden gerekend.
Motoren die geregeld worden met statische converters kunnen terugvoeden en deze moeten dan ook
gemodelleerd worden. Zij dragen bij aan de symmetrische kortsluitstroom Ik” en aan de piekkortsluitstroom Ip. In

de berekening voor de bijdrage wordt dan een asynchrone motor met geregelde aandrijving net zo gemodelleerd
als een asynchrone motor. Zij dragen echter niet bij aan de symmetrische breekstroom Ib en aan de steady-state

kortsluitstroom Ik.

Omvormer-g ekoppelde g eneratoren (clause 6.9)
Omvormer-gekoppelde generatoren werden in de laatste editie van de IEC 60909 norm geïntroduceerd. Ze
worden behandeld als constante stroombronnen in normaal stelsel circuit. Kortsluitbijdrage van deze
generatoren is meestal beperkt tot de nominale stroom (alleen bij maximale kortsluitstroomberekening). Bij
minimale kortsluitstroomberekening wordt de bijdrage volledig genegeerd. De kortsluitstromen van de
omvormer-gekoppelde generatoren moeten met gebruik van superpositieprincipe apart opgeteld worden bij de
totale subtransiënte kortsluitstroom (zie bijvoorbeeld formule (34) voor de driefase kortsluiting), de piekstroom
(formule (61)), de breekstromen (formule (77)) en de stationaire kortsluitstroom (clause 11.2).

Symbolen
De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:

Sluiting Sluitingsoort: symmetrisch, fase-fase, fase-fase-aarde of fase-aarde
Situatie geeft aan of maximale of minimale kortsluitstromen zijn berekend
Sk" subtransiënt kortsluitvermogen (Ik" * Ö3 * Unom)
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Ik" subtransiënte kortsluitstroom
Ik"a,b,c subtransiënte kortsluitstroom per fase
Ip piekkortsluitstroom (kappa * Ö2 * Ik")
Ib breekstroom
Ik"e kortsluitstroom naar aarde (bij sluitingsoort: fase-fase-aarde of fase-aarde)
Ir nominale stroom
Zi netimpedantie op het knooppunt
R/X verhouding R/X van de netimpedantie op het knooppunt
Ik"1 maximaal optredende takstroom bij een sluiting nabij het "van" knooppunt
Ik"1a,b,c maximaal optredende takstroom per fase bij een sluiting nabij het "van" knooppunt
Ik"2 maximaal optredende takstroom bij een sluiting nabij het "naar" knooppunt
Ik"2a,b,c maximaal optredende takstroom per fase bij een sluiting nabij het "naar" knooppunt
Ik (1 s) toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde (verbindingen)
Ik (2 s) toelaatbare kortsluitstroom (LS-zijde) gedurende 2 seconden (transformatoren)
tmax toelaatbare kortsluittijd
Imax maximale doorgaande kortsluitstroom (alleen bij transformatoren)
I" bijdragende subtransiënte takstroom of elementstroom
I bijdragende stationaire takstroom of elementstroom

m reëel vermogen per poolpaartal (MW)

Kortsluitberekening en met Vision volg ens IEC 60909
De methode die IEC 60909 hanteert, is gebaseerd op superpositie. Het netwerk wordt passief voorgesteld waarbij
actieve elementen, zoals generatoren en motoren, zijn vervangen door impedanties naar aarde. Op de foutplaats
wordt een negatieve spanningsbron aangebracht. De stromen die als gevolg van de spanningsbron ontstaan, zijn
de foutstromen terwijl de totale stroom die door de spanningsbron wordt geleverd de kortsluitstroom is.

In de volgende figuur is een eenvoudig Vision-netwerk weergegeven dat bestaat uit drie knooppunten. Knooppunt
K1 is verbonden met de netvoeding en knooppunt K3 bevat een belasting, een generator en een motor. Op
knooppunt K2 wordt een symmetrische kortsluiting verondersteld.

Netwerk in Vision met kortsluiting op knooppunt K2

Volgens IEC 60909 kan voor de bepaling van de kortsluitstroom het netwerk worden vervangen door het netwerk
zoals weergegeven in de volgende figuur. Belastingen en shunts worden daarbij altijd buiten beschouwing
gelaten. Capaciteiten van verbindingen van het normale (Z1) en inverse systeem (Z2) worden ook buiten

beschouwing gelaten.

Netwerk volgens IEC 60909
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Alle takken en actieve elementen zijn vervangen door impedanties bestaande uit R + jX. Op welke wijze R en X
worden bepaald staat beschreven bij de objectbeschrijvingen.
Op knooppunt K2, de foutplaats, is een spanningsbron aangebracht met als spanning:

Ufoutplaats = -c * Unom

De spanningsfactor c is afhankelijk van het spanningsniveau en van de keuze of minimale kortsluitstromen (cmin)

of maximale kortsluitstromen (cmax) moeten worden berekend. In onderstaande tabel zijn de waarden voor c

aangegeven.

Unom cmax cmin
LS Spanningstolerantie +6%

Spanningstolerantie +10%
1.05
1.10

0.95
0.95

MS 1 kV < Unom <= 35 kV 1.10 1.00
HS 35 kV <= Unom <= 230 kV 1) 1.10 1.00

1) In Vision is deze laatste grens niet aanwezig. Netten met Unom hoger dan 230 kV worden hetzelfde behandeld als de overige HS-
netten. (zie ook VDE 0102)

IEC 60909 maakt onderscheid tussen maximaal optredende kortsluitstromen (Ik"max) en minimaal optredende

kortsluitstromen (Ik"min) op een foutplaats. Met Vision kunnen beide berekeningen worden uitgevoerd.

Berekening  g eleiderweerstand

De geleiderweerstand is in Types.xlsx  gespecificeerd voor referentietemperatuur TR. De weerstand voor de actuele

temperatuur (Tact) wordt berekend aan de hand van de correctiefactor:

 (1+0.004(Tact-20)) / (1+0.004(TR-20)). 

Maximale kortsluitstroomberekening  Ik"max
Bij de berekening van maximale kortsluitstromen in een netwerk wordt een c-factor met een waarde groter dan of
gelijk aan 1,05 gebruikt. Voor de berekening wordt tevens uitgegaan van:

· weerstand geleiders bij een temperatuur van 20 °C

· maximale inzet van generatoren

· maximale inzet van transformatoren

· maximaal kortsluitvermogen van netvoeding

· invoeding van asynchrone machines (generatoren en motoren)

Minimale kortsluitstroomberekening  Ik"min
Bij de berekening van minimale kortsluitstromen in een netwerk wordt een c-factor gebruikt <= 1. Voor de
berekening wordt tevens uitgegaan van:

· weerstand geleiders bij geleidereindtemperatuur (TIk1s in types.xlsx , maar niet lager dan 150 °C)

· minimale inzet van generatoren

· minimale inzet van transformatoren

· minimaal kortsluitvermogen van netvoeding. Het minimale kortsluitvermogen van de netvoeding moet daarbij
minstens 10 % kleiner zijn dan het maximale kortsluitvermogen

· geen invloed van asynchrone machines (generatoren en motoren) en synchrone motoren

Bij de minimale kortsluitstroomberekening worden Ip en Ib niet berekend.

Met Vision wordt bij de kortsluitberekeningen onderscheid gemaakt tussen berekeningen aan knooppunten en
berekeningen aan takken. Berekeningen worden uitgevoerd voor geselecteerde knooppunten en takken.

Kortsluitberekening en aan knooppunten
In de volgende figuur is het verloop van een kortsluitstroom aangegeven, waarbij het verband is aangegeven
tussen de piekkortsluitstroom Ip en de subtransiënte kortsluitstroom Ik". De Ik" gaat over in de breekstroom Ib en

tenslotte in de stationaire kortsluitstroom Ik.
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Voor sluitingen ver verwijderd van generatoren kan worden aangenomen dat Ik gelijk is aan Ik". 

I k = f(t)

Bij sluitingen dichtbij generatoren is Ik altijd kleiner dan Ik". Zie onderstaande figuur.

In een kortsluiting dichtbij de generator gedraagt de kortsluitstroom zich over het algemeen zoals aangetoond in
het figuur hierboven. In sommige speciale gevallen kan het gebeuren dat de afnemende kortsluitstroom pas
enkele periodes nadat het kortsluiten plaatsvond door de nul gaat. Dit is mogelijk als de gelijkstroom-
tijdconstante van de synchrone machine groter is dan de subtransiënte tijdconstante. Dit fenomeen wordt niet
behandeld door de IEC 60909 standaard en niet ook in de IEC-module van Vision.

Piekkortsluitstroom
De piekkortsluitstroom Ip wordt bepaald uit Ik" volgens:
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Ip = k × Ö2 × Ik"

Om de stootfactor kappa te bepalen worden in IEC 60909 drie methoden aangegeven (IEC 60909 paragraaf
4.3.1.2). Verschillen tussen de methoden hebben betrekking op de vereiste nauwkeurigheid en op de keuze of
gerekend wordt aan radiale of vermaasde netten. Onder een vermaasd netwerk wordt volgens de norm verstaan:
elk net waarbij de kortsluitstroom kan worden gevoed vanuit verschillende richtingen. Zo is een radiaal bedreven
10 kV net met daarin opgenomen een zelfopwekker of asynchrone machines, een vermaasd net.

In Vision wordt gebruik gemaakt van de in de norm aangegeven "methode C" die kan worden toegepast voor
zowel radiale als vermaasde netwerken. Deze methode bepaalt de R/X-verhouding aan de hand van een bij

fc = 0.4 * 50 Hz (of fc = 0.4 * 60 Hz) bepaalde impedantie Zc = Rc + jXc volgens:

R/X = (Rc / Xc) × (fc / f)
waarin:
  R/X de R/X-verhouding op de foutplaats
  Rc het reële deel van de netwerkimpedantie Zc op de foutplaats bij 20 Hz (of 24 Hz)

  Xc het imaginaire deel van de netwerkimpedantie Zc op de foutplaats bij 20 Hz (of 24 Hz)

  fc frequentie waarbij Zc wordt bepaald: 20 Hz (of 24 Hz)

  f netfrequentie: 50 Hz (of 60 Hz)

Vervolgens wordt bepaald aan de hand van de formule:

kappa = 1.02 + 0.98 exp(-3 R/X)

De piekstroom wordt alleen berekend bij maximale kortsluitstromen.

Breekstroom

Far-from-g enerator short-circuit
In het geval van een kortsluiting ver verwijderd van een generator, is de breekstroom gelijk aan de initiële
kortsluitstroom. Daarom wordt de breekstroom voor die gevallen niet expliciet berekend.

Near-to-g enerator short-circuit
De geïmplementeerde methode voor berekening van de breekstroom volgt de methode voor een
driefasenkortsluiting in vermaasde netwerken, dicht bij een generator.

De breekstroom wordt voor 4 tijdstippen berekend bij een symmetrische sluiting op een enkel geselecteerd
knooppunt. Hierbij wordt voor elke machine de afname van de kortsluitstroombijdrage berekend volgens
onderstaande formule.
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Hierin:

DU"G = jXd" Ik"G voor synchrone generatoren en synchrone motoren

DU"M = jXd" Ik"M voor asynchrone motoren

Het eerste deel van de formule geldt voor alle synchrone generatoren en motoren. Het tweede deel van de formule
geldt voor alle asynchrone motoren. Voor asynchrone generatoren wordt geen afname berekend.

De factoren q en mu worden voor de vier aangegeven tijden bepaald volgens onderstaande formules.

q = 1.03 + 0.12 ln(m)   voor   t = 0.02 s
q = 0.79 + 0.12 ln(m)   voor   t = 0.05 s
q = 0.57 + 0.12 ln(m)   voor   t = 0.10 s
q = 0.26 + 0.10 ln(m)   voor   t >= 0.25 s
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mu = 0.84 + 0.26 exp(-0.26 I"k / Ir )   voor   t = 0.02 s

mu = 0.71 + 0.51 exp(-0.30 I"k / Ir )   voor   t = 0.05 s

mu = 0.62 + 0.72 exp(-0.32 I"k / Ir )   voor   t = 0.10 s

mu = 0.56 + 0.94 exp(-0.38 I"k / Ir )   voor   t >= 0.25 s

De breekstroom wordt alleen berekend bij maximale kortsluitstromen.

Kortsluitberekening en aan takken
Bij kortsluitberekeningen aan takken wordt in Vision niet de totale kortsluitstroom op de foutplaats weergegeven,
maar de grootste stroom die kan optreden in kabel, verbinding, smoorspoel of transformator. In de volgende
figuur wordt dit verduidelijkt voor een verbinding. De grootste stromen in een verbinding ontstaan bij sluitingen
dichtbij het "van"-knooppunt of dichtbij het "naar"-knooppunt. Bij een sluiting dichtbij het "van"-knooppunt K1

ontstaan in de verbinding de stromen I1 en I2 die opgeteld de kortsluitstroom Ik" oplevert. Omdat deze stroom

niet van belang is voor de dimensionering van de verbinding, wordt in Vision uitsluitend de grootste van de
stromen I1 en I2 weergegeven met Ik"1. Voor een sluiting nabij het "naar"-knooppunt K2 geldt hetzelfde en wordt de

grootste van I3 en I4 aangegeven met Ik"2.

De indices 1 en 2 in Ik" maken onderscheid tussen het "van" en "naar" knooppunt.

Bepaling van Ik"1 en Ik"2 bij verbindingen

Voor transformatoren geldt eenzelfde benadering als voor verbindingen. Ook hier worden de stromen Ik"1 en Ik"2

berekend die kunnen optreden in de tak nabij respectievelijk het "van"- en "naar"-knooppunt. Bij transformatoren
zijn deze waarden van belang omdat dit de maximaal optredende stromen zijn die kunnen optreden in de
aansluitkabels van de transformator.
Daarnaast wordt ook de stroom Imax berekend. Dit is het maximum van de stromen I2 en I3 (LS-zijde) en daarmee

de maximale doorgaande kortsluitstroom die kan optreden in de transformator. De volgende figuur laat zien hoe
Ik"1, Ik"2 en Imax worden bepaald bij transformatoren.

Bepaling van Ik"1 , Ik"2 en Imax bij transformatoren

Voor driewikkelingstransformatoren wordt Imax op gelijke wijze bepaald.
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Toelaatbare kortsluittijd
Van alle takken waarvoor een IEC 60909-berekening is uitgevoerd, wordt de maximale toelaatbare kortsluittijd
tmax berekend aan de hand van de opgegeven Ik,1s of Ik,2s.

Verbindingen: tmax = 1 (seconde) × (Ik,1s / Ik")²
Transformatoren en smoorspoelen: tmax = 2 (seconden) × (Ik,2s / Imax)²

waarin:
   tmax Maximaal toelaatbare kortsluittijd

   Ik,1s Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde (verbindingen en kabels)

   Ik,2s Toelaatbare kortsluitstroom (LS-zijde) gedurende 2 seconden (transformatoren en
smoorspoelen)

   Ik" Maximaal optredende kortsluitstroom in de tak (max(Ik"1, Ik"2 ) )

   Imax Maximale doorgaande kortsluitstroom (transformatoren)

Asymmetrische kortsluitberekening en
Er kunnen naast symmetrische sluitingen (FFF) ook de volgende asymmetrische sluitingen worden berekend: fase
- aarde (FE), fase - fase (FF) en fase - fase - aarde (FFE).
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de methode van symmetrische componenten. Dit is
rekenmethodiek om in een driefasensysteem door middel van een transformatie gemakkelijker asymmetrische
belastingen te kunnen berekenen. Andere benamingen hiervoor zijn 0-1-2-componenten of Fortescue-
transformatie.

Het doel van deze transformatie is om van een gekoppeld driefasensysteem tot drie niet gekoppelde éénfase-
systemen te komen. De drie systemen zijn:

· het normale systeem (index 1); dit is een symmetrisch driefasenstelsel met normale fasevolgorde (120°
onderlinge faseverschuiving)

· het inverse systeem (index 2); dit is een symmetrisch driefasenstelsel met inverse fasevolgorde (-120°
onderlinge faseverschuiving)

· het homopolaire systeem (index 0); hier hebben de stromen en spanningen gelijke grootte en faseligging.

De impedantie van het normale systeem (Z1) kan worden gemeten met een voeding die bestaat uit een normaal

draaiend driefasenstelsel. Deze impedantie komt overeen met de normale bedrijfsimpedantie.

De inverse impedantie (Z2) kan worden gemeten met een voeding die bestaat uit een invers draaiend

driefasenstelsel. Voor alle statische netcomponenten komt deze overeen met de normale impedantie. Voor
asynchrone machines en tweepolige synchrone machines geldt echter dat Z2 ongeveer gelijk is aan Z1. Omdat

met betrekking tot de inverse impedantie IEC 60909 geen voorschrift kent, is in Vision Z2 = Z1 gehandhaafd

inclusief alle correctiefactoren.

Voor het berekenen van kortsluitingen met aardcontact wordt getoetst of geldt:

· voor kabels: R0>R1 en X0>0

· voor transformatoren: Z0>0.
Zo niet, wordt een waarschuwing gegenereerd.
De homopolaire impedantie (Z0) kan worden gemeten met een voeding die bestaat uit een homopolair stelsel.

Deze is met name voor kabelverbindingen moeilijk te achterhalen.

Aan de hand van deze methode van symmetrische componenten worden in Vision alle kortsluit- en fasestromen
berekend.

Onder voorwaarde dat Z2 = Z1 en arg(Z1) ongeveer gelijk aan arg(Z0) geldt voor de:
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· grootste kortsluitstromen dat de éénfasige kortsluitstroom (FE) groter is dan de symmetrische kortsluitstroom
(FFF) als geldt Z1 / Z0 > 1

· kleinste kortsluitstromen dat de éénfasige kortsluitstroom (FE) kleiner is dan de tweefasige kortsluitstroom
zonder aardcontact (FF) als geldt Z1/Z0 < 0,683

Zie voor meer informatie: http://www.phasetophase.nl/pdf/kortsluitberekeningen.pdf.

6.4.2 Power Station Unit

De Power Station Unit (PSU) wordt in de norm IEC 60909 anders behandeld dan een separate generator en een
transformator. Een combinatie van een synchrone generator en een machinetransformator wordt gezien als een
opwekeenheid. Generator en transformator worden dan gezamenlijk gemodelleerd. Vision herkent dit indien de
transformator een "step-up" transformator is. De berekening volgt de methode voor de on-load tap-changer.

Binnen de IEC-norm worden correctiefactoren voor de generatorimpedantie en de transformatorimpedantie
berekend. Deze wijze waarop deze correctiefactoren worden berekend is afhankelijk van de plaats van de
kortsluiting:

· aan de hoogspanningszijde van de step-up transformator, 

· aan de laagspanningszijde van de step-up transformator en aan de klemmen van de generator

· elders binnen de PSU

Een PSU wordt door Vision herkend aan de step-up-transformator. Dit is gespecificeerd via de checkbox "Step up
trafo" op het transformatortabblad "Aansluiting".

De methode wordt toegelicht aan de hand van het onderstaande diagram uit IEC-clause 4.2.1.3.

In bovenstaand figuur is transformator T de step-up transformator. 

http://www.phasetophase.nl/pdf/kortsluitberekeningen.pdf
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In verband met het automatisch herkennen van een combinatie generator/transformator als hart van een PSU,
moet de transformator als step-up-transformator zijn aangemerkt en moet de generator rechtstreeks op het LS-
knooppunt van de transformator zijn aangesloten.

IEC 60909 onderscheidt voor de PSU:

· kortsluitingen aan de hoogspanningszijde van de step-up-transformator (Q)

· kortsluitingen aan de laagspanningszijde van de step-up-transformator, zijnde het generatorknooppunt (F1)

· kortsluitingen aan de laagspanningszijde van de step-up-transformator, binnen de PSU, niet zijnde het
generatorknooppunt (F2 en F3)

Vision herkent deze situaties op de volgende manier:

· Indien de kortsluiting zich bevindt op het knooppunt aan de hoogspanningszijde van de step-up-
transformator, dan worden de correctiefactoren berekend volgens een kortsluiting op knooppunt Q. 

· Indien de kortsluiting zich bevindt op het knooppunt aan de laagspanningszijde van de step-up-transformator
en op dit knooppunt tevens een generator is aangesloten, dan worden de correctiefactoren berekend volgens
een kortsluiting op knooppunt F1.

· Indien de kortsluiting zich bevindt op een knooppunt waarvan de nominale spanning kleiner is dan of gelijk
aan de nominale spanning van het laagspanningsknooppunt van de step-up-transformator, dan wordt
geconcludeerd dat het storingsknooppunt zich binnen de PSU bevindt en worden de correctiefactoren berekend
volgens een kortsluiting op knooppunt F2 of F3.

· Indien de kortsluiting zich bevindt op een knooppunt waarvan de nominale spanning groter is dan de
nominale spanning van het laagspanningsknooppunt van de step-up- transformator, dan wordt geconcludeerd
dat het storingsknooppunt zich buiten de PSU bevindt en worden de correctiefactoren berekend volgens een
kortsluiting op knooppunt Q.

6.4.3 Berekening

Een IEC 60909-berekening wordt uitgevoerd voor de geselecteerde knooppunten en takken. De berekening kent
hierbij twee gevallen:

· er is slechts één knooppunt geselecteerd 

· meerdere objecten zijn geselecteerd.

Bij een IEC 60909-berekening wordt bij de presentatie van resultaten onderscheid gemaakt tussen een berekening
waarbij slechts één knooppunt geselecteerd is (single-node berekening) of meerdere objecten. In het geval dat
slechts één knooppunt geselecteerd is, worden alle in het netwerk optredende tak- en elementstromen berekend en
weergegeven die bijdragen tot de kortsluitstroom op het geselecteerde knooppunt (de partiële kortsluitstromen).
Vooraf aan een single-node berekening controleert Vision of bij parallelle transformatoren in het netwerk de
klokgetallen correct zijn. Bij onjuiste parallelschakeling geeft Vision een melding en wordt de berekening niet
uitgevoerd.

Een IEC 60909-berekening vindt als volgt plaats:

· selecteer de objecten, op welke plekken de kortsluitberekeningen moeten worden uitgevoerd.

· kies Berekenen | Basis | IEC 60909

· geef de sluitingsoort aan (symmetrisch/éénfase/tweefasen)

· geef de overige instellingen aan

· verlaat het formulier met OK.

Voor elk knooppunt wordt per sluitingsoort berekend:
symmetrisch Sk", Ik", Ip, Ib, Ik, Zi, R/X, Tdc en tmax

fase-fase Ik"a,b,c, Ip en tmax

fase-fase-aarde Ik"a,b,c, Ik"e en tmax

fase-aarde Ik"a,b,c, Ik"e, Ip, Z0i, R/Xa en tmax

Voor elke tak wordt per sluitingsoort berekend:
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symmetrisch tmax, Imax, Ik", Sk"

fase-fase tmax, Imax, Ik"a,b,c

fase-fase-aarde tmax, Imax, Ik"a,b,c

fase-aarde tmax, Imax, Ik"a,b,c

Er kan versneld worden gekozen voor een kortsluitberekening met de eerder aangegeven instellingen, door
gebruik te maken van de speedbutton. Ook met behulp van F9 wordt de laatst uitgevoerde berekening herhaald.

6.4.4 Resultaat

Netwerk
Na het uitvoeren van een IEC 60909-berekening worden resultaten volgens een View  weergegeven.
Alleen als een IEC 60909-berekening is uitgevoerd voor één geselecteerd knooppunt, kunnen in het netwerk alle
voedende tak- en elementstromen (partiële kortsluitstromen) worden vermeld. 

Kleurenindicatie
De knooppunten worden weergegeven met de kleur Hoog  indien Ip > Ik,dynamisch. 

De vermogenschakelaars worden weergegeven met de kleur Hoog  indien: Ip,knooppunt > Ik,dynamisch of  Ip,knooppunt >

Ik,maak of Ik",knooppunt > Ik,breek.

De kortsluitverklikkers worden weergegeven met de kleurindicatie Attentie  indien de kortsluitstroom groter is dan
de verklikkerstroom. 
De kleuren kunnen worden gedefinieerd in de Opties, bij Berekening  | Alg emeen. 

Achtereenvolgens zullen de mogelijkheden met het menu-item Resultaten worden toegelicht.

Alg emeen
Met Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt van alle knooppunten en takken waarvoor een IEC 60909-
berekening is uitgevoerd, een overzicht van de resultaten gegeven. De resultaten worden voor knooppunten en
takken in twee lijsten weergegeven.

Knooppunten
knooppunt
Unom
Sk"
Ik"
Ip
Zi
R/X

Naam van het knooppunt
Nominale spanning van het knooppunt

Subtransiënt kortsluitvermogen (Ik" * Ö3 * Unom)
Subtransiënte kortsluitstroom

Piekkortsluitstroom (kappa * Ö2 * Ik")
Netimpedantie op het knooppunt
R/X-verhouding op het knooppunt

Takken
naam
van
naar
soort
tmax
Ik">
Imax
Ik"<

Naam
Naam knooppunt
Naam knooppunt
Geeft aan of de tak een transformator is
Maximaal toelaatbare kortsluittijd
Maximaal optredende kortsluitstroom in de tak bij een sluiting nabij het "Van"-knooppunt
Maximale doorgaande kortsluitstroom LS-zijde (alleen vermeld bij transformatoren)
Maximaal optredende kortsluitstroom in de tak bij een sluiting nabij het "Naar"-knooppunt

Details
Met Berekenen | Resultaten | Details wordt van geselecteerde knooppunten en takken gedetailleerde informatie
weergegeven in een formulier.
Zijn meerdere knooppunten en/of takken geselecteerd, dan kunnen met Vorig e  en Volg ende  de overige
knooppunten en takken worden weergegeven.

78
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Als geen IEC 60909-berekening voor het knooppunt is uitgevoerd, ontbreekt het storingsymbool en wordt
uitsluitend Unom van het knooppunt vermeld.

Is een IEC 60909-berekening uitsluitend voor één knooppunt uitgevoerd, dan worden alle element- en takstromen
vermeld.

Als geen IEC 60909-berekening voor de tak is uitgevoerd, ontbreekt het storingssymbool.
Is een IEC 60909-berekening uitsluitend voor één knooppunt uitgevoerd, dan wordt de takstroom in A vermeld.

Bij transformatoren wordt ook de grootste doorgaande kortsluitstroom Imax (LS-zijde) vermeld. Imax kan kleiner

zijn dan Ik"> of Ik"<. Deze laatste stromen hebben dan ook betrekking op de aansluitkabels van de transformator.

Grafiek
Met Berekenen | Resultaten | Grafiek kunnen van geselecteerde knooppunten en takken Ik" en Ip in een

staafdiagram worden weergegeven. 
De knooppunten en takken in de grafiek worden gesorteerd zoals aangegeven. 
Aan het eind van de staaf staat de kortsluitstroom van het knooppunt of tak vermeld als Marks is aangevinkt. De
kleur wordt overgenomen van de actuele tekenkleur.
Indien een staafje van het staafdiagram wordt aangeklikt, wordt direct naar het betreffende object gesprongen in
de editor.

Exporteren
De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel. De export is in feite een rapportage van alle objecten, in
een vast formaat, op twee werkbladen: knooppunten en takken.

6.5 Storing sequentieel

6.5.1 Algemeen

Met de sequentiële storingsanalyse kunnen specifieke foutsituaties worden berekend en geanalyseerd.
In opeenvolgende sequenties kunnen meerdere fouten (in de vorm van een foutimpedantie) op zowel
knooppunten als in kabels, verbindingen en elementen worden aangebracht. Hiermee is het mogelijk om
meervoudige of "cross country" fouten te kunnen berekenen. Bij elke sequentie worden alle in het netwerk
optredende stromen en spanningen berekend. Behalve het maken van een fout is het ook mogelijk om de
schakelaar in een tak of element te openen.

In Vision wordt voor de sequentiële storingsanalyse gebruik gemaakt van de compensatiemethode. In
tegenstelling tot IEC (60)909, wordt het netwerk actief voorgesteld en zijn belastingen, capaciteiten van
verbindingen en shunts in het netwerk opgenomen.

In de volgende figuur is een eenvoudig Vision-netwerk weergegeven dat bestaat uit drie knooppunten. Knooppunt
K1 is verbonden met de netvoeding en knooppunt K3 bevat een belasting, een generator en een motor. Op
knooppunt K2 wordt een symmetrische storing verondersteld met een foutimpedantie Rf + jXf.

Netwerk in Vision met storing op knooppunt K1
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In Vision wordt voor de sequentiële storingsanalyse het netwerk uit deze figuur vervangen door het netwerk zoals
weergegeven in de volgende figuur.

Modellering van het netwerk voor de sequentiële storingsanalyse

Netvoeding, generator en motor zijn vervangen door een Norton-equivalent, waarbij is uitgegaan van een door
een loadflow bepaalde "pre-fault" spanning. Op welke wijze R en X van de objecten worden bepaald, staat
beschreven bij de objectbeschrijvingen.
Op knooppunt K2 is de symmetrische storing aangebracht in de vorm van een impedantie Rf + jXf.

Met de sequentiële storingsanalyse wordt de subtransiënte kortsluitstroom Ik" op elke aangegeven foutplaats

berekend. Daarnaast worden alle spanningen, tak- en elementstromen berekend. Stromen en spanningen kunnen
zowel complex als absoluut per fase (a, b, c) of per systeem (homopolair, normaal, invers) worden weergegeven.
De spanningen worden weergegeven als fasespanningen ten opzichte van de referentie.

Zie voor meer informatie: http://www.phasetophase.nl/pdf/kortsluitberekeningen.pdf.

6.5.2 Berekening

Met Berekenen | Basis | Storing  sequentieel kan een sequentiële storingsanalyse worden uitgevoerd. Voor
deze sequentiële storingsanalyse geldt:

· een sequentiële storingsanalyse begint altijd met Berekenen | Basis | Storing  sequentieel | Start (sequentie
0)

· een sequentie kan bestaan uit:
o het aanbrengen van een fout op een knooppunt
o het aanbrengen van een fout in een kabel of verbinding
o het aanbrengen van een fout in een element
o het openen van een schakelaar in een tak of element

Na elke sequentie worden alle knooppuntspanningen, tak- en elementstromen opnieuw berekend.

Achtereenvolgens zullen de mogelijkheden met het menu-item Berekenen | Basis | Storing  sequentieel
worden toegelicht.

Start
Met Berekenen | Basis | Storing  sequentieel | Start worden de "pre-fault"-fasespanningen van de
knooppunten voor de storingsanalyse berekend. Deze spanningen worden bepaald door het uitvoeren van een
loadflowberekening. De loadflow wordt uitgevoerd met 100 % belasting en opwekking. Transformatorregelingen
staan uit en shuntregelingen staan aan.
Ook wordt gecontroleerd of de klokgetallen van de transformatoren niet met elkaar in conflict zijn.
Na het starten komt het programma in de sequentie-mode. 

Foutimpedantie
Met Berekenen | Basis | Storing  sequentieel | Fout kan een fout worden aangebracht op een knooppunt, in
een tak of in een element. Daarbij kan een foutimpedantie worden aangegeven en bij kabels/verbindingen de

http://www.phasetophase.nl/pdf/kortsluitberekeningen.pdf
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foutafstand. De impedantie op de foutplaats bestaat uit een impedantie tussen de fasen onderling (Zff) en een
impedantie tussen fase en aarde (Zfa). De impedanties zijn:

· fase-aarde: Zfa tussen de betrokken fase en aarde

· fase-fase-aarde: Zff tussen de twee betrokken fasen en Zfa tussen de twee betrokken fasen en aarde

· fase-fase: Zff tussen de twee betrokken fasen

· symmetrisch: Zff tussen de fasen 

· symmetrisch-aarde: Zff tussen de fasen en Zfa tussen de fasen en aarde

Bij een fout in een element wordt deze in feite vóór het element gemaakt. Hierdoor kan de stroom door de
aansluitkabel en beveiliging bekeken worden. In de beveiligingsberekening wordt deze stroom toegepast ten
behoeve van de elementbeveiliging.
Bij een fout in een transformator wordt deze in feite in de aansluitkabel gemaakt. Als foutafstand zijn uitsluitend 0
en 100 % mogelijk.

Het aanbrengen van een fout vindt als volgt plaats:

· selecteer het knooppunt, de tak of het element waarin de fout moet worden aangebracht

· kies Berekenen | Basis | Storing  sequentieel | Fout

· kies de gewenste sluiting en geef eventueel een foutimpedantie aan en, in het geval van een fout in een tak, ook
de foutafstand

Open schakelaar
Met Berekenen | Basis | Storing  sequentieel | Open schakelaar kan een schakelaar in een tak of element
worden geopend. Hierbij kunnen de te openen fasen worden gekozen.
Het openen van een schakelaar vindt als volgt plaats:

· selecteer de tak of het element waarvan de schakelaar moet worden gekozen

· kies Berekenen | Basis | Storing  sequentieel | Open schakelaar

· kies de gewenste zijde, in het geval van een tak

· kies de te openen fase(n)

Een sequentiële storingsanalyse begint altijd met: Berekenen | Start | Storing  sequentieel | Start
Er kan versneld worden gekozen voor de startberekening, door gebruik te maken van de speedbutton of met
behulp van F9.

6.5.3 Resultaat

Bij sequentie 0 (Start) komen de resultaten overeen met de resultaten van de loadflow.
Hierbij worden de spanningen weergegeven als fasespanningen.
De resultaten worden weergegeven in het netwerk, in een overzicht, in detail en in een grafiek.

Netwerk
Na elke berekende sequentie van een sequentiële storingsanalyse worden resultaten volgens een View
weergegeven.
Achtereenvolgens zullen de mogelijkheden met het menu-item Resultaten worden toegelicht.

Overzicht
Met Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt een overzicht van de berekende sequenties gegeven.

Details
Met Berekenen | Resultaten | Details wordt van geselecteerde knooppunten, takken en elementen
gedetailleerde informatie weergegeven in een formulier.
Met de knop Grafiek wordt een vectordiagram getoond.
Met Weerg ave kan worden gekozen uit:

· polaire notatie van de drie fasen

· polaire notatie in het symmetrische componentensysteem

· complexe notatie van de drie fasen

78
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· complexe notatie in het symmetrische componentensysteem
Bij de takken en elementen wordt naast de stroomwaarden een pijltje afgebeeld dat de stroomrichting aangeeft.
Deze richting is op overeenkomstige wijze gedefinieerd als de richtingsgevoeligheid bij de stroombeveiliging
en distantiebeveiliging . De pijltjes geven alleen de stroomrichting aan op de plaats waar een
richtingsgevoelige stroombeveiliging zit. In onderstaand voorbeeld zijn twee richtingsgevoelige beveiligingen
aanwezig.

Grafiek
Met Berekenen | Resultaten | Grafiek kan van geselecteerde knooppunten, takken en elementen het minimum
van Umod a,b,c en de maximale stromen in een staafdiagram worden weergegeven. De knooppunten, takken en

elementen in de grafiek worden gesorteerd zoals aangegeven door de gebruiker. Indien een staafje van het
staafdiagram wordt aangeklikt, wordt direct naar het betreffende object gesprongen in de editor.
De resultaten kunnen worden vergeleken met de resultaten van een eerder uitgevoerde berekening, mits de
resultaten met Berekenen | Resultaten | Onthouden waren bewaard. Hiertoe moet het item Onthouden
worden aangevinkt.

Onthouden
Met Berekenen | Resultaten | Onthouden kunnen de resultaten van een berekening worden onthouden voor
een later vergelijk met de grafiek-functie.

Exporteren
De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel. De export is in feite een rapportage van alle objecten, in
een vast formaat, op drie werkbladen: knooppunten, takken en elementen.

6.5.4 Homopolaire test

Homopolaire test is equivalent aan Berekenen | Basis | Storing sequentieel | Start berekening, maar alle
netvoedingen in het net worden als homopolaire spanningsbronnen gemodelleerd. Normaal- en inversstelsels
worden in deze berekening genegeerd. 

228

237
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Het doel van de berekening is om de homopolaire impedantie van een transformator of een kabel te testen.
Spanningen en stromen in het net corresponderen met die bij de daadwerkelijke homopolaire test bemeten
kunnen worden. De equivalente homopolaire impedantie van het net (gezien vanuit het punt waarop de
netvoeding gekoppeld is) kan door het delen van de homopolaire spanning met de homopolaire stroom van
de netvoeding bepaald worden. 

6.6 Harmonischen

6.6.1 Algemeen

In alle elektriciteitsnetten komen hogere harmonischen voor als gevolg van niet-lineaire bronnen, zoals
gelijkrichters en converters. Analyse van het netwerk bij hogere frequenties maakt het mogelijk de vervorming van
de wisselstroom en -spanning als gevolg van deze bronnen te bestuderen.

De harmonischenmodule is gebaseerd op een symmetrisch driefasensysteem met driefasensymmetrische
harmonische bronnen. De harmonische veelvouden van 3 manifesteren zich alleen in het homopolaire systeem. 

Alle netcomponenten, zoals kabels, belastingen, motoren, condensatoren en spoelen, moeten voor hogere
frequenties gemodelleerd worden. De niet-lineaire bronnen kunnen gemodelleerd worden als stroominjecties, die
bij de belastingen kunnen worden gespecificeerd. Condensatorbanken kunnen opgenomen worden in zuigfilters,
waarvan de kenmerken moeten worden gespecificeerd.

Voor het analyseren van het gedrag van een net bij hogere frequenties zijn drie functies beschikbaar: de
harmonische loadflow, de berekening van het impedantiespectrum en de berekening van de propagatie van
toonfrequentsignalen. 

· Met de harmonische loadflow kan het gedrag van de geïnjecteerde harmonische stromen in het net en de
gevolgen voor de harmonische spanningen en de harmonische vervorming worden bestudeerd. 

· Met het impedantiespectrum kan worden geanalyseerd welke resonanties in het net te verwachten zijn. 

· Met de toonfrequentloadflow kan de verspreiding van toonfrequentsignalen door een netwerk geanalyseerd
worden.

6.6.2 Model

De modellering van netcomponenten voor afwijkende frequenties heeft met name gevolgen voor de takken en
elementen.

De harmonische stroominjectie vindt plaats via de belastingen.

De berekening vindt globaal in twee stappen plaats:

· eerst wordt een initiële loadflow uitgevoerd voor het vaststellen van de hoeken in het 50 Hz-systeem,

· vervolgens worden de berekeningen uitgevoerd aan het gelineariseerde model voor harmonische frequenties.

De voor harmonische frequenties gemodelleerde objecten zijn:

· Verbinding en kabel

· Transformator

· Driewikkelingstransformator

· Netvoeding

· Belasting

· Condensator

· Filter

· Spoel

· Synchrone generator en motor

· Asynchrone generator en motor
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Verbinding  en kabel
De verbinding en de kabel worden gemodelleerd met het model van de lange lijn (distributed parameter model). 

Waarin Zc de karakteristieke impedantie is en q de karakteristieke hoek:

Hierin is:

 R : weerstand in Ohm/km

 L : zelfinductie in H/km

 G : shuntweerstand in S/km

 C : capaciteit in F/km; als C niet is ingevuld, is de impedantie: Z(h)=R+jhX
 l : lengte in km

 h : harmonische ordenummer

 w : basishoekfrequentie

In de admittantiematrix worden opgenomen:

 y1 = y2 = Y1 / Ybase = Y1 × Zbase   [pu]

 y12 = Y12 / Ybase = Y12 × Zbase       [pu]

Voor andere langselementen, zoals smoorspoelen geldt:

Transformator
In de complexe overzetverhouding is de hoekverdraaiing door de schakelwijze en door een eventuele fasedraaiing
verwerkt. Het klokgetal is een geheel getal tussen 0 en 11. De fasedraaiing is in graden. Onderstaande afleiding
geldt voor een transformator met de trappenschakelaar aan de primaire zijde.
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De impedantie voor het normale systeem wordt als volgt bepaald:

Driewikkeling stransformator
De afleiding is analoog aan de afleiding voor de tweewikkelingtransformator. 

Netvoeding
De netvoeding wordt gemodelleerd met een vaste spanningsbron achter de kortsluitimpedantie. De reactantie
wordt bepaald door de inductie en de frequentie.

Belasting
De belasting is een combinatie van een harmonische bron en een harmonische impedantie. Er bestaan zeer veel
mogelijkheden om de belasting te modelleren. Het uiteindelijke model is afhankelijk van de soort individuele
belastingen (verlichting, motoren, etc). Voor de impedantie is gekozen voor een model dat geldt voor typisch
huishoudelijke (domestic) belastingen.

 Zbelasting(h) = R50 + jhX50

 Ybelasting(h) = 1 / Zbelasting(h)

Waarin:

De belasting wordt absoluut genomen, zodat bij levering dezelfde impedantie resulteert.
In het pu-systeem geldt:
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Bij de berekeningsinstellingen wordt gespecificeerd of de belastingsimpedantie is in- of uitgeschakeld in de
berekening. Niet meenemen van de belastingsimpedantie in de berekeningen levert voor hogere harmonischen
een "worst case" resultaat op. 

Condensator
De condensator is een shuntelement. De admittantie wordt vanuit de capaciteit bepaald. De geleiding wordt nul
verondersteld.

Passief filter
Van een condensator kan een R-L-C-filter worden gemaakt. In dat geval moeten de filterfrequentie en de
filterkwaliteit worden ingevoerd. De grootte van de condensator is gegeven op het eerste tabblad, in Mvar of in
 F. De weerstand en de inductie volgen uit de filterfrequentie en de kwaliteitsfactor.

Uitgangspunt is het reactieve vermogen van de condensator bij de nominale frequentie: Qc. De reactantie van de

condensator bij de basisfrequentie wordt als volgt berekend:

 

Hierin is hf het quotiënt van de filterfrequentie en de systeemfrequentie. 

De inductie van de spoel bij de basisfrequentie wordt als volgt berekend:

 

De weerstand van het filter wordt bepaald uit de gewenste kwaliteitsfactor q. Deze ligt doorgaans tussen 20 en 30.

 

Dan is de admittantie van het filter voor een harmonische frequentie met ordenummer h:

Actief filter
Een actief filter wordt gebruikt voor de compensatie van harmonische stromen in een bepaalde tak, element of
driewikkelingstransformator. Het actief filter kan bij de condensator worden gespecificeerd. In de tak waar de
compensatie van harmonische stromen gewenst is dient een meetveld geplaatst te worden. Dit meetveld moet
onder Meetveld gekozen worden uit de lijst van meetvelden. Het percentage van compensatie kan voor iedere
harmonische opgegeven worden. 100% betekent dat de stroom door het meetveld voor deze harmonische
volledig gecompenseerd wordt door het filter. Indien de totale RMS-stroom groter is dan de nominaalstroom van
het filter (parameter Inom ) dan wordt deze begrenst tot de nominaalstroom.  Het filter wordt nu met de Hoger

kleur gekleurd (de kleur is te definiëren via Opties).

Een actief filter wordt in Vision alleen voor de harmonische loadflow gebruikt. Eerst wordt er harmonische
loadflow zonder actief filter uitgevoerd. Op deze manier worden de harmonische stromen via een meetveld
zonder compensatie berekend. Daarna worden benodigde stroominjecties van het filter bepaald en wordt de
harmonische loadflow voor de tweede keer uitgevoerd. De resultaten zijn harmonische spanningen en stromen in
het net met de compensatie van het actieve filter.
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Spoel
De spoel is een shuntelement. De admittantie wordt vanuit de inductie bepaald. De geleiding wordt nul

verondersteld. Dan is de shuntadmittantie gelijk aan:

Synchrone g enerator en motor
De synchrone machine is voor de harmonischen een belasting. Het model is:

Hierin is rgen,50 gelijk aan de fictieve generatorweerstand, zoals ingevoerd ten behoeve van de

kortsluitstroomberekeningen. De reactantie xgen,50 is niet gelijk aan de verzadigde subtransiënte reactantie Xd"sat,

maar gelijk aan de gewone subtransiënte reactantie Xd". Hiermee moet bij de invoer rekening worden gehouden.

Asynchrone g enerator en motor
Van de asynchrone machine is de hoofdveldimpedantie verwaarloosd. Voorts wordt uitgegaan van
ervaringsgetallen, zoals de verhouding van de stator- en rotorweerstand:

Waarin:

 RM : totale motorweerstand met de rotor locked

 a : 0,45

 b : 0,55

Dan geldt voor de machine-impedantie voor harmonischen:

 Positieve systeem:

 Negatieve systeem:

En voorts:

6.6.3 Berekening

De harmonischenmodule geeft inzicht in het gedrag van de stromen en spanningen bij hogere frequenties in het
net. Hiervoor zijn drie functies beschikbaar: de harmonische loadflow, de berekening van het impedantiespectrum
en de berekening van de propagatie van toonfrequentsignalen. 

· Met de harmonische loadflow kan het gedrag van de geïnjecteerde harmonische stromen in het net en de
gevolgen voor de harmonische spanningen en de harmonische vervorming worden bestudeerd. 

· Met het impedantiespectrum kan worden geanalyseerd welke resonanties in het net te verwachten zijn. 

· Met de toonfrequent loadflow kan de verspreiding van toonfrequentsignalen door een netwerk geanalyseerd
worden.

Bij de berekening van de harmonische loadflow en het impedantiespectrum kan met "Belastingimpedantie
meenemen " gespecificeerd worden of de impedanties van alle belastingen in- of uitgeschakeld zijn.



310

Harmonische loadflow
De berekening vindt globaal in twee stappen plaats:

· eerst wordt een initiële loadflow uitgevoerd voor het vaststellen van de hoeken in het 50 Hz-systeem,

· vervolgens worden de berekeningen uitgevoerd aan het gelineariseerde model voor harmonische frequenties.

Bij de start van de berekening kan worden gespecificeerd of de harmonischen moeten worden getoetst aan een
norm of richtlijn voor maximale harmonische spanningen. Deze normen en richtlijnen zijn gedefinieerd in

Types.xlsx . 

De berekening maakt gebruik van de symmetrische componentenmethode. Onderstaand overzicht geeft de
relatie tussen componentnetwerk en harmonische:

· Normale component: h=3n-2 (1, 7, 13, 19,...)

· Inverse component: h=3n+2 (5, 11, 17, 23,...)

· Homopolaire component: h=3n (3, 9, 15, 21,...)

Niet-lineaire componenten zijn bronnen voor harmonische stromen in het net. Indien geen harmonische bronnen
in het net aanwezig zijn, wordt geen harmonische loadflow uitgevoerd. De niet-lineaire bronnen worden
gemodelleerd als stroominjecties, die bij de belastingen worden gespecificeerd. 

Als voorbeeld is hieronder de invoer afgebeeld van een gelijkrichter. De harmonische stromen nemen omgekeerd
evenredig af met het harmonische ordenummer.

I(h) = I50Hz  / h

De harmonische stromen zijn gedefinieerd als percentage van de nominale belastingstroom (bij nominale
spanning).

Alle injectiestromen worden geïnjecteerd met referentie tot de hoek in de basisloadflow (in het 50/60 Hz-systeem).
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De harmonische loadflow wordt berekend voor alle gedefinieerde stroominjecties.

LET OP: indien er geen pad naar aarde aanwezig is (een zwevend net), moeten de harmonische stromen die
met homopolaire component verbonden zijn (h = 3, 9, 15, 21, …),  naar nul gezet worden! Deze stromen
hebben in zo’n situatie geen pad om te lopen.

Impedantiespectrum
Met het impedantiespectrum kan worden geanalyseerd welke resonanties in het net te verwachten zijn. Hiermee
kunnen filters worden gedimensioneerd. De berekening maakt voor alle frequenties gebruik van het normale
componentnetwerk.

Het impedantiespectrum geeft informatie over de frequentieafhankelijkheid van de impedantie op een knooppunt.
De complexe impedantie wordt berekend voor alle frequenties tussen de startwaarde en de stopwaarde, die
ingevuld worden bij de berekeningsinstellingen. De stapgrootte bepaalt de hoeveelheid tussenpunten.

Het impedantiespectrum wordt berekend voor alle geselecteerde knooppunten. 

Toonfrequent
Met de toonfrequent loadflow kan de verspreiding van toonfrequentsignalen door een netwerk geanalyseerd
worden. Een of meerdere toonfrequentbronnen kunnen in het netwerk geplaatst worden. Een toonfrequentbron
wordt opgegeven bij het tabblad ‘Specials’ van een knooppuntformulier. De kenmerken zijn:

· Frequentie: frequentie van de toonfrequentzender (Hz)

· Spanning  : relatieve spanning van het toonfrequentsignaal ten opzichte van de nominale spanning (%)

· Hoek        : hoek van het toonfrequentsignaal ten opzichte van de loadflowspanning (graden)



312

De functie berekent de grootte van de toonfrequentspanning in het netwerk. De berekening maakt voor alle
frequenties gebruik van het normale componentnetwerk.
De resultaten worden grafisch en in tabelvorm gepresenteerd.

In de berekening kan naar keuze worden gewerkt met het standaard belastingsmodel of met een frequentie-
onafhankelijk belastingsmodel.

· In het standaard belastingsmodel is de reactantie lineair afhankelijk van de frequentie:

       Zbelasting(h) = R50 + jhX50

      met:
         R50, X50: Belastingsimpedantie bij nominale frequentie.

· In het frequentie-onafhankelijke belastingsmodel wordt de impedantie als volgt bepaald:

      ZTF = U2 / (KN × S)

       Zbelasting(h) = ZTF × ( cos(FN) + j sin(FN) )
      met:
         KN: Belastingsfactor, waarmee het vermogen van alle belastingen in het netwerk ten behoeve van de
toonfrequentberekening kan worden vergroot of verkleind
         FN: Belastingshoek, in graden (0 graden is zuiver reële impedantie, 90 graden is zuiver inductieve
belasting)
         U: loadflowspanning (kV)
         S: schijnbaar vermogen (MVA).

6.6.4 Resultaat

Harmonische loadflow

Het resultaat van de harmonische loadflow kan op drie manieren worden bekeken:

· in het one-line diagram

· in de details forms

· in een grafiek

Door de harmonische stroominjecties treden harmonische spanningen op in het netwerk. Deze harmonische
spanningen en de stromen worden voor elke frequentie uitgerekend. De harmonischen hebben invloed op de
RMS-waarde van de spanningen en de stromen. De RMS-waarden worden als volgt berekend:

Met: Vm : de effectieve waarde van de harmonische gekoppelde spanning.

Met: Im : de effectieve waarde van de harmonische stroom.

De Total Harmonic Distortion (THD) is een maat voor de totale harmonische vervuiling en kan berekend worden

voor zowel de spanningen als de stromen.
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One-line diag ram
Na de berekening worden de RMS-waarden van de spanningen en de Total Harmonic Distortion (THD) op de
knooppunten getoond. Van de takken worden de RMS-waarden van de stromen en de Total Harmonic Distortion
getoond.

Resultaten Details
In het details-form van een object worden afgedrukt:

· knooppunten: RMS-waarde en Total Harmonic Distortion (THD); na klikken op de Details -button:
o harmonische spanningen in V en als procentuele waarden ten opzichte van de nominale spanning van het

betreffende knooppunt

· takken: RMS-waarde en Total Harmonic Distortion (THD); na klikken op de Details -button:
o de harmonische stromen in A
o de retourstromen in A via het retourpad

· elementen: RMS-waarde en gemiddeld vermogen (Pav); na klikken op de Details -button:
o de harmonische stromen in A; bij belastingen is dit de harmonische belastingstroom, inclusief de

stroombijdrage van de eventuele harmonische bron

Retourpad is afhankelijk van de manier van aarding, bijvoorbeeld: 

· TT-stelsel: het retourpad bestaat uit serieschakeling van de aardeelektrodes (p.195 van ons boek)

· TN-stelsel: het retourpad bestaat uit de parallelschakeling van de nul- en de PE-geleider (p.199 van ons boek)

Grafiek
Van alle geselecteerde knooppunten worden de harmonische spanningen in een staafdiagram afgebeeld
(Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek). Indien bij de berekening was ingesteld dat rekening gehouden moest
worden met een norm, dan worden de maximale waarden van de norm zichtbaar gemaakt met driehoekvormige
symbolen.
Van geselecteerde takken en elementen worden de stromen getoond.
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Golfg rafiek
Via het resultatendetailformulier kan per object een golfgrafiek worden getoond na klikken op de Grafiek -knop.

Frequentiespectrum
Van alle geselecteerde knooppunten wordt het impedantiespectrum afgebeeld. Dit wordt alleen grafisch
weergegeven (Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek). Naar keuze wordt afgebeeld:

· R: de weerstand als functie van de frequentie

· X: de reactantie als functie van de frequentie

· Z: de absolute waarde van de impedantie als functie van de frequentie

· R&X: de weerstand en de reactantie als functie van de frequentie

· RX: de weerstand en de reactantie als meetkundige plaats in het complexe vlak
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Toonfrequent
De resultaten worden grafisch en in tabelvorm gepresenteerd. De grafische presentatiemogelijkheden zijn:

· Berekenen | Resultaten | Grafiek: signaalsterkte voor alle geselecteerde knooppunten

· Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek: signaalsterkte per frequentie voor alle geselecteerd knooppunten
(sorteren op naam, ID, tracé, resultaat)

· Rapport: tabel met detailgegevens over frequentie en signaalsterkte

Exporteren
De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel. De export is in feite een rapportage van alle objecten, in
een vast formaat, op drie werkbladen: knooppunten, takken en elementen.

6.7 Kosten

6.7.1 Algemeen

Het bepalen van kosten en het economisch kunnen vergelijken van netvarianten is niet eenvoudig. De berekende
kosten zijn vaak gebaseerd op geschatte parameters. Toch kan binnen redelijke grenzen een berekening worden
gemaakt van de te verwachten kosten. De module berekent de kosten voor netverliezen.

Netverlies
Netverlies bestaat uit energieverlies (kWh) en vermogensverlies (kW). De toekomstige kosten van het netverlies
kunnen worden terug gerekend naar het moment van investering (contante waarde). Deze waardering van het
netverlies over een bepaalde periode zal worden toegelicht.



