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1 Algemeen

1.1 Informatie

Het optimaal ontwerpen van een LS-distributienet is een proces waarbij moet worden voldaan aan technische
criteria. Technische criteria hebben betrekking op spanningshuishouding, belasting van componenten en de
aanrakingsveiligheid van gebruikers bij kortsluitingen in het net.

Gaia is een integraal programma voor het analyseren en ontwerpen van een LS-distributienet. Het programma
biedt functionaliteiten om te komen tot een goed LS-ontwerp, rekening houdend met de belangrijkste technische
randvoorwaarden.

Om te voldoen aan de eisen ten aanzien van standaardisatie en gebruiksvriendelijkheid is Gaia geïmplementeerd
op het Vision-platform.

Bij de ontwikkeling van Gaia 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?

Gustav Robert Kirchhoff

Gebruikersinterface
De gebruikersinterface is een programma dat bestaat uit een snelle one-line-editor met een korte inwerktijd door
zorgvuldig gekozen bewerkingsfuncties. Hiermee is Gaia 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 presentatie van het netwerk en bijbehorende informatie, zoals componentgegevens en berekeningsresultaten,
kan volledig door de gebruiker worden geconfigureerd.
Hoewel het gebruik van Gaia eenvoudig is, blijft elektrotechnische kennis noodzakelijk voor het juist interpreteren
van gegevens en resultaten.

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 en beveiligingen. 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
samengesteld. Daarnaast kan eenvoudig voor elk knooppunt of kabel gedetailleerde informatie worden
opgevraagd. Grafieken maken het vergelijken van meerdere componenten mogelijk. 

9
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Abonnementen
Met een Gaia-abonnement bent u altijd verzekerd van de laatste upgrade en ontvangt u informatie over de alle
ontwikkelingen in het Gaia Periodiek. Voor alle abonnementhouders is er ieder jaar een gebruikersmiddag, waarin
nieuwe ontwikkelingen worden gepresenteerd en ervaringen met Gaia worden uitgewisseld. Ook heeft u met een
Gaia-abonnement recht op eerstelijnsadvisering door middel van telefonische ondersteuning of per e-mail.

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

Gaia
Taal: Nederlands.
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 Gaia?

NIEUW IN GAIA 8.5

H1-h3 en h2-h4 koppelbaar in de aansluiting
Hiermee is het mogelijk om doorlussen van hulpgeleiders te modelleren. In het aansluitknooppunt is dan ook
nog een truukje nodig.

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.

NIEUW IN GAIA 8.4.2

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.

NIEUW IN GAIA 8.4

256
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De accu en HEMS zijn terug  in de aansluiting
Accu en HEMS zijn beschikbaar in de aansluiting.

Laadpunt verwijderd uit de aansluiting
Laadpunt kan nu ingevoerd worden als een GM-belasting. Hiervoor zijn drie GM-typen beschikbaar:
huislaadpunt, kantoorlaadpunt en openbaar laadpunt.

Inverters niet uitschakelen
Inverters van PV kunnen in de loadflow en netbelastingsberekening eventueel niet uitgeschakeld worden boven
hun uitschakelspanning, door de instelling "Inverters niet uitschakelen" aan te vinken.

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.

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.

NIEUW IN GAIA 8.3.2

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

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

Macro-commando's en functies
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 .

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 GAIA 8.3

Geleidertemperatuur voor GPLK en niet-GPLK
Twee geleidertemperaturen moeten worden opgegeven in de algemene berekeningsopties. Deze temperaturen
gelden voor de loadflowachtige berekeningen.

253
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Verschillende hulpg eleiderbeveilig ing typen in één veld
De vier hulpgeleiders kunnen per stuk een beveiliging met een eigen type hebben. Klik in het kabelformulier op
een hulpgeleiderbeveiligingsymbooltje om het type te wijzigen.

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

NIEUW IN GAIA 8.2.2

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.

NIEUW IN GAIA 8.2

Berekenen van de selectiviteit
Bij de kortsluitberekening wordt ook de selectiviteit berekend. 
Een kortsluiting wordt niet selectief afgeschakeld als er een beveiliging uitschakelt die niet grenst aan de groep
van de kortsluitplaats.

GM-typeg enerator verbeterd
De typegenerator is vebeterd. Zie GM-typegenerator .

NIEUW IN GAIA 8.1.2

Avond- en middag profiel altijd beschikbaar
Het avondpiekprofiel "Avond" is 1 tussen 18.00 en 23.00 uur. Daarbuiten 0,25.
Het middagpiekprofiel "Middag" is 1 tussen 8.00 en 17.00 uur. Daarbuiten 0,25.

g F-smeltveilig heidtypes
gF-zekeringtypes zijn beschikbaar in het typenbestand dat met Gaia meekomt.

Spanning svastheidsvermog en afhankelijk van de aansluitwaarde
Bij de instellingen van de spanningsvastheidberekening kan gekozen worden om het aan te brengen vermogen te
laten corresponderen met de aansluitwaarde van de specifieke aansluiting, voorzover bekend.

Rechtsom g eroteerde teksten bij knooppunten
Teksten bij knooppunten zijn ook rechtsom geroteerd weer te geven. Als -45 ° en -90 °. Op te geven op het
presentatietabblad van het knooppuntformulier.

Aanraking sveilig heidberekening  op verdeelde aansluiting en
In Gaia 8 bevat de kabel echte (verdeelde) aansluitingen. De aanrakingsveiligheid wordt hierop berekend. Niet
meer via de "wandelde" aansluiting.

NIEUW IN GAIA 8.1.1

Meer GM-types g ebaseerd op jaarverbruik 
GM-types van 500 tot 80000 kWh zijn beschikbaar. Bij het inlezen van Gaia 7-netwerken worden deze types
toegekend aan de GM-items die voorheen SA-items waren.

102
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Avondpiek en middag piek
Bij het inlezen van belastingachtige elementen van Gaia 7-netten, krijgen deze automatisch het ingebouwde
profiel "Avondpiek" als het profiel "Default" was. Als "Piekt omgekeerd" beschikbaar en aangevinkt was, krijgen ze
"Middagpiek".
Bij het inlezen van opwekkingachtige elementen van Gaia 7-netten, krijgen deze automatisch het ingebouwde
profiel "Middagpiek" als het profiel "Default" was. Als "Piekt omgekeerd" beschikbaar en aangevinkt was, krijgen
ze "Avondpiek".
Het avondpiekprofiel is 1 tussen 18.00 en 23.00 uur. Daarbuiten 0,25.
Het middagpiekprofiel is 1 tussen 8.00 en 17.00 uur. Daarbuiten 0,25.

g FF-smeltveilig heidtypes
gFF-zekeringtypes zijn beschikbaar in het typenbestand dat met Gaia meekomt.

Aanraking sveilig heid op moffen
Aanrakingsveiligheid kan ook op moffen berekend worden door middel van een nieuw vinkje in de instellingen.

NIEUW IN GAIA 8.1

Versnelling  van de loadflow 
Door parallellisatie en hergebruik van matrixordening.

Verbeterde visualisatie van kansverdeling en van GM-belasting en/apparaten
In het aansluitingformulier is het mogelijk om de kansverdelingen voor één dag af te spelen.

Meer knooppunt- en aansluiting aarding sconfig uraties
Het aantal voorgedefinieerde knooppuntaardingsconfiguraties in de opties is uitgebreid met één tot zes
configuraties.
Het aantal voorgedefinieerde aansluitingaardingsconfiguraties in de opties is uitgebreid met zes tot negen
configuraties.

Risicoknooppunt
Het risico-attribuut, reeds bekend bij aansluiting, is ook beschikbaar bij knooppunt. Hierdoor kan de
aanrakingsveiligheid van een knooppunt op basis van de risico-gevarencurve beoordeeld worden.

Circuitimpedantieberekening  van L+PE
Bij de spanningsvastheidberekening kan in de instellingen ook gekozen worden om de circuitimpedantie van L en
PE te berekenen.

NIEUW IN GAIA 8.0

Gewijzig d belasting model
Het Strand-Axelsson-model is vervangen door het Gaussian Mixture-model.
De Strand-Axelsson-belastingtypen zijn vervangen door Gaussian Mixture-belastingtype.
De Strand-Axelsson-belastingen zijn vervangen door Gaussian Mixture-belastingen.
Het Strand-Axelsson-belastingtype bestond uit een gemiddelde en spreiding. Het GM-belastingtype bestaat uit
maximaal vier van deze verdelingen met gemiddelde en spreiding (soms absoluut, soms relatief). Tevens is per
verdeling een profiel geïntegreerd in de vorm van 96 werkdagfactoren, 96 weekenddagfactoren en 12
maandfactoren. Het GM-belastingtype kan daarbij ook voor apparaten gebruikt worden.

Gevolg consequenties van het g ewijzig de belasting model

· Koken in de aansluiting is vervallen. Hiervoor moet nu een GM-belasting worden gebruikt.

· De warmtepomp in de aansluiting is vervallen. Hiervoor moet nu een GM-belasting worden gebruikt.

· De stochastische variant van de laadpaal in de aansluiting is vervallen. Hiervoor moet nu een GM-belasting
worden gebruikt.

· Netbelasting met profielen is vervallen.
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· De accu in de aansluiting staat op de nominatie om te vervallen omdat netbelasting met profielen is vervallen.

· De HEMS in de aansluiting staat op de nominatie om te vervallen omdat accu dreigt te vervallen.

· De loadflow kan uitsluitend tijdgerelateerd uitgevoerd worden: Op een bepaald tijdstip. Alle elementen moeten
een profiel krijgen om hun belasting/opwekkingtoestand op elk moment te kunnen presenteren.

· Het tijdstip van de loadflow kan handmatig gekozen worden of automatisch bepaald worden als
belastingpiekmoment of opwekkingpiekmoment over het hele netwerk.

· De netbelastingsberekening is nog steeds twee loadflows in uiterste situaties. Avond is vervangen door
belastingpiekmoment. Middag is vervangen door opwekkingpiekmoment. De twee collectieve minimale
schalingspercentages in de opties zijn vervallen. Deze zijn in feite overgenomen door de profielen van de
individuele elementen in het netwerk. Het belastingpiekmoment en opwekkingpiekmoment worden
automatisch bepaald.

En verder

· De gelijktijdigheidsfactor bij knooppunt en kabelbelasting is vervallen.

· Groei is vervallen.

· De potentiële PV in de aansluiting is vervallen.

· Het potientiële laadpunt in de aansluiting is vervallen.

· De verdeelde kabelbelasting is vervangen door verdeelde aansluitingen op de kabel.

· OV onsteken is vervallen.

· De netbelastingsberekening over een periode of in eindjaar is vervallen omdat groei is vervallen.