316

In de volgende formules worden de volgende parameters gebruikt:
  Pv verlies bij maximale belasting (kW), exclusief nullastverlies transformatoren en kabels

  Pnul nullastverlies transformatoren en kabels (kW)

  Tb bedrijfstijd van de maximale belasting (h/jaar)

  Tv bedrijfstijd van het verlies (h/jaar)

  lf loadfactor voor de bepaling van de Tv (0.2 volgens Berry, 0.15 <= lf <= 0.3 volgens Epri)

  Dp kW-prijs (EUR/kW)

  De kWh-prijs (EUR/kWh)

  i reële rente (marktrente - inflatie) (%/jaar)

Energ iekosten
De energiekosten van de verliezen in het eerste jaar bedragen:

  Ekosten = Pv × Tv × De + Pnul × 8760 × De 

In Vision wordt Tv bepaald uit Tb volgens:

  Tv = lf × Tb + (1-lf ) × Tb² / 8760

zodat de energiekosten ook kunnen worden weergeven als:

[1] Ekosten = Pv × (lf × Tb + (1-lf ) × Tb² / 8760) × De + Pnul × 8760 × De 

Vermog enskosten
De vermogenskosten van de verliezen in het eerste jaar bedragen:

[2] Ekosten = Pv × Dp + Pnul × Dp 

Totale verlieskosten
De totale verlieskosten in het eerste jaar bedragen:

[1]+[2] Ekosten = Pv × ((lf × Tb + (1 - lf ) × Tb² / 8760) × De + Dp ) + Pnul × (8760 × De + Dp )

Als deze kosten worden betaald aan het eind van het jaar dan is hiervan de contante waarde:

[3] Ekosten = { Pv × ((lf × Tb + (1 - lf ) × Tb² / 8760) × De + Dp ) + Pnul × (8760 × De + Dp ) } / (1+i/100)

De belastinggroei wordt in de berekening meegenomen.

6.7.2 Berekening

Een kostenberekening vindt als volgt plaats:

· stel het eindjaar in bij Start | Tijd | Jaar.

· kies Berekenen | Kosten

Er zijn geen instellingen voor deze berekening.

6.7.3 Resultaat

Berekening
Met Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt van een overzicht van de resultaten gegeven. 

Details
Met Berekenen | Resultaten | Details wordt van geselecteerde takken gedetailleerde informatie weergegeven in
een form. Zijn meerdere objecten geselecteerd, dan kunnen met Vorige en Volgende de overige objecten worden
weergegeven.
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Grafiek
Met Berekenen | Resultaten | Grafiek kunnen van geselecteerde takken de verlieskosten over de totale periode
worden weergegeven.

6.8 Betrouwbaarheid

6.8.1 Algemeen

De betrouwbaarheidsmodule is geschikt om de betrouwbaarheidskengetallen te berekenen van veel voorkomende
vermaasde en radiaal bedreven MS-net configuraties. 

Het programma houdt rekening met:

· eerste orde fouten (enkele fout aan een object)

· eerste orde fout + weigeren beveiliging

· common-cause-fouten

· onderhoud + fout, indien onderhoud alleen niet leidt tot het niet-beschikbaar zijn van opwekking of belasting

Uitgangspunten voor de betrouwbaarheidsmodule zijn:

· aan alle objecten kan een faalfrequentie worden toegekend

· voor elk object, waarvan een faalfrequentie is opgegeven, wordt een fout gesimuleerd

· elke fout leidt tot afschakeling van alle gezamenlijk beveiligde objecten

· bij elke afschakeling wordt de elektriciteitslevering bij voorkeur door schakelhandelingen hersteld; indien dit
niet mogelijk is door noodstroomvoorziening, afbreken onderhoud of reparatie

· het is mogelijk common-cause-fouten mee te nemen

· gelijktijdig onafhankelijk falen is verwaarloosd

· onderhoud in vermaasd bedreven netten wordt meegenomen

· het programma berekent voor elk object: niet-beschikbaarheidsfrequentie (F), niet-beschikbaarheidsduur (D),
kans op niet-beschikbaarheid (P) en niet geleverde energie (NGE)

De betrouwbaarheidsberekening is opgedeeld in het faalproces  en het herstelproces . Beide processen zijn
beschreven in de paragraaf over de modellering .

Enkele belangrijke begrippen  zijn opgenomen in de volgende paragraaf.

6.8.2 Begrippen

Bij betrouwbaarheidsberekeningen wordt internationaal een aantal vaste begrippen en bijbehorende symbolen
gehanteerd. Volledigheidshalve worden enkele veelgebruikte begrippen kort weergegeven.

Invoerg eg evens objecten
Voor het uitvoeren van betrouwbaarheidsberekeningen moeten de faalgegevens van de diverse objecten bekend
zijn. Hiervoor gebruikt men:

· faalfrequentie : het gemiddelde aantal malen per jaar dat het object faalt

· reparatieduur : de gemiddelde duur in minuten van de reparatie of eventuele vervanging van het object als dit
gefaald heeft

· weigerkans : de kans dat een vermogenschakelaar of smeltpatroon weigert uit te schakelen in geval van een
storing.

· onderhoudsfrequentie: het gemiddelde aantal malen per jaar dat het object in onderhoud is

· onderhoudsduur: de gemiddelde duur van het onderhoud

· onderhoudsafbreekduur: de gemiddelde tijdsduur dat onderhoud aan een specifieke object afgebroken kan
worden in geval van een calamiteit
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Resultaten
De resultaten na berekening zijn:

· F: niet-beschikbaarheidsfrequentie of onderbrekingsfrequentie: het gemiddelde aantal malen per jaar dat een
object niet-beschikbaar is of een afnemer niet van energie kan worden voorzien als gevolg van één of meerdere
storingen 

· D: niet-beschikbaarheidsduur of gemiddelde onderbrekingsduur: het gemiddeld aantal minuten dat een object
per gebeurtenis niet-beschikbaar is of de energie niet geleverd kan worden als gevolg van één of meerdere
storingen

· P: niet-beschikbaarheidsduur per jaar of onderbrekingsverwachting: de gemiddelde tijd per jaar dat een object
niet-beschikbaar is of de energie niet geleverd kan worden als gevolg van één of meerdere storingen 

· P: niet-beschikbaarheidskans of onderbrekingskans: gelijk aan voorgaande, echter uitgedrukt in procenten,
waarbij 'min per jaar' is omgerekend naar een eenheidsloze factor

· NGE: niet-geleverde-energie: gemiddelde hoeveelheid energie per jaar dat een element, als gevolg van
storingen, niet kan leveren of afnemen

· P*GV: grootverbruikerstoringsminuten: product van niet-beschikbaarheidsduur (of onderbrekingsverwachting)
en het aantal grootverbruikers

· P*RV: royaalverbruikerstoringsminuten: product van niet-beschikbaarheidsduur (of onderbrekingsverwachting)
en het aantal royaalverbruikers

· P*KV: kleinverbruikerstoringsminuten: product van niet-beschikbaarheidsduur (of onderbrekingsverwachting)
en het aantal kleinverbruikers

Niet-beschikbaarheid
De term niet-beschikbaarheid wordt gedefinieerd als het deel van de tijd dat een object onvoorzien niet-
beschikbaar is. De invloed van voorziene niet-beschikbaarheid (bijvoorbeeld een object die ten gevolge van
preventief onderhoud uit bedrijf is) wordt niet meegenomen. De invloed van preventief onderhoud op de niet-
beschikbaarheid is wel aanwezig in combinatie met faalgebeurtenissen die ontstaan tijdens preventief onderhoud.

Groepen
Een groep is een verzameling objecten die beveiligd wordt door één en dezelfde beveiliging (vermogenschakelaar
of smeltpatroon) of die begrensd worden door netopeningen. Falen van één van de objecten in de groep leidt tot
uitschakeling van de gehele groep. Zie ook: Groep .

Enkele fout
Elke fout wordt beschouwd als één gebeurtenis. Tijdens de herstelactie van een fout kunnen geen andere fouten
optreden in overige objecten, met uitzondering van de hierna te behandelen dubbele fouten. Het falen van een
object leidt in het algemeen tot het afschakelen van de gehele groep door selectief uitschakelen van de
beveiliging.

Falen vermog enschakelaars
De betrouwbaarheidsmodule houdt op twee manieren rekening met het falen van vermogenschakelaars, te weten:

· een sluiting in een vermogenschakelaar (falen)

· het weigeren van een vermogenschakelaar tijdens een fout op een object (weigeren).
Indien een vermogenschakelaar weigert, wordt zijn functie overgenomen door een andere vermogenschakelaar of
smeltveiligheid. In dat geval wordt er niet meer selectief afgeschakeld.

Common-cause-fouten
Een common-cause-fout, een dubbele fout met gemeenschappelijke oorzaak, resulteert in het gelijktijdig falen
van twee of meer objecten, bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden. Een common-cause-fout wordt beschouwd als
één gebeurtenis die wordt gekenmerkt door een faalfrequentie waarmee de twee of meer objecten gelijktijdig
falen. Er treedt geen nieuwe fout op tot dat de gefaalde objecten hersteld zijn.

Preventief onderhoud
Indien onderhoud wordt uitgevoerd aan een object, zal de gehele groep uit bedrijf worden genomen, zodat aan
alle objecten in deze groep onderhoud kan worden gepleegd. Gelijktijdig met het onderhoud wordt er vanuit
gegaan dat onderhoud wordt gepleegd aan schakelende objecten. Het is daarom niet noodzakelijk
onderhoudsgegevens van schakelende objecten separaat in te voeren.
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6.8.3 Modellering

De modellering voor de betrouwbaarheidsberekeningen is in twee delen op te splitsen. Als eerste het faalproces en
vervolgens de storingsafhandeling. 

Faalproces
Een object kan defect raken door interne oorzaak (veroudering, doorslag) of door een externe oorzaak (meestal
graafwerkzaamheden). Het falen van een object leidt in het algemeen tot het afschakelen van de gehele groep
(zie: begrippen ) door selectief uitschakelen van de beveiliging. Uitgangspunt is dat de beveiliging altijd
selectief is ingesteld. Ook wordt de invloed van het falen van deze groep op de overige groepen berekend.

De betrouwbaarheidsmodule kent de mogelijkheid dat twee objecten door een gemeenschappelijke oorzaak
(comon cause) falen. Dit is bijvoorbeeld het geval als twee kabels tegelijkertijd worden beschadigd door een
graafmachine. Deze mogelijkheid moet per geval bij de invoer worden aangegeven (zie: invoergegevens ). De
mogelijkheid dat twee of meer objecten onafhankelijk van elkaar falen wordt buiten beschouwing gelaten.

In een vermaasd net of bij parallelle kabels kiest de stroom, in geval van afschakeling van een object, een
alternatief pad. In dat geval kan in een andere object in dat alternatieve pad een overbelasting optreden. Door zo
een overbelasting kan een andere groep afgeschakeld worden. De waarde, tot welke de gebruiker een
overbelasting toestaat, is een invoerparameter in de opties (zie: invoergegevens ).

De betrouwbaarheidsmodule gaat ervan uit dat de beveiliging selectief is. Het is dus voor een
betrouwbaarheidsberekening niet nodig de karakteristieken van de beveiligingen in te stellen. De functie van de
beveiliging is een gestoorde object tijdig af te schakelen. Het programma houdt rekening met de mogelijkheid
dat vermogenschakelaars en smeltpatronen kunnen falen. Deze objecten kunnen actief falen (kortsluiting
veroorzaken) en passief falen (weigeren een fout af te schakelen). Indien een beveiliging weigert af te schakelen,
wordt zijn functie overgenomen door een andere vermogenschakelaar of smeltpatroon. In dat geval wordt er niet
meer selectief afgeschakeld. Het weigeren van de beveiligingen kan optioneel in de berekening worden
meegenomen.

Het faalproces gaat als volgt:

· een object faalt

· de betreffende groep wordt afgeschakeld

· groepen met overbelasting worden afgeschakeld.

· de faalfrequentie van het gestoorde object wordt gesommeerd bij de niet-beschikbaarheidsfrequentie van alle
objecten in de geïsoleerde groepen.

Nadat alle objecten, common cause combinaties en weigerende schakelaars aan de beurt geweest zijn, is de
onderbrekingsfrequentie in het net bepaald. 
De tijdsduur dat de diverse objecten niet-beschikbaar zijn, wordt vervolgens bepaald tijdens de
storingsafhandeling.

Storing safhandeling
De tijdsduur dat de diverse objecten niet-beschikbaar zijn en de levering onderbroken is, wordt bepaald in de
storingsafhandeling. Voorwaarde voor de werking van het algoritme is dat alle scheiders en schakelaars in het
netmodel gemodelleerd zijn. 
Aangezien alleen de betrouwbaarheid van de levering van de gebruikers van belang is, is het voldoende de
tijdsduur uit te rekenen voor een willekeurige nettopologie die redelijkerwijs tot herstel van de levering leidt. De
herstelde netsituatie wordt niet aan de gebruiker getoond.

Globaal gezien leiden alle storingen tot een zelfde herstelproces. De uiteindelijke manier van herstellen is onder
andere sterk afhankelijk van de netconfiguratie. Het herstelproces ziet er in het algemeen als volgt uit:
A. signaleren storing
B. globaal lokaliseren fout
C. op afstand isoleren
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D. op afstand wederinschakelen
E. op afstand omschakelen
F. inschakelen storingsploeg
G. lokaliseren fout
H. isoleren fout
I. nogmaals op afstand wederinschakelen
J. nogmaals op afstand omschakelen
K. wederinschakelen
L. omschakelen
M. noodstroom, repareren of onderhoud afbreken

Sig naleren storing
De tijdsduur tussen het optreden van de storing en het in werking treden van het herstelproces. Als de faalgroep
knooppunten, beveiligingen en kortsluitverklikkers bevat die voorzien zijn van verremelding, wordt de korte tijd
gebruikt; zo niet, de lange tijd.

Globaal lokaliseren fout
Bij verremelding is de globale lokatie meteen bekend.

Op afstand isoleren
Op afstand bedienbare schakelaars in de buurt van het foutobject worden uitgeschakeld.

Op afstand wederinschakelen
Op afstand bedienbare vermogenschakelaars die door de beveiliging waren uitgeschakeld, worden weer
ingeschakeld, mits ze niet isolerend zijn.

Op afstand omschakelen
Op afstand bedienbare netopeningen worden geprobeerd te sluiten.

Inschakelen storing sploeg
De tijdsduur die gemoeid is met het ter plekke zijn van de storingsploeg. Dit is een vaste tijd, onafhankelijk van
het net.

Lokaliseren fout
Nadat de storingsploeg gereed is, begint het zoeken van de fout begint. Voor het vaststellen van de verwachte
duur voor de foutlokalisatie kan uitgegaan worden van een gemiddelde duur, onafhankelijk van het net. Indien de
faalgroep knooppunten bevat die voorzien zijn van verremelding (bijvoorbeeld op afstand uitleesbare
storingsverklikkers), wordt de korte tijd gebruikt; zo niet, de lange tijd. Ook kan uitgegaan worden van een
specifieke zoekstrategie. Hiervoor kunnen de strategieën “sequentieel zoeken” en “binair zoeken” worden
aangevinkt. In beide gevallen is de duur voor het zoeken naar de fout wel afhankelijk van het aantal getroffen
stations, die maximaal onderzocht moeten worden. Indien overal in de groep verremelding aanwezig is, geldt de
korte tijd.

Isoleren fout
Nadat de foutplaats is gevonden, wordt deze geïsoleerd door de aangrenzende scheiders/schakelaars uit te
schakelen.

Nog maals op afstand wederinschakelen
Op afstand bedienbare vermogenschakelaars die door de beveiliging waren uitgeschakeld, worden weer
ingeschakeld.

Nog maals op afstand omschakelen
Op afstand bedienbare netopeningen worden geprobeerd te sluiten.

Wederinschakelen
Vermogenschakelaars en smeltveiligheden worden weer ingeschakeld. Er mag hierbij in het gehele net geen
overbelasting ontstaan. Bij overbelasting wordt geprobeerd zoveel mogelijk schakelaars te sluiten. Ook



321

dubbelrailsystemen worden in deze fase behandeld. De dwarskoppeling kan worden gesloten of de velden worden
overgeschakeld op de andere rail.

Omschakelen
Normaal open staande netopeningen worden geprobeerd te sluiten, wederom zonder dat overbelasting ontstaat.
Bij overbelasting wordt geprobeerd zoveel mogelijk netopeningen te sluiten. 

Noodstroom
Als noodstroom sneller is dan repareren of onderhoud afbreken, wordt deze voorziening ingezet. Het niet-
beschikbare vermogen wordt gesommeerd en indien deze som kleiner is dan het maximale
noodstroomvermogen, worden alle niet-beschikbare objecten hersteld.

Onderhoud afbreken
Als onderhoud afbreken sneller is dan repareren, wordt dit toegepast.

Repareren
Alle overige niet-beschikbare objecten worden hersteld door reparatie.

De totale herstelduur
De totale herstelduur wordt bepaald door diverse tijden van de stappen op te tellen van de stappen.
De tijden die gemoeid zijn met bovenstaande stappen, zijn gedefinieerd bij
Opties | Berekening  | Betrouwbaarheid. 

6.8.4 Invoergegevens

De invoergegevens voor betrouwbaarheidsberekeningen zijn in twee gedeeltes op te delen: de algemene
invoergegevens en de objectgebonden invoergegevens. 

Alg emene invoerg eg evens
De algemene invoergegevens hebben voornamelijk betrekking op het herstelproces. Deze instellingen zijn niet
objectgebonden en zijn daarom opgenomen in de berekeningsopties. Het invoeren gaat als volgt:

· Kies Toepassing smenu | Opties.

· Selecteer het tabblad Berekening , selecteer vervolgens het sub-tabblad Betrouwbaarheid.

· Vul de gegevens in (zie onderstaande tabel)

· Kies OK om de gegevens op te slaan of Annuleren om de oude waarden te behouden.

Parameter Eenheid Omschrijving
Signaleren fout  Tijdsduur voor het signaleren van een fout bij:
   kort min    online alarmering van een storing
   lang min    alarmering door meldingen van klanten
Inschakelen storingsploeg  Tijdsduur tussen inschakelen storingsploeg en het ter plekke zijn
Lokaliseren fout min Tijdsduur voor het lokaliseren van de gestoorde (kabel)sectie bij:
   kort min    toepassing van foutplaatlokalisatie (vaste tijd)
   lang min    niet geautomatiseerd zoekproces (vaste tijd)
   sequentieel zoeken min    sequentieel zoeken (tijd afhankelijk van het aantal stations)
   binair zoeken min    binair zoeken (tijd afhankelijk van het aantal stations)
Isoleren fout  Tijdsduur voor het isoleren van de gestoorde sectie bij:
   kort min    afstandgestuurd schakelen
   lang min    handbediende schakelhandelingen
Inschakelen/omschakelen  Tijdsduur voor schakelhandelingen voor het herstellen van de levering bij:
   kort min    afstandgestuurd schakelen
   lang min    handbediende schakelhandelingen
   geen loadflow ja/nee    geen controle schakelhandelingen met loadflowberekening 
Noodstroomvoorziening min Tijdsduur voor het inschakelen van noodstroomvoorziening
   met maximaal kVA    maximaal vermogen van de noodstroomvoorziening
   voor maximaal kV    maximale nominale spanning van de noodstroomvoorziening
   

Sig naleren fout
De korte tijd wordt gebruikt als er bij de afschakelende schakelaars een verregemelde vermogenschakelaar zit of
als het falende knooppunt een verregemelde kortsluitverklikker bevat
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Lokaliseren van de fout
Als er zich in de falende groep geen knooppunten zonder verregemelde kortsluitverklikkers bevinden, wordt de
korte tijd gebruikt.

Bij het lokaliseren van de fout is het ook nog mogelijk om een zoekstrategie op te geven. Elke strategie heeft zijn
eigen lange tijden. De tijden zijn gebaseerd op een aantal stations. Alleen voor de gekozen strategie hoeft de
tijdsduur te worden ingevuld.
Sequentieel:
Bij het sequentieel zoeken wordt één voor één de stations afgegaan op zoek naar de fout, hierbij dient een
gemiddelde tijd te worden opgegeven en het aantal stations waarvoor dit gemiddelde geldt. Wanneer
bijvoorbeeld een gemiddelde tijd van 60 minuten wordt aangegeven voor een vijftal stations, dan zal in een groep
van tien stations de berekende tijd variëren tussen de 12 minuten (fout op eerste station) en 120 minuten (fout op
laatste station).
Binair:
Bij het binair zoeken wordt eerst het middelste station van de streng bekeken, vervolgens in het midden van helft
van de streng, enzovoort. Zo wordt het zoekgebied verkleind tot de fout is gevonden. De benodigde tijd om de
fout te zoeken is hier dus logaritmisch afhankelijk van het aantal stations. Ook hier is het nodig om de
gemiddelde tijd voor een bepaald aantal stations op te geven (vanuit eigen ervaring). 

Isoleren van de fout
Als alle isolerende schakelaars afstandbediend zijn, wordt de korte tijd gebruikt.

Inschakelen of omschakelen
Voor het inschakelen (inschakelen van een geopende beveiligingsschakelaar): als alle weer inschakelende
schakelaars afstandbediend zijn, wordt de korte tijd gebruikt. 
Voor het omschakelen (sluiten van een netopening): als alle omschakelende schakelaars afstandbediend zijn,
wordt de korte tijd gebruikt.

Noodstroomvoorziening  
De noodstroomvoorziening kan elementen (belastingen, transformatorbelastingen) weer van elektriciteit
voorzien, voor zover het gevraagde vermogen het maximale vermogen niet overschrijdt en voor zover de
nominale spanning van het element niet groter is dan de maximale nominale spanning van de
noodstroomvoorziening. Indien de noodstromvoorziening niet toereikend is, wordt gekozen voor reparatie of
afbreken onderhoud. De levering op knooppunten en netgedeelten kan niet door een noodstroomvoorziening
worden hersteld.

Objectg ebonden invoerg eg evens
Bij ieder object in het net moeten de gegevens over de betrouwbaarheid en de schakelaars worden opgegeven.
Deze gegevens zijn over de Betrouwbaarheid tabbladen van takken, elementen en schakelaars verdeeld. Het
tabblad Betrouwbaarheid bevat de faal-, reparatie- en onderhoudsgegevens. Bij enkele objecten kunnen ook
extra gegevens worden opgegeven. De specifieke gegevens betreffen:

· kabel: gegevens over de moffen (aantal moffen en faalfrequentie van één mof);

· schakelaar: aanwezigheid van een kortsluitverklikker en/of verremelding.

Parameter Knooppunt Element Kabel Link, Verbinding ,
Transformator 

Vermogen-
schakelaar

Lastschakelaar

Faalfrequentie X X X X X X
Reparatieduur X X X X X X
Weigerkans     X  
Onderhoudsfrequentie X X X X X
Onderhoudsduur X X X X X
Onderhoudsafbreekduur X X X X X
Verremelding status X    X  
Afstandsbediening     X X
Moffen aantal   X    
Moffen faalfrequentie   X    

Voor een beschrijving, zie: Begrippen .317



323

Tip
In een nieuw of bestaand netwerkbestand zijn vaak nog geen betrouwbaarheidsgegevens ingevoerd. Deze
gegevens zijn statistisch en zijn voor veel objecten gelijk. Daarom hoeven deze gegevens niet voor ieder object
individueel te worden ingevoerd. De betrouwbaarheidsgegevens kunnen voor meerdere objecten tegelijk worden
ingevoerd met Start | Bewerken | Collectief.

Common-cause-fouten
Tenslotte kunnen voor twee of meer objecten ook nog faalgegevens voor common-cause-fouten worden
opgegeven. Dit gaat als volgt:

· Selecteer de objecten die gelijktijdig zullen falen.

· Kies functie Invoeg en | Diversen | Selectie…

· In het geval van common-cause-fouten dient de naam van een selectie aan een speciale conventie te voldoen.
Deze is als volgt:

· common <faalfrequentie> <reparatieduur>  [<naam>]

· dus wanneer voor twee kabels een common-cause faalfrequentie [/jaar] geldt van 0.0001 en een reparatieduur
[minuten] van 480 minuten (=8 uur) dan wordt de naam van de selectie als volgt:

· common 0.0001 480

· Indien de ruimte dit toelaat, is optioneel nog een kleine unieke toevoeging op te geven, om deze selectie van
andere selecties te kunnen onderscheiden (maximum aantal karakters voor het geheel is 20).

· Kies OK om de gegevens op te slaan.

6.8.5 Berekening

Wanneer alle betrouwbaarheidsgegevens zijn ingevoerd, kan de berekening gestart worden. Dit gaat als volgt:

· Kies Berekenen | Betrouwbaarheid.

· Indien gewenst, geef op of het weigeren van schakelaars moet worden meegenomen. Dit houdt in dat er
rekening wordt gehouden met een kans dat een schakelaar niet opent terwijl er een fout in het net is
opgetreden.

· Indien gewenst, geef op of common-cause-fouten moeten worden meegenomen. Een common-cause-fout is
een dubbele fout met een gemeenschappelijke oorzaak die zorgt voor het gelijktijdig falen van de twee of meer
objecten. Hiervoor dienen selecties gemaakt te zijn (zie: Invoergegevens ).

· Indien gewenst, geef op of onderhoud moet worden meegenomen. 

· Kies OK om de berekening te starten.

Wanneer het rekenen start, kan de voortgang worden gevolgd door de voortgangsbalk. Wanneer één van de
opties (weigeren schakelaars, common-cause-fouten, onderhoud) wordt meegenomen, wordt de rekentijd langer.
Hetzelfde geldt voor vermaasd bedreven netten. Ook dan kan de rekentijd langer worden. Een manier om de
berekening te versnellen is de optie Geen loadflow aan te vinken in in de Opties , bij
Berekening  | Betrouwbaarheid. 

De berekening kan worden onderbroken door het kruisje in het voortgangsformulier, rechtsboven in de titelbalk,
aan te klikken.

6.8.6 Resultaten

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het one-line diagram

· in Berekenen | Resultaten | Overzicht

· in Berekenen | Resultaten | Details

· in Berekenen | Resultaten | Grafiek

· in Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek

One-line diag ram
Naast een object worden volgende betrouwbaarheidsresultaten vermeld:

· F: … /jaar
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· D: … min (berekend als P/F)

· P: … min/jaar  

· P: … % (berekend uit P met 1/(60x24x365) als min/jaar en keer 100%)

Naast ieder element wordt de Niet Geleverde Energie weergegeven:

· NGE: … kWh/jaar (vermogen van een object x P/100)

Naast iedere (transformator)belasting worden de storingsverbruikersminuten weergegeven:

· P*GV: ... min/jaar (P x aantal grootverbruikers)

· P*RV: ... min/jaar (P x aantal royaalverbruikers)

· P*KV: ... min/jaar (P x aantal kleinverbruikers)

Berekenen | Resultaten | Overzicht
In dit overzicht zijn gemiddelde betrouwbaarheidsresultaten per objectsoort te zien. Dit zowel voor het gehele net
als voor het geselecteerde gedeelte.

Berekenen | Resultaten | Details
Voor het geselecteerde object is afgebeeld:

· Naam

· Betrouwbaarheidsresultaten
Na op 'Details'  te hebben geklikt, verschijnt een tabel met hierin opgenomen:

· Falend object dat invloed heeft op niet-beschikbaarheid van geselecteerde object

· Eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld de vermelding dat het hier de invloed van een weigerende schakelaar
betreft.

· F: niet-beschikbaarheidsfrequentie [/jaar]

· D: niet-beschikbaarheidsduur per gebeurtenis [min]

· P: niet-beschikbaarheidskans [min/jaar] en [%]

· Fase: de actie die leidt ot herstel van de levering (inschakelen/omschakelen/noodstroom/reparatie)

· D (Tsig + Tsp + Tlok + Tiso + Tins + Toms + Tnr): samenstelling van de individuele hersteltijden die leiden tot
de berekende D [min]. Hierin zijn:

Tsig  : tijdsduur voor het signaleren van de fout
Tsp   : tijdsduur voor het inschakelen van de storingsploeg
Tlok  : tijdsduur voor het lokaliseren van de fout
Tiso  : tijdsduur voor het isoleren van de fout
Tins  : tijdsduur voor het inschakelen voor het herstel
Toms: tijdsduur voor het omschakelen voor het herstel
Tnr   : tijdsduur voor noodstroomvoorziening of voor reparatie

· Onder de tabel staan de totalen van F en P

Met deze gegevens is de grootste oorzaak van de niet-beschikbaarheidsfrequentie of de niet-
beschikbaarheidsduur eenvoudig te achterhalen.

Selecteren | Groep
Een groep kan worden geselecteerd voor nadere analyse. Dit kan door één object uit de gewenste groep te
selecteren en vervolgens te kiezen: Selecteren | Groep.

Berekenen | Resultaten | Opslaan
Met Berekenen | Resultaten | Opslaan kunnen de resultaten van een berekening worden opgeslagen voor een
latere vergelijking met de grafiek-functie.

Berekenen | Resultaten | Grafiek
Van geselecteerde objecten kunnen de betrouwbaarheidsresultaten F, D of P in een staafdiagram worden
weergegeven. Het soort betrouwbaarheidsresultaat kan worden geselecteerd met de selectiebox. De objecten in de
grafiek worden gesorteerd zoals aangegeven door de gebruiker. Indien een staafje van het staafdiagram wordt
aangeklikt, wordt direct naar het betreffende object gesprongen in de editor.
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De resultaten kunnen worden vergeleken met de resultaten van een eerder uitgevoerde berekening, mits de
resultaten met Berekenen | Resultaten | Opslaan waren bewaard. Hiertoe moet de item Opg eslag en worden
aangevinkt.

Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek
Deze grafiekmogelijkheid is een krachtig instrument om in één keer een beeld te krijgen van de zwakke plekken in
een net. De grafiek toont van alle geselecteerde objecten de niet-beschikbaarheidsduur D (min) als functie van de
niet-beschikbaarheidsfrequentie F (/jaar). Direct vallen objecten op met een hoge niet-beschikbaarheidsduur,
hoge niet-beschikbaarheidsfrequentie of beide. 

Berekenen | Resultaten | Exporteren
De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel. De export is in feite een rapportage van alle objecten, in
een vast formaat, op drie werkbladen: knooppunten, takken en elementen.

6.9 Beveiliging

6.9.1 Algemeen

De beveiligingsmodule geeft inzicht in het gedrag van de beveiligingen in geval van kortsluitingen in het net. De
beveiligingsfunctie kan geïntegreerd zijn met een object, zoals de smeltveiligheid, maar kan ook als aparte functie
aan een schakelend object gekoppeld zijn, zoals de vermogenschakelaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de schakelende objecten en hun mogelijke beveiligingen. Een enkele vermogenschakelaar kan aan vier
verschillende beveiligingen gekoppeld worden. Meerdere vermogenschakelaars kunnen samen aan een
differentiaalbeveiliging gekoppeld worden.

Schakelend object Soort beveilig ing Werking
Lastschakelaar Geen Geen
Smeltveiligheid Stroom Stroom / tijd
Vermogenschakelaar Stroom Stroom / tijd
 Aardfout Stroom / tijd
 Over-/Onderspanning Min/Max spanning / tijd
 Distantie Impedantie / tijd
Combinatie vermogenschakelaars Differentiaal Verschilstroom / tijd

Zie ook:

· Smeltveiligheid

· Vermogenschakelaar

· Stroombeveiliging

· Aardfoutbeveiliging

· Spanningsbeveiliging

· Distantiebeveiliging

· Differentiaalbeveiliging

Voor het analyseren van de beveiligingen en het controleren van de juiste instelling voorziet de
beveiligingsmodule in twee soorten berekeningen: de simulatie en de selectiviteitsberekening, zie
beveiligingsberekening . Met de simulatie kan het verloop van het afschakelen van een enkele kortsluiting
worden bestudeerd. Met de selectiviteitsberekening kan in één oogopslag worden bekeken of de beveiligingen
selectief zijn ingesteld. 
Hiernaast is het ook mogelijk de uitschakelkarakteristieken gezamelijk weer te geven in één grafiek. Zie ook
'stroombeveiligingsgrafiek '.

Simulatie
Met de simulatie kan het gedrag van de beveiligingen tijdens het afschakelen van een enkele kortsluiting in detail
worden bestudeerd. Hierbij wordt een fout op een knooppunt aangebracht. Vervolgens worden alle stromen in het
netwerk berekend. Bij de stromen door alle aangesproken beveiligingen worden de mogelijke uitschakeltijden
bepaald. De beveiliging die het eerst uitschakelt wordt ook daadwerkelijk uitgeschakeld door de schakelaar één- of
driefasig te openen. Vervolgens wordt het netwerk opnieuw berekend. De nu snelste beveiliging schakelt de
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bijbehorende schakelaar (bij smeltveiligheid geïntegreerd) uit. Dit proces wordt herhaald totdat er geen
beveiligingen meer uitschakelen. Het resultaat is een sequentie van uitschakelingen.
Ook in kabels kunnen kortsluitingen worden gesimuleerd. Hiertoe brengt Vision kortsluitingen aan op een aantal
equidistante plaatsen in de geselecteerde verbindingen (kabels/verbindingen). Het aantal equidistante plaatsen
kan de gebruiker definiëren in de Opties , bij Berekening  | Beveilig ing .

Veranderende kortsluitstromen in een vermaasd net
Bij het afschakelen van beveiligingen in een vermaasd net (of bij parallelle separaat beveiligde voedingskabels)
spreken meerdere beveiligingen tegelijkertijd aan. In dat geval kan het gebeuren dat eerst een van de
beveiligingen uitschakelt en andere, niet uitgeschakelde, beveiligingen vervolgens een andere stroom te zien
krijgen. Deze nieuwe stroom veroorzaakt een nieuwe uitschakeltijd. Omdat het gedrag van de beveiligingen op dit
punt niet eenduidig is, bevat Vision hiervoor een model, dat de werkelijkheid redelijk tot goed benadert. Dit model
is hieronder geschetst.

Twee velden (A en B) voeden de kortsluiting. Op tijdstip T0 = 0 s zien de beveiligingen stromen van respectievelijk

IA en IB. Als deze stromen groot genoeg zijn, spreken de beveiligingen aan en kunnen de afschakeltijdstippen

volgens de beveiligingskarakteristieken bepaald worden. De stroom door beveiliging A is IA = I1, de bijbehorende

afschakelduur is t1, waardoor het afschakeltijdstip is bepaald op:

 TA = T1 = T0 + t1 s

Indien beveiliging B eerder (TB = T0 + tu ) afschakelt, verandert de gemeten stroom door beveiliging A van I1 naar

I2. Deze nieuwe kortsluitstroom kan groter of kleiner zijn dan I1. Als gevolg moet het afschakeltijdstip van

beveiliging A opnieuw bepaald worden. Dit gaat volgens onderstaande tabel, waarin de nieuwe relatieve
afschakelduur t2 en het nieuwe absolute afschakeltijdstip T2 ( = T0 + t2) voor wijziging in de gemeten stroom IA

vastgesteld worden.

IA T1 t2 T2 Actie
- - oneindig oneindig Beveiliging schakelt niet (meer)
I2 < I1 - t2 = t1 T2 = T1 Beveiliging was aangesproken en schakelt in dezelfde relatieve tijd
I2 < I1 - t2 > t1 T2 = TB + t2 Beveiliging was aangesproken en schakelt later af
I2 = I1 - t2 = t1 T2 = T1 Geen verandering
I2 > I1 oneindig t2 < t1 T2 = TB + t2 Beveiliging was niet aangesproken maar nu wel
I2 > I1 < oneindig t2 < t1 T2 = min(T1, TB + t2) Beveiliging was aangesproken en kan eerder afschakelen

Aandachtspunten bij dit model zijn:

· Het eerste punt betekent dat een beveiliging die in tweede instantie niet meer uit hoeft te schakelen ook niet
uitschakelt. Dit is de worst-case-modellering voor wat betreft de overbelasting. In de praktijk zal een beveiliging
die in eerste instantie een te grote stroom krijgt mogelijk wel afschakelen. Voor de elektriciteitsvoorziening
kunnen we die situatie als worst-case benoemen.

· Het derde punt kan behoorlijk worst-case uitpakken. Bij een (kleine) daling van de stroom wordt de nieuwe
relatieve uitschakeltijd bij de huidige tijd opgeteld.

· Het vijfde en het zesde punt zullen in de praktijk het meeste voorkomen. Bij afschakelen van een parellel pad zal
de kortsluitstroom door de overgebleven beveiliging meestal toenemen.
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Selectiviteit
Met de selectiviteitsberekening kan worden geanalyseerd of een object of een groep van objecten selectief
beveiligd is. 

Een object is selectief  beveiligd als de gevolgen van een kortsluiting tot een zo klein mogelijk gedeelte worden
beperkt. Dit is het geval als alleen de beveiligingen, die zich het dichtst bij de kortsluiting bevinden, de
kortsluitstroom onderbreken. Dit is in Vision gemodelleerd dat alleen de smeltveiligheden of
vermogenschakelaars in takken direct rond de foutplaats mogen uitschakelen. Het uitschakelen van
smeltveiligheden en vermogenschakelaars in in eiland geraakte objecten beïnvloedt de selectiviteit niet. Het
uitschakelen van smeltveiligheden en vermogenschakelaars in elementen beïnvloedt de selectiviteit afhankelijk
van de instellingen in de Opties  (bij: Berekening  | Beveilig ing  | Selectiviteit | Invloed
elementbeveilig ing en).

Om na te gaan of beveiligingen ten opzichte van elkaar selectief zijn, kan in radiale netten worden uitgegaan van
de stroom-tijd-karakteristieken  van de betreffende beveiligingen. De beveiligingen zijn selectief als hun
karakteristieken elkaar niet snijden en deze grafieken op voldoende afstand van elkaar liggen. In ingewikkelder
situaties met parallelle paden, vermazingen of decentrale opwekking, biedt de selectiviteitsberekening
ondersteuning.

De selectiviteitsberekening is een automatische methode om vast te stellen of objecten selectief beveiligd zijn. De
berekening van de selectiviteit maakt gebruik van de simulatiemethode. Hiertoe worden voor de beveiliging van
een specifiek object de acties van alle beveiligingen voor alle mogelijke kortsluitingen op dat object vastgesteld. 

Bij de berekening worden diverse fouten op een knooppunt of in de kabels/verbindingen aangebracht met
verschillende foutweerstanden. Deze reeks foutweerstanden wordt door Vision semi-automatisch bepaald. 
Een aantal beveiligingen zal aanspreken en een aantal vermogenschakelaars (of smeltveiligheden) zal willen
uitschakelen. Het kan zijn dat veel beveiligingen in het net niet eens aanspreken op de beschouwde storing,
omdat zij zich in een ander netdeel bevinden. 
Naast de schakelaars die als eerste uitschakelen worden ook de schakelaars gesignaleerd die in tweede instantie
uitschakelen. Dit is nodig voor het vaststellen van de selectiviteit in vermaasde netten. 

Bij elke fout worden alle stromen en spanningen in het netwerk berekend. Als gevolg van onder andere de
stromen door alle beveiligingen worden uitschakeltijden bepaald. Deze tijden worden bewaard en kunnen grafisch
worden bekeken met Berekenen |Resultaten | Detailg rafiek. Vervolgens worden de aangestuurde
vermogenschakelaars (of smeltveiligheden) daadwerkelijk geopend. Hierna kunnen de afschakeltijden van
eventuele volgende aangesproken beveiligingen (vermaasde netten) vastgesteld worden. Deze actie wordt
herhaald totdat de foutstroom is afgeschakeld.

Het resultaat is voor elk object een curve van de mogelijke initiële uitschakeltijden van de schakelaars (of
smeltveiligheden) als functie van de kortsluitstroom en een curve van de daadwerkelijke uitschakeltijden.
Weergegeven in grafieken, geven deze curves een goed beeld van de selectiviteit van de beveiligingen. Naar keuze
worden getoond:

·Voorg enomen uitschakeling en : selectiviteitscurve voor de schakelaars die in eerste instantie zullen
uitschakelen

·Daadwerkelijke uitschakeling en : uitschakelcurve voor de daadwerkelijk uitgeschakelde schakelaars (of
smeltveiligheden).

6.9.2 Berekening

Het berekenen van beveiligingen komt neer op het controleren van het type cq. instelling van de beveiligingen.
Vision berekent zelf geen instelling, maar controleert de thermische belasting van takken en de selectiviteit van de
beveiligingen. Hiertoe maakt Vision kortsluitingen op de geselecteerde knooppunten volgens de methode van de
sequentiële storingsanalyse . De beveiligingsberekeningen kunnen dan ook nader geanalyseerd worden door
een sequentiële storingsanalyse uit te voeren.
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Ook in kabels en verbindingen kunnen kortsluitingen gesimuleerd worden. In dat geval moet in de Opties  het
Aantal kabel-/verbinding berekening sstappen groter dan nul zijn. Dit definieert het aantal equidistante

kortsluitlocaties in elke kabel of verbinding.  Een optie is opgenomen om ook vlakbij de knooppunten een
kortsluiting in de kabel of verbinding te simuleren, op respectievelijk 1% en 99% van de lengte. Bij fouten met
aardcontact is de foutimpedantie tussen de fasen gelijk aan de foutimpedantie tussen fasen en aarde.

Vision kent vier soorten beveiligingsberekeningen:

Bereke
ning

Foutplaats Foutsoort Foutimpedantie Resultaat

Een foutEen geselecteerd object Eén foutsoort Eén
foutimpedantie

Details knooppunten en takken

Simulati
e

Meerdere geselecteerde objecten Meerdere
foutsoorten

Eén
foutimpedantie

Samenvatting knooppunten en
samenvatting takken

Selectivi
teit

Meerdere geselecteerde objecten Meerdere
foutsoorten

Een reeks
foutweerstanden

Selectiviteit knooppunten en
takken

Analyse Meerdere geselecteerde objecten
met faalfrequentie

Meerdere
foutsoorten

Drie
foutweerstanden
(vast)

Ongewenste gebeurtenissen

Foutplaats : de gebruiker specificeert een of meerdere foutplaatsen door deze te selecteren
Foutsoort : kortsluiting tussen fase en aarde, tussen twee fasen, tussen twee fasen en aarde of tussen drie

fasen; een reeks foutsoorten wordt gespecificeerd in de Opties , bij: Berekening  |
Netanalyse | Spanning sdipanalyse en beveilig ing sanalyse.

Foutimpedantie : weerstand en reactantie op de foutplaats; door de gebruiker te specificeren; een reeks
foutweerstanden wordt gespecificeerd in de Opties , bij: Berekening  | Beveilig ing ; de drie
foutweerstanden voor de beveiligingsanalyse zijn vast

Één fout
Het is mogelijk om één fout op een bepaalde plaats te maken. Dit is in principe hetzelfde als de berekening van
Simulatie, maar dan uitgevoerd op slechts één object/plaats. Hierdoor zijn veel resultaten van stromen en
spanningen tijdens het verloop van de afschakelsequentie beschikbaar. 
De resultaten zijn:

· Details van de afschakelsequentie

· De korsluitstroom (maximale waarde van de 3 fasen) op de foutplaats gedurende de afschakelsequentie

· De spanning (minimale waarde van de 3 fasen) op alle knooppunten gedurende de afschakelsequentie

· De stromen (maximale waarde van de 3 fasen) van alle takken en elementen gedurende de afschakelsequentie

· De kortsluitvastheid van takken I²t vs. I²t,nom

· De kortsluitvastheid van het knooppunt I²t als de fout daar is

De kleurindicatie is als volgt:

· Knooppunten, takken en elementen die thermisch overbelast zijn: te hoogkleur

· Knooppunten die (bijna) spanningsloos zijn: te laagkleur of veel te laagkleur

· Kortsluitverklikkers die verklikken: attentiekleur

· Beveiligingen die aangesproken zijn: attentiekleur

· Beveiligingen die getript zijn: tripkleur

· Vermogenschakelaars/smeltveiligheden die uitgeschakeld zijn: uitkleur

De beveiligingsberekening vindt als volgt plaats:

· selecteer het object waarvoor de simulatie moet worden uitgevoerd

· kies Berekenen | Beveilig ing  | Één fout

· kies een foutsoort

· vul een foutimpedantie in, zoals bij Storing sequentieel

· verlaat het form met OK.
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Simulatie
Bij simulatie wordt een fout op een knooppunt aangebracht. Vervolgens worden alle stromen in het netwerk
berekend. Bij de stromen door alle aangesproken beveiligingen worden de mogelijke uitschakeltijden bepaald. De
beveiliging die het eerst uitschakelt wordt ook daadwerkelijk uitgeschakeld door de schakelaar één- of driefasig te
openen. Vervolgens wordt het netwerk opnieuw berekend. De nu snelste beveiliging schakelt de bijbehorende
schakelaar (bij smeltveiligheid geïntegreerd) uit. Dit proces wordt herhaald totdat er geen beveiligingen meer
uitschakelen. Het resultaat is dus een sequentie van uitschakelingen.
Ook in kabels kunnen kortsluitingen worden gesimuleerd. Hiertoe brengt Vision kortsluitingen aan op een aantal
equidistante plaatsen in de geselecteerde verbindingen en kabels. Het aantal equidistante plaatsen kan de
gebruiker definiëren in de berekeningsopties.
De berekening wordt uitgevoerd voor één of meerdere geselecteerde objecten. De berekening wordt uitgevoerd
voor één of meerdere foutsoorten.

De beveiligingsberekening vindt als volgt plaats:

· selecteer de objecten waarvoor de beveiliging moet worden uitgerekend

· kies Berekenen | Beveilig ing  | Simulatie

· kies de foutsoorten

· vul een foutimpedantie in, zoals bij Storing sequentieel

· verlaat het form met OK.

Selectiviteit
De berekening van de selectiviteit maakt gebruik van de simulatiemethode. Hiertoe worden voor een specifiek
beschouwde kortsluiting de mogelijke afschakeltijden van alle beveiligingen in het hele netwerk berekend. Nadat
de eerste schakelaar is geopend ontstaat een nieuwe situatie, die in zijn geheel wordt doorgerekend, net zolang
totdat de kortsluitstroom is gedoofd. 
Naast de beveiligingen die als eerste aanspreken zijn ook de beveiligingen gesignaleerd die in tweede instantie
aanspreken. Dit is nodig voor het vaststellen van de selectiviteit in vermaasde netten. 
Bij de berekening worden per knooppunt of in de verbindingen en kabels diverse fouten aangebracht met één
foutweerstand of een reeks van foutweerstanden, in te stellen in de Opties , bij: Berekening  | Beveilig ing . 
Het resultaat is voor elk object een curve van de initiële afschakeltijd als functie van de kortsluitstroom
(foutweerstanden) en een curve van de daadwerkelijke afschakeltijden. Weergegeven in grafieken, geven deze
curves een goed beeld van de selectiviteit van de beveiligingen.

De beveiligingsberekening vindt als volgt plaats:

· selecteer de objecten waarvoor de beveiliging moet worden uitgerekend

· kies Berekenen | Beveilig ing  | Selectiviteit

· kies de foutsoorten

· verlaat het form met OK.

Voor de definitie van selectiviteit, zie bij Algemeen .

Analyse
De functie analyseert de instellingen van de beveiligingen, in combinatie met het mogelijk weigeren van de
beveiligingen. Zie: Beveiligingsanalyse .

Opties
Alg emeen: Aantal kabel-/verbinding berekening sstappen

Dit is het aantal equidistante plaatsen in een kabel of verbinding, waar Vision een fout aanbrengt voor zowel de
simulatie- als de selectiviteitsberekening. Een optie is opgenomen om ook vlakbij de knooppunten een
kortsluiting in de kabel of verbinding te simuleren, op respectievelijk 1% en 99% van de lengte.

6.9.3 Resultaat

Na het uitvoeren van een beveiligingsberekening worden de resultaten in het netschema weergegeven. Deze
weergave is niet instelbaar met de views. Per berekening wordt weergegeven:

· Simulatieberekening:
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o Knooppunten: I²t of percentage I²t van I(max)²t 
o Takken: I²t of percentage I²t van I(max)²t 

· Selectiviteitsberekening:
o Knooppunten: wel/niet selectief
o Takken: wel/niet selectief

Kleurenindicatie
De knooppunten worden weergegeven met de kleur Hoog  indien de beveiliging niet selectief is. 

Na een simulatie worden de knooppunten en takken weergegeven met de kleur Hoog  indien I2 t > I2 tnom.

Na een selectiviteitsberekening worden de takken weergegeven met de kleur Hoog  indien de beveiliging niet
selectief is.
De kleuren kunnen worden gedefinieerd in de Opties , bij Berekening  | Alg emeen. 

Na een selectiviteitsberekening worden smeltveiligheden en vermogenschakelaars in de attentiekleur weergegeven
als ze in enige situatie (foutplaats+foutweerstand) onterecht uitschakelen.

Achtereenvolgens worden de mogelijkheden met het menu-item Resultaten toegelicht. De mogelijkheden zijn:

· Algemeen

· Details

· Grafiek

Overzicht
Met Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt een overzicht gegeven van aantallen objecten met een bepaald
resultaat.

· Simulatieberekening:
o aantal takken overbelast ( I²t )

· Selectiviteitsberekening:
o aantal objecten wel/niet selectief beveiligd

Details
Met Berekenen | Resultaten | Details wordt van geselecteerde knooppunten, takken en elementen de beknopte
resultaten weergegeven in een form. Dit form is ook toegankelijk door met de rechtermuisknop op het object te
klikken. Zijn meerdere objecten geselecteerd, dan kunnen met Vorig e en Volg ende de overige objecten worden
weergegeven.
Bij een knooppunt is in het form de button 'Details' beschikbaar, waarmee de resultaten van alle sequenties in
tabelvorm worden getoond.

· Na een simulatieberekening zijn dit per knooppunt de volgende gegevens:
o foutsoort, foutknooppuntnaam en foutimpedantie
o aantal sequenties, met per sequentie:
§ Foutplaats:
v Ik": kortsluitstroom op het foutknooppunt (3 fasen)

§ Schakelaar:
v t: absolute uitschakeltijd
v fase(n): uitschakelende fase(n)
vnaam: naam van de schakelaar

§ Beveiliging: beveiliging die het eerste uitschakelt
vnaam: naam van de beveiliging
vsoort: stroom/aardfout/spanning/distantie/differentiaal
v trigger(s): meetwaarde in de beveiliging per fase
vzone(s): trap/zone waarin de beveiliging tript, per fase *)
v t: absolute triptijd

· Na een selectiviteitsberekening zijn dit per knooppunt de volgende gegevens:
o foutsoort en foutknooppuntnaam 
o foutreeks, met per fout:
§ Rff of Rfa: foutweerstand
§ Ik": kortsluitstroom (3 fasen)
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§ alle aansprekende beveiligingen, met per beveiliging:
vsoort
vnaam beveiliging
vnaam schakelaar
v t: initiële afschakeltijden per fase

· Na een selectiviteitsberekening zijn dit per tak dezelfde gegevens als voor de knooppunten, maar dan voor alle
kabelberekeningsstappen

*) De trap/zone heeft betrekking op de afschakelkarakteristiek van de beveiliging. Hierbij wordt onderstaande
codering gebruikt.

· Smeltveiligheid: het grootste stroom-tijd-punt in de karakteristiek dat kleiner is dan de actuele stroom

· Stroombeveiliging met curve: het grootste stroom-tijd-punt in de karakteristiek dat kleiner is dan de actuele
stroom

· Stroombeveiliging met vaste tijd: het grootste instelpunt dat kleiner is dan de actuele stroom (1, 2 of 3)

· Stroombeveiliging met inverse karakteristiek: stroom in de curve:1; stroom groter dan I>>: 2; stroom groter
dan I>>>: 3

· Stroombeveiliging met speciale karakteristiek: stroom in de curve:1; stroom groter dan I>>: 2; stroom groter
dan I>>>: 3

· Stroombeveiliging met specifieke karakteristiek: stroom groter dan I>: 1

· Spanningsbeveiliging: spanning groter dan U>: 1; spanning groter dan U>>: 2; spanning kleiner dan U<: -1;
spanning kleiner dan U<<: -2

· Distantiebeveiliging: volgens de ingestelde 3 zones; gerichte eindtijd: 4; achterwaarts: -1

· Differentiaalbeveiliging: 1

Grafiek
Met Berekenen | Resultaten | Grafiek kunnen van geselecteerde knooppunten en takken de resultaten grafisch
weergegeven worden. De resultaten zijn afhankelijk van het soort berekening dat uitgevoerd is. Binnen de grafiek-
uitvoermogelijkheid kan na een simulatieberekening gekozen worden tussen Algemeen en Details.
De knooppunten en takken in de grafiek worden gesorteerd zoals aangegeven (geen/naam/ID/tracé/resultaat).
De schaalverdeling is naar keuze automatisch of in een aangegeven bereik.

SIMULATIEBEREKENING

Na een simulatieberekening zijn van objecten, waarvoor een kortsluiting gesimuleerd is, de kortsluitstromen als
functie van de tijd grafisch beschikbaar. Van alle takken die de kortsluitstroom voeden, zijn de maximaal
opgetreden I²t belastingen beschikbaar.

Berekenen | Resultaten | Grafiek

· Geeft van alle geselecteerde takken, die de kortsluitstroom voeden, de maximaal opgetreden I²t / I²t,max
belastingen in procent.

· Geeft geen informatie over de knooppunten.
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Figuur: voorbeeld van Resultaten | Grafiek na een simulatieberekening

Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek

· Geeft van alle kortgesloten objecten (knooppunt/kabel/element) het gesimuleerde verloop van de
kortsluitstroom (Ik") op de foutplaats als functie van de tijd weer. Dit is de grafische weergave van de resultaten

die van het gesimuleerde kortgesloten object worden weergegeven met Berekenen | Resultaten | Details |
Details.

· Geeft geen informatie van de stromen in de voedende takken.

Figuur: voorbeeld van Resultaten | Detailgrafiek na een simulatieberekening
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SELECTIVITEITSBEREKENING

De selectiviteitsberekening wordt uitgevoerd voor een reeks kortsluitstromen, die verkregen wordt door de
foutimpedantie te variëren. De reeks kan worden gedefinieerd in de Opties , bij: Berekening  | Beveilig ing . Na
een selectiviteitsberekening zijn van kortgesloten objecten (knooppunt/kabel/element) de afschakeltijden van de
beveiligingen als functie van de kortsluitstromen op de foutplaats zichtbaar. 

Gedetailleerde resultaten | Grafiek
Indien in de Opties  was aangegeven dat de selectiviteit over een reeks foutweerstanden wordt uitgerekend, is het
mogelijk per object te bekijken tot welke foutweerstand het object selectief beveiligd is en of wel of niet wordt
afgeschakeld. In het voorbeeld hieronder is het knooppunt selectief beveiligd, maar wordt de kortsluiting bij een
grotere impedantie dan 0,4 Ohm niet meer afgeschakeld. Kortsluitingen in de kabel (rechtergrafiek) worden wel
allemaal afgeschakeld.

Resultaten | Grafiek

· Geeft geen informatie na een selectiviteitsberekening.

Resultaten | Detailg rafiek

· Geeft per kortgesloten object naar keuze de resultaten van de voorgenomen of daadwerkelijke uitschakelingen:
oVoorg enomen uitschakeling en : overzicht van voorgenomen uitschakeltijden van alle schakelaars,

waarvan de beveiligingen zijn aangesproken.
oDaadwerkelijke uitschakeling en : uitgeschakelde schakelaars (of smeltveiligheden). De resultaten van de

grootste kortsluitstroom in deze grafiek komen overeen met het resultaat dat na een simulatieberekening van
het kortgesloten object wordt weergegeven met Resultaten | Details | Details.

Onderstaande afbeeldingen geven het verschil aan tussen de presentatie van voorgenomen uitschakelingen en de
presentatie van de daadwerkelijke uitschakelingen in een vermaasd net. Als voorbeeld is in het demonet
"demo.vnf" de selectiviteit berekend voor een fout op knooppunt "Station 3, rail B". In de Opties , bij Berekening
| Beveilig ing  is opgegeven dat de foutweerstand wordt gevarieerd in een reeks van 0 tot 10 Ohm. Voor elke
foutimpedantie wordt de selectiviteit getoetst. Volgens onderstaande afbeelding wordt de fout selectief
afgeschakeld indien de voeding via verbindingen "Stat1-Stat3 wit" en "Stat4-Stat3" wordt uitgeschakeld. Eventueel
kan de beveiliging van de generator ook uitschakelen.
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In de eerste afbeelding (voorgenomen uitschakelingen ) is zichtbaar dat zeer veel beveiligingen de kortsluiting
'zien' en zullen aanspreken. De curves van de beveiligingen die vanwege de selectiviteit mogen uitschakelen zijn
weergegeven met een vierkantje. De curves van de beveiligingen die vanwege de selectiviteit niet mogen
uitschakelen zijn weergegeven met een driehoekje.

Figuur: voorgenomen uitschakeltijden op grond van aanspreken beveiligingen
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In de tweede afbeelding (daadwerkelijke uitschakelingen ) is zichtbaar dat de fout op het gekozen knooppunt voor
de gekozen reeks foutimpedanties selectief wordt afgeschakeld. Alleen de schakelaars aan de voedende kant van
de twee voedende verbindingen en de beveiliging van de generator schakelen af.

Figuur: daadwerkelijke uitschakeltijden van beveiligingen na een fout

Berekenen | Resultaten | Exporteren
De resultaten van de selectiviteitsberekening kunnen geëxporteerd worden naar Excel in een vast formaat, via:
Berekenen | Resultaten | Exporteren.

6.9.4 Beveiligingsanalyse

De functie analyseert de instellingen van de beveiligingen, in combinatie met het mogelijk weigeren van de
beveiligingen. Voor de goede werking van deze functie moeten alle vermogenschakelaars inclusief hun
beveiligingen en smeltveiligheden gemodelleerd worden. Faalfrequenties van knooppunten en takken en de
weigerkans van vermogenschakelaars mogen gespecificeerd worden.

6.9.4.1 Alg emeen

Voor het uitvoeren van een Beveiligingsanalyse moet het net aan een aantal randvoorwaarden voldoen:

· het net moet een correcte loadflow hebben

· het net moet beveiligd zijn

· alle beveiligingen moeten gespecificeerd zijn

· vermogenschakelaars moeten eventueel voorzien zijn van de weigerkans

· knooppunten, kabels en verbindingen moeten bij voorkeur voorzien zijn van de faalfrequentie.

Er worden kortsluitingen gesimuleerd op alle geselecteerde knooppunten, kabels en verbindingen. De
faalfrequentie van die objecten bepaalt hoe vaak dat op jaarbasis voorkomt. De functie simuleert kortsluitingen
van verschillende aard en met verschillende boogweerstand. 
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De berekening kan een tijdje duren. Een tijdbalk geeft de voortgang weer.
De berekening wordt gestart met: Berekenen | Beveilig ing  | Analyse. 
De berekening wordt uitgevoerd voor alle geselecteerde knooppunten, kabels en verbindingen.

Opties
In de Opties  (Berekening  | Netanalyse | Alg emeen) moet worden gedefinieerd op hoeveel punten in de kabels
en verbindingen een kortsluiting moet worden gesimuleerd. Standaard is het Aantal

kabel-/verbinding berekening sstappen  gelijk aan nul. Het maximum is 9. Een optie is opgenomen om ook
vlakbij de knooppunten een kortsluiting in de kabel of verbinding te simuleren, op respectievelijk 1% en 99% van
de lengte.

Ook moet het Foutsoortaandeel  worden gespecificeerd. Dit is een reeks van getallen waarmee de gebruiker de
weging aangeeft voor de foutsoort tegenover alle mogelijke kortsluitingen, die gesommeerd zijn in de
faalfrequenties. Onderstaand voorbeeld geeft aan dat een éénfase-aardfout twee maal zo vaak voorkomt als een
tweefasen-aardfout en een symmetrische fout. Dit betekent dat bij een door de gebruiker gespecificeerde
faalfrequentie van 0.02 /km/jaar voor een kabel, de faalfrequentie voor een éénfase-aardfout gelijk is aan
0.01 /km/jaar en voor een tweefasen-aardfout en een symmetrische fout gelijk is aan 0.005 /km/jaar.
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Een optie, op tabblad Beveilig ing sanalyse, betreft waarden voor de weerstand op de foutplaats. Naar keuze 0
Ohm en twee additionele weerstandswaarden.
De tweede additionele waarde wordt niet bij kabels gebruikt. Deze tweede additionele waarde wordt verdubbeld in
de berekening van eenfasefouten.

Een optie, op tabblad Beveilig ing sanalyse, betreft het niveau van sequentieel weigerende beveiligingen (0, 1 of
2):

· weigerniveau 0: analyse van weigerende schakelaars wordt niet uitgevoerd

· weigerniveau 1: analyse wordt voor slechts één weigerende schakelaar uitgevoerd

· weigerniveau 2: analyse wordt voor twee sequentieel weigerende schakelaars uitgevoerd

6.9.4.2 Berekening

De functie simuleert vele kortsluitingen, voor verschillende plaatsen, soorten en met verschillende
boogweerstand. Een aantal parameters kan worden opgegeven in de Opties , via Berekening  | Netanalyse op de
tabbladen Spanning sdipanalyse en beveilig ing sanalyse  en Beveilig ing sanalyse . De parameters zijn:

· Plaats: op geselecteerde knooppunten en in geselecteerde kabels/verbindingen (in te stellen via Aantal
kabel-/verbinding sstappen )

· Soort: éénfase, tweefasen, driefasen (in te stellen via Foutsoortaandeel )

· Boogweerstand: 0 Ohm en twee additionele (tweede additionele niet voor kabels)

· Sequentieel weigeren: 1 of 2 niveaus (in te stellen via Weig erniveau )

De analyse richt zich op de primaire resultaten per fout. Tijdens de uitschakelsequentie wordt gekeken naar:

· Welke beveiligingen schakelen uit op welke tijd

· Thermische belasting van takken (I²t)

· Stroom van takken na afloop

De functie simuleert kortsluitingen op Foutobjecten , zoals knooppunten, verbindingen en kabels en rapporteert
over ongewenste gebeurtenissen, zoals:

· Onterecht uitschakelende beveiligingen

· Niet uitschakelende beveiligingen

· Laat uitschakelende beveiligingen

· Resterende (blijvende) foutstroom na uitschakelen

· Niet-beschikbare knooppunten na uitschakelen

· Thermische overbelasting voor, tijdens en na uitschakelen

· Stroomoverbelasting na uitschakelen

Gerapporteerd wordt per fout over:

· Oorzaken: ongewenste gebeurtenissen in het net (niet-beschikbare knooppunten, thermische overbelasting,
stroomoverbelasting, onterecht, niet of laat uitschakelende beveiligingen of resterende foutstroom),
gerelateerd aan kortsluitingen op het Foutobject

· Gevolgen: ongewenste gebeurtenissen op het Gevolg object  (niet-beschikbare knooppunten, thermische
overbelasting of stroomoverbelasting), als gevolg van kortsluitingen op knooppunten of kabels/verbindingen
in het net.

Indien de resultaten door met de rechtermuisknop te klikken op een object worden bekeken, dan is dat object het
Foutobject  in de lijsten van Items en Oorzaken en is het object het Gevolg object  in de lijst van Gevolgen.

6.9.4.3 Resultaat

De resultaten worden gepresenteerd in tabelvorm via de button "Details " in het detail-resultatenformulier van
knooppunten en kabels/verbindingen.
De resultaten kunnen ook geëxporteerd worden naar Excel.

De beveiligingsanalyse rapporteert over ong ewenste g ebeurtenissen , zoals:
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· Onterecht uitschakelende beveiligingen

· Niet uitschakelende beveiligingen

· Laat uitschakelende beveiligingen

· Resterende (blijvende) foutstroom na uitschakelen

· Niet-beschikbare knooppunten na uitschakelen

· Thermische overbelasting tijdens en na uitschakelen

· Stroomoverbelasting na uitschakelen

Gerapporteerd wordt per fout over:

·Oorzaken : ongewenste gebeurtenissen in het net (niet-beschikbare knooppunten, thermische overbelasting,
stroomoverbelasting, onterecht, niet of laat uitschakelende beveiligingen of resterende foutstroom),
gerelateerd aan kortsluitingen op het Foutobject

·Gevolg en : ongewenste gebeurtenissen op het Gevolg object  (niet-beschikbare knooppunten, thermische
overbelasting of stroomoverbelasting), als gevolg van kortsluitingen op knooppunten of kabels/verbindingen
in het net.

Indien de resultaten worden bekeken door met de rechtermuisknop te klikken op een object, dan is dat object het
Foutobject  in de lijst van Oorzaken en is het object het Gevolg object  in de lijst van Gevolgen.

Van alle oorzaken en gevolgen wordt in detail gerapporteerd over:

· Frequentie (per jaar)

· Gevolg (oorzaken, gevolgen): ongewenste gebeurtenis

· Foutobject: het gestoorde object dat de ongewenste gebeurtenis veroorzaakt

· Afstand (%): gesimuleerde foutafstand in het Foutobject (indien kabel of verbinding)

· Soort: gesimuleerde kortsluiting

· R (Ohm): foutweerstand van de gesimuleerde kortsluiting

· n: aantal weigerende beveiligingen

· Weigering1: in eerste instantie weigerende beveiliging

· Weigering2: tweede instantie weigerende beveiliging

Kleurenindicatie
De knooppunten, takken en verbindingen worden weergegeven met de kleur Hoog  indien het aantal oorzaken of
gevolgen groter dan nul is. 
De kleuren kunnen worden gedefinieerd in de Opties , bij Berekening  | Alg emeen. 

6.9.5 Beveiliging voor Stedin

De functie analyseert de instellingen van de beveiligingen, in combinatie met het mogelijk weigeren van de
beveiligingen. Voor de goede werking van deze functie moeten alle vermogenschakelaars inclusief hun
beveiligingen en smeltveiligheden gemodelleerd worden.

6.9.5.1 Alg emeen

Er worden kortsluitingen gesimuleerd op alle knooppunten, kabels en verbindingen. De functie simuleert
kortsluitingen van verschillende aard en met verschillende boogweerstand. 

De berekening wordt gestart met: Berekenen | Beveilig ing  | Stedin | Analyse. 
De berekening wordt uitgevoerd voor alle knooppunten, kabels en verbindingen.

Opties
In de Opties  (Berekening  | Netanalyse | Alg emeen) moet worden gedefinieerd op hoeveel punten in kabels en
verbindingen een kortsluiting moet worden gesimuleerd. Standaard is het Aantal kabel-/verbinding sstappen
gelijk aan nul. Het maximum is 9. Een optie is opgenomen om ook vlakbij de knooppunten een kortsluiting in de
kabel of verbinding te simuleren, op respectievelijk 1% en 99% van de lengte.
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Ook moet het Foutsoortaandeel  worden gespecificeerd. Dit is een reeks van getallen waarmee de gebruiker
aangeeft welke foutsoorten moeten worden berekend. De waarde van de aandelen is niet van belang.

Een optie, op tabblad Beveilig ing sanalyse, betreft waarden voor de weerstand op de foutplaats. Naar keuze 0
Ohm en twee additionele weerstandswaarden.
De tweede additionele waarde wordt niet bij kabels gebruikt. Deze tweede additionele waarde wordt verdubbeld in
de berekening van eenfasefouten.

Een optie, op tabblad Beveilig ing sanalyse, betreft het niveau van sequentieel weigerende beveiligingen (0 of 1):

· weigerniveau 0: analyse van weigerende schakelaars wordt niet uitgevoerd

· weigerniveau 1: analyse wordt voor één weigerende schakelaar uitgevoerd

6.9.5.2 Berekening

De functie simuleert vele kortsluitingen, voor verschillende plaatsen, soorten en met verschillende
boogweerstand. Een aantal parameters kan worden opgegeven in de Opties , via Berekening  | Netanalyse op de
tabbladen Spanning sdipanalyse en beveilig ing sanalyse  en Beveilig ing sanalyse . De parameters zijn:

· Plaats: op alle knooppunten en in alle kabels/verbindingen (in te stellen via Aantal
kabel-/verbinding sstappen )

· Soort: éénfase, tweefasen, driefasen (in te stellen via Foutsoortaandeel )

· Boogweerstand: 0 Ohm en twee additionele (tweede additionele niet voor kabels)

· Sequentieel weigeren: eventueel 1 niveau (in te stellen via Weig erniveau )

De analyse richt zich op de primaire resultaten per fout. Tijdens de uitschakelsequentie wordt gekeken naar:

· Welke beveiligingen schakelen uit op welke tijd

· Thermische belasting van takken (I²t)

· Stroom van takken na afloop

De analyse rapporteert over problemen:

· Niet afgeschakelde kortsluiting

· Kleine marge van de beveiliging

· Geen selectiviteit

· Overbelasting

6.9.5.3 Resultaat

De resultaten worden geaggregeerd per object en gedetailleerd gepresenteerd in tabelvorm via de button
"Details " in het detail-resultatenformulier van knooppunten en kabels/verbindingen.
De resultaten kunnen ook geëxporteerd worden naar Excel.

De berekening rapporteert over zeven problemen:

· Niet afgeschakeld

· Marge te klein

· Niet selectief

· Overbelast

· Niet afgeschakeld, bij weigeren

· Niet selectief, bij weigeren

· Overbelast, bij weigeren

Van alle kortsluitingen wordt in detail gerapporteerd over:

· Foutafstand: gesimuleerde foutafstand (%) in het foutobject (indien kabel of verbinding)

· Foutsoort: gesimuleerde kortsluiting

· Foutweerstand: foutweerstand (Ohm) van de gesimuleerde kortsluiting

· Weigerend: eventueel weigerende beveiliging
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· Niet afgeschakeld: of de kortsluiting niet geheel is afgeschakeld

· Marge te klein: of de stroom door enige uitschakelende beveiliging slechts nauwelijks (minder dan 20 %)
groter is dan de minimaal ingestelde stroom

· Niet selectief: of de kortsluiting niet selectief wordt afgeschakeld

· Overbelast: of enige tak tijdens resp. na de kortsluiting thermisch overbelast resp. stroomoverbelast is

Kleurenindicatie
De knooppunten, kabels en verbindingen worden weergegeven met de kleur Hoog  als er een probleem is. 
De kleuren kunnen worden gedefinieerd in de Opties , bij Berekening  | Alg emeen. 

6.9.6 Beveiliging voor Enexis

Deze module bestaat uit vijf onderdelen en vervangt het programma "Instelplan" van Enexis.

Het hoofddoelen zijn:

· de instelling van de beveiligingen controleren

· de werking van de beveiligingen analyseren.

De nevendoelen zijn:

· het transportnet op n-1-betrouwbaarheid testen

· pdf-schema's maken

· instelformulieren vullen.

Voor de goede werking moet het netwerk met alle vermogenschakelaars, inclusief hun beveiligingen,
gemodelleerd zijn.

6.9.6.1 Alg emeen

Voorafgaand aan de analyse kunnen loadflows uitgevoerd worden. Een normale loadflow en loadflows met uitval
van één transportkabel tegelijk.

De beveiligingsinstellingen kunnen gecontroleerd worden aan de hand van onderdelen uit de voorgeschreven
taktiek.

De analyse bestaat uit het maken van kortsluitingen. Er worden kortsluitingen gesimuleerd op alle knooppunten
en in alle kabels en verbindingen. De functie simuleert botte kortsluitingen van verschillende aard.

Pdf-schema's van het transportnet en distributierichtingen kunnen gegenereerd worden.

Instelformulieren kunnen gegenereerd worden.

Opties

In de Opties (Berekening  | Grenzen) moeten de normale grenswaarden en de storingsgrenswaarden worden
opgegeven.

In de Opties (Berekening  | Netanalyse | Beveilig ing  Enexis) moeten het standaard aantal parallelle
transportkabels p, de staffeltijd en de plaats van de instelformulieren worden opgegeven.

Terminolog ie

Transport
Transportknooppunten en -kabels worden automatisch bepaald.
Een transportkabel is een maaskabel.
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Een transportknooppunt is een knooppunt waar minimaal één maaskabel aan zit of een onbeveiligde link naar
zo'n knooppunt.

Itoe

De Itoe (Itoelaatbaar) is een grootheid die Enexis aan kabels toekent. Het is een soort uitgebreide Inom.

De Itoe van een distributiekabel is het minimum van:

· De Inom' van de kabel * 1,3

· De Inom van de stroommeettransformator * 1,2

· De Inom van de lastschakelaar

· De uitschakelstroom van de smeltveiligheid / 1,5

· De Inom van de vermogenschakelaar

· De uitschakelstroom van de stroombeveiliging / 1,5 of 1,3 (1,5 voor mechanisch; 1,3 voor elektronisch)

· De I> van de distantiebeveiliging / 1,5 of 1,3 (1,5 voor mechanisch; 1,3 voor elektronisch)

De Itoe van een transportkabel is het minimum van:

· De kleinste Inom' * pf van de kabeldelen * 1,45 * 1,07

· De Inom van de stroommeettransformator * 1,2

· De Inom van de lastschakelaar

· De uitschakelstroom van de smeltveiligheid / 1,5

· De Inom van de vermogenschakelaar

· De uitschakelstroom van de stroombeveiliging / 1,5 of 1,3 (1,5 voor mechanisch; 1,3 voor elektronisch)

· De I> van de distantiebeveiliging / 1,5 of 1,3 (1,5 voor mechanisch; 1,3 voor elektronisch)

pf is een factor op basis van p uit de opties en het kabeltype (GPLK of XLPLE (eigenlijk non-GPLK)).
Voor GLPK is pf(p) 1,00; 0,80; 0,66; 0,62; 0,58; 0,55; 0,54; 0,52; 0,51; 0,49.
Voor XPLE is pf(p) 1,00; 0,84; 0,74; 0,69; 0,65; 0,61; 0,59; 0,57; 0,55; 0,53.

Een mechanisch relais is een relais met in de typenaam of korte typenaam een van de volgende teksten:
SD14, SD34, LI41, ISM, MU1, BMA311, WIpx, HK, HB, MWD, BMA, RACID, RACIF, R3A of OT87.

6.9.6.2 Loadflow

De berekening wordt gestart met: Berekenen | Beveilig ing  | Enexis | Loadflow.
In het berekeningsinstellingenformulier kunnen de schalingspercentages voor belasting en opwekking worden
opgegeven.

Eerst wordt een normale loadflow uitgevoerd. De spanningen van knooppunten en stromen van takken en
schakelaars worden getest op de normale grenzen. Reeds uitschakelende beveiligingen worden gesignaleerd.

Achtereenvolgens worden één voor één alle transportkabels (maaskabels) uitgeschakeld en een loadflow
uitgevoerd. De spanningen en stromen worden getest op de storingsgrenzen. Reeds uitschakelende beveiligingen
worden gesignaleerd.

De loadflow berekent:

· in normale situatie: spanningen en stromen en uitschakelende beveiligingen

· in storingssituatie: spanningen en stromen en uitschakelende beveiligingen
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RESULTATEN

Netwerk
Na het uitvoeren van de loadflows worden resultaten als tekst in het schema weergegeven.

Voor knooppunten zijn de resultaten:

· De normale spanning

· De minimale en maximale spanning, over alle n-1-situaties

Voor takken zijn de resultaten:

· De Itoe (alleen bij kabel)

· De normale stroom en de bijbehorende belastinggraden in relatie tot Inom en Itoe

· De maximale stroom over alle n-1-situaties en de bijbehorende belastinggraden in relatie tot Inom en Itoe

Kleurindicatie
Knooppunten, takken en schakelaars worden bij het overschrijden van spannings- en belastingsgrenzen in kleur
weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grenzen voor een "normale situatie" en grenzen voor een
"storingssituatie". De grenzen voor een normale situatie liggen dichter bij de nominale waarden dan grenzen
voor een storingssituatie. De definitie van de grenzen vindt plaats in de Opties , bij Berekening  | Grenzen.
De belastingsgrenzen voor verbindingen en transformatoren kunnen afzonderlijk worden gedefinieerd.

De bijbehorende kleurindicaties kunnen gedefinieerd worden in de vier niveaus: hog er, hoog , laag  en lag er . De
kleurkeuze vindt plaats in de Opties , bij Berekening  | Alg emeen. 

Object Grens Situatie Kleurindicatie
Knooppunt U > Umax N-1-situatie Hoog

Knooppunt U > Umax Normale situatie Hoger

Knooppunt U < Umin Normale situatie Lager

Knooppunt U < Umin N-1-situatie Laag

Knooppunt In eiland bij n-1 N-1-situatie Waarschuwing
Tak Belastinggraad > Bmax N-1-situatie Hoog

Tak Belastinggraad > Bmax Normale situatie Hoger

Schakelaar en beveiliging Belastinggraad > 100 Normale situatie Hoger
Schakelaar en beveiliging Belastinggraad > 100 N-1-situatie Hoog
Beveiliging Schakelt uit Normale situatie Hoger
Beveiliging Schakelt uit N-1-situatie Hoog

Alg emeen
Met Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt een lijst van probleemobjecten getoond:

· Knooppunt met over- of onderspanning

· Knooppunt dat spanningsloos wordt

· Tak met overbelasting 

· Schakelaar met overbelasting 

· Beveiliging die al uitschakelt

Details
Met Berekenen | Resultaten | Details (of met rechts klikken op een object in de resultmode) wordt van
geselecteerde knooppunten, takken en beveiligingen gedetailleerde informatie weergegeven in een formulier.

De getoonde resultaten bij een knooppunt zijn:

· De normale spanning

· Hoeveel keer het knooppunt spanningsloos is, over alle n-1-situatie

· De maximale spanning en bij welke n-1-situatie
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· De minimale spanning en bij welke n-1-situatie

De getoonde resultaten bij een tak zijn:

· Itoe (alleen bij kabel)

· De normale stroom

· De normale belastinggraad in relatie tot Inom

· De normale belastinggraad in relatie tot Itoe

· De maximale stroom

· De maximale belastinggraad in relatie tot Inom

· De maximale belastinggraad in relatie tot Itoe

· Bij welke n-1-situatie

De getoonde resultaten bij een secundair zijn:

· De normale spanning

· De normale stroom

· De normale belastinggraad

· Of de beveiliging normaal al uitschakelt

· De maximale stroom

· De maximale belastinggraad

· Of de beveiliging in enige n-1-situatie al uitschakelt

Grafiek
Met Berekenen | Resultaten | Grafiek kunnen de resultaten als staafgrafiek bekeken worden.
Voor knooppunten de spanningsband Umin...Umax.

Voor takken de belastinggraadband normaal...maximaal.

Exporteren
De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel met Berekenen | Resultaten | Exporteren. De export is
een rapportage van alle objecten, in een vast formaat, op drie werkbladen: Knooppunten, Takken en Schakelaars
en beveiligingen.

6.9.6.3 Taktiek

De aanwezigheid en instellingen van beveiligingen worden gecontroleerd met: Berekenen | Beveilig ing  | Enexis
| Taktiek.

Beveilig ing sinstelling en
Als eerste worden afwijkende beveiligingsinstellingen gedetecteerd.
Beveiligingen in transformatoren, transportkabels en afgaande distributiekabels moeten ingesteld zijn volgens de
voorgeschreven taktiek. Als er een afwijking wordt geconstateerd, wordt de beveiliging gemeld, met de actuele
instelling en de voorgeschreven instelling.
Wat wordt er getest?

· Smeltveiligheid en eerste stroombeveiliging in een transformator of transformatorbelasting

· Eerste aardfoutbeveiliging in een transportkabel

· Eerste stroombeveiliging en eerste aardfoutbeveiliging in een distributiekabel

· Eerste stoombeveiligingen/distantiebeveiligingen aan weerszijden van een transportkabel

Ontbrekende beveilig ing en
Als tweede worden ontbrekende beveiligingen gemeld.

· Een transformator moet een beveiliging bevatten

· Een transportkabel of afgaande distributiekabel moet een beveiliging bevatten
Een beveiliging is hier een smeltveiligheid, stroombeveiliging, differentiaalbeveiliging of distantiebeveiliging.
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Staffeling
Als derde worden staffelingsfouten in het distributienet opgespoord.
Ten opzicht van een zekere beveiliging moet een voorliggende beveiliging bij diverse stromen met een grotere tijd
zijn ingesteld.
'Diverse' stromen lopen tot maximaal 40 kA voor symmetrische kortsluitingen en tot maximaal 3000 A resp. 1000
A voor eenfasekortsluitingen in een geaard resp. ongeaard net.
Smeltveiligheden, stroombeveiligingen, distantiebeveiligingen en aardfoutbeveiligingen worden in beschouwing
genomen.
Bij een afwijking worden de beveiliging en voorliggende beveiliging gemeld.

Instelbaarheid
Als vierde wordt de instelbaarheid van beveiligingen getest.
Bij een foutje wordt de beveiliging met zijn instellingen gemeld, evenals de minimaal en maximaal instelbare
waarden of de nabij gelegen instelbare waarden.

Tussenbeveilig ing en
Als vijfde worden de tussenbeveiligingen getest.
Meer dan één sequentiële tussenbeveiliging in een streng wordt gemeld.

Laatste beveilig ing en zonder I>>

Als zesde worden laatste eerste stroombeveiligingen zonder I>> gemeld.

In zo'n geval zou deze trap ingesteld kunnen worden.

Differentiaalbeveilig ing en met afwijkende meettransformatoren
Als zevende worden differentiaalbeveiligingen met afwijkende meettransformatoren opgespoord.
Het gaat hier om de Inom van de stroommeettransformatoren.

Een 7SD610 mag verschillende Inom's hebben en veroorzaakt nooit een melding.

Bij een MBCI en een DL91 moeten de primaire zijden gelijk zijn.
Bij een DL4 moeten de primaire en secundaire zijden gelijk zijn.
Bij een 7SD503, een 7SD74 en een RN25b moeten de primaire zijden in principe gelijk zijn, maar wordt bij een
afwijking vermeld dat dit wel mogelijk is bij toepassing van een tussenstroomtransformator.

Beschikbare, maar niet ing estelde aardfoutbeveilig ing en
Als achtste worden niet ingestelde maar wel beschikbare aardfoutbeveiligingen gemeld.
Het gaat hier om een niet ingestelde eerste aardfoutbeveiliging, waar wel de eerste stroombeveiliging is ingesteld.

De ook gebruikelijke controle op kabels met een Inom groter dan 1500 A en kabels met een lengte kleiner dan 10 m

zijn onderdeel van de algemene netwerkcontrole in Vision, uit te voeren via Voorbereiden .

6.9.6.4 Analyse

Selecteer eventueel een aantal objecten.
Start de berekening met: Berekenen | Beveilig ing  | Enexis | Analyse.
In het berekeningsinstellingenformulier kunnen de schalingspercentages voor belasting en opwekking worden
opgegeven. Ook of de analyse moet worden uitgevoerd op de geselecteerde objecten of op alle objecten. Ook de
foutsoorten en het laten weigeren van vermogenschakelaars kan hier ingesteld worden.

De analyse simuleert vele botte kortsluitingen, op (geselecteerde) knooppunten en in (geselecteerde) kabels, met
verschillende foutsoorten.
Bij kabels worden de kortsluitingen in principe om de 100 meter gemaakt. Bij korte kabels worden echter vijf
plaatsen getest. Bij lange kabels worden 40 plaatsen gebruikt.

Tijdens de uitschakelsequentie wordt gekeken naar:

· Welke beveiligingen schakelen uit op welke tijd

· Thermische belasting van takken en schakelaars (I²t)

· Stroom in takken en schakelaars na afloop

85
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De analyse berekent per kortsluiting:

· Niet afgeschakelde kortsluiting

· Niet selectief afgeschakelde kortsluiting

· Uitgeschakelde vermogenschakelaars

· Aanspreekfactoren van de beveiligingen  (I / I>)

· Overbelaste takken

· Overbelaste schakelaars

· Niet-beschikbare transportknooppunten en aantal niet-beschikbare distributieknooppunten

RESULTATEN

Netwerk
Na het uitvoeren van de analyse worden resultaten als tekst in het schema weergegeven.

Voor knooppunten en kabels zijn de resultaten:

· Aantal keer (of lengte) niet afgeschakeld

· Aantal keer (of lengte) niet selectief

· Aantal keer overbelast door een kortsluiting (ergens anders)

Kleurindicatie
Knooppunten en takken worden bij problemen in kleur weergegeven.
De kleurkeuze vindt plaats in de Opties , bij Berekening  | Alg emeen. 

Oorzaakobject Probleem Kleurindicatie
Knooppunt of kabel Niet selectief Hoog

Knooppunt of kabel Niet afgeschakeld Hoger

Gevolg object Probleem Kleurindicatie
Kabel of schakelaar Overbelast Waarschuwing

Alg emeen
Met Berekenen | Resultaten | Overzicht wordt een overzicht gegeven van knooppunten en kabels die een
beveiligingsprobleem hebben. Dit is:

· niet afgeschakeld 

· niet selectief 

· veroorzaakt overbelasting

Details
Met Berekenen | Resultaten | Details (of met rechts klikken op een object in de resultmode) wordt van
geselecteerde knooppunten en kabels informatie weergegeven in een formulier.
Met de knop "Details" worden de beveiligingsitems getoond in een tabel.
Eén regel per kortsluiting.
De resultaten per kortsluiting zijn:

· De foutafstand (alleen bij kabel)

· De foutsoort

· Eventueel welke vermogenschakelaar weigert

· Of de kortsluiting niet afgeschakeld wordt

· Of het afschakelen niet selectief is

· De schakelaars die daadwerkelijk uitschakelen

· De aanspreekfactoren van de beveiligingen die daadwerkelijk uitschakelen

· De thermisch en/of stroom-overbelaste takken

· De thermisch en/of stroom-overbelaste schakelaars

· De niet-beschikbare transportknooppunten
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· Het aantal niet-beschikbare distributieknooppunten
Klik ergens met rechts om via het popupmenu het filter aan te zetten en stel daarna het filter in.

Exporteren
De resultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel met Berekenen | Resultaten | Exporteren. De export is
een rapportage van alle kortsluitingen in objecten, in een vast formaat, op twee werkbladen: Knooppunten en
Kabels.

6.9.6.5 Schema

De generatie van de schema's wordt gestart met: Berekenen | Beveilig ing  | Enexis | Schema.
De aanwezigheid van een pdf-printer is noodzakelijk. Dit is een printer met 'pdf' in de naam.
De naam van het te genereren pdf-bestand wordt gevraagd.

De eerste blad bevat het transportnet.
De volgende bladen bevatten één transportknooppunt of transportstation en het achterliggende distributienet,
omgevormd tot een watervalschema. 
Een knooppunt achter een open schakelaar kan meerdere keren getekend zijn.

De getoonde tekst is vooralsnog vast en gebaseerd op een view met:

· Knooppunt: naam, korte naam en bladen

· Tak: naam, velden, kabellengte en Itoe

· Element: typenaam

· Schakelaar en beveiliging: typenaam en lange instelling

Enkele tekstposities worden automatisch aangepast:

· tak (velden): aan de buitenzijde van een verticale rail

· schakelaar: boven een horizontale kabel

· meetveld: onder een horizontale kabel

Alle tekstgroottes (behalve van een link) worden op 30 gezet.

Voorafgaand wordt automatisch een IEC-60909-berekening uitgevoerd.
Hierdoor kunnen aan de einden van tracé's de éénfase- en driefasenkortsluitstroom in het schema gezet worden.
Ik,3f in kA. Ik,1f in A.

6.9.6.6 Formulier

In de Opties kunnen de map van de lege instelformulieren en de uitvoermap van de gegenereerde formulieren
worden opgegeven.
Selecteer de vermogenschakelaars waarvan een instelformulier moet worden gemaakt.
Start de generatie met: Berekenen | Beveilig ing  | Enexis | Formulier.
Na afloop wordt een opsomming gegeven van de gegenereerde instelformulieren.

De naam van een gegenereerde instelformulier is afgeleid van de plaats en soort van de beveiliging.
Het is: knooppunt.kortenaam + _ + veld + _XX_ + type.naam + _ + knooppunt.naam + _ + tak.naam.
Voor de verschillende beveiligingssoorten wordt XX vervangen door:

· M voor een stroombeveiliging met vaste tijd (OMT)

· SRR voor een voorwaartsgerichte stroombeveiliging met vaste tijd

· DS voor een distantiebeveiliging

· DF voor een differentiaalbeveiliging
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6.10 Spanningsdipanalyse

Een spanningsdip is gedefinieerd als een plotselinge vermindering van de spanning die na een korte tijdspanne
weer wordt hersteld. Dips en onderbrekingen veroorzaken hinder en economische schade. De
spanningsdipanalyse ondersteunt het zoeken naar de mogelijke oplossingen.

De belangrijkste oorzaak van dips is een kortsluiting. Daarnaast veroorzaakt het inschakelen van motoren, grote
belastingen en transformatoren dips in meer of mindere mate.

6.10.1 Algemeen

De berekening is gebaseerd op de invloed van kortsluitingen, die plaatsvinden volgens de faalfrequenties van
objecten (onder andere knooppunten en verbindingen). Deze functie combineert betrouwbaarheidsanalyse,
kortsluitberekeningen en beveiliging, zodat het resultaat een statistisch beeld van de spanningskwaliteit is.

De sequentie van afschakeling wordt berekend aan de hand van de instellingen van de beveiligingen. Hierbij
worden in het hele netwerk de spanningen en tijdsduren geregistreerd. Knooppunten die niet spanningsloos
worden krijgen een bijdrage aan het resultaat van de spanningsdip. 

Kortsluiting en
De grootte van de dip is afhankelijk van de plaats van de kortsluiting in het net. Een kortsluiting dichtbij de
voeding zal meer impact hebben op de spanningen elders in het net dan een kortsluiting ver weg van de voeding.
Bovendien heeft de soort kortsluiting invloed op de dip. De kortsluitingen zijn onderverdeeld in:

· Fase-aarde-kortsluiting

· Tweefasen (naar aarde)-kortsluiting

· Driefasen-kortsluiting

Tijdens een spanningsdip wordt de resterende dipspanning uitgerekend en gepresenteerd. Een grote dip
resulteert dus in een lage dipspanning.

De tijdsduur van de dip wordt bepaald door de beveiliging  (bijvoorbeeld door de instellingen van de
stroombeveiliging ).

Voor de berekening worden achtereenvolgens geëvalueerd:

· kortsluitingen op knooppunten, kabels en verbindingen

· faalkansen van de kortgesloten objecten

· diepte van de dips

· hoogte van de kortsluitstromen

· tijdsduur van de kortsluitingen

De resultaten worden als volgt geclassificeerd:

· negen dipcategoriën, in stappen van 10% van de nominale spanning

· negen tijdsduurcategorieën:
§ < 20 ms
§ 20 ... 100 ms
§ 100 ... 300 ms
§ 300 ... 500 ms
§ 0,5 ... 1 s
§ 1 ... 2 s
§ 2 ... 5 s
§ 5 ... 10 s
§ > 10 s

325

228
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6.10.2 Berekening

Voor het uitvoeren van een Spanningsdipsanalyse moet het net aan een aantal randvoorwaarden voldoen:

· het net moet een correcte loadflow hebben

· het net moet beveiligd zijn

· alle beveiligingen moeten gespecificeerd zijn

· knooppunten, kabels en verbindingen moeten voorzien zijn van de faalfrequentie.

Er worden kortsluitingen gesimuleerd op alle geselecteerde knooppunten, kabels en verbindingen. De
faalfrequentie van die objecten bepaalt hoe vaak dat op jaarbasis voorkomt. Voor elke kortsluiting wordt de
waarde van de spanningsdip op alle knooppunten in het netwerk berekend. Vervolgens wordt aan de hand van de
instellingen van de beveiliging de tijdsduur van de kortsluiting bepaald en daarmee de duur van de dip.

De berekeningen kunnen een aanzienlijke tijd duren. Een tijdbalk geeft de voortgang weer.
De berekening wordt gestart met: Berekenen | Spanning sdipanalyse. 
De berekening wordt uitgevoerd voor alle geselecteerde knooppunten, kabels en verbindingen waarvan de
faalfrequentie is ingevuld.

Opties
In de Opties  (Berekening  | Netanalyse | Spanning sdipanalyse en beveilig ing sanalyse) moet worden
gedefinieerd op hoeveel punten in de kabels en verbindingen een kortsluiting moet worden gesimuleerd.
Standaard is het Aantal kabel-/verbinding berekening sstappen  gelijk aan nul. Het maximum is 9. 

Ook moet het Foutsoortaandeel  worden gespecificeerd. Dit is een reeks van getallen, waarmee de gebruiker de
weging aangeeft voor de foutsoort tegenover alle mogelijke kortsluitingen, die gesommeerd zijn in de
faalfrequenties. Onderstaand voorbeeld geeft aan dat een éénfase-aardfout twee maal zo vaak voorkomt als een
tweefasen-aardfout en een symmetrische fout. Dit betekent dat bij een door de gebruiker gespecificeerde
faalfrequentie van 0.02 /km/jaar voor een kabel, de faalfrequentie voor een éénfase-aardfout gelijk is aan
0.01 /km/jaar en voor een tweefasen-aardfout en een symmetrische fout gelijk is aan 0.005 /km/jaar.
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6.10.3 Resultaat

Tijdens een spanningsdip wordt de resterende dipspanning uitgerekend en gepresenteerd. Een grote dip
resulteert dus in een lage dipspanning.

De resultaten van de spanningsdipanalyseberekening kunnen op drie manieren worden bekeken:

· in het knooppunt detail-scherm: maximale dip en maximale dipduur

· uitgebreide detailinformatie per knooppunt: tabel met dipfrequenties, geclassificeerd in 9 dipcategoriën en 9
tijdsduurcategoriën

· grafisch per knooppunt: bollendiagram met dipfrequenties, geclassificeerd in 9 dipcategoriën en 9
tijdsduurcategoriën

Uitg ebreide detailinformatie
Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van het resultaat van de frequenties van de spanningsdips voor
knooppunt "Onderstation", geclassificeerd in 9 dipcategoriën en 9 tijdsduurcategoriën.
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Grafische resultaten
Onderstaande grafiek geeft een voorbeeld van het resultaat van de frequenties van de spanningsdips voor
knooppunt "Onderstation", geclassificeerd in 9 dipcategoriën en 9 tijdsduurcategoriën. De grootte van de cirkel
is evenredig met de frequentie. De dips rechtsonder in de grafiek vereisen de meeste aandacht.

6.11 Storingsanalyse

De functie analyseert het verloop en het herstel van de elektriciteitsvoorziening bij storingen in het net. Daarbij
wordt gekeken naar de belasting van de takken in de drie fasen, die ontstaan bij het herstel van de levering:
uitschakelen, isoleren/wederinschakelen en omschakelen.
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6.11.1 Algemeen

De functie analyseert het verloop en het herstel van de elektriciteitsvoorziening bij storingen in het net. Daarbij
wordt gekeken naar de belastinggraden en spanningen bij het herstel van de levering in de drie fasen:
uitschakelen, isoleren+wederinschakelen en omschakelen.

De spannings- en belastinggraadgrenzen kunnen worden gedefinieerd in de Opties , bij Berekening  | Grenzen.

Alle vermogenschakelaars en smeltveiligheden moeten in het net gemodelleerd zijn. Het is niet nodig
beveiligingen van de vermogenschakelaars te specificeren. 
De analyse wordt uitgevoerd voor geselecteerde knooppunten en takken. In de analyse worden drie
achtereenvolgende fasen onderscheiden:
1.Uitschakelen : de hele groep wordt uitgeschakeld; 
2.Isoleren en wederinschakelen : alleen het knooppunt wordt uitgeschakeld aan alle kanten of alleen de tak

wordt uitgeschakeld aan beide kanten; 
3.Omschakelen : via schakelpunten wordt het niet-beschikbare netdeel weer onder spanning gebracht.

6.11.2 Berekening

Voor het uitvoeren van een Storingsanalyseberekening moet het net aan een twee randvoorwaarden voldoen:

· het net moet een correcte loadflow hebben (zie onder)

· in het net moeten vermogenschakelaars en smeltveiligheden gemodelleerd zijn (beveiligingsgegevens zijn niet
nodig)

Aan "losse" knooppunten achter een netdeelgrens wordt tijdens de berekening een onzichtbare netvoeding
toegevoegd. Daardoor kan via dit punt vermogen geleverd worden, na omschakelen.
Let op dat het geleverde vermogen onbeperkt is, terwijl dit in werklijkheid niet zo is. De rapportage vermeldt zo'n
omschakeling via "geïmporteerd vermogen".

Er worden storingen gesimuleerd in knooppunten en takken. De faalfrequentie van die objecten bepaalt hoe vaak
dat op jaarbasis voorkomt. De functie analyseert het verloop en het herstel van de elektriciteitsvoorziening bij
storingen in het net. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de belastinggraad en de spanning.  

Omschakelen
Ten behoeve van het omschakelen worden maximaal zes schakelhandelingen verricht (te definieren in de Opties ),
waarbij ook schakelaars geopend kunnen worden. Hiertoe zijn vijf soorten schakelpunten gedefinieerd:

·inschakelpunt : open schakelaar in een tak tussen het spanningsloze net en het ongestoorde net;

·koppelpunt : open schakelaar in een tak in het spanningsloze net;

·splitspunt : gesloten schakelaar in een tak in het spanningsloze net;

·bijkoppelpunt : open schakelaar in een tak in het ongestoorde net, op kleine afstand van een inschakelpunt.

·bijsplitspunt : gesloten schakelaar in een tak in het ongestoorde net, op kleine afstand van een inschakelpunt.

De omschakeling vindt plaats met maximaal zes schakelhandelingen, in de volgende combinaties, zolang nog
geen goede oplossing is gevonden:

totaal aantal
schakelhandelingen

aantal
inschakelingen

aantal
koppelingen

aantal
splitsingen

aantal
bijkoppelingen

aantal
bijsplitsingen

1 1
2 2
2 1 1
2 1 1
2 1 1
3 3
3 2 1
3 2 1
3 1 2
3 1 1 1
3 1 2
3 2 1
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totaal aantal
schakelhandelingen

aantal
inschakelingen

aantal
koppelingen

aantal
splitsingen

aantal
bijkoppelingen

aantal
bijsplitsingen

3 1 1 1
3 1 1 1
3 1 1 1
4 4
4 3 1
4 3 1
4 2 2
4 2 1 1
4 2 2
4 3 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 1 1
5 5
5 4 1
5 4 1
5 3 2
5 3 1 1
5 3 2
5 2 2 1
5 2 1 2
5 2 3
5 4 1
5 3 1 1
5 3 1 1
5 2 2 1
5 2 1 1 1
5 2 2 1
5 2 1 1 1
6 3 3

Een combinatie wordt pas berekend als:

· het aantal relevante inschakelpunten kleiner is dan 10 en 

· het aantal relevante koppelpunten kleiner is dan 10 en 

· het aantal relevante splitspunten kleiner is dan 20.

Het maximale aantal schakelhandelingen kan worden opgegeven in de Opties . In situaties met veel uitval en veel
schakelpunten zal de rekentijd kwadratisch toenemen met het maximale aantal schakelhandelingen.

De omschakeloplossing wordt g oed  bevonden als:

· het aantal maastakken nul is

· het aantal overbelaste takken nul is en

· het aantal overbelaste schakelaars nul is en

· het aantal eilandknooppunten nul of één (bij storingknooppunt) is en

· het aantal onderspanningen nul is en

· het aantal overspanningen nul is en

· het aantal geschakelde netdeelgrenzen nul is en

· het geïmporteerde vermogen kleiner dan 2 MVA is.

Er is een optie om bij het herstellen tijdens het omschakelen overbelasting toe te staan. Indien aangevinkt, zal
overbelasting resulteren in een goede oplossing.
Er is een optie om bij het herstellen tijdens het omschakelen overspanning toe te staan. Indien aangevinkt, zal
overspanning resulteren in een goede oplossing.
Er is een optie om bij het herstellen tijdens het omschakelen onderspanning toe te staan. Indien aangevinkt, zal
onderspanning resulteren in een goede oplossing.
Er is een optie om bij het herstellen tijdens het omschakelen netdeelgrensschakelen toe te staan. Indien
aangevinkt, zal netdeelgrensschakelen resulteren in een goede oplossing.
Er is een optie om bij het herstellen tijdens het behouden van eilandknooppunten niet toe te staan. Indien
aangevinkt, wordt het herstellen niet doorgevoerd als er eilandknooppunten overblijven.
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Er is een optie om bij het herstellen tijdens het omschakelen de beoordelingsprioriteit van herstel, overbelasting
en overspanning/onderspanning te wijzigen. Hiermee kunnen problemen geaccepteerd worden, ten gunste van
herstel. Dit resulteert echter niet in een goede oplossing.
Er is een optie om bij het herstellen tijden het omschakelen een maximale rekentijd toe te staan.
Er zijn opties om de criteria voor het kleuren na afloop te kiezen.

Na het omschakelen is er geen extra overbelasting, overspanning en onderspanning gecreëerd, tenzij
bovengenoemde opties zijn aangevinkt of beoordelingspriorieit daartoe aanleiding geeft.
Indien nodig zal deelherstel toegepast worden door splitsen.
De volgorde van de schakelhandelingen wordt niet in de berekening meegenomen.
Het ontstaan van mazen wordt wel in de berekening meegenomen. Dit mag niet voorkomen.
Bij het uitschakelen en isoleren en wederinschakelen worden de storingsgrenzen uit de opties gebruikt.
Bij het omschakelen worden optioneel de normale grenzen of de storingsgrenzen uit de opties gebruikt.
Bij de spanningscontrole worden alleen spanningen in aanmerking genomen die meer dan 0,5 % afwijken van de
normale spanning.
Bij de takbelastinggraadcontrole worden alleen belastinggraden in aanmerking genomen die meer dan 2 %
groter zijn dan de normale belastinggraad en waar de stroom bovendien 5 A groter is dan de normale stroom
Bij de secundairbelastinggraadcontrole worden alleen belastinggraden in aanmerking genomen die meer dan 5
% groter zijn dan de normale belastinggraad en waar de stroom bovendien 10 A groter is dan de normale stroom

Uitvoeren berekening
De berekening wordt gestart met: Berekenen | Storing sanalyse.
Zet de percentages voor opwekking en belasting.
De berekening wordt uitgevoerd voor alle geselecteerde knooppunten en takken.

6.11.3 Resultaat

Een samenvatting van de resultaten wordt gepresenteerd in het detail-resultatenform. Een uitgebreide presentatie
van de resultaten wordt gepresenteerd via de Detail -button van het detail-resultatenform.
De resultaten kunnen ook in tabelvorm worden gepresenteerd door de resultaten te exporteren naar Excel met
behulp van: Berekenen | Resultaten | Exporteren. 

De resultaten hebben betrekking op niet-beschikbaarheid, overbelasting en spanning. De meeste resultaten zijn
gespecificeerd voor de achtereenvolgende acties Uitschakelen , Isoleren en wederinschakelen  en

Omschakelen . De resultaten zijn:

·Belasting g raad : belastinggraad in normale situatie

·Spanning : spanning in de normale situatie

·Frequentie : frequentie waarmee een storing optreedt

·Groep : willekeurig toegewezen groepnummer

·# Schakelaars : het aantal vermogenschakelaars plus smeltveiligheden dat nodig is om de groep uit te
schakelen

·# Niet-beschikbare knooppunten : het aantal knooppunten dat spanningsloos is

·# Niet-beschikbare g rootverbruikers : het aantal grootverbruikers dat via (transformator)belastingen is
aangesloten op niet-beschikbare knooppunten

·# Niet-beschikbare royaalverbruikers : het aantal royaalverbruikers dat via (transformator)belastingen is
aangesloten op niet-beschikbare knooppunten

·# Niet-beschikbare kleinverbruikers : het aantal kleinverbruikers dat via (transformator)belastingen is
aangesloten op niet-beschikbare knooppunten

·Niet-beschikbare verbruik : het gesommeerde vermogen van (transformator)belastingen die zijn
aangesloten op niet-beschikbare knooppunten

·# Stijg ende takbelasting g raden : het aantal takken dat minstens 2 % meer belastinggraad en minstens 5 A
meer stroom heeft dan in normale situatie

·# Overbelaste takken : het aantal takken dat overbelast is (uit de takken met gestegen belastinggraad)

·# Stijg ende secundairbelasting g raden : het aantal schakelaars dat minstens 5 % meer belastinggraad en
minstens 10 A meer stroom heeft dan in normale situatie
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·# Overbelaste secundairen : het aantal secundairen dat overbelast is (uit de secundairen met gestegen
belastinggraad)

·Zwakste tak : de tak die het meest belast is (uit de takken met gestegen belastinggraad)

·Zwakste-tak-stroom : de stroom door de tak die het meest belast is (uit de takken met gestegen
belastinggraad)

·Zwakste-tak-belasting g raad : de belasting van de tak die het meest belast is (uit de takken met gestegen
belastinggraad)

·# Mog elijke inschakelpunten
·# Mog elijke koppelpunten
·# Mog elijke splitspunten
·# Mog elijke bijkoppelpunten
·# Mog elijke bijsplitspunten
·# Ing eschakelde inschakelpunten
·# Ing eschakelde koppelpunten
·# Uitg eschakelde splitspunten
·# Ing eschakelde bijkoppelpunten
·# Uitg eschakelde bijsplitspunten
·# Waarvan ing eschakelde netdeelg renzen
·# Maastakken
·Geïmporteerd vermog en: het vermogen dat via fictieve netvoedingen achter netdeelgrenzen komt

·# Onderspanning sknooppunten
·# Overspanning sknooppunten
·Laag ste spanning : de laagste spanning op een MS-knooppunt (uit de knooppunten met minstens 0,5 %

spanningsdaling)

·Hoog ste spanning : de hoogste spanning op een MS-knooppunt (uit de knooppunten met minstens 0,5 %
spanningsstijging)

·Geschakelde punten : de schakelpunten die gesloten/geopend zijn.

Kleurenindicatie
Een object dat niet goed omgeschakeld kan worden, wordt getekend in de kleur Eiland .
Een object dat onderspanning veroorzaakt, wordt getekend in de kleur Te laag .
Een object dat overbelasting of overspanning veroorzaakt, wordt getekend in de kleur Te hoog .
Een tak die normaal al overbelast is of een knooppunt dat normaal al overspanning heeft, wordt na de analyse
getekend in de kleur Veel te hoog .
Een knooppunt dat normaal al onderspanning heeft, wordt na de analyse getekend in de kleur Veel te laag .
Een tak die tijdens het omschakelen geschakeld moet worden, wordt na de analyse getekend in de kleur Attentie ,
als de analyse voor één object is uitgevoerd.
De kleuren worden gedefinieerd in de Opties , bij Berekening  | Alg emeen.
De kleuring kan beïnvloed worden in de storingsanalyse-opties.

6.12 Netopeningoptimalisatie

6.12.1 Algemeen

De netopeningoptimalisatie berekent alternatieve plaatsen voor een geopende schakelaar in een tracé. Het te
onderzoeken object is een kabel die aan één zijde geopend is. De alternatieve netopeningen worden gezocht door
vanuit de te onderzoeken netopening in beide richtingen kabels in hetzelfde tracé af te lopen. Het zoekproces
stopt na zes kabels of bij een knooppunt met vier of meer takken daaraan.

De doelfunctie is minimaal vermogensverlies.
Over- en onderspanning alsmede overbelasting worden vermeden.
De optimalisatie wordt altijd uitgevoerd voor alle aanwezige netopeningen.
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6.12.2 Berekening

Er zijn geen instellingen vereist voor het uitvoeren van deze berekening. 
De berekening wordt uitgevoerd voor de vier presets van belastingssituaties: nacht, ochtend, middag en avond.
Omdat deze vier even lang duren, kan na afloop het gemiddelde verlies berekend worden.
De berekening start met het berekenen van het netverlies van de uitgangssituatie. Vervolgens wordt van alle
netopeningen achtereenvolgens bekeken of een alternatieve netopening tot minder verlies leidt. Hiertoe worden
vanaf elke netopening in beide richtingen de naastgelegen kabels afgelopen, waarbij telkens een schakelaar wordt
geopend en het netverlies wordt uitgerekend. Het proces stopt bij een knooppunt met vier of meer takken daaraan
of na zes kabels.

6.12.3 Resultaat

Een kabel, waarvan de netopening beter gesloten kan worden, wordt in het netwerkschema met de  hoog -kleur
aangegeven. Een kabel, waarin een netopening moet worden aangebracht, wordt in het netwerkschema met de

lag er -kleur aangegeven.  Alternatieven worden met de laag -kleur aangegeven. De kleuren worden gedefinieerd in
de Opties , bij Berekening  | Alg emeen.

Met behulp van Berekenen | Resultaten | Overzicht worden de resultaten in een tabel weergegeven, waarbij
opgenomen de kabel met de netopening, het voorstel voor een betere netopening en de te realiseren reductie in
het netverlies.

Met behulp van Berekenen | Resultaten | Grafiek worden de te realiseren reducties van netverliezen van alle
voorgestelde alternatieven grafisch gepresenteerd.

Indien geen alternatieven worden voorgesteld, worden geen resultaten gegenereerd.

6.13 Nettoets grootverbruik

De nettoets helpt bij het beoordelen van een aanvraag voor een nieuwe belasting of opwekking.
Hiertoe worden twee netbelastingsberekeningen gedaan: een van de huidige situatie en een waarin het nieuwe
element is toegevoegd. In beide netbelastingsberekeningen worden de avond- en middagsituatie berekend.
De verandering in belastinggraad of spanning wordt per object uitgerekend.
De verslechtering wordt vastgesteld en eventueel worden objecten gekleurd als er overschrijding is.

Berekening

Selecteer alleen het knooppunt waar de belasting moet worden aangebracht.
Start de berekening met Berekenen | Speciaal | Nettoets.
Er verschijnt een formulier waarin u het vermogen en de toepassing (belasting, PV, wind of opwekking) kunt
invoeren.
Verlaat het formulier met OK.