· Meer soorten aansluiting. De te kiezen belasting- en opwekkingitems zijn afhankelijk van dit soort.

· Verticale tekst bij knooppunt.

· Functie bij knooppunt.

· Sk"nom van de netvoeding optioneel meenemen bij loadflow en netbelasting

·

NIEUW IN GAIA 7.15.2

Versnelde kortsluitberekening
De kortsluitberekening is ongeveer anderhalf keer zo snel als voorheen.

NIEUW IN GAIA 7.15.1

Stochastisch laadpunt
Het laadpunt in de aansluiting en in de kabel kan ook als stochastisch type opgegeven worden. De stochastische
typen zijn hard ingebakken en hebben een vaste alfa en beta en verschillende jaarverbruiken.

Avond of middag  in de views
In zelf gedefinieerde views kan bij de netbelasting de weergave van avondwaarden en middagwaarden afzonderlijk
gekozen worden.

NIEUW IN GAIA 7.15

Harmonischen tot de honderdste
De harmonischen, gevat in het harmonischentype, kunnen nu tot de honderdste harmonische worden
gedefinieerd.

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.
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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 GAIA 7.14

Koken en laadpaal in de kabel
Koken en laadpalen zijn beschikbaar in de kabel als verdeelde belasting.

Speciale g enerator vervallen
De speciale generator is vervallen. Eventueel aanwezige speciale generatoren in oude netwerken worden
vervangen door negatieve belastingen.

Vermog ensreg eling  bij PV in de aansluiting
PV in de aansluiting kan naast een blindvermogensregeling ook een vermogensregeling hebben.

Potentiële laadpaal in de aansluiting
Bij de aansluiting kan het vermogen van een mogelijk te plaatsen laadpaal worden opgegeven.
Bij de instellingen van loadflow en netbelastingsberekening kan een percentage voor deelname van de potentiële
laadpalen worden opgegeven.

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.

Nettoets kleinverbruik
De nettoets helpt bij het beoordelen van een aanvraag voor een grotere aansluitwaarde van een aansluiting. Zie
Nettoets kleinverbruik .

NIEUW IN GAIA 7.13.1

Extra g eleidertemperatuur voor dunne kabels
In de opties is voor dunne kabels een eigen geleidertemperatuur beschikbaar voor de
aanrakingsveiligheidberekening en de kortsluitberekening. Deze temperatuur, die wordt gebruikt om de actuele
weerstand te berekenen, wordt toegepast op alle kabels met een nominale weerstand groter dan 0,7 Ohm/km.
Praktisch zijn 35 mm² Cu en 50 mm² Al de dunste dikke kabels.

Transformatoren teg en de g renzen reg elen
In de loadflow en netbelastingsberekening worden regelbare transformatoren naar de hoogste resp. laagste
spanning geregeld als voor de netvoedingsspanning ook de hoogste resp. laagste waarde wordt ingesteld of
toegepast. Op deze manier wordt de spanningsband completer berekend.

NIEUW IN GAIA 7.13

197
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Uitg ebreider warmtepompmodel
De warmtepomp in de aansluiting heeft een uitgebreid model, gebaseerd op soort en woningtype.

Warmtepomp in de kabel
In een kabel kunnen (verdeelde) warmtepompen worden opgenomen.

Warmtepomp niet meer als motor
De warmtepomp in de aansluiting wordt intern niet meer als asynchrone motor behandeld. Dit betekent: geen
motorstart, geen bijdrage aan de flikker, geen (blijvende) bijdrage aan een kortsluiting.

NIEUW IN GAIA 7.12.4

Alias voor smeltveilig heidtypen
Zie Alias .

NIEUW IN GAIA 7.12.3

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

Gerichte stromen bij de netbelasting sberekening
De berekende stromen bij de netbelastingsberekening hebben een teken. Plus betekent reëel vermogen van het
knooppunt af. Min betekent reëel vermogen naar het knooppunt toe.

NIEUW IN GAIA 7.12

Risico-aansluiting
Een aansluiting kan worden aangemerkt als risico-aansluitingen. Bij de berekening van de aanrakingsveiligheid
wordt een alternatieve stroom-tijd-gevarencurve toegepast en de schoeiselweerstand en aanraakwijze zijn
automatisch maximaal geleidend.

Piekt omg ekeerd
Bij een belasting, aansluiting.belasting en aansluiting.opwekking kan piekt omgekeerd  worden aangevinkt. De
belasting zal dan pieken ten tijde van hoge opwekking, in de loadflow/netbelasting. De opwekking zal dan pieken
ten tijde van hoge belasting. Concreet wordt de belasting vermenigvuldigd met het actuele
opwekkingspercentage. De opwekking wordt vermenigvuldigd met het actuele belastingspercentage.

Koken
De aansluiting heeft een nieuw belastingitem: koken . Het opgegeven vermogen wordt vermenigvuldigd met een
vaste gelijktijdigheidsfactor van 0,2. Daarna met het actuele belastingspercentage, tijdens de
loadflow/netbelasting. Als dit percentage kleiner is dan 70 %, doet koken helemaal niet mee. Op die manier wordt
koken uitgesloten in laaglastsituatie.

NIEUW IN GAIA 7.11.4

Extra instelling en bij netbelasting  met profielen
Bij de netbelasting 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.
Beide instellingen bieden dus de mogelijkheid om minder tijdstippen te berekenen.

NIEUW IN GAIA 7.11.3

66
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Adres in de views
Van aansluitingen kan het adres in de views getoond worden.

Aanraking sveilig heidberekening  achter de meterkast optioneel 
Bij de instellingen voorafgaand aan de aanrakingsveiligheid is de keuze "Ook achter de meterkast" toegevoegd.
Indien uitgevinkt, worden TT-aansluitingen helemaal niet meer berekend. TN alleen voor de meterkast.

NIEUW IN GAIA 7.11.2

Parallelprocessing  bij netbelasting  met profielen
De netbelasting met profielen kan eventueel met alle processoren worden uitgevoerd.

Per blad berekenen
De loadflow en netbelasting kunnen eventueel alleen voor het actieve blad berekend worden.
Alleen objecten die een verbinding hebben met een netvoeding op het actieve blad, doen mee.

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

Huisnummer in de views
Van aansluitingen kan het huisnummer van het adres in de views getoond worden.

NIEUW IN GAIA 7.11.1

Hoofdkabel
Een hoofdkabel is een virtuele kabel die bestaat uit kabels met dezelfde naam. Zie Hoofdkabel .
De hoofdkabels worden ad-hoc samengesteld ten behoeve van het rapporteren en exporteren.

Twee nieuwe g evarencurves
Ten behoeve van de aanrakingsveiligheidberekening zijn twee nieuwe gevarencurves beschikbaar: "Ua < 50 V of t
< 5 s" en "Ua < 25 V of t < 5 s".

NIEUW IN GAIA 7.11

Lastschakelaartype
Een lastschakelaartype is toegevoegd aan de lastschakelaar.
De Inom en Ik,thermisch worden gecontroleerd bij de loadflow/netbelasting resp. kortsluitberekening.

Vermog enschakelaartype
Een vermogenschakelaartype is toegevoegd aan de vermogenschakelaar.
De Inom en Ik,thermisch worden gecontroleerd bij de loadflow/netbelasting resp. kortsluitberekening.

Kleine toevoeg ing en en verbetering en
Veel kleine aanpassingen, bijvoorbeeld:

· Start | Selecteren | Speciaal | Nul-PE-koppeling

· Start | Selecteren | Speciaal | Aardelektrode

· Start | Selecteren | Speciaal | L-h-overgang

· Start | Bewerken | Collectief | Element, Aansluiting, Belasting

· Weergave van typegegevens in de invoerformulieren

· Q(U)-regeling bij PV in de aansluiting

· Spanningsvalweergave over de aansluitkabel bij invoer PV in de aansluiting

· Profiel bij asynchrone motor in de aansluiting

143
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· Controle op aansluitwaarde versus belasting/opwekking bij het verlaten van het aansluitingformulier

· Kortsluitvermogen van de netvoeding opgeslagen als Sk"nom i.p.v. Ik"nom

NIEUW IN GAIA 7.10.1

Aardlekbeveilig ing
Bij een vermogenschakelaar kan een aardlekbeveiliging worden opgegeven. De aardlekbeveiliging controleert de
som van de stromen door L1, L2, L3 en N.

NIEUW IN GAIA 7.10

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

Laadpaal als aansluiting
De aansluiting heeft de eigenschap "soort". Dit kan naast combi, gebouw en lichtmast ook een laadpaal zijn.
Bij de belastings- en opwekkingsitems kunnen het vermogen en profiel van de laadpaal worden opgegeven.

Lastschakelaar
De lastschakelaar is beschikbaar. De lastschakelaar heeft geen elektrotechnische eigenschappen en zal dan ook
voornamelijk informatief gebruikt worden.

NIEUW IN GAIA 7.9.1

Stroombeveilig ing  instelbaar
Een stroombeveiliging bij een vermogenschakelaar is niet meer uitsluitend via een type te kiezen, maar de
stroom-tijd-instellingen kunnen ook ad hoc opgegeven worden.

NIEUW IN GAIA 7.9

Aansluiting  van de aansluiting  g ewijzig d
De keuze voor een eenfase- of driefasen-aansluiting kan op het blad Algemeen  worden gemaakt en niet meer bij
de afzonderlijke belastingitems. Het is een virtuele keuze. De drie fasen zijn altijd beschikbaar, maar hoe de
belastingitems aan fasen toegekend worden, wordt erdoor bepaald.
Voor OV in de aansluiting verandert er niets. De fase(n)keuze wordt bij de opgave van OV gemaakt.

Aanraking sveilig heidbepaling  verbeterd
Meestal wordt een fase-aarde-kortsluiting in één keer door een beveiliging afgeschakeld. In vermaasde netten
kunnen hier echter meerdere sequenties voor nodig zijn. Gaia keek in dat geval naar de slechtste sequentie en
bestempelde dat als de "kritieke situatie". Beter is het om te kijken naar alle sequenties en de "gevaren" hiervan te
sommeren. Dit heeft geresulteerd in het resultaatitem "voelgraad". Dit is een sommatie van tuit/tmax, over alle

sequenties. Bij een waarde groter dan 100 % is de kortsluiting aarakingsonveilig.

NIEUW IN GAIA 7.8

Potentiële PV bij de aansluiting
Bij de aansluiting kan het vermogen van mogelijk te plaatsen zonnepanelen worden opgegeven.
Bij de instellingen van loadflow en netbelastingsberekening kan een percentage voor deelname van de potentiële
PV worden opgegeven. Dit is standaard 0 %.
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Meetveld
De aanwezigheid van een stroommeettransformator en een spanningmeettransformator kan informatief worden
opgegeven. Ook registraties van metingen kunnen worden ingevoerd.
Een meetveld kan geplaatst worden in een knooppunt of in een veld aan weerszijden van een tak of aan een
element.