Eerst wordt een netbelastingsberekening gedaan waarbij het element nog niet is toegevoegd. De resultaten
worden in het geheugen bewaard.
Nu wordt de belasting, PV, windturbine of synchrone generator toegevoegd.
De tweede netbelastingsberekening wordt gedaan.

Resultaten
De resultaten zijn per objectsoort:

Knooppunt
· U,middag,voor en U,middag,na

· U,avond,voor en U,avond,na

· dU,voor en dU,na
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Tak
· Maximale belastinggraad,voor en maximale belastinggraad,na

Element
· Maximale belastinggraad,voor en maximale belastinggraad,na

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het schema

· in Berekenen | Resultaten | Overzicht

· in Berekenen | Resultaten | Details

Schema
Bij knooppunten zijn de twee regels de spanningen in de middag- en de avondsituatie.
Bij takken en elementen is het één regel met de maximale belastinggraad in enige situatie.
De kleur van de objecten heeft na het uitvoeren van een berekening een betekenis. De kleuren kunnen worden
ingesteld in de Opties  met Berekening  | Alg emeen. De grenzen kunnen worden ingesteld bij Berekening  |
Grenzen. Hieronder is tussen haakjes de defaultkleur aangegeven.

Knooppunten
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): U,na te hoog en groter dan 1,01*U,voor

· Te laagkleur (blauw): U,na te laag en kleiner dan 0,99*U,voor

· Te hoogkleur (rood): dU,na te groot en groter dan 1,05*dU,voor

· Eilandkleur (groen): geen spanning

Takken en elementen :

· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): belastinggraad,na te hoog en belastinggraad,na groter dan 1,05*belastinggraad,voor

· Eilandkleur (groen): geen spanning

De factoren ten opzichte van de voor-waarden zijn om reeds aanwezige overschrijdingen te negeren.

Berekenen | Resultaten | Overzicht
Dit scherm geeft een overzicht van alle probleemobjecten. Dit zijn de objecten die in het schema de hoogkleur of
laagkleur hebben gekregen.

Berekenen | Resultaten | Details
Van geselecteerde objecten worden de resultaten getoond.

6.14 Productie-eenheid

In het Netbeheer Nederlanddocument “Elektriciteitsproductie-eenheid Document (“PGMD”)” voor
elektriciteitsproductie-eenheden van het type B en C wordt een berekening voorgeschreven om aan te tonen dat
een wind- of zonnepark aan de netcode-eisen voor blindvermogen voldoet.
De berekening Productie-eenheid berekent het werkzame en blindvermogen op het overdrachtspunt en laat de
resultaten in een tabel en grafiek zien. Deze resultaten kunnen als bijlage bij het document gevoegd worden.

Voorbereiding

Een netwerk bestaande uit zonnepanelen en/of windturbines met bijbehorende infrastructuur (kabels,
transformator) moet worden ingevoerd.
Bij het overdrachtspunt moet het 'grid' als een netvoeding worden gemodelleerd.



357

Berekening

Start de berekening met Berekenen | Speciaal | Productie-eenheid.

De berekening voert 14 loadflows met verschillende instellingen uit:

Loadflow Netvoeding .Uref (pu) PV.p en Windturbine.p (pu) PV.q en Windturbine.q (pu)
0 1 1 0
1 1 0,8 -0,6
2 1 0,8 0,6
3 1 0,2 -0,6
4 1 0,2 0,6
5 1 0 0
6 1,1 0,8 -0,6
7 1,1 1 0
8 1,05 0,8 0,6
9 0,95 0,8 0,6
10 0,9 0,8 0,6
11 0,9 1 0
12 0,95 0,8 -0,6
13 0,85 0,8 0

De eventuele regelingen (behalve P(I)-regeling) van PV's en windturbines zijn uitgeschakeld. Het gevraagde
vermogen wordt sowieso geleverd en het blindvermogen eventueel opgenomen.

De instelling van iedere PV is:
P := p (pu) * Inverter.Snom, maar niet groter dan het vermogen van de panelen

Q := q (pu) * Inverter.Snom

Tijdens de loadflow bij lage spanning worden P en Q nog gereduceerd, zodat de stroom niet groter wordt dan de
Inom (berekend uit Snom) van de inverter.

De instelling van iedere windturbine is:
P := p (pu) * Type.Pnom

Q := q (pu) * Type.Pnom

Resultaten

Van elke loadflow zijn de standaard loadflowresultaten beschikaar:

· Knooppunten: U

· Takken: P, Q, S, I, belastinggraad, Pverlies

· Elementen: P, Q, S, I, cos phi, belastinggraad (S/Snom), I/Inom, U

Deze resultaten worden geaggregeerd tot:

· Knooppunten: de minimale en maximale spanning

· Takken: de minimale en maximale belastinggraad

· Elementen: het minimale en maximale werkzame vermogen en blindvermogen

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het schema

· in Berekenen | Resultaten | Overzicht

· in Berekenen | Resultaten | Details
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Schema
Bij knooppunten de minimale en maximale spanning.
Bij takken de minimale en maximale belastinggraad.
Bij elementen het minimale en maximale werkzame vermogen en blindvermogen.
De objecten zijn gekleurd bij spanningsoverschrijding of overbelasting.

Berekenen | Resultaten | Overzicht
Dit scherm geeft nog niet veel informatie.

Berekenen | Resultaten | Details
Van geselecteerde objecten worden de resultaten getoond.
Met de knop Details worden de resultaten van alle loadflows getoond in een tabel.
Met de knop Grafiek bij elementen worden achtereenvolgens twee grafieken getoond.

6.15 Omschakelbaarheid

De berekening analyseert het herstel van de elektriciteitsvoorziening bij storingen in het net.

Voorbereiding

De spannings- en belastinggraadgrenzen moeten worden gedefinieerd in de Opties, bij Berekening | Grenzen.
De belasting- en opwekkingpercentages voor middag en avond moeten worden gedefinieerd in de Opties, bij
Berekening | Presets.
De storingsanalyse-opties moeten worden gedefinieerd in de Opties, bij Berekening | Netanalyse |
Storingsanalyse.

Alle vermogenschakelaars en smeltveiligheden moeten in het net gemodelleerd zijn. Het is niet nodig
beveiligingen van de vermogenschakelaars te specificeren. 

Enexis
Voor Enexis zijn de percentages en maximaal aantal schakelhandelingen hard ingebakken:

· Het maximaal aantal schakelhandelingen is drie.

· In de belastingsituatie is de belasting 100 % en de opwekking, PV en wind 0 %.

· In de opwekkingsituatie is de opwekking, PV en wind 100 % en de belasting 25 %.
Deze opties worden automatisch toepast bij gebruikmaking van de Enexis-netwerksleutel.

Berekening

Start de berekening met Berekenen | Speciaal | Op maat | Omschakelbaarheid.

De berekening voert de storingsanalyse uit voor alle niet-maas-middenspanningskabels in belastingsituatie
(avond) en opwekkingsituatie (middag).

Resultaten

Van elke kabel zijn de volgende resultaten per belasting/opwekkingsituatie aanwezig:

· Uitloper

· Mogelijke inschakelpunten

· Geschakelde punten

· Goede en snelle oplossing

· Zwakste-takbelastinggraad

· Aantal overbelaste takken

· Laagste-knooppuntspanning
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· Hoogste-knooppuntspanning

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het schema

· in Berekenen | Resultaten | Overzicht

· in Berekenen | Resultaten | Details

· in Berekenen | Resultaten | Exporteren

Schema
Bij kabels het aantal schakelhandelingen.
De kleur van de kabels heeft na het uitvoeren van de berekening een betekenis. De kleuren zijn niet instelbaar.

Kleurenindicatie
Een kabel die in beide situaties met weinig schakelhandelingen omgeschakeld kan worden, wordt getekend in de
kleur groen.
Een kabel die in beide situaties met veel schakelhandelingen omgeschakeld kan worden, wordt getekend in de
kleur oranje.
Een kabel die in minstens één van de situaties niet omgeschakeld kan worden, wordt getekend in de kleur rood.

Bij maximaal één, twee of drie schakelhandelingen is één schakelhandeling weinig en twee of drie veel.
Bij maximaal vier, vijf of zes schakelhandelingen is één, twee of drie schakelhandelingen weinig en vier, vijf of zes
veel.

Berekenen | Resultaten | Overzicht
Dit scherm geeft een opsomming van:

· Uitloperkabels (waarbij in storing niet omgeschakeld kan worden)

· Niet-uitloperkabels waarbij in storing niet (volledig) omgeschakeld kan worden

· Kabels waarbij in storing niet snel omgeschakeld kan worden.

Berekenen | Resultaten | Details
Van geselecteerde kabels wordt het aantal schakelhandelingen in de twee situaties getoond.
Met de knop Details worden alle resultaten van de twee situaties getoond in een tabel.

Berekenen | Resultaten | Exporteren
Van alle kabels worden alle resultaten geëxporteerd naar een Excel-bestand.

6.16 Pseudomonitor

Om goed gebruik te kunnen maken van de transportcapaciteit van kabels en transformatoren in MS-
distributienetten is inzicht in de werkelijk optredende netbelasting en spanningshuishouding van essentieel
belang. Daarvoor zijn gedetailleerde meetgegevens nodig die voor distributienetten helaas niet in ruime mate
aanwezig zijn. De pseudomonitor biedt soelaas.

De meeste assets van de netbeheerder bevinden zich in de uitgestrekte midden- en laagspanningsnetten. Bij het
dimensioneren van deze netten gaat de netbeheerder nog vaak uit van de maximale belasting, daarbij rekening
houdend met de groei van de individuele gebruikers. Daardoor hebben de middenspanningsnetten vaak meer
transportcapaciteit dan nodig. Omdat deze netten echter beperkt bemeten worden, ontbreekt voldoende inzicht
om die resterende capaciteit goed te kunnen benutten.

Een van de mogelijkheden om tegen geringe investeringen meer uit de netten te halen is gebruik te maken van
kennis over het specifieke gedrag van groepen van klanten. Deze worden daartoe tijdelijk continu bemeten. Vooral
assetmanagers hebben deze metingen uitgevoerd om kennis te vergaren over het typische gedrag van gebruikers
en gebruikersgroepen.
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De pseudomonitor maakt gebruik van deze meetgegevens. Door de ongelijktijdigheid van belastingen per
tijdseenheid te bepalen ontstaat een veel beter inzicht in de werkelijk optredende netbelasting en
spanningshuishouding zonder op elk punt in het net te hoeven meten. Een analyse kan bijvoorbeeld het inzicht
opleveren dat een nieuwe klant soms zelfs tot een betere spanningshuishouding leidt. Ook de gevolgen van
decentrale opwekking, grootschalig of kleinschalig in nieuwbouwprojecten (microwarmtekrachteenheden en
zonnecellen) kunnen doorgerekend worden. Dat maakt van de pseudomonitor een doelmatig hulpmiddel.

Toegespitst op het middenspanningsnet, zit de clou in het combineren van metingen in een onderstation met
belastingspatronen van netstations. Hierbij dienen de maximaalstroommetingen van netstations als
basisverdeling. De belastingspatronen worden geconstrueerd uit de samenstelling van de klantengroepen per
station en de belastingspatronen van de individuele klantengroepen, zoals huishoudens, winkels en kantoren. De
pseudomonitor combineert al met al belastingmetingen van de afgaande richtingen in het onderstation,
maximaalstroommetingen op de netstations, belastingspatronen van de netstations, samenstelling van de
klantengroepen per netstation en belastingpatronen van de individuele klantengroepen. Daaruit rolt een
betrouwbaar en gedetailleerd inzicht in de spanningshuishouding en netbelasting in middenspanningsnetten.

6.16.1 Pseudomonitor

Het doel van de pseudomonitor is het monitoren van middenspanningsnetten op basis van metingen en
belastingprofielen. Het monitoren bestaat uit het berekenen van de spannings- en stroomhuishouding in een
netwerk, gedurende een periode.

INVOER

De pseudomonitor maakt gebruik van de volgende invoer:

· een Vision-netwerk van een middenspanningsnet met transformatorbelastingen als distributiestations

· een aantal Excel-bestanden of tekstbestanden, per bestand betrekking hebbende op één of meerdere afgaand
velden in het onderstation, bestaande uit een aantal tijdstippen met een meting van vermogen of stroom.

· eventueel een aantal Excel-bestanden of tekstbestanden met externe profielen.

Meting en
Een standaard-metingen-Excelbestand bevat van één veld gedurende een aantal tijdstippen stroom- of
vermogensmetingen.
De eerste rij bevat de header. Voor stroommetingen is dit: A1: Datum; B1: Tijd; C1: Stroom. Dit mag ook zijn: A1:
Datum tijd; C1: Stroom.
Voor vermogensmetingen is dit: A1: Datum; B1: Tijd; C1: P. Dit mag ook zijn: A1: Datum tijd; C1: P. Het
blindvermogen mag hieraan toegevoegd worden: D1: Q. De vermogenswaarden zijn in kW en kvar. 
Bedrijfsspecifieke meetbestanden kunnen op aanvraag ondersteund worden.

Netwerkbestand
Het netwerkbestand bevat profielen. Aan elementen wordt in het invoerformulier een tijdgerelateerd profiel
toegekend.
De belastingwaarde van een element wordt zo gekozen dat deze, vermenigvuldigd met de profielfactoren, een
goede schatting geeft van de actuele belastingen.
In de afgaande velden wordt een meetveld aangebracht. De naam van een meetveld moet overeenkomen met het
begin van een metingenbestandsnaam. Eventueel is deze combinatie bedrijfsspecifiek.

BEREKENEN

Start de berekening als volgt:

· Kies Berekenen | Pseudomonitor | Fase 1

· Selecteer de te verwerken meetbestanden. Gebruik <Ctrl> en/of <Shift> om meer bestanden te selecteren. Kies
Excel- of tekstbestanden bij Bestandstype.



361

Tijdens de berekening worden voor elk te berekenen tijdstip (meting) de elementen op hun verwachte
belastingswaarde gezet, met behulp van de profielen. Hierna wordt een loadflow uitgevoerd. Het berekende
schijnbaar vermogen in het afgaande veld wordt vergeleken met het gemeten vermogen. Alle elementen zonder
bijzonderheid "pseudomonitor=vast" in dat veld worden gecorrigeerd. Hierna wordt nog een loadflow uitgevoerd.
Het berekende vermogen komt nu binnen één procent overeen met het gemeten vermogen. Alle stromen en
spanningen in het netwerk zijn nu bekend.

RESULTATEN

Na de berekening zijn voor elk berekend tijdstip de volgende resultaten beschikbaar:

· laagspanning van alle transformatorbelastingen

· belasting van alle transformatorbelastingen

· verlies van alle transformatorbelastingen

· belasting van alle kabels

· verlies van alle kabels

· totaal vermogensverlies.

Tevens zijn vijf tijdstippen gedetecteerd waarop een uiterste waarde werd bereikt:

· maximale laagspanning van een transformatorbelasting

· minimale laagspanning van een transformatorbelasting

· maximale belasting van een transformatorbelasting

· maximale belasting van een kabel

· maximaal totaalvermogen.

De resultaten zijn op verschillende manier te bekijken.

Schematisch
In het schematische netwerk worden bij de berekende objecten de spanningsband en/of de belastingsband
getoond.

Alg emeen
Kies Berekenen | Resultaten | Overzicht. Er verschijnt een globaal overzicht van de resultaten, te weten de vijf
uiterste situaties, de bedrijfstijd cq. tijdsduur van de berekende periode en het totale energieverlies tijdens de
bedrijfstijd.

Gedetailleerd
Selecteer een aantal objecten en kies Berekenen | Resultaten | Details of klik met rechts op een object. Per
object worden alle berekende banden getoond. Met de knop Details worden alle berekende tijdstippen met hun
berekende waarden getoond.

Grafisch
Selecteer een aantal objecten en kies Berekenen | Resultaten | Grafiek. Van de geselecteerde objecten worden
de banden grafisch getoond.
Selecteer een aantal objecten en kies Berekenen | Resultaten | Detailg rafiek. Van de geselecteerde objecten
worden de resultaten grafisch getoond in vier grafieken. De vijfde grafiek toont het totale vermogensverlies van de
geselecteerde objecten. 

Netwerk
De actuele netwerken behorend bij de vijf uiterste situaties worden optioneel na de berekening automatisch
opgeslagen in netwerkbestanden. Deze netwerkbestanden hebben dezelfe naam als het geopende netwerkbestand,
aangevuld met de datum en tijd. Na het openen van zo'n netwerk in Vision kunnen omschakelingen en
storingssituaties handmatig geanalyseerd worden.
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FASE 2

Na fase 1 zijn bij de elementen de werkelijke belastingen op alle tijdstippen bekend. Het is nu mogelijk om
hiermee een gewijzigde netconfiguratie te berekenen voor de hele periode. Kies hiertoe
Berekenen | Pseudomonitor | Fase 2.
De beschikbare resultaten zijn gelijk aan fase 1, uitgezonderd de grafiek met correctiefactoren en het opslaan van
de netwerken in de vijf uiterste situaties.

FASE 3

Na fase 1 zijn bij de elementen de werkelijke belastingen op alle tijdstippen bekend. Het is nu mogelijk om
hiermee een gewijzigde netconfiguratie te berekenen voor de hele periode en/of PV automatisch toe te voegen
aan belastingen en transformatorbelastingen op basis een op te geven percentage. Kies hiertoe
Berekenen | Pseudomonitor | Fase 3.
De beschikbare resultaten zijn gelijk aan fase 1, uitgezonderd de grafiek met correctiefactoren en het opslaan van
de netwerken in de vijf uiterste situaties.

6.17 Storingssimulatie

Storingen in middenspanningsnetten dragen in belangrijke mate bij aan het aantal storingsminuten bij klanten.
Daarom is het voor netwerkbedrijven van belang om snel storingen te kunnen lokaliseren en de levering te
herstellen.

De storingssimulatie is een los verkrijgbare module, waarmee bedrijfsvoerders worden getraind in het lokaliseren
en oplossen van storingen door het interpreteren van storingsmeldingen.

6.17.1 Algemeen

De storingssimulatie is een los verkrijgbare module, waarmee bedrijfsvoerders worden getraind in het lokaliseren
en oplossen van storingen. Hierbij worden ‘onbekende‘ storingen in het netwerk aangebracht. De bedrijfsvoerder
commnuniceert met het netwerk door middel van het ontvangen van automatische en telefonische meldingen,
afstandbediening en stationsacties. In een station kan de bedrijfsvoerder de beveiligingsrelais fotografisch
bekijken. Van de uitgevoerde acties wordt een tijdregistratie bijgehouden. Tevens worden de
storingsverbruikersminuten geregistreerd. Deze kwantitatieve waardering van het oplosproces geeft de
storingssimulatie een competitief element.

Storingssimulatie maakt gebruik van de volgende invoer:

· een Vision-netwerk

· afbeeldingen van beveiligingsrelais’

· een afbeeldinginformatiebestandje.

Netwerkbestand
Het netwerkbestand bevat een voorziening die voor het tonen van de afbeeldingen noodzakelijk is:

· De korte naam van een beveiligingsrelais moet overeenkomen met een naam in het
afbeeldinginformatiebestandje

· In een differentiaalbeveiliging en kortsluitverklikker moet deze naam worden toegevoegd als waarde bij het
kenmerk ‘type’.

In het netwerkbestand kunnen spanningstransformatoren worden opgegeven in de bijzonderheden van een
knooppunt: ‘spanningstransformator=TRUE’ of ‘spanningmeettransformator=50’, waarbij het getal de
tekenplaats aan het knooppunt bepaalt.
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6.17.2 Berekenen

Vul eenmalig in de opties de bestandslocatie in voor de type-afbeeldingen.
De afbeeldingen van de beveiligingsrelais moeten in deze map staan.
Ook het beveiligingsrelais-informatiebestandje ProtectionPictures.ini moet hier staan.

Start de berekening met Berekenen | Storing ssimulatie.
Het storingssimulatie-formulier verschijnt. Dit formulier blijft ‘bovenop’ zichtbaar. Er achterlangs kunt u met het
netwerk in de editor werken. U kunt het scherm ook op elk moment sluiten en weer in dezelfde toestand oproepen
via het menu.
Het storingssimulatie-formulier bevat een onzichtbare kopie van het netwerk. De interactie met dit netwerk
geschiedt voornamelijk in de vorm van tekst.

Het storingssimulatie-formulier bestaat uit negen tabbladen.

Starten
Een kortsluiting kan aangebracht worden op/in een willekeurig(e) knooppunt of kabel (evenredig met de
ingevulde faalfrequenties), op een op te geven plaats of volgens een casus die in het netwerk is opgenomen. In
een casus kan een beveiliging en/of vermogenschakelaar weigeren.
Tijdens de kortsluiting worden signalen van beveiligingsrelais’ en korstluitverklikkers gezet en
vermogenschakelaars en smeltveiligheiden uitgeschakeld.

Statussen
Van knooppunten die verregemeld zijn, kunnen de volgende gegevens worden bekeken:

· De spanning van het knooppunt

· De stroom in een tak

· De stroom in een element

· De schakelstand van een lastschakelaar

· De schakelstand van een vermogenschakelaar

Alarmmelding en
Van objecten die verregemeld zijn, komen meteen alarmmeldingen binnen:

· Van een knooppunt met verremelding: een vermogenschakelaar die uitgeschakeld is

· Van een vermogenschakelaar met verremelding: de vermogenschakelaar die uitgeschakeld is

· Van een kortsluitverklikker met verremelding: de kortsluitverklikker die verklikt

Storing smelding en
Van (transformator)belastingen (verbruikers) komen periodiek storingsmeldingen binnen.

Afstandbediening
Lastschakelaars en vermogenschakelaars met afstandbediening kunnen in- of uitgeschakeld worden.

Verplaatsen
U kunt een station bezoeken. De reistijd wordt t.o.v. het vorige station berekend met routeplanning of volgens de
hemelsbrede afstand. De tijd om het eerste station te bereiken bedraagt 30 minuten.

Stationsactie
In een station zijn de volgende handelingen mogelijk:

· Een beveiligingsrelais bekijken

· Een lastschakelaar bekijken

· Een vermogenschakelaar bekijken

· Een smeltveiligheid bekijken

· Een kortsluitverklikker bekijken

· De spanning meten

· Een kabel/tracé fasen-aarde meten

· Een kabel/tracé fase-fase meten
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· Een smeltveiligheid vervangen

· Een lastschakelaar inschakelen

· Een lastschakelaar uitschakelen

· Een vermogenschakelaar inschakelen

· Een vermogenschakelaar uitschakelen

· Een vermogenschakelaar veiligstellen / blokkeren

· Een vermogenschakelaar paraatstellen / deblokkeren

· De spanningstransformatoren loskoppelen

· De spanningstransformatoren aansluiten

· Enkele beveiligingsrelais resetten

· Een kortsluitverklikker resetten

Bij het bekijken van een beveiligingsrelais of korstluitverklikker wordt, voorzover aanwezig, een afbeelding van het
apparaat getoond, waarbij de lampjes en het display de status aangeven.
De actieve handelingen worden in het netwerk doorgevoerd. Bij alle handelingen wordt een korte melding van het
resultaat getoond.
Tijdens het oplossen van de storing worden de storingsgrenzen uit de opties gehanteerd voor de belasting van
takken en elementen. Na het oplossen gelden de normale grenzen.

Stoppen
Nadat u alle handelingen hebt uitgevoerd om de storing (zo ver mogelijk) op te lossen, kunt u de
storingssimulatie beëindigen.
De samenvatting van de resultaten bevat:

· De tijdsduur

· Het aantal storingsverbruikersminuten

· Onopgeloste objecten

· Foutieve handelingen

· Overbelaste objecten

· Plaats van de kortsluiting

De samenvatting, inclusief details, kan gerapporteerd worden naar een tekstbestand.
Met ‘Afsluiten’ wordt deze sessie van storingssimulatie verwijderd.

Log g ing
Een lijst van alle (tot nu toe) uitgevoerde handelingen met het resultaat.

TIP

Snel verplaatsen
Hoewel het netwerk in de grafische editor en het netwerk in de storingssimulatie niet gekoppeld zijn (bij aanvang
is een kopie gemaakt), kunt u toch snel verplaatsen in storingssimulatie via de editor, omdat het schematisch
selecteren van een knooppunt overzichtelijker is dan het kiezen uit een lijst. Sluit hiertoe het
storingssimulatieformulier, selecteer één knooppunt in de editor en roep het storingssimulatieformulier weer op
via het menu. 

6.18 Dynamische analyse

De dynamische analyse module geeft inzicht in het dynamische gedrag van de stromen, spanningen en andere
variabelen tijdens transiënten in het net.
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6.18.1 Algemeen

Naast stationaire berekeningen, zoals bijvoorbeeld loadflow of kortsluitberekeningen, is het veelal interessant om
dynamische berekeningen uit te voeren. De resultaten van een dynamische berekening geven inzicht in het
verloop van spanningen en stromen in de tijd als responsie op een gebeurtenis. Voorbeelden van dergelijke
gebeurtenissen zijn: een kortsluiting, het aanlopen van een motor of een spanningsdip. De resultaten van een
dynamische berekening kunnen tevens gebruikt worden voor de validatie van stationaire berekeningen.

6.18.2 Model

Het netmodel in de module is geschikt voor de analyse van elektromagnetische transiënten van honderden
milliseconden tot enkele seconden. Typische voorbeelden van deze transiënten zijn kortsluitingen en
spanningsdips. Daarnaast zijn de modellen geschikt voor de analyse van elektromechanische transiënten als het
aanlopen van een motor of rotorhoek-/snelheidsslingeringen van elektrische machines (transiënte stabiliteit) na
een kortsluiting. Snelle elektromagnetische transiënten, bijvoorbeeld het gedrag van het net na blikseminslag of
de ontwikkeling van een vlamboog tijdens een kortsluiting, zijn op dit moment bij de modellering buiten
beschouwing gelaten.

Bij de elektromagnetische aanpak worden alle objecten middels differentiaalvergelijkingen gemodelleerd. Elke
spoel of condensator wordt door een differentiaalvergelijking vertegenwoordigd. Berekeningen met dit soort
modellen zijn zeer nauwkeurig, maar kosten relatief veel tijd. Daarom is de module meer geschikt voor de analyse
van kleine en middelgrote netten.

Om de snelheid van de berekeningen te bevorderen kunnen de modellen intern naar de synchroon-draaiende
DQ0-referentie worden getransformeerd. Het voordeel van deze transformatie is dat de spanningen en stromen
tijdens de stationaire situatie constant zijn, waar deze in de ABC-referentie sinusoïdaal veranderen. Tezamen met
het gebruik van een variabele-tijdstap-oplosser voor numerieke oplossing van differentiaalvergelijkingen, leidt dit
tot snellere berekeningen ten opzichte van traditionele pakketten voor simulatie van elektromagnetische
transiënten.

De voor dynamische analyse gemodelleerde objecten zijn:

· verbindingen en kabels

· transformatoren

· nulpuntstransformatoren

· netvoedingen

· belastingen

· condensatoren

· spoelen

· asynchrone generatoren en motoren

· synchrone motoren

· synchrone generatoren, inclusief:
o bekrachtigingssystemen;
o power system stabilizer;
o blindvermogen- en arbeidsfactorregelingen;
o turbineregelingen;

Alle objecten, behalve de synchrone en asynchrone machines behoeven geen extra gegevens t.o.v. de statische
gegevens. Voor de in ster geschakelde elementen kan via tabblad Aansluiting gekozen worden of het sterpunt
geaard is. Indien het sterpunt geaard is middels een impedantie kan de impedantie hier gespecificeerd worden.

Verbinding  en kabel
Alle kabels worden als default middels het  -model gerepresenteerd. Er bestaat een mogelijkheid om de
dwarscapaciteiten van de kabels collectief te verwaarlozen, dit kan via de berekeningsopties van Dynamische
analyse onder tab Geavanceerd . Hiernaast kunnen dwarscapaciteiten van individuele kabels worden verwaarloost
(tabblad Dynamica ), een kabel wordt nu middels een serieschakeling van een weerstand en reactantie
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gerepresenteerd. Het verwaarlozen van de dwarscapaciteiten (in situaties wanneer ze geen of weinig invloed
hebben, bijvoorbeeld voor korte kabels) resulteert in een significante snelheidswinst.

Indien kabels gerepresenteerd worden middels het  -model heeft dit direct gevolgen voor de analyse van
kortsluitingen op een knooppunt. De helft van dwarscapaciteit van de kabel wordt nu immers direct kortgesloten,
hetgeen zowel numeriek (numerieke oplosmethode) als praktisch ongewenst is. Om dit te voorkomen kan onder
tabblad Dynamica  gekozen worden om een kabel middels het T-model te representeren. Tevens kan hier gekozen
worden om een kabel uit meerdere T- of  -secties te laten bestaan. Het vergroten van het aantal secties maakt de
simulatie nauwkeuriger (in de werkelijkheid is de dwarscapaciteit langs de hele kabellengte verspreid), maar aan
de andere kant wordt de berekening trager.

Transformator
De transformator wordt met zes mutueel-gekoppelde spoelen gemodelleerd (negen voor
driewikkelingstransformator). Parameters van transformator worden uit de gegevens van kortsluit- en
nullasttesten bepaald. Voor een correct dynamisch model is de nullaststroom van groot belang. Via de
nullaststroom wordt de grootte van mutuele inductieve koppelingen tussen de spoelen bepaald. Indien de
nullaststroom onbekend is, kan deze tussen 1% en 2% van de nominale stroom van de transformator gezet
worden. Dit zou garanderen dat de mutuele koppelingen in het transformatormodel groot genoeg zijn. In de
huidige versie wordt er geen Z-schakeling van wikkelingen ondersteund.

Nulpuntstransformator
De nulpuntstransformator is middels homopolaire weerstand R0 en reactantie X0 gemodelleerd. Indien het
sterpunt van de nulpuntstransformator via impedantie Ra+jXa geaard is, kan deze op tabblad Aansluiting
gespecificeerd worden. De totale homopolaire weerstand en reactantie van de nulpuntstransformator worden dan
bepaald als: R0+3*Ra en X0+3*Xa.

Netvoeding
De netvoeding wordt met de driefasenspanningsbron achter de weerstand en de spoel gerepresenteerd. Er bestaat
de mogelijkheid om de grootte van de spanning van de spanningsbron op elke fase dynamisch in te stellen (zie
Casus en gebeurtenissen ).

Belasting
De belasting wordt middels het constante-impedantie-model gerepresenteerd. Een inductieve last wordt gevormd
door de serieschakeling van een weerstand en spoel. Capacitieve belastingen worden gemodelleerd als een
parallelschakeling van een weerstand en condensator. Belastingen zijn in ster geschakeld en symmetrisch.

Condensator
De condensator wordt met de capaciteiten in Y-schakeling van fasen gerepresenteerd.

Spoel
De spoel wordt met de inductiviteiten in drie fasen gerepresenteerd. Alleen Y-schakeling van fasen is ondersteund.

Synchrone g enerator en motor
De synchrone machine wordt met het gedetailleerde elektromagnetische model gerepresenteerd. Voor een
uitgebreide beschrijving van het model zie bijvoorbeeld het boek van Kundur “Power System Stability and
Control”.

Machines met buitenpoolrotor wordt met 8 differentiaalvergelijkingen gemodelleerd: 

· 3 differentiaalvergelijkingen voor statorfluxes 

· 1 differentiaalvergelijking voor de veldwikkeling

· 2 differentiaalvergelijkingen voor demperwikkelingen (1d, 1q)

· 1 differentiaalvergelijking voor de rotorsnelheid 

· 1 differentiaalvergelijking voor de rotorhoek.

De synchrone machine met turborotor wordt middels 9 differentiaalvergelijkingen gemodelleerd: 

· 3 differentiaalvergelijkingen voor statorfluxes,

· 1 differentiaalvergelijking voor de veldwikkeling,

373
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· 3 differentiaalvergelijkingen voor demperwikkelingen (1d, 1q, 2q)

· 1 differentiaalvergelijking voor de rotorsnelheid

· 1 differentiaalvergelijking voor de rotorhoek.

De modelparameters worden uit de synchrone, transiënte en subtransiënte reactanties en tijdconstanten bepaald.
Voor dynamische modellering van de synchrone machine zijn extra gegevens nodig. Deze staan op de tabblad

Dynamica  van het invoerformulier.

Sommige gegevens zijn al op andere tabbladen ingevuld, zoals het rotortype en de statorweerstand Rg. Overige
gegevens die op het tabblad Dynamica  ingevuld dienen te worden zijn:

Parameter Eenheid Omschrijving
Xl p.u. lekkagereactantie
Xd p.u. synchrone reactantie, d-as
Xq p.u. synchrone reactantie, q-as
X0 p.u. homopolaire reactantie
Xd' p.u. transiënte reactantie, d-as
Xq' p.u. transiënte reactantie, q-as (n.v.t. voor buitenpoolrotormachine)
Xd'' p.u. subtransiënte reactantie, d-as
Xq’’ p.u. subtransiënte reactantie, q-as
Td0’ of Td’ s open- of short-circuit transiënte tijdconstante, d-as
Tq0’ of Tq’ s open- of short-circuit transiënte tijdconstante, q-as (n.v.t. voor buitenpoolrotormachine)
Td0’’ of Td’’ s open- of short-circuit subtransiënte tijdconstante, d-as
Tq0’’ of Tq’’ s open- of short-circuit subtransiënte tijdconstante, q-as
H of J

s of kg m
2 massatraagheid rotor en turbine opgeteld (H in s op Snom gebaseerd)

KD p.u. rotorsnelheidsdempingcoëfficiënt (indien niet bekend: gebruik nul)
nnom omw/min nominale snelheid

Alle weerstanden en reactanties zijn in p.u. gebaseerd op nominale gegevens van de machine.

Bekrachtig ing  en spanning sreg eling  
De basisfunctie van een bekrachtigingssysteem is het leveren van een geregelde DC stroom aan de
veldwikkelingen van de synchrone generator. Door deze stroom te variëren, varieert het magneetveld van de rotor
en daarmee de in de stator-wikkelingen geïnduceerde spanning. In het onderstaande formulier heeft men de
keuze uit 20 gestandaardiseerde IEEE modellen (IEEE Std. 421.5-2005).   
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De als default ingevulde parameters mogen slechts als voorbeeld worden beschouwd, deze zijn noch typisch
noch representatief. Voor een gedetailleerde beschrijving van de modellen en een uitgewerkt voorbeeld, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineExcitationSystems.pdf

Turbine- en vermog ensreg eling
Naast de bekrachtiging van de veldwikkelingen wordt het gedrag van een synchrone generator beïnvloed door het
aandrijvende werktuig en zijn regeling. Met name voor de analyse van transiënte stabiliteit, waar het gaat over de
bestudering van de consequenties van grote evenwichtsverstoringen, is het van belang dat het gedrag van de
turbine en vermogensregeling correct gemodelleerd is. Binnen Vision zijn vijf door de IEEE voorgestelde 
modellen (PES-TR1) gemodelleerd, zie onderstaand formulier.

http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineExcitationSystems.pdf
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De als default ingevulde parameters mogen slechts als voorbeeld worden beschouwd, deze zijn noch typisch
noch representatief. Voor een gedetailleerde beschrijving van de modellen en een uitgewerkt voorbeeld, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineTurbineGoverningSystems.pdf

Blindvermog en- en arbeidsfactorreg eling
Bekrachtigingssystemen worden soms uitgerust met een blindvermogen- of arbeidsfactorregeling. Deze regeling
is geïmplementeerd als een langzame buitenlus regelaar van de bekrachtiging en spanningsregeling. De
referentie spanning VREF wordt geregeld door een PI-regelaar welke het verschil tussen referentie en gemeten

blindvermogen of arbeidsfactor minimaliseert. 

Blindvermogen-/arbeidsfactorregeling heeft zijn typische toepassing in de industrie, waar de generator veelal
direct aan de hoofdrail gekoppeld is. De spanning op de klemmen van de generator dient in dit geval de waarde
van het voedende externe netwerk aan te nemen, spanningsregeling van de synchrone generator hier dus
ongewenst. In Vision zijn de door de IEEE gestandaardiseerde (Std. 421.5-2005) PF controller Type II  en de var

controller Type II  modellen geïmplementeerd. Het type regeling inclusief de bijhorende parameters zijn in
onderstaand formulier te specificeren.

http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineTurbineGoverningSystems.pdf


370

 
De als default ingevulde parameters mogen slechts als voorbeeld worden beschouwd, deze zijn noch typisch
noch representatief. Voor een gedetailleerde beschrijving van de modellen, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineExcitationSystems.pdf

Power System Stabilizer
Om slingeringen tussen eenheden te voorkomen wordt er soms een Power System Stabilizer toegepast (PSS) op
synchrone generatoren. De functie van een PSS is het dempen van oscillaties in het net door een aanpassing van
de rotorbekrachtiging van de synchrone generator. De output van de PSS is dus een input van het
bekrachtigingssysteem. De input van de PSS is op dit moment vastgesteld op   , andere inputs zouden kunnen
zijn: frequentie en vermogen. Hieronder het formulier waar zowel het type (type conform IEEE Std. 421.5-2005) als
de bijhorende parameters gespecificeerd worden.

http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineExcitationSystems.pdf
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De als default ingevulde parameters mogen slechts als voorbeeld worden beschouwd, deze zijn noch typisch
noch representatief. Voor een gedetailleerde beschrijving van het model, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineExcitationSystems.pdf

Asynchrone g enerator en motor
De asynchrone machine wordt met het gedetailleerde elektromagnetische model gerepresenteerd. Voor
gedetailleerde beschrijving van het model, zie bijvoorbeeld het boek van Krause “Analysis of Electric Machinery
and Drive Systems”. Het is mogelijk om te kiezen tussen enkele-kooi-model en dubbele-kooi-model. Enkele-kooi-
model is het meest bekende model, maar het is in het algemeen niet nauwkeurig genoeg om zowel het aanlopen
als het kortsluitgedrag van de machine goed te modelleren. Het dubbele-kooi-model lost dit probleem op.
Daarom wordt geadviseerd om bij voorkeur het dubbele-kooi-model te gebruiken.

Extra invoerparameters van de asynchrone machine zijn:

· Aanloopkoppel, in procenten van nominale koppel

http://www.phasetophase.nl/pdf/SynchronousMachineExcitationSystems.pdf
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· Kipkoppel (of kritische koppel), in procenten van nominale koppel

· Nominaal toerentaal, omw/min

· Massatragheid, (rotor en aangedreven mechanisme opgeteld)

· k2, k1, k0 zijn de coëfficiënten van de kwadratische benadering van de mechanische karakteristiek van de
aangedreven mechanisme: Tm = k2 + k1 + k0, waar Tm het mechanische koppel in procenten van nominale

koppel is en n het toerental in procenten van nominale toerental. Het is mogelijk om de lineaire benadering te
gebruiken (k2 = 0) of een constant mechanisch koppel (k2 en k1 = 0). Bij een constant mechanisch koppel
wordt deze procentueel aangepast met het opgegeven asvermogen op tabblad Alg emeen . Indien het
mechanisch koppel niet constant is wordt het opgegeven asvermogen (Pas) alleen gebruikt tijdens de
initialisatieprocedure, tijdens een dynamische simulatie zijn de opgegeven curves (Tm en Te) bepalend.

De eenvoudigste manier om de mechanische karakteristiek van de machine in te voeren, is via toevoegen van de
gemeten punten (de knop Punten toevoegen… ). Hierna  verschijnt het volgende formulier:

 
Hier kunnen de gemeten punten van de mechanische toerental-koppel-karakteristiek en/of van de elektrische
toerental-koppel karakteristiek ingevoerd worden. Middels de punten van de mechanische koppelkarakteristiek
worden de coëfficiënten k2, k1 en k0 bepaald. Als u op OK  klikt, worden de waarden van de coëfficiënten in de
respectievelijke velden automatisch ingevuld. De toegevoegde punten van de elektrische koppelkarakteristiek
(indien bekend) worden voor een meer nauwkeurige bepaling van modelparameters gebruikt. Als het toerental in
het kipkoppelpunt bekend is, kan dit ook toegevoegd worden. Als dit niet bekend is, dan kunt U deze op 0 zetten
(het wordt dan intern automatisch bepaald).

Modelparameters worden uit de automatische oplossing van het volgende optimalisatieprobleem bepaald: vind
modelparameters die zo goed mogelijk de bekende punten van de elektrische koppel-toerental karakteristiek en de
statorstroom-toerental karakteristiek benaderen. Als geen extra punten bekend zijn, worden alleen de
aanloopstroom, het aanloopkoppel, het kipkoppel en de nominale gegevens van de machine voor de
automatische berekening van de modelparameters gebruikt. De nauwkeurigheid van het model wordt aanzienlijk
verbetert bij de specificatie van meerdere punten.

Het is ook mogelijk om eigen modelparameters te specificeren, door Eigen parameters  aan te vinken.

De knop Updaten  wordt voor de automatische berekening van de modelparameters via optimalisatie gebruikt. De
automatische berekening wordt ook toegepast in het geval dat Eigen parameters  niet is aangevinkt en één of
meer parameters veranderd worden (bijvoorbeeld het aanloopkoppel) en u op OK  klikt.

De knop Plotten  geeft de toerental-koppel en toerental-stroom karakteristieken voor de huidige modelparameters.
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De karakteristieken zijn normaal bij de nominale spanning geplot. In geval van afwijkende statorspanningen is
het ook mogelijk om deze aan te passen middels het Spanning  invoerveld.

Het vinkje gemeten punten toont de punten aan die via Punten toevoegen... zijn opgegeven. 

Door het vinkje parameters aanpassen  te selecteren is de gebruiker in staat om de invloed van het aanpassen van
de parameters op de karakteristiek te beoordelen. Deze aanpassing vindt plaats via directe wijziging van
parameter waarde of via pijltjes naast de desbetreffende invoerveld te klikken. In het laatste geval wordt de
bijhorende parameter verhoogd/verlaagt met de waarde die in dR (voor weerstanden) of dX (voor reactanties)
invoerveld gegeven is. De afwijkingen van de belangrijkste punten zijn in het rechter deel van de venster in
numerieke vorm opgesomd. Deze berekende punten komen van de berekening van karakteristieken met gebruik
van modelparameters. De gemeten punten zijn de gegevens die door de gebruiker gespecificeerd zijn bij de
invoer van de asynchrone machine naamplaatgegevens. Kleinste kwadraten fout geeft aan hoe goed de berekende
karakteristieken de werkelijkheid (de gemeten punten) benaderen. Hoe kleiner is dit getal, hoe beter de benadering
is. Indien de parameters aangepast zijn en op de OK knop is geklikt, worden parameters automatisch ingelezen
naar de desbetreffende invoervelden van de hoofdvenster.

6.18.3 Casus en gebeurtenissen

Dynamische analyse is van bijzonder belang in situaties wanneer iets in het netwerk gaat veranderen. Daarom is
het mogelijk om verschillende dynamische gebeurtenissen te definiëren. Een reeks van gebeurtenissen kan als een
casus bewaard worden.

Het toevoegen van een casus gaat via het menu Start | Invoeg en | Diversen | Dynamische casus.
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Via dit formulier kunnen één of meerdere dynamische gebeurtenissen (en hun parameters) gespecificeerd
worden: 

· kortsluiting maken;

· kortsluiting opheffen;

· spanningsdip veroorzaken;

· motor starten;

· referentiespanning aanpassen (synchrone generator):
o spanning (Uref stap)
o actiefvermogen (Pref stap)
o reactiefvermogen (Qref stap)
o arbeidsfactor (PFref stap)

Alle soorten gebeurtenissen worden binnen de casus bewaard. Eerst moet de begintijd van de gebeurtenis
gespecificeerd worden. Daarna het soort van gebeurtennis (Actie). Verder moet het object waarop de actie
plaatsvindt, gekozen worden. De lijst van objecten wordt zodanig aangepast dat deze alleen objecten inhoudt die
van toepassing zijn voor de gekozen actie. Bijvoorbeeld, de kortsluiting kan alleen op een knooppunt en de
spanningsdip kan alleen op de netvoeding gedefinieerd worden.
De foutsoort en de weerstanden van een kortsluiting kunnen in de Soort-combobox, Rff en Rfe invoervelden
gedefinieerd worden. Rff is de kortsluitweerstand tussen fasen en Rfe is de kortsluitweerstand tussen een fase en
de aarde. De actie Kortsluiting opheffen  schakelt de kortsluiting op het knooppunt met dezelfde naam uit.
De actie Spanningsdip veroorzaken  definieert de verandering van spanningen van een netvoeding. De
invoervelden Ua, Ub en Uc representeren de waardes in p.u. van de spanningen in fasen a, b en c. De
spanningsdip kan door het zetten van alle spanningen naar 1 p.u. opgeheven worden. De actie Motor starten
simuleert de motorstart van de gespecificeerde motor. De actie Referentie aanpassen  verandert de referentie van
de aangegeven synchrone generator (dit is alleen mogelijk voor generatoren met regelaars).

Na toevoegen van een casus, verschijnt een extra tabblad Dynamica  in de hoofdmenu, waarmee casussen
bewerkt en verwijderd kunnen worden. Alle casussen worden in het netwerkbestand opgeslagen.

6.18.4 Berekening

Een dynamische berekening wordt gestart met Berekenen | Dynamische analyse.
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In bovenstaand formulier kunnen parameters van de dynamische berekening gespecificeerd worden.
Basisparameters zijn de begintijd en eindtijd van de berekening en de dynamische casus. De keuze van referentie
is afhankelijk van het type berekening, het mogelijk om te kiezen tussen DQ0 en ABC referenties. DQ0 referentie is
in het algemeen sneller dan ABC (in het bijzonder als de eindtijd van de berekening groot is), maar minder
geschikt voor de asymmetrische gebeurtenissen. 

DQ0 referentie is een goede keuze voor de volgende gebeurtenissen:

· het aanlopen van een asynchrone motor;

· referentie aanpassing van een regelsysteem van synchrone generator;

· driefase (symmetrische) spanningsdip;

· driefase (symmetrische) kortsluiting.

ABC referentie is te adviseren voor:

· asymmetrische spanningsdip;

· symmetrische kortsluiting.

Voor beide referenties geldt dat na de berekening zowel ABC als DQ0 variabelen zijn te zien. Bijvoorbeeld, na
DQ0-berekening is het mogelijk om ABC spanningen en stromen te plotten. Het verschil ligt in het model van het
net dat tijdens de berekening gebruikt wordt.

Onder tab Geavanceerd  kunnen de toleranties en minimale- en maximale tijdstap van de numerieke oplosser
gespecificeerd worden. Tevens is het hier mogelijk de snubberweerstanden te specificeren en de optie om
capaciteiten van kabels te verwaarlozen tijdens de dynamische analyse. 

Toleranties
Dit is coëfficiënt waarmee de waardes binnen de vector van lokale fouten van de differentiaalvergelijkingen
gewogen worden. De default ingestelde waarde is 1E-6. Het verkleinen van tolerantie leidt tot een meer
nauwkeurige numerieke oplossing, maar vertraagt de berekening aanzienlijk. Het vergroten van tolerantie
resulteert in snellere oplossing, maar kan tot numerieke instabiliteit leiden.
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Maximale tijdstap
Dit representeert de grens voor de waardes van de tijdstappen die binnen de numerieke oplosser worden gebruikt.
De tijdstap binnen de oplosser wordt automatisch aangepast, gebaseerd op de waardes van lokale fouten.
Normaliter is de expliciete aanpassing van de maximale tijdstap niet nodig.

Parallelle Jacobiaan
Deze rekenoptie schakelt gebruik van meerdere processorkernen aan of uit. Gebruik van alle processorkernen kan
de berekening aanzienlijk versnellen in het geval van grote netten. Voor kleine netten is dit niet nodig en kan zelfs
in sommige situaties leiden tot een iets tragere oplossing.

Capaciteit van kabels verwaarlozen 
Deze geeft aan of de dwarscapaciteiten van kabels tijdens de berekening genegeerd moeten worden. Het
verwaarlozen van kabelcapaciteiten (in situaties wanneer ze niet van belang zijn) versnelt de berekening
behoorlijk. In het bijzonder is dit van toepassing op korte kabels. Daarom is het mogelijk om de minimale lengte
van kabels met dwarscapaciteiten in te stellen. Kabels langer of gelijk aan de gegeven lengte worden met
capaciteiten gemodelleerd. Voor kortere kabels worden de capaciteiten in het model verwaarloost.

Links elimineren
Links worden in Vision in het algemeen als kleine weerstanden gemodelleerd. De grootte van deze weerstand is in
te stellen via Vision Opties (F11): Opties | Berekening | Algemeen. Bij de dynamische berekeningen kunnen deze
kleine weerstanden nadelige numerieke effecten veroorzaken. Als er veel links in het net aanwezig zijn, kan de
berekening ook aanzienlijk trager worden. Daarom is het mogelijk om tijdens de dynamische berekening links te
elemineren. In dit geval worden twee - door een link verbonden - knooppunten als één knooppunt beschouwd. Het
nadeel is in dit geval dat de stromen door links niet meer geplot kunnen worden, deze worden immers niet
berekend.

Snubberweerstanden instellen 
Hiermee kunnen vervolgens de verschillende hulpweerstanden die intern worden gebruikt, nauwkeurig worden
ingesteld. Na het aanvinken verschijnt het tabblad Snubberweerstanden .
De in te stellen Snubbers zijn als volgt:

· Snubberweerstand van machines: op elke klem van de machines wordt intern een weerstand gezet (vanwege
redenen gerelateerd aan de numerieke oplossing van differentiaalvergelijkingen). Deze weerstand is in p.u.
gebaseerd op de nominale gegevens van de machine. De default waarde van 100 p.u. geeft aan dat de fout van
de berekening voor 1 p.u. statorstroom in de orde van 1% zal zijn.

· Snubberweerstand van condensatoren: er zijn geen pure capaciteiten binnen de module voor dynamische
analyse. Bij elke condensator wordt intern een grote weerstand parallel geschakeld. Dit voorkomt problemen
met numerieke instabiliteit. De waarde van weerstand wordt relatief aan de reactantie van de condensator
opgegeven. De defaultwaarde van 100 betekent dat bij elke condensator een honderd keer grotere weerstand
parallel wordt gezet.

· Snubberweerstand van kabels: parallel aan de dwarscapaciteiten van kabels worden snubberweerstanden
geplaatst, door de optie tan(delta) voor kabels g ebruiken  aan te vinken wordt de waarde hiervan berekend
op basis van de tan(delta). De waarde van tan(delta) wordt in dit geval bij de typeparameters van elke kabel
opgegeven. Als deze optie uitgevinkt is, wordt de waarde van snubberweerstand van condensatoren gebruikt.

· Homopolaire snubberweerstand: deze wordt voor de opbouw van de spanning in niet geaarde delen van netten
gebruikt. De p.u. waarde is gebaseerd op het globale p.u. systeem (gedefinieerd bij nominale spanning van een
knooppunt en Sbasis in de opties).

· Snubberweerstand van kortsluiting: deze wordt gebruikt voor het interne model van een kortsluiting in DQ0-
referentie. De p.u. waarde is gebaseerd op het globale p.u. systeem.

· Weerstand van botte kortsluiting: indien de kortsluiting geen weerstand heeft wordt deze kleine weerstand
(intern) in serie gezet met de kortsluiting. De p.u. waarde is gebaseerd op het globale p.u. systeem.

Initialisatieopties aanpassen
De initialisatie van het dynamisch model wordt binnen Vision gebaseerd op loadflow resultaten. Middels de
initialisatie procedures worden de initiële states berekend op basis van het door loadflow bepaalde werkpunt.
Afhankelijk van het netwerk en de gebruikte elementen kan het werkpunt van het loadflow model en het dynamisch
model ietwat afwijken. Deze afwijking is direct waarneembaar in de tijddomein simulatie doordat deze niet in
steady-state begint (transiënten in het begin van de simulatie alvorens er een dynamische casus uitgevoerd



377

wordt). Indien het netwerk stabiel is (dit kan eenvoudig gecheckt worden middels een eigenvalue  analyse) kan er
nu gekozen worden om middels tijddomeininitialisatie het juiste werkpunt te bepalen. Bij het starten van een
dynamische analyse wordt er nu een pre-dynamische simulatie uitgevoerd, de states op de door de gebruiker
ingestelde eindtijd worden nu gebruikt om het systeem te initialiseren. De in te stellen eindtijd is afhankelijk van
de afwijking van het initiële werkpunt en de demping van het systeem, als default is deze 10 seconden.

6.18.5 Resultaat

Resultaten van een dynamische berekening worden in de vorm van een grafiek weergegeven. Door na de
berekening met de rechtermuisknop op een object te klikken, verschijnt het formulier waar de opties van de
grafiek gespecificeerd kunnen worden. 

Er kunnen tot 6 variabelen van verschillende objecten in één plot weergegeven worden, het is bijvoorbeeld
mogelijk stromen van een synchrone generator en stromen door een kabel in één grafiek tonen. Verwijderen en
toevoegen van variabelen gebeurt middels de knoppen in het rechterdeel van het optiesformulier. Door middel
van de MS-knop kan de grafiekopties in het geheugen opgeslagen worden. De MR-knop zet de instellingen uit het
geheugen op het formulier (opties die al in het formulier staan worden verwijderd). +M knop voegt opgeslagen
opties aan de bestaande opties toe. Deze functies zijn handig indien er grafiekopties zijn die vaak gebruikt
worden.

Klasse  geeft toegang tot de lijsten van de volgende objectsoorten:
knooppu
nt:

alleen knooppunten;

element: synchrone generator en motor, asynchrone generator en motor, netvoeding, belasting,   trafobelasting,
condensator, spoel, nulpuntstransformator;

tak: kabel, link, verbinding, smoorspoel, transformator;
workspac
e:

in de workspace opgeslagen variabelen.
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Middels bovenstaand formulier kunnen de in de grafiek te plotten variabelen gekozen worden. Als default wordt
de tijd als x-as variabele gebruikt, er bestaat de mogelijkheid om een andere x-as variabele te kiezen. Een
voorbeeld hiervan is de koppel/toerenkromme van een asynchrone machine, zoals hieronder geplot:

De knoppen hebben de volgende functies:

· Opties: ga terug naar de opties van de grafiek (om bijvoorbeeld de dikte van lijnen aan te passen).

· Kopiëren: kopieert de grafiek naar het klembord. Dan kan het plaatje bijvoorbeeld in Microsoft Word geplakt
worden.

· Exporteren: exporteert de numerieke waarden naar Microsoft Excel.

· Opslaan: numerieke waarden opslaan in de Workspace.

· Delete marks: hiermee worden de markeringen in de grafiek verwijderd.

Zowel de titel van de grafiek als de x- en y-as titel zijn aanpasbaar door op de betreffende tekst te klikken, ook de
legenda is op deze manier handmatig aan te passen. Door op een lijn in de grafiek te klikken wordt de bijhorende
numerieke waarde van zowel de x- als de y-as gepresenteerd. 

6.18.6 Workspace

De workspace maakt het mogelijk om de resultaten van een dynamische berekening binnen een sessie op te slaan
of om externe (meet)data in te lezen. Deze data kan vervolgens worden gebruikt om verschillende dynamische
casussen met elkaar te vergelijken of om de simulatie te valideren met meetdata. 

Door vanuit een grafiek de optie Opslaan  te kiezen opent onderstaand formulier. Middels dit formulier kan
gekozen worden welke variabelen in de workspace wordt opgeslagen en onder welke naam. De x- en y-as waarden
(over de gehele gesimuleerde periode) tezamen met de korte naam, casus, object, klasse, soort, stelsel, variabele,
eenheid en de volledige bestandsnaam (van de .vnf) wordt opgeslagen.
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Via Dynamische analyse | Workspace is het mogelijk om variabelen te bekijken, te plotten of om externe
variabelen te importeren.

Door Overzicht  te kiezen verschijnt onderstaand formulier welke alle opgeslagen variabelen weergeeft. Hier is het
mogelijk om de naam van een variabelen te wijzigen of om de numerieke waarden te bekijken en te wijzigen. 
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Door dubbel te klikken op een variabele of door een variabele te selecteren en vervolgens het vergrootglas te
kiezen opent het volgende formulier:

Hier kunnen de numerieke waarden bekeken, aangepast of verwijderd worden. Het is ook mogelijk de selectie te
kopiëren en te plakken, bijvoorbeeld naar Microsoft Excel. 
Om simulatieresultaten te kunnen vergelijken met daadwerkelijk gemeten data kan via Dynamische analyse |
Workspace | Importeren externe data worden ingelezen in de workspace. Naast het inlezen van meetdata is het
mogelijk om uit Vision geëxporteerde resultaten in te lezen, hiermee kunnen simulatieresultaten over meerdere
sessies gebruikt worden. De inhoud van de workspace wordt immers na iedere sessie verwijderd. Slechts de naam
van een variabele is een verplicht invoerveld in het onderstaand importformulier, de overige invoervelden zijn
optionele details die worden gevisualiseerd in het overzicht en eventueel in de uiteindelijke grafiek.
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Er kunnen vijf verschillende bestandsformaten ingelezen worden, respectievelijk .txt, .csv, . xls, .xlsx en .adf
bestanden. Een .adf bestand is het standaard exportbestand van PlotXY (een programma veelal gebruikt voor het
plotten van ATP/EMTP resultaten). De kolommen in .csv bestanden dienen gescheiden te worden middels een
puntkomma (;), bij een .txt bestand is dit een tab. De eerste kolom bestaat uit x-as variabelen en de tweede tot
maximaal de zevende kolommen uit y-as variabelen. De eerste rij van iedere kolom geeft de betreffende grootheid
en de tweede rij geeft de betreffende eenheid, de format van het bestand is identiek aan de exportbestanden van
Vision Dynamische Analyse. Zie onderstaand voorbeeld van een .csv bestand:

De opgeslagen variabelen kunnen geplot worden door Dynamische analyse | Workspace | Plot te kiezen of
direct na het uitvoeren van een dynamische berekening door een rechtermuisklik op een knooppunt, element of
tak. 

Indien er variabelen in de workspace zijn opgeslagen verschijnt er in het pull-down menu onder Klasse  de keuze
Workspace . Door deze te kiezen kan de betreffende variabele onder Naam  worden geselecteerd. In de plot

hieronder de resultaten van twee verschillende dynamische analyses met verschillende motorlastkarakteristieken.
De doorgetrokken responses zijn afkomstig van de huidige dynamische analyse met een relatief lage
aanloopkarakteristiek, de gestippelde responses zijn afkomstig uit de workspace.
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6.18.7 Troubleshooting

Symptoom Oorzaak Mogelijke oplossing

De berekening start
niet in steady-state

Incorrecte initialisatie
Zet limieten van bijv. bekrachtigingssystemen op de
maximale waarden

Een event begint op tijdstip 0 Check de dynamische casus

Systeem bevat asynchrone
machines* 

Gebruik Tijdsdomein initialisatie onder Dynamische
analyse |  Geavanceerd |  Initialisatieopties aanpassen

Systeem is in eiland
Gebruik Tijdsdomein initialisatie onder Dynamische
analyse |  Geavanceerd |  Initialisatieopties aanpassen

Numerieke
instabiliteit 

Maximale tijdstap te groot gekozen
Wijzig Maximale tijdstap onder Dynamische analyse |
Geavanceerd

Tolerantie te groot gekozen
Wijzig tolerantie onder Dynamische analyse |
Geavanceerd

Korte kabels met kleine
dwarscapaciteiten 

Verwaarloos kabel capaciteiten van korte kabels via:
Dynamische analyse |  Geavanceerd |  Capaciteit van
kabels verwaarlozen. Of representeer de betreffende
verbinding(en) zonder dwarscapaciteiten. 

Langzame berekening

Maximale tijdstap te klein gekozen
Wijzig Maximale tijdstap onder Dynamische analyse |
Geavanceerd

Tolerantie te klein gekozen
Wijzig tolerantie onder Dynamische analyse |
Geavanceerd

Systeem bestaat uit te veel
elementen

Representeer netdelen middels equivalenten

Zet vinkje Parallelle Jacobiaan aan onder Dynamische
analyse |  Geavanceerd



383

Zet vinkje Links elimineren aan onder Dynamische analyse
| Geavanceerd

Korte kabels met kleine
dwarscapaciteiten

Verwaarloos kabel capaciteiten van korte kabels via:
Dynamische analyse |  Geavanceerd |  Capaciteit van
kabels verwaarlozen. Of representeer de betreffende
verbinding(en) zonder dwarscapaciteiten.

Range check error Intern
Informeer Phase to Phase via: OK | Opslaan als |

RangeCheckError.vnf  |  Verzenden | Per e-mail |
info@phasetophase.nl   

* Door afwijkende modellering (statisch/dynamisch model) kunnen tijdens de initialisatie van het systeem afwijkingen
ontstaan. 

6.19 Stabiliteitsanalyse

De module Stabiliteitsanalyse bepaalt of het dynamische systeem stabiel is in het geval van kleine verstoringen
(‘small-signal stability analysis’). Analyse wordt uitgevoerd aan de hand van de berekening van eigenwaarden.

6.19.1 Algemeen

Stabiliteit van het elektrische net wordt in klassieke theorie in twee grote klassen opgesplitst. De eerste klasse
betreft zogenoemde transiënte stabiliteit, waarin het dynamische gedrag van het net tijdens grote storingen
geanalyseerd wordt. Typische uitkomst van transiënte stabiliteitsanalyse zijn de Kritische KortsluitTijden. De KKT’s
zijn kortsluittijden voor welke het systeem zich nog op de rand van stabiliteit bevindt. Grotere kortsluittijden leiden
tot het uit de pas lopen van synchrone machines, transiënte spanningsinstabiliteit, enzovoort. KKT’s kunnen
binnen Vision bepaald worden met gebruik van de Dynamische analyse module.

De tweede klasse betreft het gedrag van het systeem tijdens relatief kleine veranderingen (zoals bijvoorbeeld de
referentiestap van het actiefvermogen van een generator of normale veranderingen van belastingvermogens).
Voor dit type van stabiliteitsanalyse wordt het dynamisch model van het net eerst gelineariseerd en daarna worden
eigenwaarden van het lineaire systeem bepaald. Aan de hand van de reële delen van de eigenwaarden wordt
conclusie getrokken of het systeem stabiel is. Deze tweede stabiliteitsklasse kan met gebruik van de
Stabiliteitsanalyse module geanalyseerd worden.

6.19.2 Model en berekening

Het model dat in de module voor de berekening gebruikt wordt, is het model zoals gebruikt voor de Dynamische
analyse module. Het dynamisch model is in het algemeen niet lineair en moet daarom eerst gelineariseerd
worden. Dit wordt met gebruik van numerieke perturbaties rond het werkpunt gedaan. Het werkpunt wordt met
loadflow berekening en de initialisatie routine van de dynamische module bepaald. Resultaten van de linearisatie
zijn ‘state-space matrices’ A, B, C, D. Eigenwaarden van A-matrix bepalen stabiliteit van het systeem. 

Kort samengevat zijn de berekeningsstappen als volgt:

· het bepalen van het werkpunt (loadflow en initialisatie van het dynamische model);

· linearisatie van het dynamische model met numerieke perturbaties;

· het berekenen van de eigenwaarden van A-matrix van gelineariseerd systeem.

Numerieke berekening van eigenwaarden wordt met numerieke bibliotheek voor lineaire algebra LAPACK
(http://www.netlib.org/lapack/) uitgevoerd.

6.19.3 Resultaat

Het resultaat van de berekening zijn de eigenwaarden van de A-matrix van het gelineariseerde netmodel. Als alle
eigenwaarden zich aan de linkerzijde van de imaginaire as op het complexe vlak bevinden, is het systeem stabiel.
Hoe verder naar links de eigenwaarden zich bevinden, hoe stabieler het systeem is. Het imaginair deel van een
eigenwaarde is met de frequentie van oscillatie van desbetreffende mode verbonden.
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Na het uitvoeren van de berekening verschijnt de volgende venster: 

Op de plot worden de eigenwaarden grafisch weergegeven. De grenzen van de plot kunnen automatisch of
handmatig ingesteld worden. Als er op de plot op een eigenwaarde geklikt wordt, wordt desbetreffende waarde in
de tabel geselecteerd. Een dubbelklik op een eigenwaarde op de plot geeft een label op de grafiek met de waarden
van reëel en imaginair deel van deze eigenwaarde. De labels kunnen met de knop Marks verwijderen  (op het
linker-boven deel van de plot) verwijderd worden. Daarnaast bevindt zich de knop Grafiek kopiëren naar

klembord  dit kan gebruikt worden om de plot kopiëren en plakken bijvoorbeeld naar Microsoft Word. De knop
Exporteren naar Excel  exporteert uitgebreide informatie over resultaten van stabiliteitsanalyse. De volgende

informatie wordt geëxporteerd:

· A-matrix van het gelineariseerde netmodel;

· beschrijving van de toestanden;

· eigenwaarden en desbetreffende demping en frequentie;

· rechter- en linker-eigenvectoren;

· participatiefactoren.

Participatiefactoren (die alleen in het geëxporteerde Excel bestand te zien zijn) geven belangrijke informatie over
het gedrag van het systeem in. Ze geven aan door welke toestand een eigenwaarde het meest beïnvloed wordt.
Participatiefactoren worden in Vision genormaliseerd en in procenten weergegeven zodat de som van alle
participatiefactoren per kolom 100% moet zijn. Kleine participatiefactoren (minder dan 0,01%) worden
verwaarloosd om de weergave overzichtelijk te houden. Daarom kunnen er kleine ontwijkingen van de 100%
ontstaan.

Participatiefactoren kunnen, bijvoorbeeld, op de volgende manier geanalyseerd worden. Eerst kunnen we de
eigenwaarden bekijken. Het nummer van de eigenwaarde met de slechtste demping (die haar reële deel het meest
dichtbij naar nul heeft) kan genoteerd worden. De kolom met het genoteerde nummer kan op de tab

Participatiefactoren opgezocht  worden. Voor de grootste participatiefactor in de kolom kan het
toestandsnummer bepaald worden. Met dit toestandsnummer kan op de tab Toestanden  getraceerd worden welk
component en welke variabele de slechte demping veroorzaakt.
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6.20 IEC 61363

Het berekenen van kortsluitstromen volgens de internationale norm IEC 61363: “Electrical installations of ships
and mobile and fixed offshore units – Procedures for calculating short-circuit currents in three-phase a.c.”.

6.20.1 Algemeen

IEC 61363 is gericht op kortsluitstroomberekeningen in elektrische netten van schepen en offshore eenheden. De
belangrijke eigenschap van zo’n netten is dat er geen extern net aanwezig is. Netten van schepen en offshore
eenheden opereren meestal in eilandbedrijf. Vanwege relatieve zwakheid van het net wordt de afname van de
kortsluitstroom in tijd van groot belang. De norm beschouwt alleen symmetrische driefase-aarde botte
kortsluitingen.

6.20.2 Model

IEC 61363 norm beschrijft modellen van de volgende actieve elementen:

· synchrone machines (zie p.29, sectie 5.1.1 van de norm)

· asynchrone motoren (zie p.37, sectie 5.1.2 van de norm)

· frequentieomvormer-gekoppelde motoren (zie p.45, sectie 5.1.4 van de norm)

Verder worden modellen voor de volgende takken gegeven:

· kabels (zie p.47, sectie 5.2.2 van de norm)

· transformatoren (zie p.47, sectie 5.2.3 van de norm)

· smoorspoelen (zie p.49, sectie 5.2.4 van de norm)

Hierna worden deze modellen in het kort samengevat.

De volgende elementen van Vision worden niet ondersteund door de IEC 61363-berekening:

· netvoeding (netten van schepen/offshore eenheden opereren meestal in eilandbedrijf)

· windturbine

· PV

· accu

· nulpuntstransformator

· condensator (shunt)

· spoel (shunt)

· transformatorbelasting (gebruik losse transformator en belasting)

· asynchrone motorgroep (gebruik equivalente asynchrone motor)

Synchrone g enerator en motor
De synchrone machine wordt met interne e.m.k. (electromotorische kracht) achter een weerstand en een
reactantie gerepresenteerd. De kortsluitstroom wordt in drie periodes gesplitst: subtransiënte, transiënte en
stationaire periode. De parameters van de machine moeten voor de elke periode gegeven worden. IEC 61363
gebruikt de benadering met alleen d-as reactanties (q-as reactanties worden verwaarloosd).

De enveloppe van de totale kortsluitstroom in tijd (momentane waarden) is: 

)()(2)( titIti dcack 

AC-component van de kortsluitstroom (RMS-waarden) is:
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waar subtransiënte en transiënte componenten van de kortsluitstroom worden bepaald als volgt:
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Interne e.m.k.’s zijn afhankelijk van de spanning, stroom en cosinus phi net voor de kortsluiting:
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Stationaire kortsluitstroom wordt op de analogische manier berekend. Indien Ikd parameter (tabblad Dynamische
van de synchrone machine) gespecificeerd is, wordt de correctie op de synchrone reactantie Xd toegepast zodat
de stationaire kortsluitstroom gelijk is aan de gespecificeerde waarde. Indien de optie ‘Ikd van synchrone
machines naar minimaal 3xInom forceren’ aangevinkt is (check Vision Opties, tabblad Berekening en daarna
tabblad IEC 61363), wordt de synchrone reactantie ook gecorrigeerd zodat Ikd tenminste 3 keer groter is dan de
nominale stroom van de machine.

DC-component van de kortsluitstroom (momentane waarden) is:

 

dcTt
kddc eIIti /
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waar DC-tijdconstante Tdc kan expliciet gegeven worden (tabblad Dynamische van de synchrone machine) of
impliciet via de volgende formule benaderd (als ‘Tdc onbekend’ op de tabblad Dynamische van de synchrone
machine aangevinkt is):
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De piekstroom van de kortsluiting wordt bij de norm als de totale kortsluitstroom ik op tijd t = T/2 (50 Hz: 10 ms,
60 Hz: 16.7 ms) bepaald.

Asynchrone motor
De asynchrone motor wordt met interne e.m.k. achter een weerstand en een reactantie gerepresenteerd.
Asynchrone motoren voeden alleen subtransiënte kortsluitstromen aan het net. Er is ook aperiodische
(gelijkstroom) component aanwezig in de kortsluitstroom van de machine. 

De enveloppe van de totale kortsluitstroom in tijd (momentane waarden) is: 

)()(2)( titIti dcMacMM 

 
AC-component van de kortsluitstroom (RMS-waarden) is:
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waar de subtransiënte kortsluitstroom is:
 

)()(2)( titIti dcMacMM 

Interne subtransiënte e.m.k. is afhankelijk van de ‘pre-fault’ situatie (spanning, stroom en cosinus phi van de
motor):
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Equivalente weerstand en reactantie van de motor zijn:
 

SRM RRR 

SRM XXX 



DC-component van de kortsluitstroom (momentane waarden) is:
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Tijdconstanten van de motor zijn van de stator en rotor weerstanden en reactanties bepaald:
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De piekstroom van de kortsluiting wordt bij de norm als de totale kortsluitstroom iM  op tijd t = T/2 (50 Hz: 10 ms,

60 Hz: 16.7 ms) bepaald.

Parameters van de asynchrone motor (RS, RR, XS, XR) kunnen op tabblad Dynamische  van de desbetreffende

motor ingevuld worden. Voor dit moet er eerst Eigen parameters  aangevinkt worden. Indien dit niet geselecteerd
is, worden weerstanden en reactanties aan de hand van de aanloopgegevens, kipkoppel en naamplaatgegevens
geschat. Indien dubbele kooi- model gekozen is, wordt de equivalente rotorimpedantie berekend met gebruik van
parallelle schakeling van de eerste en de tweede rotorkooi.

Frequentieomvormer-g ekoppelde motoren
Frequentieomvormer-gekoppelde motoren leveren geen bijdrage aan de kortsluitstromen.

Verbinding  en kabel
Alle kabels en verbindingen worden door serieschakeling van weerstand en reactantie gerepresenteerd.
Dwarscapaciteiten van de kabels zijn volgens de norm verwaarloosd. De weerstand van kabel (of verbinding)
wordt aan de hand van de geleidertemperatuur aangepast. Dit gebeurt indien de optie Geleidertemperatuur

toepassen in Opties tabblad Berekening  | Alg emeen aangevinkt is. De toepassing van de temperatuur vindt op
dezelfde manier plaats zoals bij de IEC 60909. Correctiefactor is gelijk aan:
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waar Tref,°  is de referentietemperatuur (die bij het kabeltype gespecificeerd wordt) en Tact,°  is de actuele

temperatuur (die in de Opties gezet wordt).

Transformator
De transformator is middels serie-gekoppelde weerstand en spoel gemodelleerd. Parameters worden uit de
kortsluittest gegevens bepaald. Trapstand van de transformator wordt op de nominale waarde ingesteld.

Smoorspoel
De smoorspoel wordt met een serieschakeling van een weerstand en spoel gerepresenteerd. 

Link
De impedantie van link wordt in de IEC 61363 berekening verwaarloosd. Knooppunten die met links aan elkaar
gekoppeld zijn, worden intern als één knooppunt beschouwd. 

Belasting
De belasting voedt geen kortsluitstroom aan het net. Daarom worden belastingen tijdens kortsluiting buiten
beschouwing gelaten. Belasting heeft invloed alleen als er de loadflowberekening voor de initialisatie van IEC
61363 berekening gebruikt wordt.

6.20.3 Berekening

Om IEC 61363 berekening uit te voeren moet(en) eerst knooppunt(en) geselecteerd worden. Daarna kan de
berekening gestart worden via het menu Berekenen | IEC 61363.

Opties
In de opties kunnen de volgende berekeningsopties ingesteld worden:

· Rekentijden in periodes van de nominale frequentie of in milliseconden. Dat zijn de tijdstippen voor welke de
kortsluitstromen berekend moeten worden.

· Drie initialisatieopties: initialisatie met de nominale gegevens (U0=Unom, I0=Inom), initialisatie met de
loadflowberekening (U0=Uloadflow, I0=Iloadflow) en de berekening vanaf onbelaste toestand (U0=Unom,
I0=0). De manier van de initialisatie heeft invloed op interne e.m.k.’s van machines en uiteindelijk op de
resulterende kortsluitstromen. Voor de initialisatie met de loadflowberekening moet er aandacht besteed
worden aan de convergentie van de loadflow in eilandbedrijf (voor meer details zie Eilandbedrijf ).

·Ikd invoer van synchrone machines gebruiken : met gebruik van deze optie wordt de stationaire kortsluitstroom
van een synchrone machine zodanig aangepast dat deze gelijk wordt aan de invoergegevens die op tabblad
Dynamische | IEC 61363 voor desbetreffende machine gegeven is. Als Ikd van een synchrone machine naar
nul gezet is, wordt Ikd voor deze machine automatisch bepaald.

·Ikd van synchrone machines naar minimaal 3xInom forceren : indien deze optie gezet is, wordt de stationaire
kortsluitstroom altijd naar tenminste 3 keer van de nominale stroom geforceerd. Dit geldt echter voor de
kortsluitingen op het generatorknooppunt. Met het vergroten van de (elektrische) afstand tot het kortsluitpunt
neemt de stationaire kortsluitstroom af. De forcering van de stationaire kortsluitstroom (die in principe de
forcering van de veldspanning/veldstroom van een synchrone generator representeert) vindt alleen plaats als
de stationaire kortsluitstroom kleiner is dan 3 keer Inom.

·Waarschuwingen weergeven : waarschuwingen voor bijvoorbeeld de forcering van de stationaire
kortsluitstroom van synchrone machines kunnen aan-/uitgeschakeld worden. Foutmeldingen worden altijd wel
weergegeven.

Alg oritme
Het algoritme van de berekening is als volgt. Eerst worden de kortsluitstromen bepaald (op in de Opties
ingestelde tijdstippen) voor alle synchrone en asynchrone machines. Deze kortsluitstromen zijn gelijk aan de
stromen tijdens kortsluitingen op de knooppunten van machines. Verder worden de machines die aan één
knooppunt gekoppeld zijn, geequivalenteerd volgens secties 7.3 en 7.4 van de norm. Als er alleen asynchrone
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motoren op één knooppunt zitten, worden parameters van equivalente asynchrone motor bepaald (sectie 7.3). Als
er synchrone machines aanwezig zijn (of een combinatie van synchrone en asynchrone machines), worden
parameters van equivalente synchrone generator berekend (sectie 7.4). Afname van de kortsluitstroom met de
(elektrische) afstand wordt met aanpassing van tijdconstanten en impedanties van equivalente machines
gemodelleerd. Weerstanden en reactanties van passieve takken (die in serie aan de machines zijn gekoppeld)
worden voor deze aanpassing gebruikt. De manier waarop dit gedaan wordt, is in sectie 8.2 van de norm
beschreven. Vision equivalenteert machines en passieve takken stap voor stap totdat het net volledig
geequivalenteerd is. In de eindsituatie blijft er alleen één equivalente synchrone generator die aan het kortsluitpunt
gekoppeld is. Stromen van deze fictieve generator zijn gelijk aan de totale kortsluitstromen tijdens kortsluiting op
gekozen knooppunt.

6.20.4 Resultaat

Om IEC 61363 berekening uit te voeren moet(en) eerst knooppunt(en) geselecteerd worden. Als er één knooppunt
geselecteerd is, worden de resultaten van de kortsluitstroomberekening voor driefase kortsluiting op dit
knooppunt weergegeven. Als er meerdere knooppunten geselecteerd zijn, worden de resultaten van de
kortsluitstroomberekening voor driefase kortsluitingen op alle gekozen knooppunten weergegeven.

Resultaten die in het schema weergegeven worden:

· piekstroom

· totale kortsluitstroom (momentane waarden) op de 5 in de Opties gedefinieerde tijdstippen

Resultaten die in de details weergegeven worden:

· piekstroom

· subtransiënte, transiënte en stationaire kortsluitstromen (RMS-waarden) van equivalente fictieve synchrone
generator

· AC-component (RMS-waarden), DC-component (momentane waarden) en totale kortsluitstroom (momentane
waarden) op de 5 in de Opties gedefinieerde tijdstippen

6.21 Vlamboog

Met de Vlamboogmodule binnen Vision is de vlamboogenergie te bepalen die vrijkomt in het geval van een
kortsluiting in een installatie. Aan de hand van de vlamboogenergie wordt vervolgens de categorie van
Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM) bepaald. Het is mogelijk de vlamboogberekening conform de
volgende standaarden uit te voeren: de IEEE 1584 norm en volgens de box test methode van International Social
Security Association (ISSA).

6.21.1 Algemeen

Onderhoud en schakelhandelingen in elektrische installaties zijn aan de orde van de dag, ondanks alle
voorzorgsmaatregelen is een lichtboogfout als gevolg van een menselijke fout en/of een defect in de installatie
niet uit te sluiten. Een kortsluiting vertoont zich in de vorm van een vlamboog die verschillende effecten op het
bedienend personeel kan hebben. Kritisch voor het bedienend personeel is het lawaai, drukgolf, giftige gassen,
hittestraling en het contact met metaaldruppels. De laatste twee items zijn thermisch en kunnen verantwoordelijk
zijn voor ernstige brandwonden aan het bedienend personeel.

Er bestaan twee methodes voor de berekening van de (thermische) vlamboogenergie:

· IEEE 1584 methode: “IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations”;

· box test methode van ISSA: “Guideline for the selection of personal protective equipment when exposed to the
thermal effects of an electric fault arc”.

Beide methodes baseren zich grotendeels op de resultaten van experimenten. De keuze tussen de twee methodes
is mogelijk via Opties (F11, tabblad Berekening  | Vlamboog ).
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6.21.2 Model

De Vlamboogmodule maakt gebruik van een aantal in Vision geïntegreerde modules. Bij de bepaling van de
vlamboogenergie zijn zowel de kortsluitstroom als de tijd die een vlamboog voorstaat essentieel en
netwerkspecifieke gegevens. De kortsluitstroom wordt bepaald middels de module Storingsequentieel en de tijd
bijhorende de vlamboogstroom word bepaald met behulp van de beveiligingsmodule. Bij een vlamboogstudie
zijn naast de standaardgegevens voor de kortsluitstroomberekening en de instellingen van de
beveiligingseenheden ook extra gegevens vereist. Deze gegevens hebben betrekking op de installatie en de
werkpositie van het personeel, de extra gegevens zijn verbonden aan een knooppunt in de zin dat deze een
bepaalde installatie representeert.

Op tabblad Specials | Installatie van het knooppunt worden type en parameters van een installatie
gespecificeerd.

Het is mogelijk om te kiezen tussen vier verschillende type installaties: openlucht, schakelinstallatie, kabel en
motorveld (de laatste is alleen voor de nominale spanning tot en met 1 kV). Het type installatie heeft invloed op de
afstandsfactor van de IEEE 1584 berekening.

Het vinkje Star g eaard geeft aan of het net star geaard of zwevend/impedantie geaard is. Dit heeft invloed op de
coëfficiënt K2 van de IEEE 1584 berekening.

Geleiderafstand is de afstand tussen de geleiders waar de vlamboog plaatsvindt. Met behulp van de Default
knop worden de typische geleiderafstanden uit Tabel 2 van de IEEE 1584 ingevuld. Het is toch aan te raden om
daadwerkelijke geleiderafstanden te gebruiken. Voor variërende geleiderafstanden is het advies om zowel met
minimale als maximale en gemiddelde afstand berekeningen uit te voeren. In de IEEE 1584 berekening heeft de
geleiderafstand invloed op de vlamboogstroom en de vlamboogenergie. In de ISSA berekening wordt de
geleiderafstand in principe niet gebruikt. De gebruiker kan wel aan de hand van deze afstand de Kp factor
handmatig instellen (volgens Tabel A1.1 van de ISSA).

Persoonsafstand is de afstand tussen de vlamboogbron en het hoofd/torso van een persoon (dit is niet de
afstand tot de handen van een persoon!). Typische persoonsafstanden worden automatisch ingevuld via de
Default knop (Tabel 3 van de IEEE 1584). Het is toch aan te raden om daadwerkelijke persoonsafstanden te
gebruiken. De persoonsafstand wordt in beide berekeningsmethoden (IEEE 1584 en ISSA) gebruikt.

Ing esloten positie geeft aan of het voor een persoon mogelijk is zich binnen 2 seconden weg te bewegen van de
bron van de vlamboog. Indien de werkpositie ingesloten is, is dit niet mogelijk en de berekening gaat door totdat
de kortsluiting volledig uitgeschakeld is. Anders stopt de berekening op 2 seconden (dit is het voorschrift van de
IEEE 1584). Deze optie is voor zowel de IEEE 1584 als ISSA van toepassing.

‘Box test’ parameters zijn de parameters die alleen in de ISSA berekening gebruikt worden. De betekenis van de
invoervelden wordt hieronder toegelicht:

Kb  is de stroomattenuatiefactor. De vlamboogstroom is gelijk aan de vermenigvuldiging van de minimale
kortsluitstroom en de stroomattenuatiefactor. De typische waarde van Kb is 0,5. Kp  is de coëfficiënt van het
vlamboogvermogen. Het vlamboogvermogen is gelijk aan het product van het kortsluitvermogen en de Kp-
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factor. De waarde van Kp kan handmatig ingesteld worden (indien het vinkje max niet gecheckt is) aan de hand
van Tabel A1.1 van de ISSA. Als het vinkje max gecheckt is, wordt de coëfficiënt volgens de volgende formule
berekend (afhankelijk van de R/X verhouding van de kortsluiting):
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Kt is de overbrengingsfactor die in de berekening van het PBM beschermingsniveau gebruikt wordt. Deze factor is
afhankelijk van de volume van de installatie en varieert tussen 1,0 en 2,4. Hoe groter de volume is, hoe groter is
de overbrengingsfactor. Dit betekent dat de vlamboogenergie goed verspreid wordt (wat de negatieve effecten
van de vlamboog op een persoon verminderd). Bijvoorbeeld, de waarde van 2,4 wordt voor open installaties
toegepast, terwijl de waarde van 1,0 typisch voor gesloten installaties is. Een grotere overbrengingsfactor
resulteert dus in een hoger beschermingsniveau van de PBM-klasse.

Het is ook mogelijk om afwijkende gegevens voor in- en afgaande velden (die aan het knooppunt gekoppeld zijn)
te specificeren. Deze kunnen immers afwijken van de algemene installatie, denk hierbij aan motorvelden en
kabelcompartimenten. Velden kunnen gekoppeld worden zoals in Veld  gegeven is.

De recente editie van de IEEE 1584 norm uit 2018 introduceert keuze tussen verschillende typen van
elektrodeconfiguraties (open of gesloten, verticaal of horizontaal). Beschrijving van de typen
elektrodeconfiguraties en hun foto’s zijn in de norm te vinden. Verder is het mogelijk om afmetingen voor
gesloten installaties te specificeren. Typische afmetingen zijn in Tabel 8 van de norm gegeven. Het is toch aan te
raden om daadwerkelijke afmetingen te gebruiken. De specifieke parameters die nodig zijn voor de IEEE 1584 en
voor de ISSA berekening in Vision kunnen als volgt in een tabel worden samengevat:

Parameter IEEE 1584-2002 IEEE 1584-2018 ISSA
Type installatie Ja Ja Nee
Star geaard Ja Ja Nee
Geleiderafstand Ja Ja Nee
Persoonsafstand Ja Ja Ja
Ingesloten positie Ja Ja Ja
Kb Nee Nee Ja
Kp Nee Nee Ja
Kt Nee Nee Ja
Elektrodenconfiguratie Nee Ja Nee
Afmetingen Nee Ja Nee

6.21.3 Berekening

De vlamboogberekening kan als volgt worden gestart. Selecteer één of meerdere knooppunten en eventueel één of
meerdere takken/elementen die aan deze knooppunten gekoppeld zijn (deze takken/elementen representeren de
betreffende velden). Selectie van het gehele net is ook mogelijk (Ctrl+A sneltoets). Daarna kan de berekening
gestart worden via de ribbon Berekening  | Vlamboog . De keuze tussen de drie rekenmethodes (IEEE 1584-2002,
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IEEE 1584-2018 en ISSA) is mogelijk via Opties (F11) tabblad Berekening  | Vlamboog . De algoritmes conform
de IEEE 1584 en de ISSA verschillen nogal van elkaar, hieronder worden de algoritmes beschreven:

IEEE 1584-2002 algoritme:

· eerst wordt de botte kortsluitstroom bepaald met behulp van de Storing Sequentieel module binnen Vision;

· daarna wordt de vlamboogstroom berekend volgens Sectie 5.2 van de norm;

· aan de hand van de vlamboogstroom wordt de equivalente foutweerstand Rff bepaald die met deze stroom
correspondeert;

· daarna wordt de driefase kortsluiting met de hierboven bepaalde foutweerstand Rff gesimuleerd en het werk
van beveiligingen wordt geanalyseerd (module Beveiliging, Eén fout functie);

· vanuit de stromen en tijden van de uitschakelsequenties wordt de vlamboogenergie voor elke
uitschakelsequentie berekend volgens Sectie 5.3 van de norm;

· de totale vlamboogenergie is gelijk aan de som van de energieën van alle sequenties. 

Bovengenoemde stappen worden twee of vier keer uitgevoerd afhankelijk van de nominale spanning van een
object. In geval van spanningen tot en met 1 kV worden vier situaties berekend:

· maximale kortsluitvermogen van netvoeding(en) en 100% vlamboogstroom;

· maximale kortsluitvermogen van netvoeding(en) en 85% vlamboogstroom;

· minimale kortsluitvermogen van netvoeding(en) en 100% vlamboogstroom;

· minimale kortsluitvermogen van netvoeding(en) en 85% vlamboogstroom.

Indien de nominale spanning boven 1 kV is, worden de situaties alleen met de 100% vlamboogstroom berekend.
Voor de installaties boven 15 kV of geleiderafstanden buiten de afstanden gegeven in de norm (G<13 mm of
G>153 mm) wordt het theoretisch Lee model toegepast (Sectie 5.4 van de norm). Het Lee model leidt vaak tot te
conservatieve resultaten (met name bij spanningsniveaus > 600V), daarom geeft Vision de waarschuwing indien
deze methode gebruikt wordt.

De vlamboogberekening in Vision is NIET geheel conform de IEEE 1584 norm. Dit heeft te maken met de wijze
waarop de kortsluitbijdrage van asynchrone machines meegenomen is in de berekening. De norm neemt de
afname van de motorbijdrage niet mee in de berekening, het gevolg hiervan is dat bij grotere industriële
netwerken de vlamboogenergie onrealistisch hoog uitvalt. In Vision is de afname van deze kortsluitstromen
meegenomen zoals de IEC deze voorschrijft in de IEC 60909. Hieronder zijn de motorstromen geplot direct voor
en na de kortsluiting op t = 100 ms. De zwarte stippellijn representeert de contributie zoals meegenomen in de
berekening conform de IEEE 1584, de blauwe lijn representeert de RMS stroom zoals deze in de vlamboogmodule
binnen Vision geïmplementeerd is en de groene, rode en magenta lijn zijn de stromen van respectievelijk fase a, b
en c van een dynamische studie.

IEEE 1584-2018 algoitme
Het algoritme is grotendeels gelijk aan die van de IEEE 1584-2002, maar de formules wijken behoorlijk af.
Daarom kunnen de resultaten in sommige gevallen aanzienlijk verschillen van de oude versie van de norm.
Belangrijkste kenmerken van IEEE 1584-2018 t.o.v. IEEE 1584-2002 zijn:
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· Lee-model wordt niet meer ondersteund, de bovenste grens voor de nominale spanning is 15 kV;

· berekeningen zijn eerst bij 0,6, 2,7 en 14,3 kV nominale spanningen uitgevoerd, daarna zijn de waarden van de
vlamboogstroom,  vlamboogenergie en vlambooggrens geïnterpoleerd/geëxtrapoleerd naar de actuele
nominale spanning;

· gereduceerde vlamboogstroom is niet meer gelijk aan 85% van de oorspronkelijke waarde, maar wordt op de
bijzondere manier berekend afhankelijk van het elektrodetype en de afmetingen van de installatie.

ISSA algoritme:

· eerst worden alle motoren en asynchrone generatoren tijdelijk uitgeschakeld en kortsluitvermogen van
netvoeding(en) naar de minimale waarde gezet, daarna wordt de minimale kortsluitstroom bepaald met
gebruik van de Storing Sequentieel module binnen Vision (dit is een equivalent van de minimale
kortsluitstroom berekening van IEC60909);

· de vlamboogstroom is gelijk aan de minimale kortsluitstroom maal de stroomattenuatiefactor Kb;

· aan de hand van de vlamboogstroom wordt de equivalente foutweerstand Rff bepaald;

· daarna wordt de driefase kortsluiting met de hierboven bepaalde foutweerstand Rff gesimuleerd en het werk
van beveiligingen wordt geanalyseerd (module Beveiliging, Eén fout functie), de uitkomst van deze stap zijn de
(maximale)uitschakeltijden van de beveiligingen;

· voor elke uitschakelsequentie wordt de maximale kortsluitstroom berekend met IEC60909;

· uit de maximale kortsluitstromen en maximale uitschakeltijden wordt de energie voor elke uitschakelsequentie
bepaald;

· de totale vlamboogenergie is gelijk aan de som van de energieën van alle sequenties. 

6.21.4 Resultaat

Het resultaat van de berekening is de vlamboogenergie en de categorie/klasse van de PBM's (die potentiele
brandwonden beperkt tot maximaal tweedegraads verbranding). De PBM classificatie is verschillend voor IEEE
1584 en ISSA. IEEE 1584 hanteert de classificatie volgens de Amerikaanse associatie NFPA (National Fire
Protection Association). De NFPA beschrijft de volgende PBM categorieën (zie Tabel 130.7(C)(15)(c) van NFPA
70E (2018)):

PBM-categorie Vlamboogenergie (E)

[cal/cm2]
0 E 1.2
1 1.2 < E 4
2 4 < E 8
3 8 < E 25
4 25 < E 40

PBM-categorie 0 is in de 2015 editie van de NFPA 70E komen te vervallen, in Vision wordt deze categorie echter

nog wel gehanteerd om aan te geven dat de vlamboogenergie 1,2 cal/cm2. De ISSA kent twee PBM klassen:

PBM-klasse Vlamboogenergie* (W)
[kJ]

1 W 168
2 168 < W 320
* vlamboogenergie is gespecificeerd voor de installatie met Kt = 1 en de werkafstand van 30 cm

De resultaatweergave is hierdoor verschillend voor de methode IEEE 1584 en ISSA. Hieronder een uiteenzetting
van de berekeningsresultaten voor beide methoden:

Basisresultaten van IEEE 1584 zijn:
Earc de totale vlamboogenergie in cal/cm2 op werkafstand;
PBM-
categori
e

categorie persoonlijke beschermingsmiddelen conform de NFPA (‘X’ indien de vlamboogenergie hoger

dan 40 cal/cm2);
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VG vlambooggrens in mm (de minimale afstand waarop potentiële brandwonden beperkt tot maximaal
tweedegraads verbranding, zonder PBM's).

Uitgebreide IEEE 1584 resultaten zijn (rechtermuisklik op een object met de vlamboogresultaten):
Ibf botte kortsluitstroom in kA;
Iarc vlamboogstroom in kA;
Earc de totale vlamboogenergie in cal/cm2 op werkafstand;
PBM-
categori
e

categorie persoonlijke beschermingsmiddelen conform de NFPA (‘X’ indien de vlamboogenergie hoger

dan 40 cal/cm2);

VWA veilige werkafstand in mm, alleen bij de IEEE-2002 berekening (VWA ook wel Dbn is de minimale
afstand waarop potentiële brandwonden beperkt blijven tot maximaal een tweedegraads verbranding,
met PBM van de voorgeschreven categorie, n);

VG vlambooggrens in mm (ook wel Db0, de minimale afstand waarop potentiële brandwonden beperkt
blijven tot maximaal een tweedegraads verbranding, zonder PBM's);

Rff equivalente vlamboogweerstand (voor verdere analyse van het verloop van de afschakeling(en) is het
mogelijk deze waarde te gebruiken in de module Beveilig ing  | Een fout).

Basisresultaten van ISSA zijn:
Warc de totale vlamboogenergie in kJ;
PBM PBM-klasse (‘X’ indien de vlamboogenergie hoger dan energie voor PBM-klasse 2);
Dbn veilige werkafstand met PBM-klasse n in mm.

Uitgebreide ISSA resultaten zijn (rechtermuisklik op een object met de vlamboogresultaten):
Ibf botte kortsluitstroom in kA;
IkLB vlamboogstroom in kA;
Wprot1 installatieafhankelijke maximale beschermingsenergie PBM-klasse 1;

Wprot2 installatieafhankelijke maximale beschermingsenergie PBM-klasse 2;

Warc de totale vlamboogenergie in kJ;
PBM PBM-klasse (‘X’ indien de vlamboogenergie hoger dan energie voor PBM-klasse 2);
Rff equivalente vlamboogweerstand;
Dbn Veilige werkafstand in mm (de minimale afstand waarop potentiele brandwonden beperkt blijven tot

maximaal een tweedegraads verbranding, met PBM van de voorgeschreven klasse, n).

Gedetailleerde berekeningsresultaten met details over uitschakelsequenties zijn te krijgen voor zowel de IEEE- als
ISSA methode via knop Details (rechtermuisklik op een object met de vlamboogresultaten, daarna Details).

Resultaten van beveilig ing sberekening
Bij een vlamboogberekening op één enkel punt (bijvoorbeeld, op één knooppunt of één zijde van een tak) kunnen
de resultaten van de corresponderende beveiligingsberekening ook getoond worden. Dit kan door via Extra |
Result | Beveilig ing  – Een fout in de ribbon (bij Result moet op het pijltje naar beneden geklikt worden).
Resultaten van de beveiligingsberekening bij driefase symmetrische fout met Zff gelijk aan de
vlamboogweerstand worden weergegeven en de details kunnen bekeken worden. Daarna is het mogelijk om terug
te schakelen naar de vlamboogresultaten (op dezelfde manier zoals naar beveiligingsresultaten geschakeld
werd). 

6.22 Datagedreven loadflow

De datagedreven loadflow (lijkend op state estimation) bepaalt de meest waarschijnlijke nettoestand
(spanningen, stromen en vermogens) op basis van de aangeleverde metingen. In geval van gaten in de
meetgegevens kunnen deze automatisch worden ingevuld met behulp van de ingebouwde preprocessor.
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6.22.1 Algemeen

Bij de traditionele loadflow methode moeten de vermogens van alle belastingen en generatoren in het begin van
de berekening worden gedefinieerd en wordt er geen rekening gehouden met onzekerheid. De resultaten zijn
precies zoals ze zijn opgegeven. Dit is perfect in een ideaal scenario, maar in werkelijkheid is dat vaak niet het
geval. Sommige vermogens zijn onbekend/niet gemeten, de metingen zijn niet exact vanwege sensorfouten en de
variabelen kunnen gemiddelden over een bepaalde periode zijn. Verder kunnen in de loadflow-invoer geen
vermogens/stromen door de takken worden gespecificeerd.
Bij de datagedreven loadflow daarentegen is de schatting van de toestand in dit opzicht flexibel, omdat
verschillende soorten metingen kunnen worden gebruikt. Er wordt rekening gehouden met de beschikbare
meetgegevens en met behulp van pseudometingen worden de gaten in de meetdata opgevuld met een bepaalde
variantie, zodat tijdens de berekening de meest waarschijnlijke schatting van de toestand van het netwerk kan
worden gevonden. In zekere zin kan dit proces worden gezien als een uitbreiding van de bestaande loadflow
methode. Daarom kan de toestandsschatting ook worden aangeduid als datagedreven loadflow. 
Voor meer informatie, zie State Estimation / Data Driven Load Flow.

6.22.2 Berekening

De berekening van de datagedreven loadflow lijkt sterk op de loadflow met profielen.

Hij wordt als volgt uitgevoerd: 

· Kies Berekenen | Analyses | Datag edreven loadflow

· Specificeer de berekeningsinstellingen.

Meting - en profielbestanden
De beschikbare metingbestanden kunnen worden toegevoegd. Deze kunnen actieve en reactieve
vermogensinjecties, stromen, spanningen, takstromen bevatten. Deze worden gekoppeld aan de MS/LS-
transformatoren, de grootverbruikers en gespecificeerd voor meetvelden aan het begin van de uitgaande velden
met de optie externe metingbestand(en). Indien het wenselijk is om een referentieprofielbestand te gebruiken, kan
het profiel worden toegevoegd aan de tweede optie, namelijk externe profielbestand(en). Data vanuit een
referentieprofiel kan gebruikt worden om de gaten in de meetdata in te vullen. Ook in geval de meetdata voor een
(transformator)belasting volledig ontbreekt, kan een synthetisch of typisch profiel gebruikt worden om het
schattingsproces te verbeteren. Meer informatie over een extern profiel vindt u in Extern profiel .

Preprocessor
Om ervoor te zorgen dat de meetgegevens die met de externe bestanden zijn toegevoegd volledig zijn, heeft de
gebruiker de mogelijkheid om de ontbrekende gegevens in te vullen met de preprocessor. De beschikbare
voorbewerkingsmethoden worden in detail beschreven op: [Link naar document op website]. Hieronder volgt een
korte samenvatting.

Rekeninterval
Het rekeninterval kan, indien nodig, handmatig worden gekozen. Het moet gelijk aan of groter zijn dan het
interval dat in de meting-/profielbestanden wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de gegevens inhoudelijk en zo
nauwkeurig mogelijk zijn.

258

https://www.phasetophase.nl/pdf/23-015 SNI.pdf
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Ontbrekende g eg evens
De gaten in de metingbestanden kunnen worden opgevuld met behulp van de verschillende technieken:

· Dezelfde tijdstipwaarde van de vorige week

· Dezelfde tijdstipwaarde van de vorige dag

· Dezelfde waarde van het vorige tijdstip

· Gemiddelde waarde van dezelfde tijdstippen (vorige 10 dagen)

· Referentieprofiel

6.22.3 Resultaat

Na de berekening kunnen de resultaten voor elk object worden bekeken door er met de rechtermuisknop op te
klikken en de knop Details  te gebruiken om de numerieke resultaten weer te geven en de knop Grafiek  om een
plot te maken.

Zoals te zien is, zijn de getoonde waarden het bereik tussen maximum en minimum waarin de grootheid in een
berekende tijdsperiode varieert. De maximum- en minimumwaarden van verschillende grootheden vinden niet per
se op hetzelfde moment plaats, d.w.z. Pmax = 0,132 MW en Qmax = -0,001 Mvar in het bovenstaande voorbeeld
kunnen zich op verschillende tijdstippen voordoen.

 
De verschillende soorten grootheden zoals belastingspercentage, actief vermogen, blindvermogen, spanningen,
stromen enz. die moeten worden geplot, kunnen in de grafiekweergave worden geselecteerd met de combobox
onderaan. De grafiek kan ook worden geëxporteerd in verschillende formaten (metafile en bitmap) met behulp
van het contextmenu van de rechtermuisknop. Individuele punten kunnen verborgen worden om alleen de lijn
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weer te geven door de optie "Punten" uit te vinken. Indien meerdere objecten werden geselecteerd alvorens op de
grafiekknop te klikken, worden de resultaten voor al deze objecten uitgezet.
De kleuren en de details van de datagedreven loadflow zijn vergelijkbaar met het resultaat van loadflowberekening
met profielen.
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7 Macro's

Vision kent een aantal modules voor enkelvoudige berekeningen. Soms is het echter wenselijk om een berekening
een aantal keren achter elkaar te doen, met veranderende invoer. Om dit mogelijk te maken is Vision voorzien van
een programmeertaal: een macrotaal.

De macro's worden opgeslagen als tekstbestanden. Voor het invoeren van een macro is een macro-editor
beschikbaar. 

Als invoer voor een macro dient het actuele netwerk, eventueel aangevuld met gegevens uit een Excel-bestand. De
resultaten kunnen naar Excel worden geschreven of in tekstvorm worden gepresenteerd.

7.1 Macro-editor

Voor het invoeren van een macro is een macro-editor beschikbaar. Aangezien macro’s niet gekoppeld zijn aan
netwerkbestanden, is de macro-editor te vinden bij Extra | Macro’s. 

De editor gebruikt stijlen om commando’s, parameters, variabelen en commentaar beter te kunnen
onderscheiden. Ook wordt de gebruiker bij het gebruik van functies met “code inside” en “code completion”
ondersteund bij het invullen van parameters en variabelen. Dit zijn hulpmiddelen van de editor voor de gebruiker,
waardoor de kans op typfouten en verkeerd gebruik van attributen afneemt.

De editor kent de volgende stijlen:
Commando's vet
Objecten en variabelen normaal
Getallen blauw
Tekst 'rood'
Commentaar //groen

Een aantal regels van een macro wordt als commentaar aangemerkt door het te omsluiten door (* en *). Het
commentaarblok begint bij (* aan het begin van een regel. Het commentaarblok eindigt bij *) aan het einde van
een regel.

De functies voor “code inside” en “code completion” ondersteunen de gebruiker bij het invullen van parameters
en variabelen. De functie "code inside" geeft inzicht in hetgeen achter een commando moet worden ingevuld. De
"code inside" wordt geactiveerd indien achter een commando een "haakje open" wordt getypt. 

399
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Figuur: Code Inside

De functie "code completion" helpt de gebruiker met het verder invullen van de attributen van objecten. De functie
wordt geactiveerd indien na een object een "punt" wordt ingetypt. De attributen kunnen worden gekozen uit een
lijst die achter het object wordt afgedrukt. Indien de eerste letters van het gezochte attribuut worden ingetoetst,
verkleint de lijst tot de gewenste deelverzameling.
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Figuur: Code Completion

De editor leest en schrijft de macro’s uit/naar losse bestanden met de extensie vmf: Vision Macro File. Dit zijn
tekstbestanden.

7.2 Macro's: berekeningen

De uitvoering van een macro vindt plaats op het actuele netwerk, via Berekening  | Macro. Kies hier een
macrobestand. Het is ook mogelijk de macro vanuit de macro-editor te starten met Macro | Uitvoeren.

Voor de uitvoering van de macro wordt een kopie van het netwerk gemaakt, in het geheugen. Het actuele netwerk
wordt zodoende niet aangetast. Dat betekent dus dat veranderingen in het netwerk, die door de macro worden
uitgevoerd, na afloop van de macroberekening niet meer beschikbaar zijn. 

Eerst wordt een snelle test uitgevoerd die kijkt of de macro in hoofdlijnen in orde is (commando’s, aantal
parameters en loopjes). Zo ja, dan begint de daadwerkelijke uitvoering.

De resultaten worden in de macro naar Excel of naar een tekstbestand gedirigeerd. De gebruiker kan zelf
definiëren welke gegevens moeten worden afgedrukt. Ook de opmaak is grotendeels door de gebruiker te
definiëren. De berekende resultaten zijn niet beschikbaar in het actuele netwerk (in de Vision-editor).
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Aangezien de macro's werken met namen van de gebruikte objecten, zijn ze vaak specifiek voor één netwerk en zal
een macro meestal niet op andere netwerken toepasbaar zijn. Met enkele wijzigingen van die namen, is de macro
echter snel toepasbaar te maken op een ander netwerk.

Controle op doorlooptijd
In de berekeningsopties is een beveiliging ingebouwd om te voorkomen dat een Macro onbedoeld in een
oneindige lus blijft steken. Ook is een begrenzing opgenomen voor het geval een macroberekening te lang zou
duren. De instelmogelijkheden zijn:

· Maximaal aantal iteraties (while en repeat): het maximaal aantal keren dat eenzelfde lus doorlopen wordt

· Maximale uitvoeringstijd (s): de maximale rekentijd dat een macro mag duren.
Indien een waarde van 0 is gespecificeerd, wordt op dat punt geen controle uitgevoerd. 

7.3 Macro: structuur en syntax

De macrotaal kent:

· commando's , 

· objecten , 

· waarden ,

· variabelen ,

· attributen  en

· standaardobjecten .

De macrotaal is regelgeoriënteerd. Op elke regel staat één commando, met daarachter tussen haakjes de
bijbehorende parameters, gescheiden door komma’s.

Voor de leesbaarheid kunnen de commando's worden ingesprongen. Inspringen is mogelijk door spaties voor te
voegen.

Voor verdere verhoging van de leesbaarheid kunnen ook de parameters achter de commando's door middel van
spaties worden gerangschikt. Voor en na de afzonderlijke parameters mogen deze spaties voorkomen.

Een regel beginnend met // wordt genegeerd. Hiermee is het mogelijk om de macro's te verduidelijken met
commentaar. Het is ook mogelijk om achter een regel commentaar op te nemen, vooraf gegaan door //. Ook
mogen lege regels voorkomen om de afzonderlijke delen binnen de macro's voor de duidelijkheid te scheiden.

Alle commando’s, variabelen, objectsoorten, attributen en enkele basiswaarden zijn niet gevoelig voor hoofd- of
kleine letters. Objectnamen en selectienamen zijn hiervoor echter wel gevoelig.

7.3.1 Macro: objecten

Alle componenten in het netwerk worden ten behoeve van de macrotaal algemeen aangeduid met de
verzamelnaam Object . Zo zijn bijvoorbeeld knooppunten, kabels en belastingen Objecten. In de macrotaal van
Vision zijn de volgende Objecten gedefinieerd:
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Macrotaal-Object Vision-Object
Node Knooppunt
Link Link
Cable Kabel
Line Verbinding
ReactanceCoil Smoorspoel
Transformer Transformator
SpecialTransformer Speciale transformator
3WTransformer Driewikkelingstransformator
Source Netvoeding
SynGen Synchrone generator
SynMot Synchrone motor
AsynGen Asynchrone generator
AsynMot Asynchrone motor
AsynMotGroup Asynchrone motorgroep
Windturbine Windturbine
Load Belasting
TransformerLoad Transformatorbelasting
PV PV
Capacitor Condensator
Coil Spoel
ZigZagCoil Nulpuntstransformator
Accu Accu
Switch Lastschakelaar
Fuse Smeltveiligheid
Breaker Vermogenschakelaar
Indicator Kortsluitverklikker
Measurefield Meetveld
LoadBehaviour Belastingsgedrag
LoadGrowth Belastinggroei
Selection Selectie
Sheet Blad
Variant Variant 
Scenario Scenario
Profile Profile

Een specifiek Object wordt aangeduid met zijn naam. Dat kan een tekst zijn of een tekstvariabele. De naam van
het object is hoofdlettergevoelig. De algemene notatie luidt:

Object( ObjectNaam ). 

Zo kan bijvoorbeeld een enkel specifiek knooppunt worden aangeduid met:
Node( 'MijnKnooppunt' )

Ook een tak (link, kabel, verbinding, smoorspoel, transformator, speciale transformator) wordt aangeduid met
zijn naam. Omdat sommige gebruikers de naam gebruiken voor de circuit-aanduiding (wit/zwart), is het
mogelijk om ook de van- en naar-knooppunten in de aanduiding toe te voegen. Hierbij wordt de naam van de tak
gevolgd door een dubbele punt met daarachter de naam van het van-knooppunt, gevolgd door een liggend
streepje en de naam van het naar-knooppunt. Er mogen geen spaties worden toegevoegd rondom de dubbele
punt en het liggende streepje.