Faalfrequentie per kabel en transformator
Ten behoeve van de betrouwbaarheidsberekening kan de faalfrequentie per kabel of transformator worden
opgegeven.
Nieuwe kabels krijgen standaard een faalfrequentie van 0,025 per km per jaar.

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.

Stromen per fase na netbelasting  met profielen
Na een netbelastingsberekening met profielen kunnen de stromen van takken en element per fase bekeken worden
in het tweede scherm na de knop Details in de gedetailleerde resultaten.

Aanraking sveilig heidberekening  en kortsluitberekening  versneld
De rekentijd is ongeveer gehalveerd.

dV
Na de netbelastingsberekening kan de procentuele spanningsafwijking ook getoond worden ten opzichte van het
voedende knooppunt. Dit wordt aangeduid met de grootheid dV.
De reeds bestaande dU geeft de spanningsafwijking ten opzichte van Unom.

NIEUW IN GAIA 7.7.1

Veldaanduiding en bij takken en elementen
Als bij een knooppunt een opsomming van velden is ingevoerd, kan bij een gerelateerde tak of element een veld
gekozen worden.

Asymmetrische reg eling  bij speciale transformator
De laagspanningsregelaar met ingebouwde nulpuntstransformator en continue regeling beschikt over drie
onafhankekelijke trapschakelaars, namelijk één per fase.
De loadflow/netbelasting past de trapstand per fase aan, op basis van de spanningsregeling.

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 GAIA 7.7

Verbeterde HEMS-reg imes
De regimes zijn uitgebreid met maximaal drie instelwaarden, zodat het regime nog iets aangepast kan worden.

Uitg ebreidere blindvermog ensreg eling  bij inverters van PV en windmolen
De blindvermogensregeling van inverters kan een van deze drie taktieken hebben: vast, Q(U) of Q(P).

NIEUW IN GAIA 7.6.2
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Betrouwbaarheidsberekening
De betrouwbaarheidsberekening is gerealiseerd. Meer informatie is te vinden in Betrouwbaarheid .

NIEUW IN GAIA 7.6

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.

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.

Aansluitkabel en uitschakelspanning  bij windmolen in de aansluiting
De windmolen in de aansluiting kan voorzien worden van een aansluitkabel, gespecificeerd als lengte een
doorsnede, ten behoeve van de spanning ter plekke van de inverter.
De windmolen in de aansluiting kan tijdens de loadflow/netbelasting uitgeschakeld worden als de spanning
hoger wordt dan de opgegeven uitschakelspanning

Drie PV-panelen in de aansluiting
Het aantal panelen is uitgebreid naar drie.

Aardlekschakelaar in de aansluiting
De aansluiting heeft een aardlekschakelaar.
In de aanrakingsveiligheidberekening en kortsluitberekening wordt de complexe somstroom van L1, L2, L3 en N
beveiligd door de aardlekschakelaar/beveiliging.

HEMS in de aansluiting
De aansluiting is uitgebreid met HEMS (home energy management system).
Het HEMS bestuurt het opladen en ontladen van de accu, tijdens de netbelastingsberekening met profielen.
Hiervoor zijn verschillende regimes mogelijk. Het eenvoudigste regime is “eigen stroom eerst”. Hierbij wordt
getracht de uitwisseling met het netwerk nul te houden, door de accu aan te spreken.
De overige regimes zijn:
• Eerst 60 % terugleveren: lever eerst 60 % van de opwekcapaciteit terug aan het netwerk; het overschot
kan in de accu.
• Max. 60 % terugleveren: lever 60 % van de opwekcapaciteit terug aan het netwerk als de accu meer dan
half vol is; als de accu minder dan half vol is, kan alles in de accu.
• 's Morgens leeg: ontlaad de accu ’s nachts, zodat er overdag ruimte is om opwek op te slaan.
• 's Nachts opladen: laad de accu ’s nachts op met halve C-rate.

Spanning sreg eling  bij de transformator
De transformator en is voorzien van een real-time-spanningsregeling met optionele compoundering.

Verbeterde trapstandoptimalisatie in de netbelasting sberekening
De meeste distributietransformatoren hebben geen real-time-spanningsregeling, maar wel een soort “year-time-
spanningsregeling”: de trapstand zou eventueel één keer per jaar verzet kunnen worden. Hiermee kunnen
spanningsproblemen, die ontstaan door belasting- op opwekkingsgroei, in de loop der jaren verholpen worden.
De netbelastingsberekeningsinstelling “Trapstanden aanpassen” geeft nu als resultaat een trapstand per jaar als
voor tijd “Periode” of “Nu en eindjaar” gekozen wordt. Voor tijdkeuze “Eén jaar”, “Profiel” en “Extern profiel”
blijft het resultaat één geoptimaliseerde trapstand.

“Nu en eindjaar” in de netbelasting sberekening
De netbelastingsberekening is uitgebreid met een nieuwe tijdinstelling “Nu en eindjaar”. Dit is een mooi
compromis tussen “Eén jaar” (meestal eindjaar) en “Periode” (alle jaren tussen nu en eindjaar).

194
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Traceren per g eleider
Het traceren kan per geleider of combinatie daarvan gestart worden, bij Start | Selecteren | Tracé.
Een object wordt geselecteerd als minimaal één van de geleiders in het tracé zit.

Koppeling  van Vision 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.

Oorspronkelijke Strand-Axelsson-formules
De oorspronkelijke berekening van Pgem en Pspr uit de Strand-Axelsson-parameters is weer terug.

P = Pgem ± Pspr = ± ß·v(|V|·n)

NIEUW IN GAIA 7.5.2

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.

NIEUW IN GAIA 7.5

Rendementtype bij accu en PV
Het 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 bijbehorende 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.

Windmolen in de aansluiting
De belastings/opwekkings-items in de aansluiting zijn uitgebreid met een windmolen.
De opbrengst wordt berekend volgens een karakteristiek, op basis van windsnelheid en type (3 of 5 bladen, 1,80 of
1,20 m).

Accu in de aansluiting
De belastings/opwekkings-items in de aansluiting zijn uitgebreid met een accu. De accu is een element voor
opslag van elektrische energie. De basiskenmerken van de accu zijn het nominale vermogen en de capaciteit. De
ladingstoestand geeft het percentage van de actuele lading weer. Het vermogen dat de accu moet opnemen of
leveren is instelbaar. Dit kan gecombineerd worden met een profiel. In dat geval wordt de ladingstoestand
bijgewerkt, rekening houdend met het oplaad- en ontlaadrendement en de minimale en maximale hoeveelheid
lading.

Andere Strand-Axelsson-formules
De berekening van Pgem en Pspr uit de Strand-Axelsson-parameters is iets aangepast.

Het was:

P = Pgem ± Pspr = ± ß·v(|V|·n)
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Het is:

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

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

NIEUW IN GAIA 7.4.1

Enkele kleine verbetering en

· Extra aardingsconfiguratie bij knooppunten, in de opties.

· Kopiëren en plakken van alle OV-items in een kabel.

· Spanning aan het einde van de PV-aansluitkabel in de aansluiting, in de gedetailleerde resultaten na een
loadflow.

· Ander PV-symbool.

· Aanduiding van aanwezigheid van belasting/opwekking en PV in het getekende aansluitingsymbool.

· "Niet berekenen" bij knooppunten, t.b.v. aanrakingsveiligheidberekening, kortsluitberekening en
spanningsvastheidberekening.

NIEUW IN GAIA 7.4

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.

Nebelasting  met externe profielen
De netbelasting kan uitgevoerd worden met belastingwaarden uit een Excel-bestand.

Aansluitkabel voor PV in de aansluiting
De PV in de aansluiting kan voorzien worden van een aansluitkabel, gespecificeerd als lengte een doorsnede, ten
behoeve van de spanning ter plekke van de inverter.

Uitschakelspanning  bij PV
De PV in de aansluiting kan tijdens de loadflow/netbelasting uitgeschakeld worden als de spanning hoger wordt
dan de opgegeven uitschakelspanning.

Situaties * en ** in de netbelasting  aang eduid met avond resp. middag
De extreme situaties van minimale en maximale netbelasting komen meestal overeen met avond en middag.

NIEUW IN GAIA 7.3.3

Berekening en beter uitvoerbaar
De aanrakingsveiligheidberekening en kortsluitberekening zijn ook uitvoerbaar voor alleen de geselecteerde
objecten.
De aanrakingsveiligheidberekening, kortsluitberekening en spanningsvastheidberekening hebben een
(verbeterde) voortgangsindicatie en kunnen daarmee ook tussentijds afgebroken worden.

NIEUW IN GAIA 7.3.2
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PV in de kabel
In een kabel kan (verdeelde) PV worden opgenomen.

NIEUW IN GAIA 7.3.1

PV-opwekking spercentag e in de loadflow-instelling en
In de instellingen van de loadflow kan voor PV een eigen percentage worden opgegeven.
Tijdens de netbelastingsberekening wordt PV in de 'nacht'-situatie uitgeschakeld.

NIEUW IN GAIA 7.3

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.

Opwekking  en PV in de aansluiting
De vier belastings/opwekkings-items in de aansluiting zijn uitgebreid met twee opwekkingsitems: opwekking en
PV.
Opwekking heeft dezelfde invoer als belasting. Er is echter geen groei mogelijk. De gelijktijdigheidsfactor van het
knooppunt wordt wel meegenomen.
PV is een vereenvoudigde uitvoering t.o.v. het losse PV-element.

Korte kabeltypenaam selecteerbaar
De kabeltypenaam is vaak vrij lang. Uit een lijst met korte typenamen kan sneller een keuze gemaakt worden.
Daarom is de korte typenaam toegevoegd. De typenaam-combobox en korte-typenaam-combobox werken
volledig synchroon.

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.

Aang epaste g roei bij Strand-Axelsson-belasting
Het belastingtype van een Strand-Axelsson-belasting bestaat eigenlijk uit twee delen, bevattende de bekende
parameters: jaarverbruik, alfa, beta en ‘geen groei’. ‘Geen groei’ is vervallen. Alleen het eerste deel van het
belastingtype van een SA-belasting heeft nu altijd de mogelijkheid van groei, waarbij de groei (kan ook 0 % zijn)
concreet wordt gekozen bij het invullen van de belasting. Het tweede deel van het belastingtype van een SA-
belasting heeft nooit groei.

NIEUW IN GAIA 7.2
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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.