Als de naam van de tak niet bestaat of als de namen van de van- en naar-knooppunten niet bestaan of
omgewisseld zijn, wordt het Object niet gevonden. 

In het geval dat de gebruiker van tevoren niet weet in welke volgorde de van- en naar-knooppuntnamen
gedefinieerd zijn, is er ook de mogelijkheid in plaats van het liggende streepje een gelijkheidsteken (=) te
gebruiken. In dat geval maakt de volgorde niet uit. Ook rondom het gelijkheidsteken mogen geen spaties worden
toegevoegd. 

De algemene notatie voor takken is:
Object( ObjectNaam )

of
Object( ObjectNaam:VanKnooppuntNaam-NaarKnooppuntNaam )

of
Object( ObjectNaam:VanKnooppuntNaam=NaarKnooppuntNaam )
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Voorbeelden:
Link( 'MijnLink'  )
Cable( 'MijnKabel:MijnVanKnooppunt-MijnNaarKnooppunt' )
Line( 'MijnHoogspanningslijn:MijnVanKnooppunt=MijnNaarKnooppunt' )

Ook een element (netvoeding, synchrone generator, synchrone motor, asynchrone generator, asynchrone motor,
asynchrone motorgroep, belasting, transformatorbelasting, condensator, spoel, nulpuntstransformator) wordt
aangeduid met zijn naam. Voor de gevallen dat de elementnamen niet eenduidig zijn, is het mogelijk om ook de
naam van het knooppunt waarop het is aangesloten in de aanduiding toe te voegen. Hierbij wordt de naam van
het element gevolgd door een dubbele punt met daarachter de naam van het bijbehorende knooppunt. Rondom
de dubbele punt mogen geen spaties worden toegevoegd.

De algemene notatie voor elementen is:
Object( ObjectNaam )

of
Object( ObjectNaam:BijbehorendKnooppuntNaam )

Voorbeelden:
Load( 'MijnBelasting' )
AsynMot( 'MijnMotor:MijnBijbehorendKnooppunt' )

7.3.2 Macro: waarden

In dit document wordt gebruik gemaakt van het begrip waarde . Een waarde  kan zijn:

· directe waarde

· waarde van een variabele

· waarde van een attribuut

Een directe waarde kan zijn tekst tussen enkele aanhalingstekens ('Abcde…'), een getal, een object
( Node( 'MijnKnoopppunt' ) ) of een gereserveerde term. De gereserveerde termen zijn:

· waarheidswaarde: true/false
· schakelaarstand: open/closed
· vermogensrichting: supply/absorb .

In dit document worden de directe waarden cursief  afgedrukt.

7.3.3 Macro: variabelen

De gebruiker kan in zijn macro zelf variabelen definiëren. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als teller of
als hulpvariabele om de attributen te bewerken. Er zijn variabelen mogelijk die een tekst, een getal, een
waarheidswaarde (boolean), een stand van een schakelaar of de richting van het vermogen of een object kunnen
bevatten. Onderstaande tabel geeft een overzicht met daarin de mogelijke waarden die de variabelen kunnen
bevatten.

Variabele type Mogelijke Waarde Initië le waarde
Tekst 'ABC…', 'abc…', '0123…' leeg
Getal 1, 2, 3, … , 1.1, 1.2, 1.3, … , 1.2E3, … 0
Waarheidswaarde TRUE of FALSE FALSE
Schakelaarstand OPEN of CLOSED OPEN
Vermogensrichting SUPPLY of ABSORB ABSORB
Object  NIL

De variabelen kunnen in de macro's worden gedefinieerd met het commando Set, waarbij zij een bepaalde waarde
krijgen toegekend. Als een variabele niet is gedefinieerd, is de initiële waarde van de variabelen bij het eerste
gebruik gegeven in de bovenstaande tabel.

De naam van de variabelen mag bestaan uit combinaties van letters, cijfers en de underscore (_).
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Er zijn arrays gedefinieerd om grote hoeveelheden berekende resultaten op te slaan. Zie:

· Arrays

7.4 Macro: standaardobjecten

In de macrotaal is een aantal standaardobjecten aanwezig. Deze kunnen in een macro geraadpleegd worden.
Hiermee kunnen onder andere de namen van directories worden opgevraagd en kan getest worden of een
berekening (correct) is uitgevoerd.

Standaardobject Wijzigbaar Type Omschrijving
ThisSheet nee Tekst Naam van het actuele blad
Options.Version nee Tekst Versienummer van Vision
Options.TypeFile nee Tekst Naam van het basistypenbestand
Options.NetworkDir nee Tekst Naam van de directory met de netwerkbestanden
Options.MacroDir nee Tekst Naam van de directory met de macrobestanden
Options.TempDir nee Tekst Naam van de directory met de tijdelijke bestanden
Options.BackupDir nee Tekst Naam van de directory met de backup-bestanden
Options.ArchiveDir nee Tekst Naam van de directory met de archiefbestanden
Options.Frequency ja Getal Ingestelde systeemfrequentie (50/60 Hz)
Options.UseConductorTemperature ja Boolean Geleidertemperatuur toepassen
Options.ConductorTemperature_GPLK ja Getal Toe te passen geleidertemperatuur voor GPLK
Options.ConductorTemperature_NonGPLK ja Getal Toe te passen geleidertemperatuur voor niet-GPLK
Network.FileName nee Tekst Naam van het actuele netwerkbestand
Network.FilePath nee Tekst Naam van het pad van het actuele netwerkbestand
Network.FileDir nee Tekst Naam van de directory van het actuele netwerkbestand
Network.Result nee Tekst Geeft aan of de berekening correct is uitgevoerd of niet

('NO’/’LF’/'IEC'/'FA'/'REL'/'PROT'/'SEL'/'RIP')
Network.SubResult nee Tekst
Network.Year ja Getal Jaar (netwerkniveau), waarmee de belastingen, door groei, een waarde

krijgen
Network.Date ja Tekst Ingestelde datum voor varianten en scenario's
Network.Client nee Tekst
Network.Place nee Tekst
Network.Country nee Tekst
Network.Project nee Tekst
Network.Description nee Tekst
Network.Version nee Tekst
Network.State nee Tekst
Network.By nee Tekst
System.Date nee Tekst De actuele datum uit het computersysteem
System.Time nee Tekst De actuele tijd uit het computersysteem
System.Timestamp nee Getal De actuele tijd uit het computersysteem, in seconden vanaf 0:00 h
Macro.Error nee Getal Het actuele foutnummer
Macro.ErrorText nee Tekst De actuele fouttekst
Macro.LoadflowErrorText nee Tekst De laatste loadflowfouttekst
Macro.LoadflowWarningText nee Tekst De laatste loadflowwaarschuwingstekst

Standaard is het object met de naam 'Network' aanwezig. Deze bevat het actuele netwerk. Van dit object kan het
attribuut 'Result' opgevraagd worden via: Network.Result. Hiermee kan getest worden of de resultaten voor het
gehele netwerk beschikbaar zijn.

Bijna alle objecten hebben het attribuut 'Result'. Dit is een tekst die de waarde 'NO' heeft indien geen
berekeningsresultaten beschikbaar zijn. Na uitvoeren van een berekening heeft deze variabele onderstaande
waarde:

'LF': resultaat loadflowberekening beschikbaar
'IEC': resultaat IEC 60909-berekening beschikbaar
'FA': resultaat Storing Sequentieel beschikbaar
'REL': resultaat betrouwbaarheidsberekening beschikbaar
'PROT': resultaat betrouwbaarheidsberekening beschikbaar
'SEL': resultaat selectiviteitsberekening beschikbaar
'RIP': resultaat toonfrequentberekening beschikbaar
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7.5 Macro: attributen

Alle objecten hebben attributen. Dat zijn aan de ene kant de invoergegevens, zoals die (in de formulieren) in
Vision door de gebruiker in te vullen zijn.
Aan de andere kant zijn er de berekende uitvoergegevens, zoals die na een berekening in het netwerkschema of in
het detailscherm te bekijken zijn.

Bijna alle objecten hebben tevens het attribuut 'Result'. Dit is een tekst die de waarde 'NO' heeft indien geen
berekeningsresultaten beschikbaar zijn. Na uitvoeren van een berekening heeft deze variabele onderstaande
waarde:

'LF': resultaat loadflowberekening beschikbaar
'IEC': resultaat IEC 60909-berekening beschikbaar
'FA': resultaat Storing Sequentieel beschikbaar
'REL': resultaat betrouwbaarheidsberekening beschikbaar
'PROT': resultaat beveiligingsberekening beschikbaar
'SEL': resultaat selectiviteitsberekening beschikbaar
'RIP': resultaat toonfrequentberekening beschikbaar.

Standaard is de objectvariabele met de naam 'Network' aanwezig. Deze bevat het actuele netwerk. Van deze
variabele kan het attribuut 'Result' opgevraagd worden via: Network.Result. Hiermee kan getest worden of de
resultaten voor het gehele netwerk beschikbaar zijn.

Alle netwerkresultaten binnen de macro vervallen, als het netwerk door een commando gewijzigd wordt. Als
enkele resultaten later in de macro beschikbaar moeten blijven, moeten die waarden in variabelen opgeslagen
worden.

De attributen die binnen een macro kunnen worden geraadpleegd en bewerkt, zijn opgenomen in een tabel. Al
deze attributen kunnen met de commando's uit de macrotaal bewerkt en afgedrukt worden. Hierbij wordt de
waarde afgerond in het geval dat een gebroken reëel getal wordt toegekend aan een attribuut van het type geheel
getal. Alle attributen behoren bij specifieke objecten. Er is een tabel, waarin voor alle objecten is aangegeven welke
attributen beschikbaar zijn .

De attributen kunnen niet los gezien worden van de objecten waar zij bij horen. Een attribuut wordt dan ook altijd
gebruikt samen met de aanduiding van het bijbehorende object. Eerst volgt de objectaanduiding, direct gevolgd
door een punt en de aanduiding van het attribuut. De algemene notatie is:

Object( ObjectNaam ).Attribuut

Voorbeelden:
Cable( 'MijnKabel' ).Rating1
AsynMot( 'MijnMotor' ).Pref

7.5.1 Macro: tabel met attributen

Knooppunten: Node

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
Simultaneousness R Gelijktijdigheidsfactor 
Railtype T Railtypenaam
Specif ics T Bijzonderheden
TF_Frequency R Hz Toonfrequentfrequentie
TF_U R % Toonfrequentspanning
TF_Ang le R ° Toonfrequentspanningshoek
GX R m Geografische X-coördinaat
GY R m Geografische Y-coördinaat
FailureFrequency R /jr Faalfrequentie
RepairDuration R min Reparatieduur
MaintenanceFrequency R /jr Onderhoudsfrequentie
MaintenanceDuration R min Onderhoudsduur
MaintenanceCutOffDuration R min Onderhoudsafbreekduur
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RemoteStatus B Verremelding
Selected B Geselecteerd
Deleted B Verwijderd
Bool, Bool1, Bool2 B Vrij te gebruiken waarheidsattribuut
Real, Real1, Real2 R Vrij te gebruiken getalsattribuut
String , String1, String2 T Vrij te gebruiken tekstattribuut
Object, Object1, Object2 O Vrij te gebruiken objectattribuut
Name T Naam
Nr I Intern gegenereerd volgnummer
Live B Of knooppunt op actieve blad aanwezig is
Alive B Of knooppunt op actieve blad aanwezig en zichtbaar is
Sheets T Bladen waarop het knooppunt voorkomt
Selections T Selecties waarin het knooppunt voorkomt
Note T Notitie
Sort T NODE
MainSort I 0
Group I Groepnummer
Direction I Richtingsnummer
Feeding I Voedingsgroepnummer
Short T Korte naam
ID T ID
Fields T Opsomming van de veldnamen
Unom R kV Nominale spanning 
BusbarSystem T Naam van het railsysteem
Function T Functie
Serial I Volgnummer, gebaseerd op tracé
Branches I Aantal takken
ClosedBranches I Aantal takken met gesloten schakelaar
Elements I Aantal elementen
ClosedElements I Aantal elementen met gesloten schakelaar
Inom R A
Ikdynamic R kA
Ikthermic R kA
Tthermic R s
VoltageChecking I Spanningscontrole
OwnUmin R pu Alternatieve Umin
OwnUmax R pu Alternatieve Umax
OwnduMax R % Alternatieve dUmax
Result T Resultaat (NO / LF / IEC / FA / REL / PROT / SEL / RIP / NC)
U R kV Berekende gekoppelde spanning
dU R % Afwijking van de berekende spanning t.o.v. de nominale spanning
Uang R ° Hoek van de berekende gekoppelde spanning
Upu R p.u. Berekende spanning
Umin R kV Berekende minimale spanning 
Umax R kV Berekende maximale spanning
P R MVA Gesommeerd reëel vermogen van de elementen volgens generatorconventie
Ika, Ikb, Ikc R kA Subtransiënte kortsluitstroom
Ika_ang, Ikb_ang, Ikc_ang R ° Hoek van de subtransiënte kortsluitstroom, na berekening Storing Sequentieel
Ike R kA Subtransiënte kortsluitstroom naar aarde bij storing sequentieel
Ike_ang R ° Hoek van de subtransiënte kortsluitstroom naar aarde bij storing sequentieel
Ip R kA Piekwaarde van de kortsluitstroom
Sk R MVA Kortsluitvermogen
Ri R mOhm Netimpedantie (weerstand) op het kortgesloten knooppunt
Xi R mOhm Netimpedantie (reactantie) op het kortgesloten knooppunt
RX R R/X-verhouding van de netimpedantie
Tmax R s Maximale toegestane kortsluitduur
Faulted B Geeft aan of een IEC-berekening voor dit knooppunt uitgevoerd is
Ik R kA Stationaire kortsluitstroom, na single-node-kortsluitberekening
Selective B Selectief beveiligd
Ua, Ub, Uc R kV Knooppuntspanningen bij Storing Sequentieel
Ua_ang, Ub_ang, Uc_ang R grad. Hoek van de knooppuntspanningen bij Storing Sequentieel
Freq1, Freq2 R Hz Frequentie van toonfrequentbron (1 en 2)
Ufreq1, Ufreq2 R kV Gekoppelde spanning van toonfrequentsignaal voor Freq1 en Freq2
Ufreqproc1, Ufreqproc2 R % Procentuele spanning van toonfrequentsignaal voor Freq1 en Freq2
F R /jaar Niet-beschikbaarheidsfrequentie
D R min Niet-beschikbaarheidsduur
P R % Onderbrekingskans
Pmy R min/jaar Onderbrekingsverwachting
I2t R MA²s
ProtFaultResult T Primaire resultaten van een singlefaultbeveiligingsberekening
ProtFaultIkbegin R kA Beginkortsluitstroom van een singlefaultbeveiligingsberekening
ProtFaultIkend R kA Eindkortsluitstroom van een singlefaultbeveiligingsberekening
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ProtFaultTend R s Eindkortsluittijd van een singlefaultbeveiligingsberekening
ProtResult T Afgeleide resultaten van een singlefaultbeveiligingsberekening
SwitchedBranch1 ... 6 O Geschakelde tak na storingsanalyse
NotOverswitchable B Niet omschakelbaar na storingsanalyse
Problem B Spanningsprobleem na nettoets
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Takken

lk: Link
li: Line

cb: Cable
rc: ReactanceCoil

tf : Transformer
st: SpecialTransformer

3w: 3WTransformer
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Attribuut lk li cb rc tf st 3w Type Eenheid Omschrijving
FirstSwitch * * * * * * * S Schakelaarstand nabij van-knooppunt 
SecSwitch * * * * * * * S Schakelaarstand nabij naar-knooppunt 
ThirdSwitch * S Schakelaarstand nabij derde knooppunt
SwitchState * * * * * * * I Binaire representatie schakelaarstanden van de 2 (3 bij

driewikkelingstrafo) schakelaars
Combinaties gewone tak: 0, 1, 2, 3
Combinatie driewikkelingstrafo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
First/Sec/ThirdSwitch: 0=open; 1=closed; 
value = FirstSwitch + 2xSecSwitch + 4xThirdSwitch

FirstNodeObject * * * * * * * O  Van-knooppunt waarop tak is aangesloten
SecNodeObject * * * * * * * O  Naar-knooppunt waarop tak is aangesloten
ThirdNodeObject * O  Derde knooppunt waarop tak is aangesloten
Specif ics * * * * * * * T Bijzonderheden
R * * R Ohm Totale normale weerstand
X * * R Ohm Totale normale reactantie
C * R

mF Totale normale capaciteit

R0 * R Ohm Totale homopolaire weerstand
X0 * R Ohm Totale homopolaire reactantie
C0 * R

mF Totale homopolaire capaciteit

Ik1s * R kA Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde
Inom * * R A Nominale stroom
Snom * * R MVA/kVA Nominaal schijnbaar vermogen
uk * R % Relatieve kortsluitspanning
Pk * R kW Koperverlies
Tap * * I Trapstand 
TapControl * I Trapstand geregelde wikkeling 
TapAdjust * I Trapstand instelbare wikkeling
Type * * * * T Type component 
Type1 … 9 * T Type kabel van kabeldeel
Length1 … 9 * R m Lengte van kabeldeel
Gselect1 … 9 * I Geselecteerde G (0/1/2/3) voor kabeldeel
Rating1 … 9 * R Belastbaarheidsfactor Inom van kabeldeel
Smax * * R MVA/kVA Maximaal vermogen
Smax1 * R MVA/kVA Maximaal vermogen wikkeling 1
Smax2 * R MVA/kVA Maximaal vermogen wikkeling 2
Smax3 * R MVA/kVA Maximaal vermogen wikkeling 3
PhaseShift * * R grad. Fasedraaiing
Ucontrol * * * B Spanningsregeling in/uit
Uset * * * R kV Geregelde spanning
Uband * * * R kV Geregelde spanningsband
Rc * * * R Ohm Weerstand compoundering
Xc * * * R Ohm Reactantie compoundering
FailureFrequency * * * * * * * R /jr Faalfrequentie
RepairDuration * * * * * * * R min Reparatieduur
MaintenanceFrequency * * * * * * * R /jr Onderhoudsfrequentie
MaintenanceDuration * * * * * * * R min Onderhoudsduur
MaintenanceCutOffDuratio
n

* * * * * * * R min Onderhoudsafbreekduur

Sleeves * I Aantal moffen
SleeveFailureFrequency * R /jr Faalfrequentie van moffen
Selected * * * * * * * B Geselecteerd
Deleted * * * * * * * B Verwijderd
Bool, Bool1, Bool2 * * * * * * * B Vrij te gebruiken waarheidsattribuut
Real, Real1, Real2 * * * * * * * R Vrij te gebruiken getalsattribuut
String , String1, String2 * * * * * * * T Vrij te gebruiken tekstattribuut
Object, Object1, Object2 * * * * * * * O Vrij te gebruiken objectattribuut
Name * * * * * * * T Naam van de tak
ID * * * * * * * T ID (via bijzonderheid met kenmerk "ID")
Nr * * * * * * * I Intern gegenereerd volgnummer
Live * * * * * * * B Geeft aan of tak op actieve blad aanwezig is
Alive * * * * * * * B Geeft aan of tak op actieve blad aanwezig en zichtbaar is
Sheets * * * * * * * T Geeft aan op welke bladen de tak voorkomt
Selections * * * * * * * T Selecties waarin de tak voorkomt
Note * * * * * * * T Notitie
Sort * * * * * * * T Soort object (LINK, LINE, CABLE, etc)
MainSort * * * * * * * I Aanduiding voor hoofdobjectsoort (takken: 2; 3w-trafo: 3)
Group * * * * * * * I Groepnummer
Direction * * * * * * * I Richtingsnummer
Feeding * * * * * * * I Voedingsgroepnummer
Mesh * * * * * * * B Of het een maastak is
Unom * R kV Nominale spanning 
FirstNode * * * * * * * T Van-knooppuntnaam waar tak op aangesloten is
SecNode * * * * * * * T Naar-knooppuntnaam waar tak op aangesloten is
ThirdNode * T Derde knooppuntnaam van een

driewikkelingstransformator
FirstField * * * * * * * T Naam van het veld nabij het van-knooppunt
SecField * * * * * * * T Naam van het veld nabij het naar-knooppunt
ThirdField * T Naam van het veld nabij het derde knooppunt
Subnetborder * * * * * * B Netdeelgrens
Serial * * * * * * * I Volgnummer, gebaseerd op tracé
Sleeves * I Aantal moffen
Parts * I Aantal kabeldelen
Thinnesttype * T Naam van het beperkende kabeltype
Thinnesttype_GPLK * T Naam van het beperkende GPLK-kabeltype
Thinnesttype_NonGPLK * T Naam van het beperkende niet-GPLK-kabeltype
Inom_GPLK * R A Resulterende nominale stroom van GPLK's
Inom_NonGPLK * R A Resulterende nominale stroom van niet-GPLK's
Length * * R m Totale lengte
R * * R Ohm Totale weerstand
X * * R Ohm Totale reactantie
C * * R

mF Totale capaciteit

R0 * * * R Ohm Totale homopolaire weerstand
X0 * * R Ohm Totale homopolaire reactantie
C0 * * R

mF Totale homopolaire capaciteit

Inom_ * * * * R A Resulterende nominale stroom
Ik1s * * * R kA Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 1 seconde
ShortType1..9 * T Korte kabeltypenaam van kabeldeel
Inom1..9 * R A Nominale stroom van kabeldeel
Parallel1..9 * I Aantal parallel van kabeldeel
Year1..9 * T Jaar van aanleg van kabeldeel
Sleeve1..9 * T Omschrijving van de mof
Unom * R kV Nominale spanning
Unom1 * * * R kV Nominale spanning primaire wikkeling
Unom2 * * * R kV Nominale spanning secundaire wikkeling
Unom3 * R kV Nominale spanning tertiaire wikkeling
Snom1 * R MVA/kVA Nominaal schijnbaar vermogen primaire wikkeling
Snom2 * R MVA/kVA Nominaal schijnbaar vermogen secundaire wikkeling
Snom3 * R MVA/kVA Nominaal schijnbaar vermogen tertiaire wikkeling
Pnul * * R kW Nullastverlies
Inul * * R A Nullaststroom
Z0 * R Ohm Homopolaire impedantie
SideZ0 * I Zijde Z0
Ik2s * R kA Toelaatbare kortsluitstroom gedurende 2 seconden
Clock * I Klokgetal
uk12, uk13, uk23 * R % Relatieve kortsluitspanning
Pk12, Pk13, Pk23 * R kW Koperverlies
S@12, S@13, S@23 * R MVA/kVA
TapSide * * * I Trappenregelaar primair/secundair (1 of 2)
TapSize * * * R kV Spanningsgrootte per trap
TapMin * * * I Minimale trapstand regelschakelaar
TapNom * * * I Nominale trapstand regelschakelaar
TapMax * * * I Maximale trapstand regelschakelaar
Kind * T Soort speciale transformator
Result * * * * * * * T Resultaat (NO / LF / IEC / FA / REL / PROT / SEL)
P1, Q1, S1, I1 * * * * * * * R .W, .var, .VA,

A
Actief, blind- en schijnbaar vermogen en stroom dat een
tak invloeit bij het knooppunt dat correspondeert met
FirstNode 

P2, Q2, S2, I2 * * * * * * * R .W, .var, .VA,
A

Actief, blind en schijnbaar vermogen en stroom dat een
tak invloeit bij het knooppunt dat correspondeert met
SecNode

P3, Q3, S3, I3 * R .W, .var, .VA,
A

Actief, blind en schijnbaar vermogen en stroom dat een
driewikkelingstransformator invloeit bij het knooppunt dat
correspondeert met ThirdNode 

Imax * * * * * * R A Maximaal berekende stroom
Ploss * * * * * * * R kW Actief verliesvermogen
Qloss * * * * * * * R kvar Blindverliesvermogen
Loadrate * * * * * * * R % Belastinggraad van
Loadrate_GPLK * R % Belastinggraad van de GPLK-delen van een kabel
Loadrate_NonGPLK * R % Belastinggraad van de niet-GPLK-delen van een kabel
NewTap * * * I Nieuwe trapstand 
Tmax * * * * * * * R s Maximale toegestane kortsluitduur
Faulted * * * * * * * B Geeft aan of een IEC-berekening voor deze tak uitgevoerd

is
Ik1a, Ik1b, Ik1c * * * * * * * R kA Maximaal optredende takstromen per fase nabij het

knooppunt dat correspondeert met FirstNode
Ik2a, Ik2b, Ik2c * * * * * * * R kA Maximaal optredende takstromen per fase nabij het

knooppunt dat correspondeert met SecNode
Ik3a, Ik3b, Ik3c * R kA Maximaal optredende takstromen per fase nabij het

knooppunt dat correspondeert met ThirdNode
Sk1 * * * * * * * R MVA Subtransiënt kortsluitvermogen nabij het knooppunt dat

correspondeert met FirstNode
Sk2 * * * * * * * R MVA Subtransiënt kortsluitvermogen nabij het knooppunt dat

correspondeert met SecNode
Sk3 * R MVA Subtransiënt kortsluitvermogen nabij het knooppunt dat

correspondeert met ThirdNode
Imax * * * * * * R kA Maximale doorgaande kortsluitstroom 
Imax1 * R kA Maximale kortsluitstroom 
Imax2 * R kA Maximale kortsluitstroom 
Imax3 * R kA Maximale kortsluitstroom 
I1a, I1b, I1c * * * * * * * R A Takstromen Storing Sequentieel en IEC per fase bij

FirstNode
I1a_ang, I1b_ang, I1c_ang * * * * * * * R ° Hoeken takstromen Storing Sequentieel per fase bij

FirstNode
I2a, I2b, I2c * * * * * * * R A Takstromen Storing Sequentieel en IEC per fase bij

SecNode
I2a_ang, I2b_ang, I2c_ang * * * * * * * R ° Hoeken takstromen Storing Sequentieel per fase bij

SecNode
I3a, I3b, I3c * R A Takstromen Storing Sequentieel en IEC per fase bij

ThirdNode
I3a_ang, I3b_ang, I3c_ang * R ° Hoeken takstromen Storing Sequentieel per fase bij

ThirdNode
Selective * * B Selectief beveiligd
F * * * * * * * R /jaar Niet-beschikbaarheidsfrequentie
D * * * * * * * R min Niet-beschikbaarheid
P * * * * * * * R % Onderbrekingskans
Pmy * * * * * * * R min/jaar Onderbrekingsverwachting
I2tmax * * * * * * * R MA²s
I2t * * * * * * * R MA²s
LongT * * * * * * * B Kortsluitstroom duurt langer dan 5 s
ProtResult * * * * * * * T Afgeleide resultaten van een

singlefaultbeveiligingsberekening
ProtFaultDistance * * R % Foutafstand bij een singlefaultbeveiligingsberekening
ProtFaultResult * * T Primaire resultaten van een

singlefaultbeveiligingsberekening
SwitchedBranch1 ... 6 * * * * * * * O Geschakelde tak na storingsanalyse
NotOverswitchable * * * * * * * B Niet omschakelbaar na storingsanalyse
Problem * * * * * * B Belastinggraadprobleem na nettoets
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Elementen

so: Source
sg : SynGen
sm: SynMot

ag : AsynGen
am: AsynMot
amg: AsynMotGroup

ld: Load
tl: TransformerLoad
ca: Capacitor

co: Coil
zz: ZigZagCoil
wt: Windturbine

ac: Accu
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Attribuut so sg sm ag am amg ld tl ca co zz wt ac pv Type Eenheid Omschrijving
Switch * * * * * * * * * * * * * * S Schakelaarstand
SwitchState * * * * * * * * * * * * * * I Binaire representatie schakelaar- standen

van de schakelaar
Combinaties: 0 (open), 1 (closed)

NodeObject * * * * * * * * * * * * * * O  Knooppunt waarop element is
aangesloten

Specif ics * * * * * * * * * * * * * * T Bijzonderheden
Profile * * * * * * * * * * * * * * T Profiel
Snom * * * * * R MVA/kVA Nominaal schijnbaar vermogen
Tap * I Trapstand 
Uref * * R p.u. Ingestelde spanning 
UQStatic * R % Spanning/blindvermogen-statiek
Sk2nom * R MVA Nominaal kortsluitvermogen
Sk2min * R MVA Minimaal kortsluitvermogen
Sk2max * R MVA Maximaal kortsluitvermogen
Ang le * R ° Spanningshoek
Z0_Z1 * R Verhouding Z0/Z1
R_X * R Verhouding R/X
Pnom * * * R MW/kW Nominaal vermogen
Pref * * * * * R MW/kW Ingesteld elektrisch vermogen 
Qref * R Mvar/kvarIngesteld blindvermogen 
SoC * R % Ladingstoestand
Capacity * R MWh Laadcapaciteit
FPStatic * R % Frequentie/vermogen-statiek
Control * T Spanningsregeling (U) of cos-phi-regeling

(C)
CosRef * * * * R Ingestelde arbeidsfactor 
Qdirection * * V Ingestelde blindvermogensrichting 

(supply/absorb)
Isochronous * B Isochrone regeling
PmRef * R MW/kW Ingesteld mechanisch vermogen 
IsInom * R Verhouding aanloopstroom en nominale

stroom
InUse * I Ingesteld aantal motoren in bedrijf 
Lref * R % Ingestelde belastingsgraad motoren 
Pl * * R MW/kW Ingesteld actief vermogen (van de

belasting)
Ql * * R Mvar/kvarIngesteld blindvermogen (van de

belasting)
Pg * R MW/kW Ingesteld actief vermogen van de

opwekking
Qg * R Mvar/kvarIngesteld blindvermogen van de

opwekking
Ppv * R MWp/kW

p
Nominaal vermogen van de PV

Growth * * T Naam van de belastinggroei
Qc * * R Mvar/kvarIngesteld blindvermogen 
Large * * I Aantal grootverbruikers
Generous * * I Aantal royaalverbruikers
Small * * I Aantal kleinverbruikers
Windspeed * R m/s Ingestelde windsnelheid
Rg * R p.u. Statorweerstand
Xd2 * R p.u. Statorreactantie
Type * * * * * * * * T Type component 
N * * B Sterpunt geaard ja/nee
Re * * R Ohm Aardingsweerstand
Xe * * R Ohm Aardingsreactantie
Scaling * R ‰ Schaling
Latitude * R °NB Breedtegraad
Long itude * R °OL Lengtegraad
Pnom1 * R MWp/kW

p
Vermogen van het eerste paneel
(inverter.Snom wordt som van de drie
panelen)

Tilt1 * R ° Helling van het eerste paneel
Orientation1 * R ° Oriëntatie van het eerste paneel
Pnom2 * R MWp/kW

p
Vermogen van het tweede paneel
(inverter.Snom wordt som van de drie
panelen)

Tilt2 * R ° Helling van het tweede paneel
Orientation2 * R ° Oriëntatie van het tweede paneel
Pnom3 * R MWp/kW

p
Vermogen van het derde paneel
(inverter.Snom wordt som van de drie
panelen)

Tilt3 * R ° Helling van het derde paneel
Orientation3 * R ° Oriëntatie van het derde paneel
Pcontrol * I P-regeling (0,1)
Qcontrol * I Q-regeling (0,1,2)
InverterSnom * R MVA/kVA Inverter.Snom
FailureFrequency * * * * * * * * * * * * * * R /jr Faalfrequentie
RepairDuration * * * * * * * * * * * * * * R min Reparatieduur
MaintenanceFreque
ncy

* * * * * * * * * * * * * * R /jr Onderhoudsfrequentie

MaintenanceDuratio
n

* * * * * * * * * * * * * * R min Onderhoudsduur

MaintenanceCutOff
Duration

* * * * * * * * * * * * * * R min Duur van afbreken onderhoud

Selected * * * * * * * * * * * * * * B Geselecteerd
Deleted * * * * * * * * * * * * * * B Verwijderd
Bool, Bool1, Bool2 * * * * * * * * * * * * * * B Vrij te gebruiken waarheidsattribuut
Real, Real1, Real2 * * * * * * * * * * * * * * R Vrij te gebruiken getalsattribuut
String , String1,
String2

* * * * * * * * * * * * * * T Vrij te gebruiken tekstattribuut

Object, Object1,
Object2

* * * * * * * * * * * * * * O Vrij te gebruiken objectattribuut

Name * * * * * * * * * * * * * * T Naam van het element
ID * * * * * * * * * * * * * * T ID (via bijzonderheid met kenmerk "ID")
Subnr * * * * * * * * * * * * * * I Intern gegenereerd volgnummer
Live * * * * * * * * * * * * * * B Geeft aan of element op actieve blad

aanwezig is
Alive * * * * * * * * * * * * * * B Geeft aan of element op actieve blad

aanwezig en zichtbaar is
Sheets * * * * * * * * * * * * * * T Geeft aan op welke bladen element

voorkomt
Selections * * * * * * * * * * * * * * T Selecties waarin het element voorkomt
Note * * * * * * * * * * * * * * T Notitie
Sort * * * * * * * * * * * * * * T Soort element (SOURCE, SYNGEN,

LOAD,..)
MainSort * * * * * * * * * * * * * * I 1
Group * * * * * * * * * * * * * * I Groepnummer
Direction * * * * * * * * * * * * * * I Richtingsnummer
Feeding * * * * * * * * * * * * * * I Voedingsgroepnummer
Node * * * * * * * * * * * * * * T Knooppuntnaam waar element op

aangesloten is
Field * * * * * * * * * * * * * * T Veldnaam
Number * I Aantal asynchrone machines 
Unom1 * R kV
Unom2 * R kV
Uk * R %
Pk * R kW
Pnul * R kW
TapSide * I Trapzijde
TapSize * R kV Trapgrootte
TapMin * I Minimale trapstand regelschakelaar
TapNom * I Nominale trapstand regelschakelaar
TapMax * I Maximale trapstand regelschakelaar
Behaviour * * T Belastingsgedrag
Qmin * R  Mvar/kva

r
Ondergrens geproduceerd blindvermogen

Qmax * R Mvar/kvarBovengrens geproduceerd blindvermogen
Result * * * * * * * * * * * * * * T Resultaat (NO / LF / IEC / FA / REL /

PROT / SEL)
U * R kV Berekende gekoppelde spanning van de

transformatorbelasting 
Up * R kV Berekende fasespanning van de

transformatorbelasting
P, Q, S, I * * * * * * * * * * * * * * R .W, .var, .V

A, A
Actief, blind- en schijnbaar vermogen en
stroom dat van een netvoeding, generator
of condensator het net invloeit of van het
net een belasting, motor of spoel invloeit
(na loadflow)

Ploss * R kW Actief verliesvermogen
CosPhi * * * * * * * * * * * * * * R Arbeidsfactor van het vermogen
Loadrate * * * * * * * * * * * * * * R % Belastinggraad van een element 
Ia, Ib, Ic * * * * * * * * * * * * * * R kA Subtransiënte kortsluitstroom per fase
Ia_ang, Ib_ang, Ic_ang * * * * * * * * * * * * * * R ° Hoek subtransiënte kortsluitstroom per

fase
Ip * R A
Istat * R A
Selective * * * * * * * * * * * * * * B Selectief beveiligd
F * * * * * * * * * * * * * * R /jaar Niet-beschikbaarheidsfrequentie
D * * * * * * * * * * * * * * R min Niet-beschikbaarheidsduur
P * * * * * * * * * * * * * * R % Onderbrekingskans
Pmy * * * * * * * * * * * * * * R min/jaar Onderbrekingsverwachting
NDE * * * * * * * * * * * * * * R kWh/jr Niet-geleverde energie
Lm * * R min/jaar Grootverbruikerstoringsminuten
Gm * * R min/jaar Royaalverbruikerstoringsminuten
Sm * * R min/jaar Kleinverbruikerstoringsminuten
ProtResult * * * * * * * * * * * * * * T Afgeleide resultaten van een

singlefaultbeveiligingsberekening
ProtFaultResult * * * * * * * * * * * * * * T Primaire resultaten van een

singlefaultbeveiligingsberekening
Problem * * * * * * * * * * * * * * B Belastinggraadprobleem na nettoets
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Schakelaars en beveilig ing en

sw: Switch fu: Fuse br: Breaker in: Indicator mf: MeasureField
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Attribuut sw fu br in mf Type Eenheid Omschrijving
Specif ics * * * * * T Bijzonderheden
Failurefrequency * * R /jaar Faalfrequentie
Repairduration * * R min Reparatieduur
Remotestatus * B Verremelding
Remotecontrol * * B Afstandsbediening
Refusechance * R Weigerkans
Refusing * B Weigerend
Current1 * B Eerste stroommeettrafo aanwezig
Current_present * B Eerste stroombeveiliging aanwezig
Current_active * B Eerste stroombeveiliging actief
Current1_direction * I Richtingsgevoeligheid (0: niet; 1: tak in; -1: tak uit)
Current1_RCA * R ° Relay characteristic angle
Current1_info * T
Current2 * B Tweede stroommeettrafo aanwezig
Current2_present * B Tweede stroombeveiliging aanwezig
Current2_active * B Tweede stroombeveiliging actief
Current2_direction * I Richtingsgevoeligheid (0: niet; 1: tak in; -1: tak uit)
Current2_RCA * R ° Relay characteristic angle
Current2_info * T
Earth1_present * B Eerste aardfoutbeveiliging aanwezig
Earth1_active * B Eerste aardfoutbeveiliging actief
Earth1_direction * I Richtingsgevoeligheid
Earth1_RCA * R ° Relay characteristic angle
Earth1_info * T
Earth2_present * B Tweede aardfoutbeveiliging aanwezig
Earth2_active * B Tweede aardfoutbeveiliging actief
Earth2_direction * I Richtingsgevoeligheid
Earth2_RCA * R ° Relay characteristic angle
Earth2_info * T
Voltage * B Spanningmeettrafo aanwezig
Voltage_present * B Spanningsbeveiliging aanwezig
Voltage_active * B Spanningsbeveiliging actief
Voltage_direction * I
Voltage_RCA * R
Voltage_info * T
Distance_present * B Distantiebeveiliging aanwezig
Distance_active * B Distantiebeveiliging actief
Distance_info * T
Differential_present * B Differentiaalbeveiliging aanwezig
Differential_active * B Differentiaalbeveiliging actief
Differential_info * T
Type * * * T Type
PhaseCurrent * R A Fasestroomtriggerwaarde
EarthCurrent * R A Aardstroomtriggerwaarde
ResponseTime * R s Faseresponstijd
RemoteStatus * B Verremelding van status
Current1_Function * T Functie van de eerste stroommeettransformator
Current1_type * T Type stroombeveiliging 1
Current1_shorttype * T Korte typenaam
Current1_Inom * * R A Nominale stroom (read only bij meetveld)
Current1_Sort * I Soort uitschakelkarakteristiek: 0: curve; 1: vaste tijd; 11: normaal

inverse; 12: very inverse; 13: extreme inverse; 14: long time
inverse; 15: RI-inverse; 21: speciaal; 31: HV-fuse; 32: FR-fuse; 41:
LSI

Current1_I> * R A Stroom voor trage afschakeling
Current1_t> * R s Tijd van trage afschakeling
Current1_I>> * R A Stroom voor medium afschakeling
Current1_t>> * R s Tijd van medium afschakeling
Current1_I>>> * R A Stroom voor snelle afschakeling
Current1_t>>> * R s Tijd van snelle afschakeling
Current1_m * R
Current1_alfa * R
Current1_beta * R
Current1_c * R
Current1_d * R
Current1_e * R s
Current1_Tinput * R s Pick-up-tijd
Current1_Toutput * R s
Current2_Function * T Functie van de tweede stroommeettransformator
Current2_???? * 20 bovenstaande voor de tweede stroombeveiliging
Earth1_???? * 20 bovenstaande voor de eerste aardfoutbeveiliging
Earth2_???? * 20 bovenstaande voor de tweede aardfoutbeveiliging
Voltage_Function * T Functie van de spanningsmeettransformator
Voltage_type * T Type spanningsbeveiliging
Voltage_shorttype * T
Voltage_Tinput * R s
Voltage_Toutput * R s
Voltage_U< * R kV
Voltage_U<< * R kV
Voltage_U> * R kV
Voltage_U>> * R kV
Distance_type * T Type distantiebeveiliging
Distance_shorttype * T
Distance_Tinput * R s
Distance_Toutput * R s
Distance_Ie> * R A
Distance_I> * R A
Distance_U< * R kV
Distance_Z< * R Ohm
Distance_Kn * R
Distance_Kn_angle * R °
Differential_type * T
Differential_Tinput * R s
Differential_Toutput * R s
Differential_sort * I
Differential_dI> * R A Verschilstroom voor trage afschakeling
Differential_t> * R s Tijd voor trage afschakeling
Differential_dI>> * R A Verschilstroom voor snelle afschakeling
Differential_t>> * R s Tijd voor snelle afschakeling
Current3 * B Stroommeettrafo aanwezig
Current3_Inom * R A Nominale stroom
Current3_Function * T Functie van de derde stroommeettransformator
Selected * * * * * B Geselecteerd
Deleted * * * * * B Verwijderd
Bool, Bool1, Bool2 * * * * * B Vrij te gebruiken waarheidsattribuut
Real, Real1, Real2 * * * * * R Vrij te gebruiken getalsattribuut
String , String1, String2 * * * * * T Vrij te gebruiken tekstattribuut
Object, Object1,
Object2

* * * * * O Vrij te gebruiken objectattribuut

Nr * * * * * I Intern gegenereerd volgnummer
Name * * * * * T Naam van de schakelaar
ID * * * * * T ID (via bijzonderheid met kenmerk "ID")
Live * * * * * B Geeft aan of schakelaar op actieve blad aanwezig is
Alive * * * * * B Geeft aan of schakelaar op actieve blad aanwezig en zichtbaar is
Sheets * * * * * T Geeft aan op welke bladen schakelaar voorkomt
Selections * * * * * T Selecties waarin de schakelaar voorkomt
Note * * * * * T Notitie
Mainsort * * * * * I 4
Sort * * * * * T Soort schakelaar (BREAKER, SWITCH, FUSE,..)
Group * * * * * I Groepnummer
Direction * * * * * I Richtingsnummer
Feeding * * * * * I Voedingsgroepnummer
Node * * * * * T Knooppuntnaam waar nabij schakelaar zit
ToNode * * * * * T Knooppuntnaam aan de andere zijde van de tak
In * * * * * T Tak- of elementnaam waarin schakelaar opgenomen is
Nodeobject * * * * * O Knooppunt waar nabij schakelaar zit
ToNodeObject * * * * * O Knooppunt aan de andere zijde van de tak
Inobject * * * * * O Tak of element waarin schakelaar opgenomen is
Side * * * * * I Zijde in tak waar schakelaar zich bevindt
Field * * * * * T Veldnaam
Shorttype * * T Korte typenaam
Unom * * R kV Nominale spanning
Inom * * R A Nominale stroom
Threephase * B Smeltveiligheid schakelt drie fasen tegelijkertijd
Switchtime * R s
Transfers * T Opsomming van beveiligingindex+meeneemschakelaarnummer
Reserves * T Opsomming van reserveschakelaarnummer
Blockers * T Opsomming van beveiligingindex+

blokkeerschakelaarnummer+blokkeerbeveiligingindex
Ikmake * * R kA
Ikbreak * R kA
Ikdynamic * * R kA
Ikthermic * * R kA
Tthermic * * R s
Result * * * * * T Resultaat (NO / PROT)
ProtResult * * * * * T Afgeleide resultaten van een beveiligingsberekening
Current1_Triggered_a * B Aangesproken in fase a
Current1_Trigger_a * R Triggerwaarde in fase a
Current1_Trigger_dt_a * R s Bijbehorende tijd in fase a
Current1_TriggerZone_a * R Bijbehorende zone in fase a
Current1_Tripped_a * B Getript in fase a
Current1_Ttripped_a * R s Triptijd in fase a
Current1_TrippedZone_a * R Bijbehorende zone in fase a
Current2_Triggered_a * B
Current2_Trigger_a * R
Current2_Trigger_dt_a * R
Current2_TriggerZone_a * R
Current2_Tripped_a * B
Current2_Ttripped_a * R
Current2_TrippedZone_a * R
Earth1_Triggered_a * B
Earth1_Trigger_a * R Alles ook voor _b en _c
Earth1_Trigger_dt_a * R
Earth1_TriggerZone_a * R
Earth1_Tripped_a * B
Earth1_Ttripped_a * R
Earth1_TrippedZone_a * R
Earth2_Triggered_a * B
Earth2_Trigger_a * R
Earth2_Trigger_dt_a * R
Earth2_TriggerZone_a * R
Earth2_Tripped_a * B
Earth2_Ttripped_a * R
Earth2_TrippedZone_a * R
Voltage_Triggered_a * B
Voltage_Trigger_a * R
Voltage_Trigger_dt_a * R
Voltage_TriggerZone_a * R
Voltage_Tripped_a * B
Voltage_Ttripped_a * R
Voltage_TrippedZone_a * R
Distance_Triggered_a * B
Distance_Trigger_a * R
Distance_Trigger_dt_a * R
Distance_TriggerZone_a * R
Distance_Tripped_a * B
Distance_Ttripped_a * R
Distance_TrippedZone_a * R
Differential_Triggered_a * B
Differential_Trigger_a * R
Differential_Trigger_dt_a * R
Differential_TriggerZone_
a

* R

Differential_Tripped_a * B
Differential_Ttripped_a * R
Differential_TrippedZone_
a

* R

Tripped_a * B Getript in fase a
Tripped_b * B Getript in fase b
Tripped_c * B Getript in fase c
Ttripped_a * R s Triptijd in fase a
Ttripped_b * R s Triptijd in fase b
Ttripped_c * R s Triptijd in fase c
Off_a * * B Fase a afgeschakeld
Off_b * * B Fase b afgeschakeld
Off_c * * B Fase c afgeschakeld
Problem * * * * * B Belastinggraadprobleem na nettoets
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Belasting sg edrag : LoadBehaviour

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
ConstantP R % Percentage constant actief vermogen 
ConstantQ R % Percentage constant blindvermogen 
Nr I Intern gegenereerd volgnummer
Name T Naam
Mainsort I -1
Sort T LOADBEHAVIOUR

Belasting g roei: LoadGrowth

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
Scaling0 ... Scaling30 R Schalingsfactor in betreffende jaar
Growth1 ... Growth30 R %/jaar Groei in betreffende jaar
Nr I Intern gegenereerd volgnummer
Name T Naam
Mainsort I -1
Sort T LOADGROWTH
GrowthSort I Exponentieel (0) of lineair (1)

Variant: Variant

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
Name T Naam van de variant
Mainsort I -1
Sort T VARIANT
Description T Omschrijving
Active B Actief

Scenario: Scenario

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
Name T Naam van het scenario
Mainsort I -1
Sort T SCENARIO
Description T Omschrijving
Active B Actief

Selectie: Selection

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
Name T Naam van de selectie
Mainsort I -1
Sort T SELECTION
#Objects I Aantal objecten in de selectie

Blad: Sheet

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
Name T Naam van het blad
Nr I Volgnummer van het blad
Mainsort I -1
Sort T SHEET
Comment T Commentaar
Color I Achtergrondkleur
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Profiel: Profile

Attribuut Type Eenheid Omschrijving
Name T Naam van het profiel
Nr I Volgnummer van het profiel
Mainsort I -1
Sort T PROFILE
Type T Typenaam
Typesort I Soort van het type

7.6 Macro: commando's en parameters

Voor elk commando is een bepaald aantal parameters nodig. Parameters staan tussen twee haakjes achter een
commando, gescheiden door komma’s. Een parameter kan een waarde, een attribuut of een vergelijkingsteken
zijn.

· Een waarde kan een tekst, getal, logische waarde (true/false), schakelstand (open/closed), vermogensrichting
(supply/absorb) of object zijn. Deze waarde kan opgeslagen zijn in een variabele of in een attribuut van een
object (bijvoorbeeld de spanning op een knooppunt).

· Een attribuut is een invoergegeven of een uitvoergegeven van een van de objecten in het netwerk. In de
macrotaal kunnen de invoergegevens gewijzigd en geraadpleegd worden. De uitvoergegevens kunnen alleen
geraadpleegd worden.

· Een vergelijkingsteken is nodig voor logische functies. Binnen de macrotaal zijn beschikbaar: = (gelijk),
<> (ongelijk), < (kleiner dan), <= (kleiner dan of gelijk aan), > (groter dan), >= (groter dan of gelijk aan). Deze
vergelijkingstekens kunnen gebruikt worden voor de commando's: If, While en Until.

Er zijn commando’s beschikbaar voor:

· Bewerkingen : wijzigen van het netwerk of variabelen

· Rekenkundige functies : enkele basisfuncties (afronden, pi, kwadrateren, worteltrekken en goniometrie)

· Procedures : door de gebruiker te definieren procedures

· Conditional : afhankelijk van waarden wordt een stukje macro’ uitgevoerd of overgeslagen

· Loop : afhankelijk van waarden wordt een stukje macro herhaaldelijk uitgevoerd of overgeslagen

· Berekening : resultaten berekenen

· Rapportage : uitvoeren en formatteren

· Inlezen : cellen uit Excel inlezen voor bewerking met een Macro

· Netwerkcommando's : opslaan van door de macro bewerkte netwerken.

· Topologiecommando's

7.6.1 Macro: bewerkingen

Met de bewerkingscommando’s is het mogelijk om:

· een variabele een waarde geven

· een attribuut van één object een waarde geven

· een attribuut van alle objecten (van één soort) uit één selectie een waarde geven.

Het gaat hier om de meest relevante attributen: schakelstanden, trapstanden en vermogens. Er is voor alle
objecten een overzicht opgenomen van de attributen die binnen de macrotaal mogen worden bewerkt . 

De mogelijke bewerkingen zijn:

· SetPQS : definiëren of de vermogensattributen in kW/kvar/kVA of in MW/Mvar/MVA worden in- en
uitgevoerd,

· Set : een variabele of een attribuut op een waarde zetten, 

· Add : iets bij een variabele of een attribuut optellen,

· Subtract : iets van een variabele of een attribuut aftrekken,

· Multiply : een variabele of een attribuut met een waarde vermenigvuldigen en
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· Divide : een variabele of een attribuut door een waarde delen.

Ook kan een parameter van alle objecten binnen één selectie tegelijkertijd met een commando worden bewerkt.
De mogelijke bewerkingen zijn dan:

· SetSelection : een attribuut van alle objecten binnen een selectie op een waarde zetten, 

· AddSelection : iets bij een attribuut van alle objecten binnen een selectie optellen,

· SubtractSelection : iets van een attribuut van alle objecten binnen een selectie aftrekken,

· MultiplySelection : een attribuut van alle objecten binnen een selectie met een waarde vermenigvuldigen,

· DivideSelection : een attribuut van alle objecten binnen een selectie door een waarde delen.

Er zijn arrays gedefinieerd om grote hoeveelheden berekende resultaten op te slaan. Zie:

· Arrays

7.6.1.1 Macrocommando SetPQS

Met SetPQS(k) en SetPQS(M) wordt de eenheid van vermogen voor invoer en uitvoer op kW, kvar, kVA
respectievelijk MW, Mvar, MVA gezet. (Nullast)verliezen zijn altijd in kW. Default is de eenheid MW, Mvar, MVA.

Doel:
Instellen van de vermogensattributen in kW, kvar en kVA of in MW, Mvar en MVA.

Algemene notatie:
SetPQS( k / M )

of:
SetPQS( ‘k’ / ‘M’ )

7.6.1.2 Macrocommando Set

Doel:
Kent aan een attribuut of een variabele een bepaalde waarde toe.

Algemene notatie:
Set( Object( ObjectNaam ).Attribuut , waarde  )

of
Set( Variabele , waarde )

Voorbeelden:
Zet van transformator met naam 'MijnTransformator' de trapstand op 4:

Set( Transformer( 'MijnTransformator' ).Tap , 4 )

Zet van kabel met naam 'MijnKabel' de eerste schakelaar open:
Set( Cable( 'MijnKabel' ).FirstSwitch , Open )

Zet van kabel met naam 'JouwKabel', lopend van knooppunt 'Station 1' naar knooppunt 'Station 2' de tweede
schakelaar dicht:

Set( Cable( 'JouwKabel:Station 1-Station 2' ).SecSwitch , Closed )

Zet van synchrone motor met naam 'MijnMachine' de richting van het blindvermogen op leveren aan het net:
Set( AsynMot( 'MijnMachine' ).Qdirection , Supply )

Zet van belastingsgedrag met naam 'MijnBelastingsgedrag' de schaalfactor op 1.1:
Set( LoadBehaviour( 'MijnBelastingsgedrag' ).Scaling , 1.1 )

Zet van variabele met naam 'MijnSpanning' de waarde op 10.5:
Set( MijnSpanning , 10.5 )

Bewaar de p.u.-spanning van knooppunt met naam 'MijnKnooppunt' voor latere toepassingen:
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Set( HulpSpanning , Node( 'MijnKnooppunt' ).Upu )

Bewaar het knooppunt met naam 'MijnKnooppunt' voor latere toepassingen:
Set( MonitorKnooppunt , Node( 'MijnKnooppunt' ) )

Aanmaken of wijzigen van een kenmerk met naam 'Maintenance' met de tekst 'Do Not Switch':
Set( Node('MijnKnooppunt').Specifics , 'Maintenance=Do Not Switch' )

Verwijderen van een kenmerk met naam 'Maintenance':
Set( Node('MijnKnooppunt').Specifics , 'Maintenance=' )

7.6.1.3 Macrocommando SetSelection

Doel:
Kent aan een attribuut van alle objecten binnen een selectie een bepaalde waarde toe.

Algemene notatie:
SetSelection( Object( SelectieNaam  ).Attribuut , waarde  )

Voorbeelden:
Zet alle generatoren binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' uit:

SetSelection( SynGen( 'MijnSelectie' ).Switch , Open )
SetSelection( AsynGen( 'MijnSelectie' ).Switch , Open )

Zet van alle knooppunten binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' de gelijktijdigheid op 1:
SetSelection( Node( 'MijnSelectie' ).Simultaneousness , 1 )

7.6.1.4 Macrocommando Add

Doel:
Telt bij een attribuut of een variabele een bepaalde waarde op. 