Uitschakeltijd herzien
De daadwerkelijke uitschakeltijd van de smeltveiligheid in de berekeningen is licht aangepast. Dit geldt alleen voor
het geval waarin de smeltveiligheid tijdens een kortsluiting achtereenvolgens verschillende stromen te zien krijgt,
als gevolg van het uitschakelen van een andere beveiliging. De smeltveiligheid houdt nu rekening met de
opwarming. Hierdoor is de resulterende uitschakeltijd nu mogelijk korter dan voorheen.

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 GAIA 7.1.4

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

Nieuwe g evarencurve voor aanraking sveilig heid
De curve "C1 en t<5 s" is toegevoegd.

Extra g eleidertemperaturen
De aanrakingsveiligheidberekening en de kortsluitberekening hebben hun eigen geleidertemperatuur, die in de
opties kan worden opgegeven.

NIEUW IN GAIA 7.1.3

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.

NIEUW IN GAIA 7.1

Flikker-berekening
De flikker-berekening  is gerealiseerd. Hiermee wordt per belasting de spanningsdip berekend bij inschakelen.
Bij belastingen en asynchrone motoren kan een inschakelfrequentie worden opgegeven. De dip en de
inschakelfrequentie resulteren in een  Pst ter plaatse van de belasting.

De dips van alle belastingen sommeren, levert een Plt voor elk knooppunt.

Standaardtrends
In de opties kunnen profielen en groeien worden opgegeven, die bij het creëren van een nieuw netwerk
automatisch worden toegevoegd.
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Tweede profiel bij Strand-Axelsson-belasting
Het belastingtype van een Strand-Axelsson-belasting bestaat eigenlijk uit twee delen, bevattende de bekende
parameters: jaarverbruik, alfa en beta. Door middel van een negatief jaarverbruik, kan een opwekking
gemodelleerd worden.
Het tweede deel wordt niet altijd toegepast. Als het wel is ingevuld, is het aannemelijk dat dit deel niet hetzelfde
profiel heeft als het eerste deel. Om deze differentiatie mogelijk te maken, heeft een Strand-Axelsson-belasting nu
twee profielen.
Dit geld voor de aansluiting  en voor de belasting op een kabel .

Belasting type-profiel-defaults
In de opties kunnen profielen aan Strand-Axelsson-belastingtypen gekoppeld worden.
Als vervolgens bij de invoer van Strand-Axelsson-belastingen in het netwerk (kabel of aansluiting) een
belastingtype gekozen worden, worden meteen de één of twee bijbehorende profielen gezet.

Lettertype
Per objectpresentatie kan het lettertype gekozen worden op het tabblad ‘Presentatie’ van het invoerformulier.

Geleiderstreepjes
Kabels  kunnen getekend worden met een indicatie van de aanwezige geleiders, in de vorm van kleine schuine
streepjes.
Het activeren van deze mogelijkheid gaat via Beeld | Weerg ave aanpassen | Zichtbaarheid.

NIEUW IN GAIA 7.0

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 Gaia 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 Gaia op Windows XP is hiermee vervallen.

NIEUW IN GAIA 6.4

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 GaiaHintsNL.xlsx . Zie: Bewerken van objecten .

Eenfasig e asynchrone motor
Naast de driefasenmotor is nu ook een éénfasige asynchrone motor  geïmplementeerd.

Eenfasig e accu
Naast de accu met driefasige converter, kan nu ook een accu  met een éénfasige converter worden toegepast.

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
tool 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.

Wijzig ing  in Types.xls(x)
Eenfasigheid (“OnePhase”) bij het asynchrone motortype.
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NIEUW IN GAIA 6.3.1

Strand-Axelsson rekenhulp
De Strand-Axelsson rekenhulp is uitgebreid, zodat bij de berekening van de belasting en de fasestromen gekozen
kan worden uit de aansluitwijze: eenfasig (cyclisch verdeeld over drie fasen), eenfasig en driefasig.

Aanraking sveilig heid
Er zijn drie alternatieve curves  toegevoegd voor het vaststellen van de aanrakingsveiligheid. Een curve op
basis van de maximale stroom door de mens (Im < 37 mA of t < 5 s), een curve op basis van de maximale
foutspanning (Uf < 66 V of t < 5 s) en een curve op basis van de maximale fouttijd, onafhankelijk van de
foutspanning (t < 5 s).

NIEUW IN GAIA 6.3

Accu
De accu  is een element voor opslag van elektrische energie. De basiskenmerken van de accu zijn het nominale
vermogen en de capaciteit. De ladingstoestand geeft het percentage van de actuele lading weer. Het vermogen
dat de accu moet opnemen of leveren is instelbaar. Dit kan gecombineerd worden met een profiel. In dat geval
wordt de ladingstoestand bijgewerkt, rekening houdend met het oplaad- en ontlaadrendement en de minimale en
maximale hoeveelheid lading.

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.

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.

Meer resultaten van wandelende aansluiting
De individuele resultaten van alle kabeliteraties tijdens de aanrakingsveiligheidsberekening  zijn te zien in de
details van de gedetailleerde resultaten van de kabels.

Dunne nulg eleider mog elijk
In oude kabels komt wel eens een dunne nulgeleider voor. Bij de kabeltypes is het attribuut Rg/Rn opgenomen,
waarmee het mogelijk is om de doorsnedeverhouding tussen nul- en fasegeleider op te geven.

Grid navig ator
De Grid navigator is ook in Gaia beschikbaar.

Gelijktijdig heid bij kabelbelasting
Bij een kabelbelasting  kan de gelijktijdigheid worden gespecificeerd.

Items in invoerformulieren
Het mogelijk gemaakt de weergave van de invoermogelijkheid van profielen en het hulpgeleidersysteem van LS-
kabels te beïnvloeden. In de Opties  kan bij Editor | Alg emeen voor elk item worden gespecificeerd of dit wel of
niet zichtbaar is of dat het alleen zichtbaar is indien dit eerder door de gebruiker gespecificeerd was.
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Wijzig ing  in Types.xls
De doorsnedeverhouding van de nulgeleider en fasegeleider is op te geven in de kolom R_C/R_N bij het
kabeltype. Bij het ontbreken van deze kolom of deze waarde wordt deze verhouding 1 verondersteld.
De langsweerstand van de nulgeleider wordt berekend door de langsweerstand van de fasegeleider door deze
waarde te delen.
De Inom van de nulgeleider wordt berekend door de Inom van de fasegeleider met deze waarde te

vermenigvuldigen.
De Ik,1s van de nulgeleider wordt berekend door de Ik,1s van de fasegeleider met deze waarde te vermenigvuldigen.

NIEUW IN GAIA 6.2.1

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.

NIEUW IN GAIA 6.2

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.

Asynchrone motor in de aansluiting
In de aansluiting  is de mogelijkheid aangebracht voor opname van een asynchrone motor. Hiervan kunnen
het nominale asvermogen en de aanloopstroomverhouding worden gedefinieerd.

Extra aansluitmog elijkheid voor verdeelde Strand-Axelssonbelasting en
De verdeelde belastingen  op de kabels waren, indien zij waren aangebracht op de drie fasen, in voorgaande
versies altijd driefasenbelastingen. In deze versie is hiernaast de mogelijkheid aangebracht om alle belastingen
als éénfasebelastingen aan te brengen, die gelijkmatig verdeeld zijn over de drie fasen.
De mogelijkheid L1/L2/L3 betrof in vorige versies driefasenbelastingen, maar is nu geworden:
éénfasebelastingen, gelijkmatig verdeeld over de drie fasen. Hiernaast betreft de nieuwe mogelijkheid L1-L2-L3:
driefasenbelastingen, gelijkmatig verdeeld over de drie fasen.
Oude netwerken, waarin de belastingen gespecificeerd waren op L1/L2/L3 (driefasenbelastingen) worden in de
nieuwe versie nog steeds geïnterpreteerd als driefasenbelastingen en staan in deze versie op L1-L2-L3, zodat in de
berekeningsresultaten niets verandert ten opzichte van vorige versies.

Profielen
Met een profiel  wordt het vermogen van een belasting of opwekking als functie van de tijd vastgelegd. Door
gebruik te maken van een optie in de netbelasting of loadflowberekening worden de profielen in de berekening
verwerkt en kan over het resultaat als functie van de tijd gerapporteerd worden. 
Profielen kunnen worden toegepast bij alle elementen, behalve de condensator en de nulpunttransformator, bij de
verdeelde belasting van kabels  (gewoon en Strand-Axelsson).
De profielen worden gebruikt bij de loadflow  (één specifiek item of één tijd wordt berekend) en bij de
netbelasting  (gehele profiel wordt berekend).

Nieuw-netwerk-wizard met bestaande kabels
De wizard  voor het definieren van een nieuw net is gewijzigd. Van bestaande kabels kunnen de kabeltypen
worden ingevoerd. In dat geval worden kabels geplaatst met de status "bestaande kabel, niet optimaliseren".

64

135

122

148

122

171

166

71



27

Indien het kabeltype niet wordt ingevoerd, krijgen de kabels de status "nieuwe kabel, wel optimaliseren" en worden
de toe te passen kabeltypen in de netbelastingsberekening automatisch bepaald.

Situaties dag  en nacht in de netbelasting  aang eduid met * en **
Het is steeds vaker het geval dat de situaties van minimale en maximale netbelasting niet overeenkomen met
respectievelijk 'dag' en 'nacht'. Om die reden is afgestapt van het hanteren van de termen 'dag' en 'nacht'. In de
plaats daarvan is de notatie voor de extreme situaties in de netbelastingsberekening vervangen door de
aanduiding met één sterretje of met twee sterretjes.

NIEUW IN GAIA 6.1.2

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.

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

NIEUW IN GAIA 6.1

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.

Netbelasting  over alle jaren
De netbelasting is uitgebreid, zodat nu voor alle jaren van de opgegeven periode de berekening wordt uitgevoerd.
De berekening voor de koper- en nullastverliezen  zijn gewijzigd, zodat deze voor elk jaar berekend kunnen
worden. Het is mogelijk om de resultaten voor elk jaar in de periode te presenteren. Ook kunnen met de
detailgrafiek  de resultaten gedurende de gehele periode grafisch getoond worden.

Berekening  van Strand-Axelssonparameters Alfa en Beta
Uit een lijst metingen van jaarverbruik met bijbehorende Pmax, kunnen de Strand-Axelssonparameters Alfa en Beta

berekend worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kleinste kwadratenmethode.

Schakelmog elijkheden bij de aansluiting
De hoofdgeleiders van de aansluiting  kunnen worden aangesloten op L1/2/3 en nu ook op de hulpgeleiders
h1/2/3/4.

NIEUW IN GAIA 6.0.1

Even harmonischen
De harmonischenmodule is uitgebreid met de mogelijkheid even harmonischen te berekenen. Bovendien is de
condensator uitgerust met de mogelijkheid er een R-L-C filter van te maken.

Spanning svastheidsberekening  aang epast
De berekening van de spanningsvastheid is aangepast, zodanig dat voor een symmetrische belasting niet de
afwijkingen in fasespanningen dUL1, dUL2 en dUL3 worden getoond, maar de afwijkingen in gekoppelde
spanningen dUL1L2, dUL2L3 en dUL1L3. Hiervoor is gekozen om ook in geval van een niet geaard net de
resultaten te kunnen weergeven. Dit heeft geen invloed op de relatieve afwijkingen (in procenten).
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De berekening van de circuit-, fase- en retourimpedantie is verbeterd. Er kunnen kleine afwijkingen voorkomen ten
opzichte van berekeningen met voorgaande versies.

NIEUW IN GAIA 6.0

Ribbon
Het hoofdmenu van Gaia is vervangen door een ‘ribbon’, een set van toolbalken op 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.

Belasting g roei
De belastinggroei is toegevoegd als een apart object in het netwerk. Belastinggroei bevat het groeipercentage en
de groeisoort.
Een belastinggroei moet toegekend worden aan kabelbelastingen, belastingen en aansluitingen. Zes vaste
belastinggroeiscenario's zijn in Gaia ingebouwd: geen groei, 1 %, 2 %, 3 %, 4 % en 5 % exponentieel per jaar.
Daarnaast kan een door de gebruiker gedefinieerd groeiscenario gekozen worden. Het belastinggroeipercentage
is uit de opties verdwenen.
Bij het openen van een oud netwerk wordt de groei zo goed mogelijk aan de belastingen toegekend. Het is echter
raadzaam om de toegekende groei te verifiëren.
De groei van een aantal belastingen kan collectief aangepast worden met collectief bewerken.

Verdeelde aarding
Het is mogelijk gemaakt om bij de Strand-Axelssonbelasting in kabels een verdeelde woningaarding op te
nemen. Er is in praktijk altijd een hoogohmig contact met aarde aanwezig, verdeeld in het net. Dit heeft een
gunstige invloed op de aanrakingsveiligheid. Zie: Kabel .

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 Gaia bovenaan het selectielijstje van componenttype in de componentformulieren.

Harmonische loadflow
De nieuwe harmonische loadflow  geeft inzicht in het gedrag van de stromen en spanningen bij hogere
frequenties in het net. 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.
Een harmonische bron wordt opgegeven bij een belasting door middel van een harmonischentype.

1.3 Gaia: introductie

Gaia is een hoogwaardig gereedschap voor het ontwerpen en analyseren van laagspanningsnetten. Met Gaia
kunnen op eenvoudige wijze de spanningshuishouding, de belasting van netcomponenten en de
aardingsveiligheid van gebruikers bij kortsluitingen in het net worden bepaald.

Gaia bestaat uit software en een PC- of netwerksleutel.

Inleiding
Gaia 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 Gaia een aantal specifieke kenmerken en functies die noodzakelijk zijn om met Gaia te kunnen werken.
Deze introductie geeft naast een installatieprocedure de belangrijkste kenmerken en functies aan.

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

· download de laatste versie van Gaia vanaf www.phasetophase.nl
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· installeer Gaia 

· 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 Gaia.
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, 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 kabels, transformatoren, smoorspoelen, generatoren, motoren, zekeringen
en beveiligingen.
Het typenbestand is een Excel-bestand met de standaardnaam Types.xlsx .

Opties
Gaia kan worden geconfigureerd door de gebruiker met Bestand | Opties. Met de opties kunnen instellingen van
de editor en van de berekeningen worden opgegeven.

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 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.
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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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1.5 Sneltoetsen

In Gaia 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

Gaia is voorzien van een overzichtelijke en doelmatige grafische user interface.
Deze Getting Started toont in zes stappen de kortste weg naar de eerste netbelastings- en
aanrakingsveiligheidberekening:
1. Aanmaken van een nieuw netwerk met behulp van de Wizard
2. Plaatsen van de knooppunten
3. Aanbrengen van de kabels
4. Aanbrengen van voeding en belasting
5. Berekenen van de netbelasting
6. Berekenen van de aanrakingsveiligheid

2.1 Aanmaken van een nieuw netwerk

Een netwerk bevat het model van het te ontwerpen net. Dit model kan geheel met de hand worden gemodelleerd
of met behulp van een modelleerhulp: de Wizard. In deze Getting Started gaan we ervan uit dat de eerste opzet
van het netmodel met behulp van de Wizard wordt uitgevoerd. Nadat het net in zijn ruwe vorm is opgezet,
kunnen en verfijningen worden aangebracht.

In deze Getting Started wordt een vermaasd aangelegd maar radiaal bedreven distributienet opgebouwd,
bestaande uit twee richtingen.

Het nieuwe net wordt aangemaakt via de Wizard, door in het Toepassingsmenu te kiezen: Nieuw. 

De Wizard verschijnt, waarmee snel een standaardnet kan worden opgebouwd. We kiezen voor een net met
gewone belastingen, gevoed via middenspanning (10 kV) met een kortsluitvermogen van 20 MVA, door een
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transformator van 250 kVA. Het laagspanningsnet is nominaal 230 V, uitgevoerd voor een TN-stelsel. Er zijn 2
richtingen.
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De eerste richting (A) bestaat uit 4 secties, elk met 5 vrijstaande woningen. De GM-typen zijn gedefinieerd in het
objecttypenbestand.
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De tweede richting (B) bestaat uit 3 secties en een aftakking op knooppunt B2:

Het netmodel zier er na voltooiing van de Wizard als volgt uit:
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Eventueel kunnen de cryptische namen worden gewijzigd. Dit kan door met de rechtermuisknop op een object te
klikken.

Het werkblad is nu aangemaakt en het net kan verder worden opgebouwd. Indien niet in de demonstratiemode,
kan het netwerk bewaard worden met behulp van Bestand | Opslaan.

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 werkblad klikken. Er verschijnt een pop-up
menu waarin Knooppunt moet worden gekozen (met de linkermuisknop).

Vervolgens verschijnt het knooppuntformulier met 7 tabs. Bovenin wordt algemene informatie, zoals naam en
nominale spanning gevraagd. In dit voorbeeld "Eindknooppunt"  met een nominale spanning van 230 V . De wijze
van aarding en de koppeling tussen nul (N) en afscherming (PE) kan op het eerste tabblad worden
gespecificeerd. In dat geval moet worden gekozen voor de "Eigen"  configuratie.
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De knooppuntjes h1, h2, h3 en h4 zijn hulpknooppunten, voor gebruik in gecombineerde netten en kabels met
hulpaders. Deze worden in deze Getting Started niet behandeld.

Het knooppunt wordt standaard afgebeeld met een verticale lijn. Op het tabblad Presentatie kan ook voor een
andere weergave van het knooppunt gekozen worden (cirkel, vierkant, driehoek, ruit).

De volgende stap is het aanbrengen van de kabels .39
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2.3 Aanbrengen van de kabels

De twee richtingen kunnen via het knooppunt "Eindknooppunt"  zodanig worden verbonden, dat een gesloten ring
ontstaat. Daarvoor worden twee kabelverbindingen aangebracht: vanaf "Eindknooppunt"  naar respectievelijk
knooppunten: "A4"  en "B3" .

Eerst wordt tussen knooppunt "A4"  en "Eindknooppunt"  een kabelverbinding aangebracht. Dit kan nadat de twee
knooppunten geselecteerd zijn. Om te selecteren worden beide knooppunten met de linkermuisknop aangeklikt
terwijl de Ctrl-toets ingedrukt is. Geselecteerde knooppunten zijn in het wit weergegeven.
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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.

Vervolgens verschijnt het kabelformulier. Hierin worden de naam van de kabel, de lengte van de kabel en
eventueel het kabeltype gespecificeerd.
De lengte wordt ingevuld, bijvoorbeeld 100 meter .
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Aangezien de kabel aan één zijde geopend moet zijn, worden op het tabblad "Schakeling"  de drie faseschakelaars
bij het knooppunt "Eindknooppunt"  geopend. Het formulier wordt afgesloten met OK.
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Als gevolg is de kabel met aan één zijde geopende schakelaars ingevoegd tussen de knooppunten "A4"  en
"Eindknooppunt" . De geopende schakelaar is zichtbaar als een open vierkantje. In de opties kan ook gekozen

worden voor een ander symbool (vlag of schuin streepje).

Evenzo wordt een kabel aangebracht tussen de knooppunten "B3"  en "Eindknooppunt" . Deze laatste
kabelverbinding heeft geen geopende schakelaar.

De transformatorgegevens kunnen worden bekeken en gewijzigd door met de rechtermuisknop op het
transformatorsymbool te klikken. De algemene gegevens (naam, type en trapstand) kunnen op het eerste tabblad
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worden gewijzigd. De schakeling kan op het tweede tabblad worden gewijzigd. Op dit tabblad kunnen de
verbindingen met nul (N), afscherming (PE) en aarde worden gewijzigd.

Door de schakelaars bij de koppeling tussen nul (N) en afscherming (PE) en bij de koppeling met de
aardingsweerstand (Ra) te sluiten en de waarde van de aardelektrode in te vullen, in dit geval 2 Ohm , is de
transformator geaard.

De volgende stap is het aanbrengen van voeding en belasting .44
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2.4 Aanbrengen van voeding en belasting

Voor het aanbrengen van een voedingsbron moet alleen het desbetreffende knooppunt geselecteerd zijn. In dit
voorbeeld is echter al een voedingsbron aanwezig. Klik voor het bekijken van de gegevens met de
rechtermuisknop op het symbool van de netvoeding, links in het netschema.

 
In Gaia is het mogelijk om, naast verdeelde belastingen op de kabels, ook individuele belastingen op de
knooppunten aan te brengen. Voor het aanbrengen van de belasting op een knooppunt moet alleen het
desbetreffende knooppunt geselecteerd zijn. Selecteer het meest rechtse knooppunt door dit met de
linkermuisknop aan te klikken. Alleen "Eindknooppunt"  is nu geselecteerd. Klik nu met de rechtermuisknop in het
werkvlak en kies Belasting . 
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Vervolgens verschijnt het belastingformulier. In dit voorbeeld wordt een symmetrische belasting ingevoerd van 10
A  per fase, met een cos(phi) van 0,9 .

 
Het net is nu ingevoerd en er kunnen berekeningen worden gemaakt.
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Indien niet in de demonstratiemode, kan het netwerk bewaard worden met behulp van Bestand | Opslaan.