Algemene notatie:
Add( Object( ObjectNaam ).Attribuut , waarde  )

of
Add( Variabele , waarde )

Voorbeelden:
Verander van transformator met naam 'MijnTransformator' de trapstand met 1:

Add( Transformer( 'MijnTransformator' ).Tap , 1 )

Verlaag van belasting met naam 'MijnBelasting' de belasting met 0.1 MW:
Add( Load ( 'MijnBelasting' ).Pl , -0.1 )

Verhoog van belastingsgedrag met naam 'MijnBelastingsgedrag' de schaalfactor met 0.1:
Add( LoadBehaviour( 'MijnBelastingsgedrag' ).Scaling , 0.1 )

Verlaag van variabele met naam 'MijnSpanning' de waarde met 0.5:
Add( MijnSpanning , -0.5 )

Samenstellen van een naamsafhankelijke tekst in geval van een knooppunt:
Set( TakNaam, 'Knooppunt met korte naam ' )
Add( TakNaam, Node( 'MijnKnooppunt' ).Short )
Add( TakNaam, ' heeft een te lage spanning. ' )

7.6.1.5 Macrocommando AddSelection

Doel:
Telt bij een attribuut van alle objecten binnen een selectie een bepaalde waarde op. 
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Algemene notatie:
AddSelection( Object( SelectieNaam ).Attribuut , waarde  )

Voorbeelden:
Zet van alle transformatoren binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' de trapstand één stand hoger:

AddSelection( Transformer( 'MijnSelectie' ).Tap , 1 )
AddSelection( SpecialTransformer( 'MijnSelectie' ).Tap , 1 )
AddSelection( 3WTransformer( 'MijnSelectie' ).TapControl , 1 )

Verhoog alle belastingen binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' met 100 kW:
AddSelection( Load( 'MijnSelectie' ).Pl , 0.1 )

7.6.1.6 Macrocommando Subtract

Doel:
Trekt van een attribuut of een variabele een bepaalde waarde af. 

Algemene notatie:
Subtract( Object( ObjectNaam ).Attribuut , waarde  )

of
Subtract( Variabele , waarde )

Voorbeelden:
Verlaag van belasting met naam 'MijnBelasting' de belasting met 0.1 MW:

Subtract( Load ( 'MijnBelasting' ).Pl , 0.1 )

Verlaag van variabele met naam 'MijnSpanning' de waarde met 0.5:
Subtract( MijnSpanning , 0.5 )

7.6.1.7 Macrocommando SubtractSelection

Doel:
Trekt van een attribuut van alle objecten binnen een selectie een bepaalde waarde af. 

Algemene notatie:
SubtractSelection( Object( SelectieNaam ).Attribuut , waarde  )

Voorbeelden:
Zet van alle transformatoren binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' de trapstand één stand lager:

SubtractSelection( Transformer( 'MijnSelectie' ).Tap , 1 )
SubtractSelection( SpecialTransformer( 'MijnSelectie' ).Tap , 1 )
SubtractSelection( 3WTransformer( 'MijnSelectie' ).TapControl , 1 )

Verlaag alle belastingen binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' met 100 kW:
SubtractSelection( Load( 'MijnSelectie' ).Pl , 0.1 )

7.6.1.8 Macrocommando Multiply

Doel:
Vermenigvuldigt een attribuut of een variabele met een bepaalde waarde. 

Algemene notatie:
Multiply( Object( ObjectNaam ).Attribuut , waarde  )

of
Multiply( Variabele , waarde  )
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Voorbeelden:
Verlaag van belasting met naam 'MijnBelasting' de belasting met 10%:

Multiply( Load ( 'MijnBelasting' ).Pl , 0.9 )

Verhoog van belastingsgedrag met naam 'MijnBelastingsgedrag' de schaalfactor met 5%:
Multiply( LoadBehaviour( 'MijnBelastingsgedrag' ).Scaling , 1.05 )

Verhoog van variabele met naam 'MijnSpanning' de waarde met 10%:
Multiply( MijnSpanning , 1.1 )

Vermenigvuldig de belasting (P1 en Q1) met naam 'MijnBel' op knooppunt 'MijnKn' met de waarde van de
schaalfactor van belastingsgedrag met naam 'MijnGedrag':

Multiply( Load('MijnBel:MijnKn').Pl ) , LoadBehaviour('MijnGedrag').Scaling )
Multiply( Load('MijnBel:MijnKn').Ql ) , LoadBehaviour('MijnGedrag').Scaling )

7.6.1.9 Macrocommando MultiplySelection

Doel:
Vermenigvuldigt een attribuut van alle objecten binnen een selectie met een bepaalde waarde. 

Algemene notatie:
MultiplySelection( Object( SelectieNaam ).Attribuut , waarde  )

Voorbeelden:
Zet van alle synchrone generatoren binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' de referentiespanning 10%
hoger:

MultiplySelection( SynGen( 'MijnSelectie' ).Uref , 1.1 )

Verhoog alle belastingen binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' met 5%:
MultiplySelection( Load( 'MijnSelectie' ).Pl , 1.05 )
MultiplySelection( Load( 'MijnSelectie' ).Ql , 1.05 )

7.6.1.10 Macrocommando Divide

Doel:
Deelt een attribuut of een variabele door een bepaalde waarde. 

Algemene notatie:
Divide( Object( ObjectNaam ).Attribuut , waarde  )

of
Divide( Variabele , waarde  )

Voorbeeld:
Verlaag van belasting met naam 'MijnBelasting' de belasting met 10%:

Divide( Load ( 'MijnBelasting' ).Pl , 1.1 )

7.6.1.11 Macrocommando DivideSelection

Doel:
Deelt een attribuut van alle objecten binnen een selectie door een bepaalde waarde.

Algemene notatie:
DivideSelection( Object( SelectieNaam ).Attribuut , waarde  )

Voorbeelden:
Zet van alle synchrone generatoren binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' de referentiespanning 10%
lager:

DivideSelection( SynGen( 'MijnSelectie' ).Uref , 1.1 )
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Verlaag alle belastingen binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' met 5%:
DivideSelection( Load( 'MijnSelectie' ).Pl , 1.05 )
DivideSelection( Load( 'MijnSelectie' ).Ql , 1.05 )

Deel bij alle knooppunten binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' de gelijktijdigheid door 2:
DivideSelection( Node( 'MijnSelectie' ).Simultaneousness , 2 )

7.6.1.12 Macro: arrays

Arrays zijn gedefinieerd om grote hoeveelheden berekende resultaten op te slaan. Er zijn maximaal 9
tweedimensionale arrays beschikbaar met elk maximaal 100000 rijen en 1000 kolommen. Een waarde kan in een
array worden opgeslagen met het commando Store. Met het commando Restore kunnen de waardes worden
opgevraagd.

Algemene notatie:
Store ( index , rij , kolom , waarde )
Restore ( index , rij , kolom , waarde )

Hierin is index (1..9) de aanduiding van de arrays.

Voorbeeld:
procedure(calculate_deviation)
// calculate (U-Uref) / Uref * 100%
   set(x,U)
   subtract(x,Uref)
   divide(x,Uref)
   multiply(x,100)
end

procedure(store_voltages_in_matrix_1)
   set(U,MyNode.U)
   call(calculate_deviation)
   add(i,1)
   store(1,i,1,U)
   store(1,i,2,Uref)
   store(1,i,3,x)
end

procedure(print_voltages_matrix_1)
   loop(j,1,i,1)
      restore(1,j,1,A)
      restore(1,j,2,B)
      restore(1,j,3,C)
      text(A:6:2,' kV   ',B:6:2,' kV   ',C:6:2,' %')
   end   
end

loadflow(0,,true)
if(Network.Result,=,'LF')
   text('Voltage     Reference   Deviation')
   text('=======     =========   =========')
   set(Uref,node('MS-Station').U)
   set(i,0)
   forselection(node('MS-net'),MyNode)
      call(store_voltages_in_matrix_1)
   end
   call(print_voltages_matrix_1)
else
   text('no loadflow')
end 

Deze macro geeft met het demo netwerk als resultaat:
Voltage     Reference   Deviation
=======     =========   =========
 10,36 kV    10,36 kV     0,00 %
 10,08 kV    10,36 kV    -2,75 %



424

 10,31 kV    10,36 kV    -0,48 %
  9,93 kV    10,36 kV    -4,16 %
 10,37 kV    10,36 kV     0,09 %
  9,93 kV    10,36 kV    -4,16 %

7.6.2 Macro: selecteren

Er zijn commando's om het attribuut Selected te bewerken. Zie:

· Trace : alle objecten in een tracé selecteren,

· Route : alle objecten in een route selecteren,

· Feeding : alle objecten naar de netvoeding selecteren,

· Direction : alle objecten in een richting selecteren.

Er zijn commando's om het attribuut Selected te gebruiken en zetten. Zie:

· AddSelectedToSelection : alle geselecteerde objecten aan een selectie toevoegen,

· DeselectAll : alle objecten deselecteren.

7.6.2.1 Macrocommando Trace

Doel:
Selecteert alle objecten in een tracé, vanaf een object, eventueel in de richting van een tak.

Algemene notatie:
Trace( Node( KnooppuntNaam ), Branch(TakNaam), [Limited] )
Trace( Node( KnooppuntNaam ), NIL, [Limited] )
Trace( NIL, Element(ElementNaam), [Limited] )
Trace( NIL, Secondary(SecundairNaam), [Limited] )

Het interne macronetwerk wordt eerst gedeselecteerd en daarna wordt het betreffende tracé geselecteerd.
De geselecteerde objecten zijn te detecteren door het boolean attribuut Object.Selected te raadplegen.

De optionele derde parameter 'Limited', een waarheidswaarde, zorgt er in geval van 'true' voor dat de trace niet
naar een andere spanningsniveau doorloopt.
Bij het ontbreken ervan is deze waarde 'false'.

7.6.2.2 Macrocommando Route

Doel:
Selecteert alle objecten in een route, tussen twee knooppunten of elementen.

Algemene notatie:
Route( Node( KnooppuntNaam ), Node( KnooppuntNaam ) )
Route( Node( KnooppuntNaam ), Element( ElementNaam ) )
Route( Element( ElementNaam ), Node( KnooppuntNaam ) )
Route( Element( ElementNaam ), Element( ElementNaam ) )

Het interne macronetwerk wordt eerst gedeselecteerd en daarna wordt de betreffende route geselecteerd.
De geselecteerde objecten zijn te detecteren door het attribuut Object.Selected te raadplegen.

7.6.2.3 Macrocommando Direction

Doel:
Selecteert alle objecten in een richting waarin zich het opgegeven object bevindt.

Algemene notatie:
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Direction( Object( ObjectNaam ) , [Nevenrichtingenniveau] )

Het interne macronetwerk wordt eerst gedeselecteerd en daarna wordt de betreffende richting geselecteerd.
De geselecteerde objecten zijn te detecteren door het attribuut Object.Selected te raadplegen.

De optionele tweede parameter Nevenrichtingenniveau, een 0, 1 of 2, zorgt ervoor dat eventueel ook
nevenrichtingen geselecteerd worden. Bij 1 ook alle nevenrichtingen. Bij 2 ook alle nevenrichtingen en
nevennevenrichtingen.
Bij het ontbreken ervan is deze waarde 0.

7.6.2.4 Macrocommando Feeding

Doel:
Selecteert alle objecten in een route, tussen een knooppunt of element en de dichtsbijzijnde netvoeding.

Algemene notatie:
Feeding ( Node( KnooppuntNaam ) )
Feeding ( Element( ElementNaam ) )

Het interne macronetwerk wordt eerst gedeselecteerd en daarna wordt de betreffende route geselecteerd.
De geselecteerde objecten zijn te detecteren door het attribuut Object.Selected te raadplegen.

7.6.2.5 Macrocommando AddSelectedToSelection

Doel:
Voeg de geselecteerde objecten toe aan een nieuwe of bestaande selectie.

Algemene notatie:
AddSelectedToSelection( Selectienaam )

7.6.2.6 Macrocommando DeselectAll

Doel:
Alle objecten deselecteren.

Algemene notatie:
DeselectAll

7.6.3 Macro: functies

In de macrotaal zijn veel functies gedefinieerd. Zie:

· Algemene functies

· Rekenfuncties

· Machtsverheffen en logaritme

· Goniometrische functies

· Logische functies

· Tekstfuncties

· Excel-functies

· Datumfuncties

Deze functies zijn niet hoofdlettergevoelig. 

Voorbeeld:
Schrijf de absolute waarde van het vermogen over een verbinding:

Set( Pverbinding , Line('MijnVerbinding' ).P1 )
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Set( Pverbinding , ABS(Pverbinding) )
Text( 'Vermogen =' , Pverbinding )

7.6.3.1 Alg emene functies

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
ABS Absolute waarde Text(ABS(1))

Text(ABS(-1))
1
1

CEIL Naar boven afronden Text(CEIL(1.1))
Text(CEIL(-1.1))

2
-1

FLOOR Naar beneden afronden Text(FLOOR(1.1))
Text(FLOOR(-1.1))

1
-2

FRAC Het gedeelte achter de komma Text(FRAC(1.1)) 0.1
ROUND Afronden Text(ROUND(1.4))

Text(ROUND(1.5))
Text(ROUND(-1.4))
Text(ROUND(-1.5))

1
2
-1
-2

SIGN Het teken Text(SIGN(2))
Text(SIGN(0))
Text(SIGN(-2))

1
0
-1

TRUNC Afkappen van de decimalen Text(TRUNC(1.4))
Text(TRUNC(1.5))
Text(TRUNC(-1.4))
Text(TRUNC(-1.5))

1
1
-1
-1

NEG De tegengestelde waarde Text(NEG(5))
Text(NEG(-5))

-5
5

MAX Het maximum van twee waarden Text(MAX(1,2)) 2 
MIN Het minimum van twee waarden Text(MIN(1,-2)) -2 
MID Het gemiddelde van twee waarden Text(MID(1,2)) 1.5 
RANDOM Genereert een willekeurig getal tussen

0 en Max (geheel getal)
Set(Max,1e8)
Text(RANDOM(Max)) 

76583612 

ISREAL Controleert of een waarde wel of niet een
getal is

Text(ISREAL('tekst'))
Text(ISREAL(123))

FALSE
TRUE

FILEEXISTS Controleert of een bestand bestaat Text(FILEEXISTS('test.xls')) TRUE

7.6.3.2 Rekenfuncties

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
SUM Som van twee waarden Text(SUM(2,3)) 5
DIFFERENCE Verschil van twee waarden Text(DIFFERENCE(2,3)) -1
DIF Absolute verschil van twee waarden Text(DIF(1,-2)) 3
PRODUCT Product van twee waarden Text(PRODUCT(2,3)) 6
PIF Vermenigvuldigen met Pi Text(PIF(2)) 6.28318531
QUOTIENT Quotiënt van twee waarden Text(QUOTIENT(2,3)) 0.66666667
DIV Deling van twee waarden, afgerond

richting nul
Text(DIV(11,4)) 2

MOD Rest na het delen van twee waarden Text(MOD(11,4)) 3

7.6.3.3 Machtsverheffen en log aritme

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
SQR Kwadrateren Text(SQR(3)) 9
SQRT Worteltrekken Text(SQRT(3)) 1.73205081
POWER Machtsverheffen Text(Power(2,5)) 32
EXP Machtsverheffen op e Text(EXP(1)) 2.71828183
LN Natuurlijke logaritme Text(LN(2.7)) 0.99325177
LOG10 Logaritme grondtal 10 Text(LOG10(1000)) 3
LOG2 Logaritme grondtal 2 Text(LOG2(64)) 6
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7.6.3.4 Goniometrische functies

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
RAD Omzetting van graden naar radialen Text(RAD(45)) 0,785398163397
GRAD Omzetting van radialen naar graden Text(GRAD(0,785398163397)) 45
ARCCOS Inverse cosinus (radialen) Text(ARCCOS(1)) 0
ARCSIN Inverse sinus (radialen) Text(ARCSIN(1)) 1.57079633
ARCTAN Inverse tangens (radialen) Text(ARCTAN(1)) 0,785398163397
COS Cosinus (radialen) Text(COS(3.14)) -0.9999987
SIN Sinus (radialen) Text(SIN(3.14)) 0.00159265
TAN Tangens (radialen) Text(TAN(1.57)) 1255.76559

7.6.3.5 Log ische functies

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
AND AND-functie van 2 booleans (boolean) Text( AND( TRUE,FALSE ) ) FALSE
OR OR-functie van 2 booleans (boolean) Text( OR( TRUE,FALSE ) ) TRUE
XOR XOR-functie van 2 booleans (boolean) Text( XOR( TRUE,TRUE ) ) FALSE
NOT NOT-functie Text( NOT( TRUE ) ) FALSE
LT kleiner dan Text( LT( 2,3 ) ) TRUE
LE kleiner dan of gelijk aan Text( LE( 3,3 ) ) TRUE
GT groter dan Text( GT( 3,3 ) ) FALSE
GE groter dan of gelijk aan Text( GE( 3,3 ) ) TRUE
EQ gelijk aan Text( EQ( 2,3 ) ) FALSE
NE niet gelijk aan Text( NE( 2,3 ) ) TRUE

7.6.3.6 Tekstfuncties

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
UPPERCASE Conversie naar hoofdletters Text(UPPERCASE('abc')) ABC
LOWERCASE Conversie naar kleine letters Text(UPPERCASE('ABC')) abc
TRIM Verwijderen van begin- en eindspaties Text(TRIM(' abc ')) abc
LEFTSTR Linkertekens van een string Text(LEFTSTR('abc',2)) ab
RIGHTSTR Rechtertekens van een string Text(RIGHTSTR('abc',2)) bc
MIDSTR Tekens van het midden van een string Text(MIDSTR('abcde',2,3)) bcd
LENGTH Aantal tekens van een string Text(LENGTH('abc')) 3
POS Positie van een tekst in een string Text(POS('bc','abcde')) 2
CHR Geeft het teken van een Ascii waarde Text(CHR(66)) B
ASC Geeft de Ascii waarde van een teken Text(ASC('A')) 65
REPLACESTR Vervangt OldPattern door NewPattern in

een string
Set(S,'abcde')
Text(REPLACESTR(S,'cd','12')) ab12e

REALTOSTR Conversie van reëel getal naar string Text(RealToStr(1.23)) 1.23
STRTOREAL Conversie van string naar reëel getal
SAMETEXT Controleert gelijkheid van twee strings,

hoofdletterongevoelig
Text(SameText('Vision','VISION')) TRUE

7.6.3.7 Excelfuncties

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
CELL Geeft Excel-aanduiding van een cel (rij, kolom) Text(CELL(3,27)) AA3
RANGE Geeft Excel-aanduiding van een reeks (rij1, kolom1,

rij2, kolom2)
Text(RANGE(1,1,99,256)) A1:IV99

7.6.3.8 Datumfuncties

Functie Doel Voorbeeld Resultaat
WEEKDAY De weekdag van een datumgetal Text (WeekDay(44694)) 6
YEARDAY De jaardag van een datumgetal Text (YearDay(44694)) 133
YEARWEEK De jaarweek van een datumgetal Text (Yearweek(44694)) 19
DAY De dag van een datumgetal Text (Day(44694)) 13
MONTH De maand van een datumgetal Text (Month(44694)) 5
YEAR Het jaar van een datumgetal Text (Year(44694)) 2022
REALTODATE De tekstuele notatie van een datumgetal Text (RealToDate(44694)) 13-5-2022
REALTODATETIME De tekstuele notatie van een datumtijdgetal Text (RealToDateTime(44694.345)) 13-5-2022 08:16:48
DATETOREAL Het datumgetal van een tekstuele datum Text (DateToReal('13-5-2022')) 44694
DATETIMETOREAL Het datumtijdgetal van een tekstuele datumtijd Text (DateTimeToReal('13-5-2022 9:34')) 44694,3986111111
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7.6.4 Macro: procedures

Het is mogelijk om in de macrotaal eigen procedures te definieren. De procedures kunnen worden gebruikt voor
veelvuldig door de macro uit te voeren groepen van instructies, zoals rekenkundige bewerkingen of
afdrukbewerkingen. Een procedure moet eerst gedefinieerd worden.

Definitie van een procedure:
Procedure ( procedurenaam )
...
...
End

Gebruik van een procedure:
Call ( procedurenaam )

De procedures hebben geen parameters en werken alleen met globale variabelen. Proceduredefinities mogen niet
genest worden. In een proceduredefinitie mag een eerder gedefinieerde procedure worden aangeroepen. Ook
recursieve procedureaanroep is toegestaan.

Voorbeeld:
procedure(calculate_deviation)
// calculate (U-Uref) / Uref * 100%

set(x,U)
subtract(x,Uref)
divide(x,Uref)
multiply(x,100)

end

procedure(print_voltages)
text(U:6:2,' kV   ',Uref:6:2,' kV   ',x:6:2,' %')

end

loadflow(0,,true)
if(Network.Result,=,'LF')
   text('Voltage     Reference   Deviation')
   text('=======     =========   =========')
   set(Uref,node('MS-Station').U)
   forselection(node('MS-net'),MyNode)
      set(U,MyNode.U)
      call(calculate_deviation)
      call(print_voltages)
   end
else
   text('no loadflow')
end 

Deze macro geeft met het demo-net als resultaat:
Voltage     Reference   Deviation
=======     =========   =========
 10,36 kV    10,36 kV     0,00 %
 10,08 kV    10,36 kV    -2,75 %
 10,31 kV    10,36 kV    -0,48 %
  9,93 kV    10,36 kV    -4,16 %
 10,37 kV    10,36 kV     0,09 %
  9,93 kV    10,36 kV    -4,16 %

7.6.5 Macro: conditionalcommando

Met Conditionals kan een specifieke handeling worden uitgevoerd afhankelijk van een bepaald resultaat. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om de belasting automatisch met een bepaalde waarde te verkleinen indien er kabels
overbelast zijn of om bij overbelasting een bepaalde tekst ter attentie af te drukken.
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Conditionals beslaan enkele regels van de macro. Afhankelijk van een vergelijking tussen twee waarden, wordt het
stukje macro (herhaaldelijk) uitgevoerd of overgeslagen.

Zie:

· If

7.6.5.1 Macrocommando If

If ... [Else] ... End

Doel:
Voert een aantal macro-commando's uit afhankelijk van de uitkomst van een vergelijking van twee waardes.

Het If-commando komt altijd voor samen met een End. Er is ook een Else mogelijk voor het geval de uitkomst
van de vergelijking niet waar is. Tussen If en End staan de voorwaardelijk uit te voeren commando's. Algemene
notatie:

If ( waarde1  , vergelijkingsteken , waarde2  )
[Else]
End

Het vergelijkingsteken kan zijn:
= (gelijk), 
<> (ongelijk), 
< (kleiner dan), 
<= (kleiner dan of gelijk aan), 
> (groter dan), 
>= (groter dan of gelijk aan).

Voorbeelden:
Verlaag, als de stroom door de kabel met naam 'MijnKabel' groter is dan 80% van de maximale
stroombelastbaarheid, de belasting met naam 'MijnBelasting' met 10%:

If( Cable( 'MijnKabel' ).Load, >, 80 )
Multiply( Load( 'MijnBelasting' ).Pl, 0.9 )
Multiply( Load( 'MijnBelasting' ).Ql, 0.9 )

End

Schrijf een tekst als de transformator met naam 'MijnTransformator' voor 90% of meer belast is:
If( Transformer( 'MijnTransformator' ).Load, >= , 90 )

Text( 'Transformator bijna overbelast' )
Else

Text( 'Transformator niet overbelast' )
End

Verstel de trappenschakelaar van de transformator met naam 'MijnTransformator' indien deze niet
uitgeregeld is en indien de spanning op het knooppunt met naam 'MijnKnooppunt' lager is dan 95% van de
nominale waarde:

If( Node( 'MijnKnooppunt' ).Upu, < , 0.95 )
If( Transformer( 'MijnTransformator' ).Tap, > , 1 )

Subtract( Transformer( 'MijnTransformator' ).Tap, 1 )
Else

Text( 'Transformator uitgeregeld' )
End

End

Test van de werking van de logische functie and. De tekstfunctie levert FALSE en het if-commando levert
onwaar . Ook mogelijk met or en xor.

set( a, true )
set( b, false )
text( and( a, b ) )

if( xor( a, b ), = , true )
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text( 'waar' )
else

text( 'onwaar' )
end 

7.6.6 Macro: loopcommando's

Met loopcommando's kan een specifieke handeling worden uitgevoerd en herhaald zolang een bepaalde
voorwaarde geldt. Loops beslaan enkele regels van de macro. Afhankelijk van een vergelijking tussen twee
waarden, wordt het stukje macro (herhaaldelijk) uitgevoerd of overgeslagen. Een loop kan bijvoorbeeld worden
uitgevoerd voor alle objecten uit een selectie of zolang een bepaalde gelijkheid geldt.

De mogelijke loopcommando's zijn:

· While … End : voer een stuk macro uit zolang een voorwaarde geldt

· Repeat … Until : voer een stuk macro uit totdat een bepaalde voorwaarde geldt

· Loop ... End : voer een stuk macro uit zolang een variabele van begin- tot eindwaarde loopt

· For … End : voer een stuk macro uit voor alle objecten van een gespecificeerde soort

· ForSelected ... End : voer een stuk macro uit voor alle geselecteerde objecten van een gespecificeerde soort

· ForSelection … End : voer een stuk macro uit voor alle objecten van een gespecificeerde soort binnen een
selectie

· Break : spring uit een for, loop, while of repeat

· Exit : beëindig de macro

· Pause : pauzeer de macro

Om te voorkomen dat een macro per ongeluk in een eindeloze loop blijft hangen, zijn in de opties twee
beschermingswaarden op te geven. Dit zijn het maximaal aantal iteraties van een loop en/of de maximale
uitvoeringstijd van een macro. Dit kan worden ingesteld in de Opties , bij Berekening  | Macro.

7.6.6.1 Macrocommando While

Doel:
Zolang een voorwaarde geldt een stuk macro uitvoeren. Eerst wordt de voorwaarde getoetst; vervolgens
wordt het stuk macro al dan niet uitgevoerd, waarna weer naar de voorwaarde wordt teruggesprongen.

Het While-commando komt altijd voor samen met een End. Tussen While en End staan de voorwaardelijk uit te
voeren commando's. Algemene notatie:

While ( waarde1  , vergelijkingsteken , waarde2  )
End

Het vergelijkingsteken kan zijn: 
= (gelijk), 
<> (ongelijk), 
< (kleiner dan), 
<= (kleiner dan of gelijk aan), 
> (groter dan), 
>= (groter dan of gelijk aan).

Voorbeeld:
Onderstaand stuk macro wordt uitgevoerd voor een gelijktijdigheid van 1 tot en met 0.2. 

Set( gelijktijdigheid, 1 )
While( gelijktijdigheid, > , 0.1 )

SetSelection( Node( 'MS-net' ).Simultaneousness, gelijktijdigheid )
Loadflow( 0, , true )
Subtract( gelijktijdigheid, 0.1 )

End
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7.6.6.2 Macrocommando Repeat

Doel:
Voer een stuk macro uit totdat een bepaalde voorwaarde geldt. Eerst wordt het stuk macro uitgevoerd;
vervolgens wordt de voorwaarde getoetst, waarna al dan niet naar het begin van het stuk macro wordt
teruggesprongen.

Het Repeat-commando komt altijd voor samen met een Until. Tussen Repeat en Until staan de voorwaardelijk uit
te voeren commando's. Algemene notatie:

Repeat
Until ( waarde1  , vergelijkingsteken , waarde2  )

Het vergelijkingsteken kan zijn: 
= (gelijk), 
<> (ongelijk), 
< (kleiner dan), 
<= (kleiner dan of gelijk aan), 
> (groter dan), 
>= (groter dan of gelijk aan).

Voorbeeld:
Onderstaand stuk macro wordt uitgevoerd voor een gelijktijdigheid van 1 tot en met 0.2. 

Set( gelijktijdigheid, 1 )
Repeat

SetSelection( Node( 'MS-net' ).Simultaneousness, gelijktijdigheid )
Loadflow( 0, , true )
Subtract( gelijktijdigheid, 0.1 )

Until( gelijktijdigheid, <= , 0.1 )

7.6.6.3 Macrocommando Loop

Doel: 
Voert een stuk macro uit, terwijl een variabele van een bepaalde startwaarde met een stapgrootte loopt naar
een bepaalde eindwaarde. De eindwaarde wordt ook uitgevoerd.

Het Loop-commando komt altijd voor samen met een End. Tussen Loop en End staan de herhaaldelijk uit te
voeren commando's. Algemene notatie:

Loop( variabele, van, naar, stap )
End

Voorbeeld:
Onderstaand stuk macro geeft de verliezen over kabelverbinding 'MijnKabel' tussen de knooppunten 'VanKn'
en 'NaarKn' weer voor een periode van 30 jaren.

Loop( jaar, 0, 30, 1 )
Loadflow( jaar, , TRUE )
Text('Jaar: ',jaar,' Verliezen: ',Cable('MijnKabel:VanKn-NaarKn').Ploss,' kW')

End

7.6.6.4 Macrocommando For

Doel:
Voer een stuk macro uit voor alle objecten van een gespecificeerde soort. De objecten zijn één voor één
beschikbaar in een variabele.

Het For-commando komt altijd voor samen met een End. Tussen For en End staan de herhaaldelijk uit te voeren
commando's. Algemene notatie:

For ( ExtendedObject , ObjectVariabeleNaam )
End
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Een ExtendedObject kan zijn:

· een object (Node, Link, Cable, Line, …), zoals gedefinieerd in paragraaf 4.1

·Branch : algemene aanduiding voor een tak tussen twee knooppunten (Link, Cable, …)

·Element : algemene aanduiding voor een element op een knooppunt (Source, SynGen, …)

·Secondary : algemene aanduiding voor een schakelaar of beveiliging (Fuse, Breaker, ...)

·Object : algemene aanduiding van een component in het netwerk.

·Loadbehaviour : belastingsgedrag

·Selection : selectie

Voorbeelden:
Doe een N-1 analyse voor alle takken:

Set( sheet, 1 );
Set( rij, 1 );
For( Branch, uitvallendetak )

Write( sheet, rij, 1, uitvallendetak )
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, open )
Loadflow( 0, , true )
Write( sheet, rij, 2, Node('MijnKnooppunt').upu)
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, closed )
Add( rij, 1 )

End

Druk van alle componenten de naam af:
Set( sheet, 1 )
Set( kolom, 1 )
Set( rij, 0 )
For( Object, Component )

Add( rij, 1 )
Write( sheet, rij, kolom, Component.Name )

End

Overige voorbeelden:
For( Selection, EenSelectie )
For( LoadBehaviour, EenBelastingsgedrag )

7.6.6.5 Macrocommando ForSelected

Doel:
Voer een stuk macro uit voor geselecteerde objecten van een gespecificeerde soort. De objecten zijn één voor
één beschikbaar in een variabele.

Het ForSelected-commando komt altijd voor samen met een End. Tussen ForSelected en End staan de
herhaaldelijk uit te voeren commando's. Algemene notatie:

ForSelected ( ExtendedObject , ObjectVariabeleNaam )
End

7.6.6.6 Macrocommando ForSelection

Doel:
Voer een stuk macro uit voor alle objecten van een gespecificeerde soort binnen een selectie. De objecten zijn
één voor één beschikbaar in een variabele.

Het ForSelection-commando komt altijd voor samen met een End. Tussen ForSelection en End staan de
herhaaldelijk uit te voeren commando's. Algemene notatie:

ForSelection ( ExtendedObject( SelectieNaam ) , ObjectVariabeleNaam )
End

Een ExtendedObject kan zijn:

· een object (Node, Link, Cable, Line, …), zoals gedefinieerd in paragraaf 4.1
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·Branch : algemene aanduiding voor een tak tussen twee knooppunten (Link, Cable, …)

·Element : algemene aanduiding voor een element op een knooppunt (Source, SynGen, …)

·Secondary : algemene aanduiding voor een schakelaar of beveiliging (Fuse, Breaker, ...)

·Object : algemene aanduiding van een component in het netwerk.

Voorbeelden:
Doe een N-1 analyse voor alle takken in de selectie met naam 'MS-net':

Set( sheet, 1 );
Set( rij, 1 );
ForSelection( Branch( 'MS-net' ), uitvallendetak )

Write( sheet, rij, 1, uitvallendetak )
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, open )
Loadflow( 0, , true )
Write( sheet, rij, 2, Node('MijnKnooppunt').upu)
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, closed )
Add( rij, 1 )

End

Druk van alle componenten in de selectie met naam 'MijnSelectie' de naam af:
Set( sheet, 1 )
Set( kolom, 1 )
Set( rij, 0 )
ForSelection( Object( 'MijnSelectie' ), Component )

Add( rij, 1 )
Write( sheet, rij, kolom, Component.Name )

End

7.6.6.7 Macrocommando Break

Doel:
Spring uit een for, loop, while of repeat.

Algemene notatie:
Break

7.6.6.8 Macrocommando Exit

Doel:
Beëindig de macro onmiddellijk.

Algemene notatie:
Exit

7.6.6.9 Macrocommando Pause

Doel:
Pauzeer de uitvoering van de macro.

Algemene notatie:
Pause ( Tijd )

De tijd is in s.

7.6.7 Macro: berekeningscommando's

Met de berekeningscommando's kunnen specifieke berekeningen worden uitgevoerd. Met de parameters kunnen
de instellingen worden meegegeven.
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Bijna alle objecten hebben het attribuut 'Result'. Dit is een tekst die de waarde 'NO' heeft indien geen
berekeningsresultaten beschikbaar zijn. Na uitvoeren van een berekening heeft deze variabele onderstaande
waarde:

'LF': resultaat loadflowberekening beschikbaar
'IEC': resultaat IEC 60909-berekening beschikbaar
'FA': resultaat Storing Sequentieel beschikbaar
'REL': resultaat betrouwbaarheidsberekening beschikbaar
'RIP': resultaat van de toonfrequentberekening beschikbaar
'PROT': resultaat van een éénfoutbeveiligingsberekening beschikbaar
'SIM': resultaat van een beveiligingsimulatieberekening beschikbaar
'SEL': resultaat van een beveiligingselectiviteitsberekening beschikbaar
'FAILA': resultaat van storingsanalyse beschibkaar
'NC': resultaat van een nettoets beschikbaar

Hiermee kan worden getest of een resultaat beschikbaar is. Bijvoorbeeld:
if( Node('MijnKnooppunt' ).Result, =, 'LF'  )

...
end

Zie:

· Loadflow

· IEC60909

· Fault

· Protection

· Simulation

· Selectivity

· Reliability

· Ripple

· Storingsanalyse

· Pseudomonitor

· Nettoets

7.6.7.1 Macrocommando Loadflow

Doel:
Berekening van de loadflow . Parameters betreffen belastinggroei, motorstart, transformatorregelingen,
shuntregelingen en percentages.

Algemene notatie:
Loadflow ( [jaar] , [extra] , [transformatorregelingen] , [shuntregelingen] , [opwekking] , [belasting] , [PV] ,
[wind] , [zonnetijd], [traforegelingtactiek], [profielbestanden] )

De parameters mogen vanaf de laatste naar voren weggelaten worden. Bij het ontbreken geldt onderstaande
defaultwaarde.

De parameters corresponderen met de instellingen van de loadflowberekening :
jaar : planjaar in verband met belastinggroei (default 0)
extra : waarde voor extended loadflow-berekening (default ''; mogelijk: '', 'ms', 'n-1', 'n-2', 'pf', 'prd')
transformatorreg eling en : true/false  voor wel/niet automatisch aanpassen van de

transformatortrappenschakelaars (default true)
shuntreg eling en : true/false  voor wel/niet toepassen van de condensator- en spoelregelingen (default true)
opwekking : opwekkingschalingspercentage (default 100)
belasting : belastingschalingspercentage (default 100)
PV : PV-schalingspercentage (default 100)
wind : windschalingspercentage (default 100)
zonnetijd : datumtijd als gebroken getal (rond de 44000; default 0/n.v.t.)
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traforeg eling taktiek : 0:niets bijzonders; -1:naar lage spanning regelen; 1:naar hoge spanning regelen
profielbestanden : pad+bestandsnaam, eventueel voorzien van wildcards om meerdere bestanden te

selecteren

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'LF' .

De resultaten van de loadflow met profielen en de loadflow over een periode zijn alleen als exportbestand
beschikbaar, met het commando ExportResult .

Loadflow met motorstart:
Loadflow( jaar , 'ms'  , transformatorregelingen , shuntregelingen )

De asynchrone motoren die 'selected' zijn zullen starten. Het attribuut Selected is binnen de macro wijzigbaar.
Initieel hebben de 'selected'-attributen de waarde zoals ze in het netwerk geselecteerd zijn.
Berekende spanning en stromen zijn tijdens de motorstart.

Voorbeelden:
Uitvoeren loadflow voor jaar 3 en met transformatorregelingen ingeschakeld:

Loadflow ( 3 , , true , false )

Uitvoeren loadflow met variabelen voor jaar 5 en met transformatorregelingen uitgeschakeld:
Set( jaar, 5 )
Set( transformatorregelingen, false )
Loadflow ( jaar , , transformatorregelingen )

Uitvoeren loadflow met motorstart voor motor MijnMotor:
Set( AsynMot( 'MijnMotor' ).Selected , true )
Loadflow ( 0 , 'ms' )

7.6.7.2 Macrocommando IEC60909

Doel:
Uitvoeren van de kortsluitberekening volgens IEC 60909  naar keuze op één knooppunt of op alle
knooppunten.

Indien de berekening voor één knooppunt wordt aangeroepen, wordt voor dat knooppunt de kortsluiting berekend
en zijn van de andere knooppunten en takken de stromen in die situatie beschikbaar. In dat geval wordt het
knooppunt gespecificeerd in het berekeningscommando.
Indien de berekening voor alle knooppunten wordt aangeroepen, wordt het knooppunt in het
berekeningscommando niet gespecificeerd (NIL) en zijn alleen de maximale kortsluitstromen op die betreffende
knooppunten beschikbaar.

Algemene notatie:
IEC60909 ( Node( ObjectNaam ), Sluiting, Ik", Nominale trapstanden )

of
IEC60909 ( NIL, Sluiting, Ik", Nominale trapstanden )

Op de plaats van Sluiting moet een tekstwaarde worden ingevuld of een tekstvariabele. De mogelijkheden zijn:
 'ppp' : symmetrische sluiting
 'pe'   : fase-aarde sluiting
 'pp'  : fase-fase sluiting
 'ppe' : fase-fase-aarde sluiting

Op de plaats van Ik"
 'max' : Ik"max (met asynchrone machines)
 'min' : Ik"min (zonder asynchrone machines)

Op de plaats van Nominale trapstanden:
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 true : nominale trapstanden
 false : ingestelde trapstanden

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'IEC'  en
anders 'NO' .

Voorbeelden:
Uitvoeren symmetrische IEC-berekening met invloed van asynchrone machines, met
transformatortrapstanden in de nominale stand:

IEC60909 ( Node ('MijnKnooppunt') , 'ppp' , 'max', true )

Uitvoeren éénfase IEC berekening voor alle knooppunten zonder invloed van asynchrone machines, met
transformatortrapstanden in de actuele stand:

Set( sluiting, 'pe' )
Set( ik, 'min' )
Set( nomimaletransformatortrapstanden, false )
IEC60909 ( NIL, sluiting , ik , nomimaletransformatortrapstanden )

7.6.7.3 Macrocommando Fault

Doel:
Uitvoeren van de sequentiële storingsanalyseberekening  naar keuze op één knooppunt of in een kabel of
in een verbinding.

Indien de berekening voor één knooppunt wordt aangeroepen, wordt voor dat knooppunt de kortsluiting berekend
en zijn van de andere knooppunten en takken de spanningen en stromen in die situatie beschikbaar. De
transformatortrapstanden worden bij deze berekening niet aangepast aan de loadflowsituatie.
Indien de berekening met NIL wordt aangeroepen (zonder specificatie van knooppunt, kabel of verbinding), wordt
alleen de initiële situatie (door de loadflow bepaald) uitgerekend. 

Algemene notatie:
Fault ( Node( KnooppuntNaam ),            , Sluiting, Rf, Xf, [Opwekking], [Belasting], [PV], [Wind], [Zonnetijd] )
Fault ( Cable( KabelNaam )      , Afstand, Sluiting, Rf, Xf, [Opwekking], [Belasting], [PV], [Wind], [Zonnetijd] )
Fault ( Line( VerbindingNaam ) , Afstand, Sluiting, Rf, Xf, [Opwekking], [Belasting], [PV], [Wind], [Zonnetijd] )

of
Fault ( NIL, , , , , [Opwekking], [Belasting], [PV], [Wind], [Zonnetijd] )

Op de plaats van Afstand wordt de afstand van het van-knooppunt tot aan de kortsluitplaats gespecificeerd, in
procenten (tussen 1 en 99).

Op de plaats van Sluiting moet een tekstwaarde worden ingevuld of een tekstvariabele. De mogelijkheden zijn:
 'abc' : symmetrische sluiting
 'abc0' : symmetrische sluiting met aardcontact
 'a0'   : fase-aarde sluiting
 'b0'   : fase-aarde sluiting
 'c0'   : fase-aarde sluiting
 'ab'   : fase-fase sluiting
 'ac'   : fase-fase sluiting
 'bc'   : fase-fase sluiting
 'ab0' : fase-fase-aarde sluiting
 'ac0' : fase-fase-aarde sluiting
 'bc0' : fase-fase-aarde sluiting

Op de plaats van Rf:
De waarde van de weerstand op de foutplaats, in Ohm

Op de plaats van Xf:
De waarde van de reactantie op de foutplaats, in Ohm
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Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'FA'  en anders
'NO' .

Voorbeelden:
Uitvoeren symmetrische storingsanalyse berekening met botte sluiting:

Fault ( Node ('MijnKnooppunt') ,  , 'abc' , 0, 0 )

Uitvoeren éénfase storingsanalyse berekening voor een knooppunt met foutimpedantie 0.1+j0.1 Ohm:
Set( sluiting, 'a0' )
Set( Rf, 0.1 )
Set( Xf, 0.1 )
Fault ( Node ('MijnKnooppunt') ,  , sluiting, Rf, Xf )

7.6.7.4 Macrocommando Protection

Doel:
Uitvoeren van de beveiligingéénfoutberekening  naar keuze op één knooppunt, in een kabel of in een
verbinding of in een element.

Algemene notatie:
Protection ( Node( KnooppuntNaam ), Afstand, Sluiting, Rf, Xf, [Opwekking], [Belasting], [PV], [Wind],
[Zonnetijd] )
Protection ( Cable( KabelNaam )      , Afstand, Sluiting, Rf, Xf, [Opwekking], [Belasting], [PV], [Wind],
[Zonnetijd] )
Protection ( Line( VerbindingNaam ) , Afstand, Sluiting, Rf, Xf, [Opwekking], [Belasting], [PV], [Wind],
[Zonnetijd] )

Afstand in procent. Niet van toepassing bij knooppunt.

Op de plaats van Sluiting moet een tekstwaarde worden ingevuld of een tekstvariabele. De mogelijkheden zijn:
 'abc' : symmetrische sluiting
 'abc0' : symmetrische sluiting met aardcontact
 'a0'   : fase-aarde sluiting
 'b0'   : fase-aarde sluiting
 'c0'   : fase-aarde sluiting
 'ab'   : fase-fase sluiting
 'ac'   : fase-fase sluiting
 'bc'   : fase-fase sluiting
 'ab0' : fase-fase-aarde sluiting
 'ac0' : fase-fase-aarde sluiting
 'bc0' : fase-fase-aarde sluiting

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'PROT'  en
anders 'NO' .

Voorbeelden:
Uitvoeren symmetrische éénfoutberekening:

Protection ( Node ('MijnKnooppunt') ,0 , 'abc' , 0, 0 )

7.6.7.5 Macrocommando Simulation

Doel:
Uitvoeren van de beveiligingsimulatieberekening  naar keuze op één knooppunt, in een kabel of in een
verbinding of in een element.

Indien de berekening met NIL wordt aangeroepen (zonder specificatie van knooppunt, kabel, verbinding of
element), wordt de simulatie voor alle objecten uitgevoerd. 
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Algemene notatie:
Simulation ( Node( KnooppuntNaam ), Sluiting, Rf, Xf )
Simulation ( Cable( KabelNaam )      , Sluiting, Rf, Xf )
Simulation ( Line( VerbindingNaam ) , Sluiting, Rf, Xf )

of
Simulation ( NIL, Sluiting, Rf, Xf )

Op de plaats van Sluiting moet een tekstwaarde worden ingevuld of een tekstvariabele. De mogelijkheden zijn:
 'abc' : symmetrische sluiting
 'abc0' : symmetrische sluiting met aardcontact
 'a0'   : fase-aarde sluiting
 'b0'   : fase-aarde sluiting
 'c0'   : fase-aarde sluiting
 'ab'   : fase-fase sluiting
 'ac'   : fase-fase sluiting
 'bc'   : fase-fase sluiting
 'ab0' : fase-fase-aarde sluiting
 'ac0' : fase-fase-aarde sluiting
 'bc0' : fase-fase-aarde sluiting

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'SIM'  en
anders 'NO' .

Voorbeelden:
Uitvoeren symmetrische simulatieberekening:

Simulation ( Node ('MijnKnooppunt') , 'abc' , 0, 0 )

7.6.7.6 Macrocommando Selectivity

Doel:
Uitvoeren van de beveiligingselectiviteitsberekening  naar keuze op één knooppunt, in een kabel of in een
verbinding of in een element.

Indien de berekening voor één knooppunt wordt aangeroepen, wordt voor dat knooppunt de selectiviteit berekend.
De transformatortrapstanden worden bij deze berekening niet aangepast aan de loadflowsituatie.
Indien de berekening met NIL wordt aangeroepen (zonder specificatie van knooppunt, kabel, verbinding of
element), wordt de selectiviteit voor alle objecten uitgerekend. 

Algemene notatie:
Selectivity ( Node( KnooppuntNaam ), Sluiting )
Selectivity ( Cable( KabelNaam )      , Sluiting )
Selectivity ( Line( VerbindingNaam ) , Sluiting )

of
Selectivity ( NIL, Sluiting )

Op de plaats van Sluiting moet een tekstwaarde worden ingevuld of een tekstvariabele. De mogelijkheden zijn:
 'abc' : symmetrische sluiting
 'abc0' : symmetrische sluiting met aardcontact
 'a0'   : fase-aarde sluiting
 'b0'   : fase-aarde sluiting
 'c0'   : fase-aarde sluiting
 'ab'   : fase-fase sluiting
 'ac'   : fase-fase sluiting
 'bc'   : fase-fase sluiting
 'ab0' : fase-fase-aarde sluiting
 'ac0' : fase-fase-aarde sluiting
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 'bc0' : fase-fase-aarde sluiting

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'SEL'  en
anders 'NO' .

Voorbeelden:
Uitvoeren symmetrische selectiviteitsberekening:

Selectivity ( Node ('MijnKnooppunt') , 'abc' )

7.6.7.7 Macrocommando Reliability

Doel:
Berekening van de betrouwbaarheid . Parameters zijn:

weigerende schakelaars,
common-cause-fouten,
onderhoud.

Algemene notatie:
Reliability ( weigerende schakelaars, common-cause-fouten, onderhoud, [Opwekking], [Belasting], [PV],
[Wind], [Zonnetijd] )

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'REL'  en
anders 'NO' .

Betrouwbaarheidsberekening met default opties:
Reliability( false, false, false  )

Voorbeeld, geschreven voor netwerkfile demo.vnf:

Reliability(false, false, false)
text('Berekeningsresultaat: ',Network.Result)
Text('')

// Resultaatattributen:
//  Voor alle objecten: F, D, P, Pmy
//  Extra voor elementen: NDE (niet geleverde energie) 
//  Extra voor (transformator)belastingen:
//   Lm (#grootverbuikersniet-beschikbaarheidsminuten (per jaar)) en 
//   Sm (#kleinverbuikersniet-beschikbaarheidsminuten (per jaar))

text(node('Station 1'))
text('F = ',node('Station 1').F:6:3,' per jaar')
text('D = ',node('Station 1').D:6:0,' minuten')
text('P = ',node('Station 1').P:6:4,' %')
text('P = ',node('Station 1').Pmy:6:0,' minuten per jaar')
text('-----------------------------------------------')
text(load('Last:Station 1'))
text('NGE                     = ',load('Last:Station 1').NDE:6:0,' kWh per jaar')
text('Grootverbruikersminuten = ',load('Last:Station 1').Lm:6:0 ,' minuten per jaar')
text('Kleinverbruikersminuten = ',load('Last:Station 1').Sm:6:0 ,' minuten per jaar')

Levert als resultaat:

Berekeningsresultaat: REL

Knooppunt Station 1
F =  0.045 per jaar
D =   3776 minuten
P = 0.0325 %
P =    171 minuten per jaar
-----------------------------------------------
Belasting Last
NGE                     =   5689 kWh per jaar
Grootverbruikersminuten =    341 minuten per jaar
Kleinverbruikersminuten =   3414 minuten per jaar
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7.6.7.8 Macrocommando Ripple

Doel:
Berekening van de verspreiding van toonfrequentsignalen  door een netwerk.

Algemene notatie:
Ripple

Er zijn geen parameters benodigd.

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Node.Result gelijk aan 'RIP' .

7.6.7.9 Macrocommando Storing sanalyse

Doel:
Berekening van de storingsanalyse  voor geselecteerde knooppunten en takken. Parameters betreffen
transformatorregelingen, shuntregelingen en percentages.

Algemene notatie:
FailureAnalysis ( [transformatorregelingen] , [shuntregelingen], [opwekking], [belasting], [PV], [wind],
[zonnetijd], [traforegelingtactiek] )

De parameters mogen vanaf de laatste naar voren weggelaten worden. Bij het ontbreken geldt onderstaande
defaultwaarde.

De parameters corresponderen met de instellingen van de storingsanalyse :
transformatorreg eling en : true/false  voor wel/niet automatisch aanpassen van de

transformatortrappenschakelaars (default true)
shuntreg eling en : true/false  voor wel/niet toepassen van de condensator- en spoelregelingen (default true)
opwekking : opwekkingschalingspercentage (default 100)
belasting : belastingschalingspercentage (default 100)
PV : PV-schalingspercentage (default 100)
wind : windschalingspercentage (default 100)
zonnetijd : datumtijd als gebroken getal (rond de 44000; default 0/n.v.t.)
traforeg eling taktiek : 0:niets bijzonders; -1:naar lage spanning regelen; 1:naar hoge spanning regelen

Na een succesvolle uitvoering zijn Network.Result en Object.Result gelijk aan 'FAILA' .

Het attribuut Selected is binnen de macro wijzigbaar. Initieel hebben de 'selected'-attributen de waarde zoals ze in
het netwerk geselecteerd zijn.

Voorbeeld:

failureanalysis(TRUE,TRUE,100,100,100,100,0)
for(node,eenknooppunt)
   if (eenknooppunt.result,=,'FAILA') 
      text(eenknooppunt)  
      if (eenknooppunt.switchedbranch1,<>,NIL) 
         text(eenknooppunt.switchedbranch1)
      end   
      if (eenknooppunt.switchedbranch2,<>,NIL) 
         text(eenknooppunt.switchedbranch2)
      end   
      text()
   end
end
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7.6.7.10 Macrocommando Pseudomonitor

Doel:
Berekening van de pseudomonitoring. 

Algemene notatie:
Pseudomonitor( Fase, Metingenbestandenmap, Profielbestandenmap, [Begindatum], [Einddatum] )

Laat de profielbestandenmap leeg ('') als er geen profielbestanden zijn.
De begindatum en einddatum zijn optioneel. Indien niet opgegeven zal de hele tijdspanne van de
metingbestanden worden berekend.
Fase kan 1 of 2 zijn.

De resultaten kunnen alleen uitgevoerd worden met het commando ExportResult .

7.6.7.11 Macrocommando Nettoets

Doel:
Berekening van de nettoets grootverbruik. 

Algemene notatie:
Netcheck ( Node( ObjectNaam ), S, Toepassing, Naam )

De eerste parameter is het knooppunt waarop het nieuwe element aangebracht moet worden.
De tweede parameter is het schijnbaar vermogen van het nieuwe element in MVA.
De derde parameter is een tekstuele notatie van het soort element. Mogelijke waarden zijn: "belasting", "PV",
"windturbine" en "opwekking".
De vierde parameter is de naam van het nieuwe element.

De resultaten zijn beschikbaar via het attribuut "Problem" bij alle objecten.

7.6.8 Macro: rapportagecommando's

Er zijn vier manieren om binnen een macro gegevens te rapporteren of op te slaan:

· Schrijven naast een object in het netschema

· Schrijven naar een tekstvenster

· Schrijven naar een tekstbestand

· Schrijven naar een Excel-werkboek (spreadsheet)

Schrijven naast een object in het netschema

Er zijn twee mogelijkheden om macro-resultaten in het netschema zichtbaar te maken. Er kan vrije tekst naast elk
object worden afgedrukt en de kleur van elk object kan worden beïnvloed.
Zie:

· View

· Viewcolor

Schrijven naar een tekstvenster

Naast de rapportagemogelijkheid naar een bestand is het mogelijk te rapporteren naar tekst. 
Zie:

· Text : rapportage naar tekst

· Debug : rapportage naar tekst in een apart memoform.
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Schrijven naar een tekstbestand

Met de rapportagecommando's kunnen de resultaten van een berekening in een tekstbestand worden
opgeslagen. Het bestand moet worden geopend en een scheidingsteken (separator) moet worden gedefinieerd.
Met de schrijfcommando's kan op eenzelfde regel worden geschreven of telkens op een nieuwe regel. Na afloop
moet het tekstbestand worden gesloten. Er kan niet gelijktijdig uit het tekstbestand gelezen worden.
Zie:

· TfOpenForWrite : Open een tekstbestand ten behoeve van het schrijven

· TfWrite : Schrijf naar tekstbestand

· TfWriteLn : Schrijf naar tekstbestand en ga naar een nieuwe regel (linefeed)

· TfClose : Sluit een tekstbestand

Schrijven naar een Excel-werkboek (spreadsheet)

Met de rapportagecommando's kunnen de resultaten van een berekening in een Excel-werkboek (spreadsheet)
worden afgedrukt. Met de commando's kan het aantal bladen van de spreadsheet worden uitgebreid en kan per
blad een titel worden gedefinieerd. Ten behoeve van de formattering is het mogelijk de inhoud van cellen vet af te
drukken of een kleur te geven. Er is ook een commando dat er voor zorgt dat de breedte van een kolom wordt
aangepast aan de inhoud ervan. Er kan gelijktijdig uit de spreadsheet gelezen worden.
Zie:

· Open : openen van een bestaand werkboek

· SaveAs : opslaan van een werkboek

· Close : sluiten van een werkboek

· Addsheets : uitbreiden van het aantal werkbladen in een werkboek

· Getsheets : opvragen van het aantal werkbladen in een werkboek

· Title : definitie van een naam van een werkblad in een werkboek

· GetTitle : opvragen van een naam van een werkblad in een werkboek

· Write : afdrukken van een waarde in een cel van een blad in het werkboek

· Copy : kopiëren van een reeks cellen van een werkblad in een werkboek naar een ander werkblad van het
uitvoerwerkboek

· Bold : vet maken van de inhoud van een aantal cellen van een werkblad in een werkboek

· Border : rand maken om de inhoud van een aantal cellen van een werkblad van het werkboek

· Merge : samenvoegen van een aantal cellen van een werkblad van het werkboek

· Fit : passend maken van de breedte van een aantal kolommen van een blad in het werkboek

· Align : horizontaal en verticaal uitlijnen van de waarden van een aantal cellen van een werkblad van het
werkboek

· Fontcolor : kleuren van de tekst van een aantal cellen van een werkblad van het werkboek

· Backcolor : kleuren van de achtergrond van een aantal cellen van een werkblad van het werkboek

· Format : Formatteren van een waarde naar een vaste presentatievorm ten behoeve van een afdruk of
presentatie in een tabel

7.6.8.1 Macro Format

Er is geen apart commando nodig voor het definiëren van een format, waarmee de getallen en teksten worden
afgedrukt. Het format kan direct achter een waarde of variabele worden aangegeven bij een write of text
commando.