De volgende stap is het berekenen van de netbelasting .

2.5 Berekenen van de netbelasting

Alvorens de netbelasting te berekenen, moeten in de opties worden gedefinieerd:

· extremen van de toegestane spanning op de knooppunten, 

· minimale opwekking en belasting als percentage van hun maximale waarden. 

Kies daartoe Bestand | Opties en ga naar tabblad Berekening , Loadflow / netbelasting .
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Kies vervolgens voor de berekening in het hoofdmenu Berekenen | Basis | Netbelasting . 

Er verschijnt een formulier voor nadere specificatie van de instellingen van de berekening.
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Na verlaten van dit formulier met OK wordt de netbelasting berekend. Onderstaande afbeelding toont het
resultaat. 

In het schema is direct te zien tussen welke waarden de stromen door de kabels en de spanningen op de
knooppunten zich bevinden. Op de verste knooppunten in het net bevinden de spanningen zich tussen de 224 en
238 V.
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Door met de rechtermuisknop op een component te klikken, verschijnt detailinformatie over de resultaten voor die
component, bijvoorbeeld voor de kabel tussen het laagspanningsknooppunt "LS"  van de transformator en
knooppunt "A1" . Hierin is te zien dat de stroom door de kabel tussen 22 en 39 A ligt.

De volgende stap is het uitvoeren van een aanrakingsveiligheidberekening .

2.6 Berekenen van de aanrakingsveiligheid

Alvorens een aanrakingsveiligheidberekening te maken, moeten de opties worden gecontroleerd. De opties zijn
beschikbaar via Bestand | Opties en vervolgens tabblad Berekening , Aanraking sveilig heid, Alg emeen. In dit
voorbeeld wordt uitgegaan van de onderstaande opties:

· Fase-aardsluiting in fase L1, met een boogweerstand van 0 Ohm

· De aanraakwijze is: twee handen en twee voeten

· De schoeiselweerstand is 1000 Ohm

· De curve die het verband aangeeft tussen de aanraakspanning en de lichaamsweerstand is de 5%-curve (5% van
de personen heeft een kleinere lichaamsweerstand dan aangegeven)

· De stroom-tijd-gevarencurve is Uf <6 6V of t < 5s
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Vul de smeltveiligheidtypen aan het begin van beide richtingen in. Klik met de rechtermuisknop op de gestippelde
smeltveiligheid.
Het smeltveiligheidformulier verschijnt. Kies vervolgens bij Type een type uit de lijst, bijvoorbeeld "Voorbeeld 125
A". De karakteristiek wordt zichtbaar. Verlaat het formulier met OK.
Doe dit ook voor de andere richting.
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Vervolgens wordt op het verste knooppunt "Eindknooppunt"  een huisaansluiting gemodelleerd, in dit voorbeeld

gevoed door 10 meter 16 mm2 kabel en gezekerd met een 35 A zekering. Selecteer daartoe het knooppunt
"Eindknooppunt" , klik met de rechtermuisknop in het werkvlak en kies Aansluiting . De aansluiting is volgens het

TN-stelsel, waarbij de aarding door het elektriciteitsbedrijf wordt verzorgd. Deze wordt bewerkstelligd door de
schakelaars door middel van de checkboxen in te stellen zoals hieronder aangegeven.

De aansluiting is in het netdiagram aangegeven met onderstaand symbool.

De berekening van de aanrakingsveiligheid wordt gestart door de aansluiting te selecteren en in het hoofdmenu
te kiezen: Berekenen | Aanraking sveilig heid. Vink in het instellingenformulier niets aan. 
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Het resultaat is zichtbaar in het netdiagram. De betekenis van de uitvoerparameters is:

· Ifout: kortsluitstroom

· Ufout: spanning op nul (N) en aardscherm (PE) tijdens de kortsluiting

· tmax / tuit: maximaal toegestane en berekende duur van de kortsluiting in de meest kritieke situatie

· tvrij: berekende afschakelduur van de kortsluiting

· (v): vóór de meterkast en de lokale 35 A smeltveiligheid

· (a): achter de meterkast en de lokale 35 A smeltveiligheid

Door met de rechtermuisknop op de aansluiting te klikken, kunnen de resultaten in het detailoverzicht worden
bekeken.

Deze “Getting Started” is een hele summiere inleiding tot het gebruik van Gaia, maar vanaf dit punt is de
gebruiker klaar voor ontdekking van alle functies van Gaia.
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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.
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De presentatie-eigenschappen van geselecteerde objecten kunnen ook collectief gewijzigd worden via het menu:
Start | Presentatie. Er zijn functies voor: kleur, g rootte, dikte, tekstg rootte, tekstkleur, tekststijl en
tekstzichtbaarheid. Zie ook: Presentatie van objecten .

Fase, Nul, Aarde en Hulp
Bij laagspanningsnetten is het belangrijk om naast de fasen ook te weten hoe het nulnet, het aardnet en het
hulpadernet geschakeld is. Met Beeld | View | L, N, PE, h wordt het betreffende net weergegeven. Objecten waar
geen fase-, nul-, aard- of hulpgeleider is, worden gestippeld weergegeven. Een koppeling tussen nul en aarde op
een knooppunt of in een aansluiting, zonder aansluiting van aardelektrode, wordt met een symbool (omgekeerde
T) weergegeven in de N-view. Bij aansluiting van aardelektrode, wordt het bekende aardsymbool getoond.

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

Takken
Takken zijn 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

· asynchrone generator

· asynchrone motor

· belasting

· PV

· condensator

· nulpuntstransformator

· aansluiting

· 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

· meetveld

Symbolen
De volgende symbolen worden voor de componenten toegepast.
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1 knooppunt
2 kabel zonder belasting
3 kabel met belasting
4 transformator
5 netvoeding (V)
6 synchrone generator (G)
7 asynchrone generator (A)
8 asynchrone motor (M)
9 belasting
10 aansluiting
11 vermogenschakelaar
12 smeltveiligheid
13 open schakelaar
14 tekst
15 smoorspoel
16 condensator
18 nulpuntstransformator
19 meetveld
20 lastschakelaar
21 PV
22 kader
23 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.

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.
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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.

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.



57

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 distributienetwerk dat op drie bladen is afgebeeld:

· MS-net

· LS-net 1

· LS-net 2

Het MS-net bevat het voedende net, de distributietransformator en de LS-verdeler. De achterliggende twee LS-
richtingen zijn ieder op een eigen blad weergegeven. Het knooppunt "LS verdeler" is op ieder blad weergegeven.
Op het eerste blad is het verbonden met de distributietransformator en op de andere bladen is het verbonden met
de LS-richtingen.

Blad "MS-net"
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Blad "LS-net 1"

Blad "LS-net 2"

3.1.4 Beeld

ALGEMEEN

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

· zoomfuncties

· aangepaste weergave

· edit-mode en result-mode

· bekijken van fase-, nul-, PE- en hulpadersysteem (L, N, PE, h)

· 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
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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).

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.
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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 Gaia 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

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

Eigen : de objecteigen presentatiekleur
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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 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

Het is mogelijk de weergave van aansluitingen 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 geleiders, in de vorm van schuine
streepjes.

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

TIJD
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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.

BEKIJKEN VAN FASE-, NUL-, PE- EN HULPADERSYSTEEM (L, N, PE, H)

Bij laagspanningsnetten is het belangrijk om naast de fasen ook te weten hoe het nulnet en het aardnet
geschakeld is. Met Beeld | View | L, Beeld | View | N, Beeld | View | PE en Beeld | View | h wordt het
betreffende net weergegeven. Objecten waar geen fase-, nul-, aard- of hulpgeleider is, worden gestippeld
weergegeven. Een koppeling tussen nul en aarde op een knooppunt of in een aansluiting, zonder aansluiting van
aardelektrode, wordt met een symbool (omgekeerde T) weergegeven in de N-view. Bij een aardelektrode wordt het
bekende aardsymbool getoond.

VIEWS

Laag spanning
Met Beeld | View | Laag spanning  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 

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 MS-net met de netvoeding, de MS/LS-transformator en de LS-rail

· De LS-richting met de knooppunten A1 t/m A4

· De LS-richting met de knooppunten B1 t/m B3, B2a en End node

Voorbeeld van een net met 3 groepen
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3.1.7 Richting

Een richting is:

· een tracé  vanaf een knooppunt aan een netvoeding via een kabel of

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

Onderstaand net bevat:

· één LS-richting vanaf de MS/LS-transformator met knooppunten A1 t/m A4

· één LS-richting vanaf de MS/LS-transformator met knooppunten B1 t/m B3, B2a en End node

Voorbeeld van een net met 2 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 MS-net

· MS/LS-transformator met LS-net

Voorbeeld van een net met 2 gebieden
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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 Gaia 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 Gaia gebruik van het typenbestand Types.xlsx in de map waar Gaia geïnstalleerd is, bijvoorbeeld

C:\Program files (x86)\Gaia . 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.

Na het wijzigen van de bestandslokatie(s) wordt gevraagd of de componenttypenbestanden opnieuw moeten
worden ingelezen, zodat de gegevens direct beschikbaar zijn voor gebruik.
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Zie:

· Type

· Alias

3.2.1 Type

Gaia kent de volgende objecttypen:

Werkbladnaam in Types.xlsx Objecttype Toeg epast in object
Cable Kabeltypen Kabel en aansluiting
Trafo Transformatortypen Transformator
Specialtrafo Speciale transformatortypen Speciale transformator
Coil Smoorspoeltypen Smoorspoel
Sg Synchrone generatortypen Synchrone generator
Asg Asynchrone generatortypen Asynchrone generator
Asm Asynchrone motortypen Asynchrone motor
Zigzag Nulpuntstransformatortypen Nulpuntstransformator
Fuse Smeltveiligheidtypen Smeltveiligheid, kabel en aansluiting
Switch Lastschakelaartypen Lastschakelaar
Breaker Vermogenschakelaartypen Vermogenschakelaar
Current Stroombeveiligingtypen Vermogenschakelaar, kabel en

aansluiting
Voltage Spanningsbeveiligingtypen Vermogenschakelaar
GM GM-typen Kabel en aansluiting
PL Lamptypen Kabel en aansluiting
Vt Spanningsmeettransformatortypen Meetveld
Ct Stroommeettransformatortypen Meetveld
Profile Belastings- en opwekkingsprofieltypen Profiel
Harmonic Harmonische brontypen Motor, belasting, aansluiting, accu en PV
Harmonic norm Harmonische norm- of richtlijntypen
Lineconductor Geleidertypen van bovengrondse lijnen
Efficiency Rendementtypen Accu, PV en aansluiting

Gaia 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 Gaia 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
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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 .

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 en smeltveiligheidtypen.
Een aliastabel bestaat altijd uit twee kolommen: de aliasnaam ('alias') en de nieuwe naam ('name'). De vier
aliastabellen kunnen worden opgenomen in Types.xlsx, werkbladen 'Cable alias', 'Trafo alias, 'Coil 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.

97

64

66

87

67

67

108



67

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 Gaia 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.
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. 
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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 

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
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 Profiel  worden alle
elementen met het gekozen profiel geselecteerd.
Bij knooppunten kunnen ook alle knooppunten met een gekozen spanningsniveau geselecteerd worden.
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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.
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:
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· takken waarin één of meer schakelaars geopend zijn

· objecten met een dubbel ID

· meetvelden met een P-meting

· knooppunten, aansluitingen en transformatoren met een nul-aarde-koppeling

· knooppunten, aansluitingen en transformatoren met een aardelektrode

· knooppunten, aansluitingen en kabels met een koppeling tussen de hoofdgeleiders en hulpgeleiders

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.
Het eilandalgoritme werkt volgens een negenlijnig graafsysteem, dus gebaseerd op alle geleiders.

Maas
Met Start | Selecteren | Maas of Ctrl+M worden maastakken geselecteerd. Maastakken kunnen uit bedrijf
worden genomen zonder dat er knooppunten in eiland raken.
Het maasalgoritme werkt volgens een éénlijnig graafsysteem, gebaseerd op de hoofdgeleiders.

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.

· 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

· Selecteer de te gebruiken geleiders.
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.
Het tracé-algoritme werkt volgens een negenlijnig graafsysteem, dus gebaseerd op alle geleiders.

Route
De kortste route (kleinste aantal takken) tussen twee geselecteerde knooppunten/elementen wordt geselecteerd
met Start | Selecteren | Route of Ctrl+R.
Het route-algoritme werkt volgens een éénlijnig graafsysteem, gebaseerd op de hoofdgeleiders.

Voeding sroute
De korste route (kleinste aantal takken) tussen het geselecteerde knooppunt/element en een netvoeding wordt
geselecteerd met Start | Selecteren | Voeding  | Voeding sroute.
Het voedingsroute-algoritme werkt volgens een éénlijnig graafsysteem, gebaseerd op de hoofdgeleiders.

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.
Het groepalgoritme werkt volgens een éénlijnig graafsysteem, gebaseerd op de hoofdgeleiders.

Richting
Met Start | Selecteren | Richting  wordt de hele richting  van een of meerdere geselecteerde objecten
geselecteerd.
Het richtingalgoritme werkt volgens een éénlijnig graafsysteem, gebaseerd op de hoofdgeleiders.
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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.
Het voedingsgebiedalgoritme werkt volgens een éénlijnig graafsysteem, gebaseerd op de hoofdgeleiders.

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. 
Er is een Wizard om de gebruiker te assisteren bij het invoeren van radiale laagspanningsnetten.

3.5.1 Wizard

Met de wizard is het mogelijk om snel een nieuw netwerk te maken.
Dit gaat als volgt:

· Kies Bestand | Nieuw.

· Vul de basisgegevens in.

· Ga met Volg ende door de richtingen heen en vul kabelgegevens en belastinggevens in.

· Kies Voltooien.

Het nieuwe netwerk wordt aangemaakt en getekend.
Alleen kabels met een lengte groter dan 0 worden aangemaakt.

Om het invullen van de basisgegevens in de wizard te vereenvoudigen kunnen in de opties defaults voor enkele
gegevens worden ingevuld. Dit is in de Opties, bij Netwerk, Wizarddefaults.

Soort netwerk: Belasting
Het net dat kan worden ontworpen bevat richtingen en aftakkingen op alle knooppunten. De belastingen zijn GM-
belastingen. Na voltooien van de Wizard kunnen ook andere belastingen worden aangebracht.
De toegepaste kabeltypen met hun lengten en de toegepaste GM-typen met hun aantallen en aansluiting moeten
worden opgegeven.

Soort netwerk: Openbare verlichting
Het net dat kan worden ontworpen bevat richtingen zonder aftakkingen. De belastingen zijn OV-belastingen. Na
voltooien van de Wizard kunnen ook andere belastingen worden aangebracht.



72

De toegepaste kabeltypen met hun lengten en de toegepaste OV-typen met hun aantallen en aansluiting moeten
worden opgegeven. 

3.5.2 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.
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MENU

Toevoegen van een knooppunt:

· klik met de linkermuisknop op de gewenste locatie

· kies Invoeg en | Knooppunt | Knooppunt.

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 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.

3.5.3 Plaatsen

TOEVOEGEN VAN GRAFISCHE INFORMATIE

Een Gaia-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.
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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. Gaia 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.

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
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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.

3.5.4 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.

Gaia-klembord
Het netdeel als datastructuur wordt op het Gaia-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 (Gaia.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.

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.

Gaia-klembord
Tijdens de Gaia-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.
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Bij het plakken worden componenten als geheel toegevoegd.

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

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

· de twee 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.

3.5.5 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.

Zie: Meervoudige objectpresentatie .

3.5.6 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.

57
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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 Gaia 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. 

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 

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
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· 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, 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.

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 Beveiligingen standaardiseren

Hiermee wordt het type smeltveiligheid of stroombeveiliging veranderd in het voorkeurstype dat hoort bij het type
van het object waar de smeltveiligheid of vermogenschakelaar in zit.
De voorkeurstypen kunnen worden gedefinieerd in de Opties, bij Netwerk, Objectdefaults, Beveilig ing .

Selecteer de gewenste smeltveiligheden en vermogenschakelaars. Standaardiseerbaar moet zijn aangevinkt bij
deze beveiligingen.
Kies Start | Bewerken | Speciaal | Beveilig ing en standaardiseren.
Er verschijnt een lijst met smeltveiligheden en vermogenschakelaars en hun actuele en nieuwe type.
Deselecteer eventueel rijen.
Verlaat het formulier met OK.
Na afloop zijn alleen de gewijzigde componenten geselecteerd.

3.6.5 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
·netvoeding en
·smeltveilig heden
·profielen
·kaders
·aansluiting en
·productie-installatie-reg ister (werkblad: PIR)



79

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> =.

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
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Kabels

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
 Type Type Type van de kabel (uitsluitend samen met lengte)
 Lengte Lengte Lengte van de kabel (uitsluitend samen met type)
 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
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Notitie Notitie

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.

Kaders

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
Verander-items

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

Netvoeding en
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Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van de netvoeding
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van het knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID Identificatie van het knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Umin Umin Minimum spanning
 Umax Umax Maximum spanning
 Sk"nom Sk"nom Nominaal kortsluitvermogen (MVA)
 Ik"nom Ik"nom Nominale kortsluitstroom (kA)

Aansluiting en

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van de aansluiting
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van het knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID Identificatie van het knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Fasen Fasen Aangesloten op fase (0,1,2,3,4)
 Belasting.P1 Belasting, P, L1-N of L-N Reëele belasting tussen L1 en N of tussen L en N, in kW
 Belasting.P2 Belasting, P, L2-N Reëele belasting tussen L2 en N, in kW
 Belasting.P3 Belasting, P, L3-N Reëele belasting tussen L3 en N, in kW
 Belasting.Cos Belasting, Cosinus phi Cosinus phi van belasting tussen L en N (zetten na reële belasting)
 Opwekking.P1 Opwekking, P, L1-N of L-N Reëele opwekking tussen L1 en N of tussen L en N, in kW
 Opwekking.P2 Opwekking, P, L2-N Reëele opwekking tussen L2 en N, in kW
 Opwekking.P3 Opwekking, P, L3-N Reëele opwekking tussen L3 en N, in kW
 Opwekking.Cos Opwekking, Cosinus phi Cosinus phi van opwekking tussen L en N (zetten na reële opwekking)
 Opwekking.Profiel Profiel van de opwekking Profielnaam van de opwekking
 PV.Pnom+ Pnom van het PV-paneel Vermogen van het volgende PV-paneel in kW
 PV.Pnom1 Pnom van het PV-paneel Vermogen van het eerste PV-paneel in kW
 PV.Pnom2 Pnom van het PV-paneel Vermogen van het tweede PV-paneel in kW
 PV.Pnom3 Pnom van het PV-paneel Vermogen van het derde PV-paneel in kW
 PV.Pnom+* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het volgende PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Pnom1* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het eerste PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Pnom2* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het tweede PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Pnom3* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het derde PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Profiel Profiel van de PV Profielnaam van de PV
 Laadpunt.P P van het laadpunt Vermogen van het laadpunt in kW
 Laadpunt.Profiel Profiel van het laadpunt Profielnaam van het laadpunt
 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
 Kleur Kleur Kleur van de presentatie(s); 0 tot 14

Productie-installatie-reg ister

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $EAN EAN Naam van de aansluiting of bijzonderheid 'EAN'
Verander-items

 Status  Status Alleen 'aangemeld' wordt behandeld
 Produkttype  Produkttype Alleen 'elektriciteit' wordt behandeld
 Type installatie  Type installatie Alleen 'zonnepanelen', 'wind', 'terugwin' en 'warmtekracht'

worden behandeld
 Vermogen  Vermogen Het vermogen van de PV resp. windmolen resp. opwekking
 Vermogenstype  Vermogenstype Alleen 'kW' en 'kWp' worden behandeld
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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

3.6.6 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:

· 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
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3.6.7 Splitsen

De functie Splitsen maakt het mogelijk een knooppunt of kabel in twee delen te splitsen. 

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.

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

3.6.8 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.

3.6.9 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.

3.6.10 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.
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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.

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.
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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.

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 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.
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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 Gaia-rapport is standaard aanwezig.

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

· 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 Gaia)
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· Google Earth

· Kaart

· Excel

Lintgroep Definities:

· Type-viewer

· Views

· Rapporten

· Optiesbestand

Lintgroep Tools:

· Fasekleuren en -volgorde

· Kabelbelastbaarheid

·

· Zonnepaneel

· GM-typegenerator

· Lintgroep Macro:

· Macro-editor

3.10.1 Vergelijken van netwerken

Extra | Verg elijken | Verg elijken met netwerk.
Via dit menu-item kunnen twee netwerken, die beide in Gaia 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 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 Gaia 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.

· Belastinggroeien en profielen worden zonder beperking overgenomen.

Na afloop zijn de overgenomen objecten geselecteerd.
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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.

· 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.
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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

· 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. 
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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
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
·netvoeding en
·smeltveilig heden
·profielen
·kaders
·aansluiting en
·productie-installatie-reg ister (werkblad: PIR)
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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> =.