Doel:
Formatteren van een waarde naar een vaste presentatievorm ten behoeve van een afdruk of presentatie in een
tabel.

Algemene notatie:
Getalwaarde:MinLengte
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of:
Getalwaarde:MinLengte:Decimalen

of:
Tekstwaarde:MinLengte

of:
Tekstwaarde:MinLengte:MinLengteAchter

Het gebruik van het formatteren is optioneel. 

Het is mogelijk om de presentatie van waarden te beïnvloeden door een formaat op te geven. Bij een numerieke
waarde kan de lengte en het aantal decimalen opgegeven worden door deze meteen achter de waarde op te geven,
voorafgegaan door een dubbele punt: Waarde:MinLengte of Waarde:MinLengte:Decimalen. Waarde is een
numerieke waarde. MinLengte is een gehele waarde, die de minimale lengte van de presentatie aangeeft. Als de
normale presentatie, zonder formaat, korter zou zijn, worden aan de voorkant spaties toegevoegd. In dat geval is
de presentatie niet meer numeriek, maar alfanumeriek.
Bij alfanumerieke waarden kan de lengte vergelijkbaar opgegeven worden: Waarde:MinLengte of
Waarde:MinLengte:MinLengteAchter. In het eerste geval worden aan de voorkant spaties toegevoegd totdat de
totale lengte MinLengte bedraagt. In het tweede geval worden eerst aan de achterkant spaties tot
MinLengteAchter toegevoegd en daarna aan de voorkant spaties tot MinLengte.
Het formatteren met lengte is voornamelijk nuttig om bij rapportage in tekstvorm waarden kolomgeoriënteerd
uit te voeren. Voor rapportage naar cellen in Excel heeft het weinig zin.

Voorbeeld: 
Loadflow(0,,true,false)
Set(NNN,Node('Station 1'))
Text('>',NNN.Name:20,'<')
Text('<',NNN.Name:20:10,'<')
Text('<',NNN.Name:20:20,'<')
Text('<',NNN.Upu:8:2,'<')
 

levert:
>           Station 1<
>          Station 1 <
>Station 1           <
>    1,01<

Een tabel kan gemaakt worden door toepassing van het format. Zie bijvoorbeeld onderstaande maco, toegepast
op het demo-net 'demo.vnf':

Loadflow(0,,true,false)
Text('Node name            Voltage')
Text('                        [pu]')
Text('============================')
For(Node,NNN)
  Text(NNN.Name:20:20,NNN.Upu:8:2)
End

Levert onderstaande tabel:

Node name            Voltage
                        [pu]
============================
HS-Station              1,05
MS-Station              1,04
Station 1               1,01
Station 4               1,03
Station 3, rail A       0,99
Hoofdrail               1,04
TS                      1,02
Station 3, rail B       0,99
Hoofdrail               1,04
Molen 2                 1,04
Molen 1                 1,02
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7.6.8.2 Macro: rapportag e naar objecten

7.6.8.2.1  Macrocommando View

Doel:
Afdrukken van een of meer macro-resultaten en vrije tekst naast een object in het netschema. 

Let op:
Dit werkt alleen als de macro als bestand vanuit het berekeningsmenu wordt uitgevoerd.
Dit werkt dus niet als de macro vanuit de macro-editor wordt uitgevoerd. 

Algemene notatie:
View ( Object, waarde1 [ , waarde2 [ , waarde3 … ]  ]  )

Voorbeeld:
Afdrukken P1, Q1 en I1 op één regel bij elke tak:

loadflow ( 0 , , true , false )
for(branch,a)
   view(a,'P=',a.P1,'MW, Q=',a.Q1,'MW, I=',a.I1,'A')

end 

Bovenstaand drukt de tekstregel b af bij elke tak. In onderstaand voorbeeld voor twee takken in het demo-net:

7.6.8.2.2  Macrocommando Viewcolor

Doel:
Kleur van een object in het netschema wijzigen aan de hand van een of meer macro-resultaten. 

Let op:
Dit werkt alleen als de macro als bestand vanuit het berekeningsmenu wordt uitgevoerd.
Dit werkt dus niet als de macro vanuit de macro-editor wordt uitgevoerd. 

Algemene notatie:
Viewcolor ( Object, Kleur )

De waarde Kleur  is een gehele waarde is tussen 0 en 14, corresponderend met respectievelijk de kleuren: zwart,
grijs, lichtgrijs, marineblauw, blauw, aquamarijn, purper, roze, groen, lichtgroen, blauwgroen, roodbruin, rood,
geel en wit.

De kleur is alleen zichtbaar indien in Beeld | Aanpassen | Kleur voor de Result mode  de Resultaatkleur  is
gekozen. 

Voorbeeld:
Kabels rood (12) en verbindingen blauw (4) kleuren:
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for(branch,a)
   if(a.Sort,=,'CABLE')
      viewcolor(a,12)
   end   
   if(a.Sort,=,'LINE')
      viewcolor(a,4)
   end   

end 

7.6.8.3 Macro: rapportag e naar tekstvenster

7.6.8.3.1  Macrocommando Text

Doel:
Afdrukken van een of meer waarden als hele regel naar een tekst. 

Algemene notatie:
Text ( waarde1 [ , waarde2 [ , waarde3 … ]  ]  )

Het is mogelijk om meer dan één waarde af te drukken. In dat geval worden de onderlinge waarden gescheiden
door een komma. Indien als waarde een object wordt ingevuld, wordt in het uitvoerbestand de soort van het
object en de naam van het betreffende object afgedrukt. Het format  kan direct achter de waarde worden
ingevuld.

De tekst wordt na afloop van de macro automatisch op het scherm vertoond, waarna de gebruiker het zelf kan
opslaan. Er zijn geen specifieke commando's om de tekst te formatteren.

De tekst kan ook automatisch opgeslagen worden via het text-commando, door de regel te laten beginnen met
"SaveAs " gevolgd door de bestandsnaam.

Voorbeeld:
Voer een n-1 analyse uit voor alle takken in selectie ‘MS-net’ en presenteer de spanning van knooppunt
‘MijnKnooppunt’:

Set( jaar, 2003 )
Text( 'Resultaten N-1 analyse voor jaar: ' , jaar )
Text( 'Uitvallende tak:     Spanning (p.u.):' )
ForSelection( Branch( 'MS-net' ), uitvallendetak )

Set( uitvallendetak.FirstSwitch, open )
Loadflow( 0, , true )
Text( uitvallendetak , '     ', Node( 'MijnKnooppunt' ).Upu )
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, closed )

End
Text( 'SaveAs c:\temp\resultaten.txt' )

Bovenstaand voorbeeld levert de platte tekst:

Resultaten N-1 analyse voor jaar: 2003
Uitvallende tak:     Spanning (p.u.):
Link     1.0199
Kabel MSStat - Stat1 wit     0.9798
Kabel MSStat - Stat1 zwart     0.9798
Kabel MSStat - Stat4 zwart     0.9906
Kabel MSStat - Stat4 wit     0.9906
Kabel Stat4 - Stat3     0.9505
Kabel Stat4 - Hoofdrail     0.9833
Kabel Stat1 - Stat3 wit     0.966

7.6.8.3.2  Macrocommando Debug

Doel:
Afdrukken van een of meer waarden als hele regel naar een tekst in een apart memoform. 
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Algemene notatie:
Debug  ( waarde1 [ , waarde2 [ , waarde3 … ]  ]  )

Dit commando werkt op dezelfde wijze als het commando Text , maar de output verschijnt in een apart debug-
memoform. Dit memoform verschijnt voor het normale memoform voor Text, dat zichtbaar wordt na wegklikken
van het debug-memoform.

7.6.8.3.3  Macrocommando SetDecimalSeparator

Met SetDecimalSeparator worden getallen geforceerd uitgevoerd met een decimale punt of komma.

Notatie:
SetDecimalSeparator( '.' )

of:
SetDecimalSeparator( ',' )

7.6.8.4 Macro: rapportag e naar tekstbestand

7.6.8.4.1  Macrocommando TfOpenForWrite

Doel:
Open een tekstbestand ten behoeve van het schrijven

Algemene notatie:
TfOpenForWrite( FileIndex, FileNaam, Separator )

Voorbeeld:
Openen van een tekstbestand met puntkomma als separator van afzonderlijke waarden:

TfOpenForWrite( 1, 'uitvoer.txt'  , ';' )

7.6.8.4.2  Macrocommando TfWrite

Doel:
Schrijf naar tekstbestand

Algemene notatie:
TfWrite( FileIndex, waarde1 [ , waarde2 [ , waarde3 … ]  ]   )

Het scheidingsteken wordt met TfOpenForWrite  gedefinieerd en wordt tussen de onderlinge waardes
geschreven.
Tekstwaarden worden als tekst geschreven.
Tekstwaarden met extra aanhalingstekens worden met aanhalingstekens in het bestand geschreven.
Bij het gebruik van TfWrite wordt geen nieuwe regel gegenereerd.

Voorbeeld:
TfOpenForWrite( 1, 'uitvoer.txt' , ';' )
Set( a , 1.2345 )
TfWrite( 1, ''een'', 2, 3, 4, 'vijf', 6, a:6:2 )
TfWrite( 1, ''een'', 2, 3, 4, 'vijf', 6, a:6:2 )
TfClose( 1 )

Geeft als resultaat:
'een';2;3;4;vijf;6;  1.23;'een';2;3;4;vijf;6;  1.23
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7.6.8.4.3  Macrocommando TfWriteLn

Doel:
Schrijf naar tekstbestand en ga naar een nieuwe regel (linefeed)

Algemene notatie:
TfWriteLn( FileIndex, waarde1 [ , waarde2 [ , waarde3 … ]  ]   )

Het scheidingsteken wordt met TfOpenForWrite  gedefinieerd en wordt tussen de onderlinge waardes
geschreven.
Tekstwaarden worden als tekst geschreven.
Tekstwaarden met extra aanhalingstekens worden met aanhalingstekens in het bestand geschreven.
Bij het gebruik van TfWriteLn wordt een nieuwe regel (linefeed) gegenereerd.

Voorbeeld:
TfOpenForWrite( 1, 'uitvoer.txt' , ';' )
Set( a , 1.2345 )
TfWriteLn( 1, ''een'', 2, 3, 4, 'vijf', 6, a:6:2 )
TfWriteLn( 1, ''een'', 2, 3, 4, 'vijf', 6, a:6:2 )
TfClose( 1 )

Geeft als resultaat:
'een';2;3;4;vijf;6;  1.23
'een';2;3;4;vijf;6;  1.23

7.6.8.4.4  Macrocommando TfClose

Doel:
Sluit een tekstbestand

Algemene notatie:
TfClose( FileIndex )

Voorbeeld:
TfClose( 1 )

7.6.8.5 Macro: rapportag e naar Excel

7.6.8.5.1  Macrocommando Create

Doel:
Aanmaken van een nieuw werkboek.

Algemene notatie:
Create ( FileIndex , FileNaam )

Met het Create-commando wordt een nieuw Excel-bestand aan een FileIndex gekoppeld. Hierin is FileIndex een
gehele waarde tussen 1 en 9. Dat betekent dat maximaal negen werkboekbestanden gelijktijdig geopend kunnen
zijn. Het Excel-bestand wordt pas geschreven na een SaveAs of een Close.

7.6.8.5.2  Macrocommando Open

Doel:
Openen van een bestaand werkboek.

Algemene notatie:
Open ( FileIndex , FileNaam )
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Met het Open-commando wordt een bestaand Excel-bestand aan een FileIndex gekoppeld. Hierin is FileIndex een
gehele waarde tussen 1 en 9. Dat betekent dat maximaal negen werkboekbestanden gelijktijdig geopend kunnen
zijn.

Voorbeeld:
Open negen spreadsheet bestanden voor het inlezen van metergegevens in bestanden File1, File2, ... File9:

Loop ( Index , 1 , 9 , 1 )
Set ( FileNaam , 'D:\MijnDir\File' )
Add ( FileNaam , Index )
Add ( FileNaam , '.xlsx' )
Open ( Index , FileNaam )

End

7.6.8.5.3  Macrocommando SaveAs

Doel:
Opslaan van een werkboek.

Algemene notatie:
SaveAs ( FileIndex , FileNaam )

Hierin is FileIndex een gehele waarde tussen 0 en 9.

7.6.8.5.4  Macrocommando Close

Doel:
Sluiten van een werkboekbestand na het openen met Open.

Algemene notatie:
Close ( FileIndex )

Indien in een bestaand bestand (met FileIndex = 1, ..., 9) is geschreven, worden de resultaten alleen bewaard na
uitvoeren van Close.

Voorbeeld:
Sluit negen werkboekbestanden:

Loop ( Index , 1 , 9 , 1 )
Close ( Index )

End

7.6.8.5.5  Macrocommando AddSheets

Doel:
Uitbreiden van het aantal werkbladen in een werkboek met FileIndex.

Algemene notatie:
Addsheets ( FileIndex, aantal )

Voorbeeld:
Toevoegen van 3 werkbladen aan het werkboek.

Addsheets ( 0, 3 )

7.6.8.5.6  Macrocommando GetSheets

Doel:
Opvragen van het aantal werkbladen in het werkboek onder FileIndex. Het werkboek is bereikbaar via het
fileindexnummer.
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Algemene notatie:
Getsheets ( FileIndex, aantal )

FileIndex is de index die verwijst naar het met behulp van Open  geopende werkboekbestand.
FileIndex 0 is het standaard uitvoerwerkboek.

Voorbeeld voor het afdrukken van het aantal werkbladen van het uitvoerwerkboek (met index 0):
Getsheets ( 0 , N )
Text( ' Het aantal werkbladen is: ', N)

7.6.8.5.7  Macrocommando Title

Doel:
Definitie van de naam van een werkblad in het werkboek met FileIndex.

Algemene notatie:
Title ( FileIndex, bladnummer,  titel )

Voorbeeld:
Title ( 0, 1, 'N-1 analyse' )

7.6.8.5.8  Macrocommando GetTitle

Doel:
Opvragen van de naam van een werkblad in het werkboek onder FileIndex, via een variabele.

Algemene notatie:
GetTitle ( FileIndex, bladnummer, tekstvariabele )

FileIndex is de index die verwijst naar het met behulp van Open  geopende werkboekbestand.
FileIndex 0 is het standaard uitvoerwerkboek.

Voorbeeld voor het afdrukken van de titel van het eerste werkblad van het uitvoerwerkboek:
GetTitle ( 0, 1, S)
Text( ' Titel = ', S)

7.6.8.5.9  Macrocommando GetUsedRange

Doel:
Opvragen van het bereik van een werkblad in het werkboek onder FileIndex, via vier variabelen.

Algemene notatie:
GetUsedRang e ( FileIndex, bladnummer, eersterijvariabele, eerstekolomvariabele, laatsterijvariabele,
laatstekolomvariabele )

FileIndex is de index die verwijst naar het met behulp van Open  geopende werkboekbestand.
FileIndex 0 is het standaard uitvoerwerkboek.

7.6.8.5.10  Macrocommando Write

Doel:
Afdrukken van een waarde in een cel van een werkblad. 

Algemene notatie:
Write ( FileIndex, blad , rij , kolom , waarde )
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FileIndex 0: standaard uitvoer in Excel op uw computer
FileIndex 1...9: index die verwijst naar het met behulp van Open  geopend bestaand Excel-bestand.
Indien in een bestaand bestand (met FileIndex = 1 ... 9) wordt geschreven, worden de resultaten alleen bewaard na
uitvoeren van Close.
Een nieuw Excel-bestand kan worden gemaakt met FileIndex 0. Dit is een automatisch Excel runtime-bestand, dat
niet hoeft te worden geopend of gesloten. Het kan na beëindiging van de macro vanuit Excel door de gebruiker
worden opgeslagen.
Een nieuw Excel-bestand kan ook worden gemaakt met FileIndex 1 tot 9 door middel van Create .

Indien als waarde  een object wordt ingevuld, wordt in de cel van het werkblad achterelkaar afgedrukt: de soort
van het object en de naam van het betreffende object. Het format  kan direct achter de waarde worden
ingevuld.

De cel is toegankelijk via het rij- en kolomnummer.

Voorbeeld: 
Voer een n-1 analyse uit voor alle takken in selectie 'MS-Net' en presenteer de spanning van knooppunt
'MijnKnooppunt':

Set( jaar, 2005 )
Write ( 0 , 1 , 1 , 1 , 'Resultaten N-1 analyse voor jaar: ' )
Write ( 0 , 1 , 1 , 2 , jaar )
Set( rij, 3)
Write ( 0 , 1 , rij , 1 , 'Uitvallende tak:' )
Write ( 0 , 1 , rij , 2 , 'Spanning (p.u.):' )
ForSelection( Branch( 'MS-net' ), uitvallendetak )

Add( rij, 1 )
Write( 0 , 1, rij, 1, uitvallendetak )
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, open )
Loadflow( 0, , true )
Write( 0 , 1, rij, 2, Node( 'MijnKnooppunt' ).Upu)
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, closed )

End

Bovenstaand voorbeeld levert in het Excel-werkblad:

Resultaten N-1 analyse voor jaar: 2005

Uitvallende tak: Spanning (p.u.):
Link 1,0199
Kabel MSStat - Stat1 wit 0,9798
Kabel MSStat - Stat1 zwart 0,9798
Kabel MSStat - Stat4 zwart 0,9906
Kabel MSStat - Stat4 wit 0,9906
Kabel Stat4 - Stat3 0,9505
Kabel Stat4 - Hoofdrail 0,9833
Kabel Stat1 - Stat3 wit 0,966

Formules
Formules kunnen worden geschreven door de waarde met een "="-teken te laten beginnen. Gebruik Engelstalige
functienamen en komma's i.p.v. puntkomma's.

Html
Opmaak-tags kunnen worden gebruikt in een html-georiënteerde waarde, door de waarde met <html> te laten
beginnen. Dit werkt voor FileIndex 1 tot 9.
Bijvoorbeeld: <b>.....</b> voor vet, <i>.....</i> voor cursief,  <u>.....</u> voor onderstreept, <br> voor een nieuwe
regel.

7.6.8.5.11  Macrocommando Copy

Doel:
kopiëren van een reeks cellen van een werkblad van een werkboek naar een ander werkblad van het
uitvoerwerkboek. 
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Algemene notatie:
Copy ( FileIndex, bladA , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom 2 , bladB , rij3 , kolom 3 )

FileIndex is de index die verwijst naar het met behulp van Open  geopende spreadsheetbestand.
Indien FileIndex de waarde 0 toegewezen krijgt, kan worden gekopieerd uit het werkboekbestand dat door de
Macro met Write  wordt beschreven.
Het resultaat komt altijd terecht in de uitvoerwerkboek (met FileIndex nummer 0).

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers.

BladA : het werkblad van waaruit gekopieerd moet worden.
Rij1 : rijnummer van de linkerbovenhoek van de te kopiëren reeks
Kolom1 : kolomnummer van de linkerbovenhoek van de te kopiëren reeks
Rij2 : rijnummer van de rechteronderhoek van de te kopiëren reeks
Kolom2 : kolomnummer van de rechteronderhoek van de te kopiëren reeks
BladB : het werkblad van de bestemming in het uitvoerwerkboek
Rij3 : rijnummer van de linkerbovenhoek van bestemming
Kolom3 : kolomnummer van de linkerbovenhoek van bestemming

Voorbeeld:
Kopieer de reeks van cellen A2 .. C9 van Blad1 van de spreadsheet met FileIndex 1 naar de output-spreadsheet,
Blad2 op positie G6:

Set( FileIndex, 1 )
Set( BladA, 1)
Set( Rij1, 2)
Set( Kolom1, 1)
Set( Rij2, 9)
Set( Kolom2, 3)
Set( BladB, 2)
Set( Rij3, 6)
Set( Kolom3, 7)
Copy( FileIndex, BladA, Rij1, Kolom1, Rij2, Kolom2, BladB, Rij3, Kolom3)

Hetzelfde in expliciete notatie:
Copy( 1, 1, 2, 1, 9, 3, 2, 6, 7)

7.6.8.5.12  Macrocommando Put

Doel:
kopiëren van een reeks cellen uit een van de tweedimensionale arrays naar een werkblad. 

Algemene notatie:
Put ( ArrayIndex , Rij1 , Kolom1 , Rij2 , Kolom2 , NaarBestandsIndex, NaarBlad , Rij , Kolom )

NaarBestandsIndex is de index die verwijst naar het met behulp van Open  geopend Excel-bestand.
Indien NaarBestandsIndex de waarde 0 toegewezen krijgt, kan worden gekopieerd naar het werkboekbestand dat
door de Macro met Write  wordt beschreven.

ArrayIndex: de array van waaruit gekopieerd moet worden
Rij1 : rijnummer van de linkerbovenhoek van de te kopiëren reeks
Kolom1 : kolomnummer van de linkerbovenhoek van de te kopiëren reeks
Rij2 : rijnummer van de rechteronderhoek van de te kopiëren reeks
Kolom2 : kolomnummer van de rechteronderhoek van de te kopiëren reeks
NaarBestandsIndex: het werkboek waar naar gekopieerd moet worden
NaarBlad: het werkblad van de bestemming in het uitvoerwerkboek
Rij : rijnummer van de linkerbovenhoek van bestemming
Kolom : kolomnummer van de linkerbovenhoek van bestemming
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7.6.8.5.13  Macrocommando Get

Doel:
kopiëren van een reeks cellen van een werkblad van een werkboek naar een interne array. 

Algemene notatie:
Get ( BestandsIndex , Blad , Rij1 , Kolom1 , Rij2 , Kolom2 , NaarArrayIndex, Rij , Kolom )

BestandsIndex is de index die verwijst naar het met behulp van Open  geopend Excel-bestand.
Indien BestandsIndex de waarde 0 toegewezen krijgt, kan worden gekopieerd uit het werkboekbestand dat door de
Macro met Write  wordt beschreven.

Blad : het werkblad van waaruit gekopieerd moet worden.
Rij1 : rijnummer van de linkerbovenhoek van de te kopiëren reeks
Kolom1 : kolomnummer van de linkerbovenhoek van de te kopiëren reeks
Rij2 : rijnummer van de rechteronderhoek van de te kopiëren reeks
Kolom2 : kolomnummer van de rechteronderhoek van de te kopiëren reeks
NaarArrayIndex: het nummer van de interne array
Rij : rijnummer van de linkerbovenhoek van bestemming
Kolom : kolomnummer van de linkerbovenhoek van bestemming

7.6.8.5.14  Macrocommando Bold

Doel:
Vet maken van de inhoud van een aantal cellen van een werkblad van een werkboek met FileIndex. 

Algemene notatie:
Bold ( FileIndex, blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.

7.6.8.5.15  Macrocommando Border

Doel:
Rand maken (ononderbroken dun lijntje) om de inhoud van een aantal cellen van een werkblad van het
werkboek met FileIndex. 

Algemene notatie:
Border ( FileIndex, blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.

7.6.8.5.16  Macrocommando Merge

Doel:
Samenvoegen van een aantal cellen van een werkblad van het werkboek met FileIndex. 

Algemene notatie:
Merg e ( FileIndex, blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.
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7.6.8.5.17  Macrocommando Fit

Doel:
Passend maken van de breedte van een aantal kolommen van een werkblad van het werkboek met FileIndex
aan de inhoud van een reeks van cellen. 

Algemene notatie:
Fit ( FileIndex, blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.

7.6.8.5.18  Macrocommando Align

Doel:
Horizontaal en/of verticaal uitlijnen van de waarden van een aantal cellen van een werkblad van het werkboek
met FileIndex. 

Algemene notatie:
Alig n ( FileIndex, blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 , Alignment )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.

Alignment is een geheel getal dat één van de volgende waarden moet zijn: 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22,
23, 30, 31, 32, 33. 
Het tiental geeft de verticale uitlijning aan (0=geen, 1=boven, 2=midden, 3=onder).
Het ééntal geeft de horizontale uitlijning aan (0=geen, 1=links, 2=midden, 3=rechts).

7.6.8.5.19  Macrocommando FontColor

Doel:
Kleuren van de tekstkleur van een aantal cellen van een werkblad van een werkboek met FileIndex.

Algemene notatie:
Fontcolor ( FileIndex, blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 , Kleur )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.

De waarde Kleur is een gehele waarde is tussen 0 en 14, corresponderend met respectievelijk de kleuren: zwart,
grijs, lichtgrijs, marineblauw, blauw, aquamarijn, purper, roze, groen, lichtgroen, blauwgroen, roodbruin, rood,
geel en wit.

7.6.8.5.20  Macrocommando BackColor

Doel:
Kleuren van de achtergrond van een aantal cellen van een werkblad van een werkboek met FileIndex.

Algemene notatie:
Backcolor ( FileIndex, blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 , Kleur )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.
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De waarde Kleur is een gehele waarde is tussen 0 en 14, corresponderend met respectievelijk de kleuren: zwart,
grijs, lichtgrijs, marineblauw, blauw, aquamarijn, purper, roze, groen, lichtgroen, blauwgroen, roodbruin, rood,
geel en wit.

7.6.8.5.21  Macrocommando SetScreenUpdating

Doel:
Het werkboek niet updaten tijdens het vullen, om tijd te besparen.

Algemene notatie:
SetScreenUpdating  ( Update )

Update is een boolean.

Voorbeeld:

SetScreenUpdating ( FALSE )

7.6.8.5.22  Macrocommando AddFormatCondition

Doel:
Voorwaardelijke opmaak van een aantal cellen van een werkblad van een werkboek met FileIndex zetten.
Alleen FileIndex 0 wordt ondersteund.

Algemene notatie:
AddFormatCondition ( FileIndex , blad , rij1 , kolom1 , rij2 , kolom2 , ConditieType, Operator, Formule,
FontKleur, CelKleur )

De reeks van cellen is toegankelijk via de rij- en kolomnummers. De waarden rij1 en kolom1 geven de
linkerbovenhoek van de reeks aan en rij2 en kolom2 de rechteronderhoek.

ConditieType is een geheel getal met de volgende betekenis:
1 Cell value
2 Expression
3 Color scale
4 Databar
5 Top 10 values
6 Icon set
8 Unique values
9 Text string
10 Blanks condition
11 Time period
12 Above average condition
13 No blanks condition
16 Errors condition
17 No errors condition

Operator is een geheel getal met de volgende betekenis:
1 tussen
2 niet tussen
3 gelijk
4 niet gelijk
5 groter dan
6 kleiner dan
7 groter of gelijk aan
8 kleiner of gelijk aan
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De waarde FontKleur en CelKleur is een gehele waarde is tussen 0 en 14, corresponderend met de kleuren:
0 geen speciale kleur 
1 grijs
2 lichtgrijs
3 marineblauw
4 blauw
5 aquamarijn
6 purper
7 roze
8 groen
9l ichtgroen
10 blauwgroen
11 roodbruin
12 rood
13 geel 
14 wit

Voorbeeld:

AddFormatCondition(0,1,1,1,20,20,1,5,'100',0,12)       

7.6.8.5.23  Macrocommando Clearsheet

Doel:
Een werkblad leeg maken.

Algemene notatie:
ClearSheet ( FileIndex , blad )

7.6.8.5.24  Macrocommando CreateDir

Doel:
Een subdirectory aanmaken.

Algemene notatie:
CreateDir ( Mapnaam )

De mapnaam is het complete pad.
Maximaal één subniveau per aanroep is mogelijk.

7.6.8.5.25  Macrocommando FreezePanes

Doel:
Titels blokkeren op een werkblad van het werkboek met FileIndex. 

Algemene notatie:
FreezePanes ( FileIndex, blad , rij , kolom )

7.6.8.5.26  Macrocommando ExportResult

Doel:
Berekeningsresultaten exporteren naar een Excel-bestand. 

Algemene notatie:
ExportResult ( Filenaam, [AlleenGeselecteerde] )
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Filenaam is een tekstwaarde. De naam van een bestand kan tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst,
maar kan ook via een variabele worden doorgegeven.
AlleenGeselecteerde is een optionele waarheidwaarde om alleen geselecteerde objecten te exporteren.
Het commando exporteert de resultaten van de laatst uitgevoerde berekening, mits daar een exportfunctie voor
beschikbaar is.

7.6.9 Macro: inleescommando's

Er zijn drie manieren om binnen een macro gegevens te importeren of in te lezen:

· Lezen uit een dialoogvenster

· Lezen uit een tekstbestand

· Lezen uit een Excel-werkboek (spreadsheet)

Lezen uit een dialoog venster
Zie:

· Input : inlezen van een door de gebruiker op te geven waarde

Lezen uit een tekstbestand
Met deze commando's kan uit een gewoon tekstbestand worden gelezen. Het bestand moet eerst worden
geopend. Bij het programmeren moet bekend zijn hoe het bestand is opgebouwd (soort en aantallen waardes per
regel en aantal regels). Er kan niet gelijktijdig naar het tekstbestand geschreven worden. Na afloop moet het
bestand gesloten worden. Zie:

· TfOpenForRead : Open een tekstbestand ten behoeve van het lezen

· TfRead : Lees uit een regel van een tekstbestand

· TfReadLn : Lees uit een regel van een tekstbestand en ga naar de volgende regel

· TfEOF : Test op einde van het tekstbestand

· TfClose : Sluit een tekstbestand

Lezen uit een Excel-werkboek (spreadsheet)
Zoals met Write naar een werkboek geschreven kan worden, kan met Read uit een werkboek gelezen worden.
Hiervoor is het echter wel belangrijk dat eerst het betreffende bestand door de macro geopend wordt. Er kunnen
maximaal negen bestanden gelijktijdig geopend zijn. Na het inlezen kunnen de bestanden door de Macro weer
afgesloten worden, zodat een ander bestand geopend kan worden. Er kan gelijktijdig naar de spreadsheet
geschreven worden. Zie:

· Open : openen van een werkboek ten behoeve van het lezen met Read

· Read : inlezen van een waarde uit een cel van een werkblad van een werkboek

· Close : sluiten van een werkboek na het lezen met Read

7.6.9.1 Macro: lezen uit dialoog venster

7.6.9.1.1  Macrocommando Input

Doel:
Inlezen van een door de gebruiker op te geven waarde. 

Algemene notatie:
Input ( Object( ObjectNaam ).Attribuut , Label )

of
Input ( Variabele , Label )

Er verschijnt een klein formuliertje waar de gebruiker een waarde kan opgeven voor het attribuut of de variabele.
Het attibuut of de variabele moet reeds bestaan bij het gebruik van dit commando. De waarde ervan wordt als
defaultwaarde getoond.
De tekst van de vraag in het inputformuliertje wordt meegegeven met de tekstvariabele of tekstwaarde Label.
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7.6.9.2 Macro: lezen uit tekstbestand

7.6.9.2.1  Macrocommando TfOpenForRead

Doel:
Open een tekstbestand ten behoeve van het lezen

Algemene notatie:
TfOpenForRead( FileIndex, FileNaam, Separator )

Voorbeeld:
Openen van een tekstbestand met puntkomma als separator van afzonderlijke waarden:

TfOpenForRead( 1, 'uitvoer.txt' , ';' )

7.6.9.2.2  Macrocommando TfRead

Doel:
Lees uit een regel van een tekstbestand

Algemene notatie:
TfRead( FileIndex, waarde1 [ , waarde2 [ , waarde3 … ]  ]   )

Het scheidingsteken wordt met TfOpenForRead  gedefinieerd en wordt geacht aanwezig te zijn tussen de
onderlinge waardes.
Bij het gebruik van TfRead wordt alleen op de actuele regel gelezen.
Indien er geen gegevens meer om te lezen zijn, worden de getalsvariabelen gevuld met 0 en de tekstvariabelen
met een lege string.

Voorbeeld:
TfOpenForRead( 1, 'uitvoer.txt' , ';' )
TfRead( 1, Tekstvariabele )
text(Tekstvariabele )
TfRead( 1, Getalvariabele1, Getalvariabele2, Getalvariabele3  )
text(Getalvariabele1, ',', Getalvariabele2, ',', Getalvariabele3 )
TfRead( 1, Tekstvariabele )
text(Tekstvariabele )
TfRead( 1, Getalvariabele1, Getalvariabele2, Getalvariabele3  )
text(Getalvariabele1, ',', Getalvariabele2, ',', Getalvariabele3 )
TfClose( 1 )

Geeft met onderstaande gegevens in het bestand 'uitvoer.txt':
'een';2;3;4;vijf;6;  1.23

als resultaat:
'een'
2,3,4
vijf
6,1.23,0

7.6.9.2.3  Macrocommando TfReadLn

Doel:
Lees uit een regel van een tekstbestand en ga naar de volgende regel

Algemene notatie:
TfReadLn( FileIndex, waarde1 [ , waarde2 [ , waarde3 … ]  ]   )

Het scheidingsteken wordt met TfOpenForRead  gedefinieerd en wordt geacht aanwezig te zijn tussen de
onderlinge waardes.
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Bij het gebruik van TfRead wordt op de actuele regel gelezen en wordt vervolgens gesprongen naar de volgende
regel.
Indien er geen gegevens meer om te lezen zijn, worden de getalsvariabelen gevuld met 0 en de tekstvariabelen
met een lege string.

Voorbeeld:
TfOpenForRead( 1, 'uitvoer.txt' , ';' )
TfRead( 1, Tekstvariabele )
text(Tekstvariabele )
TfReadLn( 1, Getalvariabele1, Getalvariabele2, Getalvariabele3  )
// Nu is de invoer overgegaan op de nieuwe regel
text(Getalvariabele1, ',', Getalvariabele2, ',', Getalvariabele3 )
TfRead( 1, Tekstvariabele )
text(Tekstvariabele )
TfRead( 1, Getalvariabele1, Getalvariabele2, Getalvariabele3  )
text(Getalvariabele1, ',', Getalvariabele2, ',', Getalvariabele3 )
TfClose( 1 )

Geeft met onderstaande gegevens in het bestand 'uitvoer.txt':
'een';2;3;4;vijf;6;  1.23
'een';2;3;4;vijf;6;  1.23

als resultaat:
'een'
2,3,4
'een'
2,3,4

7.6.9.2.4  Macrofunctie TfEOF

Doel:
Test op einde van het tekstbestand

Algemene notatie:
TfEOF( FileIndex )

Voorbeeld:
TfOpenForRead( 1, 'test.txt' , ';' )
While( TfEOF(1) , = , FALSE )
   TfReadln(1,a,b)
   Text('a=',a,' b=',b)
end
TfClose( 1 )

7.6.9.3 Macro: lezen uit Excelbestand

7.6.9.3.1  Macrocommando Read

Doel:
Inlezen van een waarde uit een cel van een werkblad van een werkboekbestand. 

Algemene notatie:
Read ( FileIndex , blad , rij , kolom , Object( ObjectNaam ).Attribuut )

of
Read ( FileIndex , blad , rij , kolom , Variabele )

FileIndex is de index die verwijst naar het met behulp van Open  geopende werkboekbestand.

Indien FileIndex de waarde 0 heeft, kan worden gelezen uit het werkboek dat door de macro met Write  wordt
beschreven.
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De cel is toegankelijk via het rij- en kolomnummer. De gebruikelijke notatie van Excel (identificatie van een cel met
behulp van een combinatie van letters en cijfers) is niet mogelijk vanwege de numerieke behandeling in de
macrotaal.

Voorbeeld:
Lees de resultaten van een n-1 analyse in voor alle takken in blad 1 van een werkboekbestand met FileIndex 1
en presenteer als tekst:

Set( rij, 3)
Loop ( Index , 1 , 8 , 1 )

Add( rij, 1 )
Read ( 1 , 1 , rij, 1, uitvallendetak )
Read ( 1 , 1 , rij, 2, knooppuntspanning )
Text ( 'Tak: ', uitvallendetak, ' spanning: ', knooppuntspanning, ' p.u.' )

End

Bovenstaand voorbeeld gebruikt als invoer het Excel werkblad:

Resultaten N-1 analyse voor jaar: 2003

Uitvallende tak: Spanning (p.u.):
Link 1.0199
Kabel MSStat - Stat1 wit 0.9798
Kabel MSStat - Stat1 zwart 0.9798
Kabel MSStat - Stat4 zwart 0.9906
Kabel MSStat - Stat4 wit 0.9906
Kabel Stat4 - Stat3 0.9505
Kabel Stat4 - Hoofdrail 0.9833
Kabel Stat1 - Stat3 wit 0.966

7.6.10 Macro: netwerkcommando's

Voor het uitvoeren van een macro wordt het volledige netwerk in het werkgeheugen van de computer gekopieerd,
zodat de macrocommando's geen invloed hebben op het oorspronkelijke netwerk. Het is echter wel mogelijk het
door de macrocommando's bewerkte netwerk op te slaan voor verdere analyse of voor andere bewerkingen in de
macro. Dit kan op twee manieren, namelijk door het netwerk te bewaren op de disk of door het netwerk in het
werkgeheugen op te slaan:

· SaveNetwork : netwerk bewaren in een netwerkbestand

· StoreNetwork : netwerk opslaan in het werkgeheugen

· RestoreNetwork : netwerk ophalen uit het werkgeheugen

· ShowNetwork : netwerk laten zien in de editor ten behoeve van analyse buiten de macro

· OpenNetwork : netwerk ophalen uit een netwerkbestand

· ExportNetwork : netwerk exporteren naar een Excel-bestand

· ExportGeo : netwerk geografisch exporteren naar een Excel-bestand

· Import : importeren in netwerk van een Excel-bestand

7.6.10.1 Macrocommando SaveNetwork

Doel:
Netwerk bewaren op de disk ten behoeve van een latere analyse buiten de macro. 

Algemene notatie:
SaveNetwork ( Filenaam )

Filenaam is een tekstwaarde. De naam van een file kan tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst, maar
kan ook via een variabele worden doorgegeven.

Voorbeelden:
Sla het net op onder de naam MijnNetwerkfile.vnf in directory D:\MijnDir\:

SaveNetwork( 'D:\MijnDir\MijnNetwerkfile.vnf' )

Sla het net op onder de gegenereerde naam 'Resultaat5':
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Set( netwerkfilenaam, 'D:\MijnDir\Resultaat' )
Set( netwerkteller, 5 )
Add( netwerkfilenaam, netwerkteller)
Add( netwerkfilenaam, '.vnf')
SaveNetwork( netwerkfilenaam )

7.6.10.2 Macrocommando StoreNetwork

Doel:
Netwerk tijdelijk opslaan in het werkgeheugen met als doel om het later weer terug te kunnen halen voor
verdere bewerkingen in dezelfde macro. 

Alleen het netwerk wordt bewaard. Voor beschikbaarheid van de resultaten moeten deze later na het eventueel
ophalen van het netwerk opnieuw berekend worden.

Na beëindigen van de macro is het tijdelijk opgeslagen netwerk niet meer beschikbaar.

Algemene notatie:
StoreNetwork ( StoredNetworkIndex )

Het actuele macronetwerk wordt in het geheugen gekopieerd op een plaats die aangegeven wordt door de index
StoredNetworkIndex. Dit is een gehele waarde van 0 tot 9. 

Bij toepassing van dit commando in een loop (zoals For … End), waarbij de index elke keer automatisch wordt
opgehoogd, moet de programmeur van tevoren goed inschatten of de teller niet boven de 9 uitkomt. 

Voorbeelden:
Sla het netwerk op plaats 3 op:

StoreNetwork( 3 )

Sla het netwerk tijdens een N-1 analyse telkens op:
Set( Index, 0 )
ForSelection( Branch( 'MS-net' ), uitvallendetak )

Set( uitvallendetak.FirstSwitch, open )
Loadflow( 0, , true )
If( Index, < , 10 )

StoreNetwork( Index )
Add( Index, 1 )

End
Set( uitvallendetak.FirstSwitch, closed )

End

7.6.10.3 Macrocommando RestoreNetwork

Doel:
Een tijdelijk in het werkgeheugen opgeslagen netwerk weer terug halen voor verdere bewerkingen in dezelfde
macro. 

Alleen het netwerk is bewaard. Voor beschikbaarheid van de resultaten moeten deze na het restore-commando
opnieuw berekend worden.

Algemene notatie:
RestoreNetwork ( StoredNetworkIndex )

Het actuele macronetwerk is in het geheugen opgeslagen op een plaats die aangegeven wordt door de index
StoredNetworkIndex. Dit is een gehele waarde van 0 tot 9. 

Voorbeelden:
Haal het netwerk van plaats 3 op:
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RestoreNetwork( 3 )

Haal het netwerk na een eerder uitgevoerde analyse, waarbij het net 5 keer was opgeslagen, telkens op:
Set( Index, 1 )
Repeat

RestoreNetwork( Index )
Loadflow( 0, , true )
Write( 1, 1, Index, Transformer( 'Mijntransformator' ).Load )
Add( Index, 1 )

Until( Index, >= , 5 )

7.6.10.4 Macrocommando ShowNetwork

Doel:
Netwerk tonen in de editor ten behoeve van analyse buiten de macro.

Met dit commando wordt een door de macro gewijzigd netwerk in de editor getoond. Hierna kan het netwerk
door de gebruiker verder geanalyseerd worden.

Algemene notatie:
ShowNetwork ( Naam )

Naam is een tekstwaarde. De naam kan tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst, maar kan ook via een
variabele worden doorgegeven.

Voorbeeld:
Open een schakelaar en toon het gewijzigde netwerk in de editor:

Set(Cable('Stat4-Stat3').FirstSwitch,open)
ShowNetwork( 'MacroVoorbeeld' )

7.6.10.5 Macrocommando OpenNetwork

Doel:
Netwerk openen uit een netwerkbestand. 

Algemene notatie:
OpenNetwork ( Filenaam )

Filenaam is een tekstwaarde. De naam van een bestand kan tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst,
maar kan ook via een variabele worden doorgegeven.

Voorbeeld:
Open het netwerk MijnNetwerkfile.vnf in map D:\MijnDir\:

OpenNetwork( 'D:\MijnDir\MijnNetwerkfile.vnf' )

7.6.10.6 Macrocommando ExportNetwork

Doel:
Netwerk exporteren naar een Excel-bestand. 

Algemene notatie:
ExportNetwork ( Filenaam, [AlleenGeselecteerde] )

Filenaam is een tekstwaarde. De naam van een bestand kan tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst,
maar kan ook via een variabele worden doorgegeven.
AlleenGeselecteerde is een optionele waarheidwaarde om alleen geselecteerde objecten te exporteren.
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7.6.10.7 Macrocommando ExportGeo

Doel:
Netwerk geografisch exporteren naar een Excel-bestand. 

Algemene notatie:
ExportGeo ( Filenaam )

Filenaam is een tekstwaarde. De naam van een bestand kan tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst,
maar kan ook via een variabele worden doorgegeven.

7.6.10.8 Macrocommando Import

Doel:
Een Excel-bestand in een netwerk importeren volgens de standaard importfunctionaliteit.

Algemene notatie:
Import ( Filenaam )

Filenaam is een tekstwaarde. De naam van een bestand kan tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst,
maar kan ook via een variabele worden doorgegeven.

7.6.11 Macro: topologiecommando's

Bepaalde attributen van objecten worden bij aanvang van de macro al gezet op basis van de topologie van het
netwerk.
Door schakelstanden in de macro te wijzigen, kan het wenselijk zijn om deze attributen opnieuw te zetten.
Daarvoor zijn vier commando's beschikbaar:

· SetSerialsAndFeedings

· SetDirections

· SetMeshes

· SetGroups

7.6.11.1 Macrocommando SetSerialsAndFeeding s

Doel:
Opnieuw het volgnummer "serial" en het voedingsgroepnummer "feeding" van alle objecten zetten.

Algemene notatie:
SetSerialsAndFeeding s

7.6.11.2 Macrocommando SetDirections

Doel:
Opnieuw het richtingsnummer "direction" van alle objecten zetten.

Algemene notatie:
SetDirections

7.6.11.3 Macrocommando SetMeshes

Doel:
Opnieuw de maas-boolean "mesh" van alle takken zetten.

Algemene notatie:

462

462

462

463



463

SetMeshes

7.6.11.4 Macrocommando SetGroups

Doel:
Opnieuw het groepsnummer "group" van alle objecten zetten.

Algemene notatie:
SetGroups( ActieveBeveiligingNoodzakelijk )

ActieveBeveiligingNoodzakelijk is een waarheidswaarde die aangeeft dat een vermogenschakelaar minstens één
actieve beveiliging moet hebben om als groepgrens te dienen.
Indien onwaar is elke vermogenschakelaar dus een groepgrens.





465

8 Bijlagen

8.1 Vision: info berekeningen

Loadflow

· Newton Rapson methode

· berekening van:
o netbelasting en spanningshuishouding
o instelling tapstanden van transformatoren
o aanloopstroom en spanningsdaling bij motorstart
o n-1-analyse
o restcapaciteit
o netverliezen.

IEC 60909

· superpositiemethode volgens IEC 60909

· passief netwerkmodel

· symmetrische en asymmetrische kortsluitberekeningen

· berekening van:
o subtransiënte kortsluitstroom en kortsluitvermogen
o piekkortsluitstroom
o toelaatbare kortsluittijd
o R/X-verhouding van het net op de foutplaats
o alle netwerkstromen per fase.

Storing sequentieel

· compensatiemethode

· actief netwerkmodel

· symmetrische en asymmetrische storingsanalyse

· foutimpedanties

· openen schakelaars

· "fout op fout"

· berekening van:
o subtransiënte kortsluitstroom
o alle stromen en spanningen (per fase of per symmetrische component zowel absoluut als complex).

Betrouwbaarheid

· faalmechanismen:
o eerste orde fouten (enkele fout aan een object)
o eerste orde fout + weigeren beveiliging
o common-cause-fouten
o onderhoud + fout

· herstelproces:
o signaleren storing
o activeren storingsploeg
o lokaliseren foutobject
o isoleren foutobject
o herstellen beschikbaarheid

· berekening van:
o F: niet-beschikbaarheidsfrequentie of onderbrekingsfrequentie 
o D: niet-beschikbaarheidsduur of gemiddelde onderbrekingsduur
o P: niet-beschikbaarheidsduur per jaar of onderbrekingsverwachting 
o P: niet-beschikbaarheidskans of onderbrekingskans
o NGE: niet-geleverde-energie
o P*GV: grootverbruikerstoringsminuten

276

290

301

317
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o P*KV: kleinverbruikerstoringsminuten

Beveiliging

· modellering van:
o smeltveiligheid
o vermogenschakelaar
o stroombeveiliging
o aardfoutbeveiliging
o spanningsbeveiliging
o distantiebeveiliging
o differentiaalbeveiliging

· berekening van:
o beveiligingscoördinatie
o simulatie
o selectiviteit

Harmonischen

· berekening van:
o harmonische loadflow
o impedantiespectrum
o toonfrequentberekening

Netanalyse

· analyse van:
o spanningsdips
o beveiligingen
o storingen

Macro's

· krachtige programmeertaal

· gevoeligheidsanalyses

· veelvuldig herhaalde bewerkingen en berekeningen

8.2 Vision: info componenten

Componenten

· twee- en driewikkelingstransformatoren

· spanningsregeling met stroomcompoundering voor transformatoren

· synchrone generatoren en motoren

· asynchrone generatoren en motoren

· windturbines

· kabels met kabeldelen

· links

· verbindingen (lijnen)

· smoorspoelen

· shunts (spoelen en condensatoren)

· belastingen (constant vermogen en constante admittantie)

· railsystemen

· beveiligingen.

8.3 Vision: info gebruikersinterface

Gebruikersinterface

· maximum aantal knooppunten: 200.000

325

305

347

335

350

399

69

69
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· werken met meerdere netwerken tegelijk (multi document)

· kopiëren en plakken, ook naar andere programma’s

· weergave van gegevens van componenten en resultaten van berekeningen op het scherm door gebruiker te
definiëren (Views)

· uitgebreide mogelijkheden voor het selecteren

· kolomindeling van tabellen door gebruiker te definiëren (Rapporten)

· tekstformaat voor netwerkbestanden, componenttypen-bestanden in Excel

· pop-up menu voor vaak voorkomende edit-functies

· standaard-indeling en mogelijkheden van menu (Microsoft)

· "multi-vorm"-weergave van knooppunten (rail en punt)

· kleurindicatie voor componenten en resultaten

· grafieken voor resultaten

· on-line help.

De netwerkeditor verzorgt de invoer van het netmodel en presenteert de resultaten. De besturing vindt plaats via
het menu en met de muis, zie: Menu- en muisbesturing . Voor een aantal bewerkingen zijn sneltoetsen
gedefinieerd.

41 43
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8.4 Vision: info abonnementen

Met een Vision-abonnement bent u altijd verzekerd van de laatste upgrade en ontvangt u informatie over de alle
ontwikkelingen in het Vision Periodiek. Voor alle abonnementhouders is er ieder jaar een gebruikersdag waarin
nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd en ervaringen met Vision worden uitgewisseld. Ook heeft u met een
Vision-abonnement recht op eerstelijnsadvisering door middel van telefonische ondersteuning.

Abonnement Vision Basis
Het abonnement Basis geldt in combinatie met een PC-sleutel of netwerksleutel voor 1 tot 5 gebruikers. Het
abonnement heeft een looptijd van 1 jaar. Het abonnement Basis bestaat uit:

· Telefonische ondersteuning

· Updates en upgrades

· Periodiek

· Gebruikersdag.

Abonnement Vision Max
Het abonnement Max geldt in combinatie met een netwerksleutel voor 10, 25 of 50 gebruikers. Het abonnement
Max is bedoeld voor bedrijven met veel gebruikers waarbij Vision een belangrijk onderdeel is van het primaire
bedrijfsproces. Het abonnement Max heeft daarom een looptijd van 3 jaar om continuïteit te garanderen. Het
abonnement Max bestaat uit:

· Telefonische ondersteuning

· Updates en upgrades

· Periodiek

· Gebruikersdag

· Bilateraal overleg.

Abonnement Vision Plus
Het abonnement Plus is een aanvulling op een abonnement Basis of Max. Het abonnement heeft een looptijd van
1 jaar. Het abonnement Plus bestaat uit:

· Lidmaatschap van de Vision Plus gebruikersgroep

· Testversies.
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8.5 Installatie en hardwaresleutel

INSTALLATIE VAN VISION

Het installeren van Vision op een computer gaat als volgt:

· browse naar www.phasetophase.nl/downloads

· start Visionxyz .exe, waarbij xyz  voor het versienummer staat

· installeer Vision Network analysis  

· installeer eventueel de software voor de PC-sleutel of netwerksleutel, zoals beschreven in het volgende
hoofdstuk.

· plaats de PC- of netwerksleutel in de USB-poort van de computer.

INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE VOOR DE PC-SLEUTEL OF DE NETWERKSLEUTEL

Het gebruiksrecht van Vision wordt bepaald door de geleverde hardwaresleutel bij de programmatuur. Zonder
PC-sleutel of netwerksleutel is Vision te gebruiken in de demonstratiemode. Het is dan niet mogelijk
netwerkbestanden te bewaren en voor het uitvoeren van berekeningen is de netgrootte beperkt.
In deze paragraaf wordt het volgende toegelicht:

· driver voor het geval dat Vision met een SuperPro-PC-sleutel is uitgerust.

· geen driver nodig voor het geval dat Vision met een Unikey is uitgerust.

· driver en een server voor het geval dat Vision met een SuperProNet-netwerksleutel is uitgerust.

· opties voor de communicatie tussen Vision en de netwerksleutel.

Driver voor SuperPro-PC-sleutel

Bij gebruik van Vision met een SuperPro-PC-sleutel moet de Sentinel-driver geïnstalleerd worden. Deze driver
verzorgt de communicatie tussen de computer en de sleutel.

Installatie van de Sentinel-driver

· browse naar www.phasetophase.nl/downloads

· start: Sentinel System Driver Installer 7.6.0.exe

Unikey-PC-sleutel

 

Bij gebruik van Vision met Unikey-PC-sleutel behoeft niets geïnstalleerd worden.
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Protection Server (spnsrvnt.exe) voor SuperProNet-netwerksleutel

Bij gebruik van Vision met SuperProNet-netwerksleutel is het installeren van de Sentinel-driver en de Sentinel
Protection Server, op de computer waar zich de netwerksleutel bevindt, noodzakelijk. De driver verzorgt de
communicatie tussen de computer en de netwerksleutel; de server verzorgt de communicatie tussen de computer
en de clients volgens het UDP-protocol via poort 6001. Op de clients behoeft niets geïnstalleerd te worden.

Installatie van de Sentinel-driver en de Sentinel Protection Server

· browse naar www.phasetophase.nl/downloads

· start: Sentinel Protection Installer 7.7.0.exe

· kies: Custom

· deselecteer: Sentinel Keys Server

· deselecteer: Sentinel Security Runtime.

De driver en de server zijn beide geïnstalleerd.

Instelling en in Vision
Met Bestand | Opties | Netwerksleutel kunnen instellingen voor het gebruik van de netwerksleutel worden
gewijzigd.
Maximaal vier SuperProNet's en/of Licensing services kunnen worden opgegeven.

8.6 Netwerkbestand-formaat

Een netwerkbestand van Vision is te herkennen aan de extensie VNF (Vision Network File). Dit netwerkbestand is
in tekstformaat. Het rechtstreeks wijzigen van een netwerkbestand kan ondermeer met het Windows-programma
Kladblok. Een gedetailleerde beschrijving van het netwerkbestand is te vinden in
www.phasetophase.nl/downloads.

http://www.phasetophase.nl/downloads
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