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
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Kabels

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
 Type Type Type van de kabel (uitsluitend samen met lengte)
 Lengte Lengte Lengte van de kabel (uitsluitend samen met type)
 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
 Revisiedatum Revisiedatum Revisiedatum
 Notitie Notitie

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.

Kaders

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam
Verander-items

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

Netvoeding en
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Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van de netvoeding
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van het knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID Identificatie van het knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Umin Umin Minimum spanning
 Umax Umax Maximum spanning
 Sk"nom Sk"nom Nominaal kortsluitvermogen (MVA)
 Ik"nom Ik"nom Nominale kortsluitstroom (kA)

Aansluiting en

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $Naam Naam Naam van de aansluiting
 $Knooppunt.Naam Knooppuntnaam Naam van het knooppunt
 $Knooppunt.ID KnooppuntID Identificatie van het knooppunt

Verander-items
 Naam Naam Naam
 Fasen Fasen Aangesloten op fase (0,1,2,3,4)
 Belasting.P1 Belasting, P, L1-N of L-N Reëele belasting tussen L1 en N of tussen L en N, in kW
 Belasting.P2 Belasting, P, L2-N Reëele belasting tussen L2 en N, in kW
 Belasting.P3 Belasting, P, L3-N Reëele belasting tussen L3 en N, in kW
 Belasting.Cos Belasting, Cosinus phi Cosinus phi van belasting tussen L en N (zetten na reële belasting)
 Opwekking.P1 Opwekking, P, L1-N of L-N Reëele opwekking tussen L1 en N of tussen L en N, in kW
 Opwekking.P2 Opwekking, P, L2-N Reëele opwekking tussen L2 en N, in kW
 Opwekking.P3 Opwekking, P, L3-N Reëele opwekking tussen L3 en N, in kW
 Opwekking.Cos Opwekking, Cosinus phi Cosinus phi van opwekking tussen L en N (zetten na reële opwekking)
 Opwekking.Profiel Profiel van de opwekking Profielnaam van de opwekking
 PV.Pnom+ Pnom van het PV-paneel Vermogen van het volgende PV-paneel in kW
 PV.Pnom1 Pnom van het PV-paneel Vermogen van het eerste PV-paneel in kW
 PV.Pnom2 Pnom van het PV-paneel Vermogen van het tweede PV-paneel in kW
 PV.Pnom3 Pnom van het PV-paneel Vermogen van het derde PV-paneel in kW
 PV.Pnom+* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het volgende PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Pnom1* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het eerste PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Pnom2* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het tweede PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Pnom3* Pnom van het PV-paneel Vermogen van het derde PV-paneel in kW; 900 uur keer dit vermogen

wordt bij jaarverbruik[1] van de aanwezige SA-belasting opgeteld
 PV.Profiel Profiel van de PV Profielnaam van de PV
 Laadpunt.P P van het laadpunt Vermogen van het laadpunt in kW
 Laadpunt.Profiel Profiel van het laadpunt Profielnaam van het laadpunt
 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
 Kleur Kleur Kleur van de presentatie(s); 0 tot 14

Productie-installatie-reg ister

Header Parameter Omschrijving
Zoek-items

 $EAN EAN Naam van de aansluiting of bijzonderheid 'EAN'
Verander-items

 Status  Status Alleen 'aangemeld' wordt behandeld
 Produkttype  Produkttype Alleen 'elektriciteit' wordt behandeld
 Type installatie  Type installatie Alleen 'zonnepanelen', 'wind', 'terugwin' en 'warmtekracht'

worden behandeld
 Vermogen  Vermogen Het vermogen van de PV resp. windmolen resp. opwekking
 Vermogenstype  Vermogenstype Alleen 'kW' en 'kWp' worden behandeld



95

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

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 Gaia) 
· 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 78
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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:

Voorbeeld van uitvoer naar Google Earth:
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Zie ook: Opties, Geografie .

3.10.8 Geografische export

De geografische en schematische gegevens van knooppunten, kabels, aansluitingen 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 Gaia is gewijzigd, terwijl Gaia 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".

117
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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 GaiaViews.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.

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. 

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 GaiaReports.ini bewaard. Het Gaia-rapport is standaard aanwezig. U kunt zelf onbeperkt
eigen rapporten definiëren. Een rapport kan worden gegenereerd met Bestand | Afdrukken | Rapporteren. Zie
Afdrukken en rapporteren .

64
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87
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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 Gaia_<naam>.ini.

Het is mogelijk om opties op bedrijfsniveau vast te leggen. Dat houdt in dat deze opties iedere keer bij het
opstarten van Gaia op hun voorgeschreven waarden worden geïnitialiseerd. De voorgeschreven opties worden in
het opties-formulier onderstreept weergegeven. De voorgeschreven opties worden bewaard in het bestand
Gaia.set.

Het is overigens wel mogelijk om tijdens een sessie de voorgeschreven opties te wijzigen, maar iedere keer dat
Gaia wordt opgestart, worden de gewijzigde opties overschreven met de voorgeschreven waarden.

De eenvoudigste manier om de voorgeschreven waarden van de opties vast te leggen is door in het bestand
Gaia.ini te kopieren naar het bestand Gaia.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 Gaia*.ini, het desktopbestand Gaia.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 Gaia.exe vanuit de verkenner wordt gestart.
Bij het opstarten van Gaia door een netwerkbestand in de verkenner te openen, is de locatie van de startmap
dubieus. Dit wordt verholpen indien naast de executable een bestandje Gaia.cfg wordt geplaatst met de volgende
inhoud:

[Directories]
Start=<startmap>

Setmap

Het voorgeschreven-optiesbestand Gaia*.set wordt normaal uit de map van de executable gelezen. Deze plaats
kan echter gewijzigd worden als naast de executable het bestandje Gaia.cfg wordt geplaatst/aangevuld met de
volgende inhoud:

[Directories]
Set=<setmap>
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3.10.13 Opties

De netwerkeditor, berekeningen en andere functies van Gaia 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.

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:
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· 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.

Het resultaat kan worden verwerkt bij de specifieke kabels, bij Belastbaarheidsfactor.

3.10.16 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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3.10.17 Macro

Gaia 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 Gaia voorzien van een
programmeertaal: een macrotaal. Extra | Macro | Editor start de macro-editor.
Zie Macro's  en Macro-editor .

3.10.18 GM-typegenerator

Tot kort bestond de belasting op laagspanningsnetten vooral uit gloeilampen, wasmachines, drogers en
koelkasten. Tegenwoordig is de basisbelasting veranderd door ledverlichting, vaatwasmachines, computers en is
er een opkomst te zien in apparaten zoals warmtepompen, zonnepanelen en opladers van elektrische auto's. De
onzekerheid van de belasting van aansluitingen begint toe te nemen, door deze apparaten. Daarom is de oude
Strand-Axelsson-methode, die werkt met één normaalverdeling, toe aan verandering.  Met behulp van GM-types
kunnen de belastingen nauwkeuriger worden bepaald.

Gaia heeft standaard al een aantal GM-types die gebruikt kunnen worden, maar er is ook de mogelijkheid om de
types zelf aan te maken. De GM-belastingtypegenerator is de tool die daarvoor gebruikt kan worden. De GM-types
vormen de kansverdelingen die als invoer dienen voor de netberekeningen. Deze GM-types zijn Gaussian Mixture
modellen die bestaan uit vier normaalverdelingen.

Er kunnen GM-types gemaakt worden van apparaten en van basisbelastingen. Basisbelastingen zijn de
verzameling van apparaten op één aansluiting. Met behulp van disaggregratie kunnen apparaten die relatief veel
elektriciteit gebruiken/opwekken worden weggefilterd, om een basisbelasting te creëren waaraan de meeste
aansluitingen voldoen. De gebruiker kan zelf GM-types van specifieke apparaten aanmaken en toevoegen aan de
aansluitingen. Deze apparaten kunnen worden gestapeld op de basisbelasting, om zo het volledige gebruik van
aansluitingen te bepalen.

Start de typegenerator met Extra | Definities | GM-typeg enerator.

199 199
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GM-type aanmaken

Druk Selecteren om het databestand te selecteren waarvan het GM-type gemaakt moet worden.

Voor het aanmaken van een GM-type is een databestand nodig. De GM-belastingtypegenerator ondersteunt tekst-
databestanden. In dit tekstbestand wordt per regel eerst het tijdstip aangegeven, waarna de gemeten vermogens
volgen. De waarden worden gescheiden met een tab of een puntkomma. Het decimaalteken van de getallen kan
een komma of een punt zijn. Het is belangrijk dat het databestand volledig is. Een complete dataset bevat slimme
meterdata van elektrische vermogens over elk kwartier van het hele jaar, waarbij ook het liefst zoveel mogelijk
gemeten vermogens per tijdstip. Elke aparte kolom bevat de gegevens over één specifieke meter. De
typegenerator ondersteunt alleen positieve vermogens die uitgedrukt worden in kilowatt. Dit is een voorbeeld van
de indeling van het tekstbestand:
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Per regel geldt de volgende notering: 
D-M-YYYY HH:MM:SS vermog en_meter_1 vermog en_meter_2 vermog en_meter_3 ………

De kwaliteit van de GM-types is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het databestand. Een paar voorbeelden van
handelingen die een negatieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van de GM-types zijn: het onjuist categoriseren
van de gegevens, erg weinig gemeten vermogens per tijdstip gebruiken en verschillende eenheden hanteren.

Bij het groepje Invoer zijn verschillende opties te zien. Elk van deze opties heeft invloed op de rekenmethode.
Hieronder worden de opties uitgelegd:

Apparaat
Als de optie Apparaat is aangevinkt dan wordt de uitkomst van de berekening uitgedrukt in een percentage. De
gebruiker kan per apparaat zelf het vermogen aangeven. Als deze optie niet is aangevinkt dan wordt de
basisbelasting berekend. GM-types hanteren voor apparaten één normaalverdeling in plaats van vier bij de
basisbelasting. 

Werkdag/weekend
Als de optie Werkdag /weekend is aangevinkt dan worden de gegevens uit het databestand opgesplitst in
werkdagen en weekenddagen. Vervolgens worden parameters opgesteld van twee aparte kansverdelingen om
onderscheid te maken tussen werkdaggebruik en weekendgebruik.

Trend verwijderen  (alleen voor apparaten)
Als de optie Trend verwijderen is aangevinkt dan worden terugkerende patronen uit de data verwijderd, om zo
een reëel gemiddelde te bepalen. Met behulp van de optie Trend verwijderen kan er onderscheid worden
gemaakt tussen de opwekking/belasting in bepaalde periodes van het jaar. Normaal staat het gemiddelde van de
normaalverdeling vast, alleen de hoogte van de verdeling varieert. Wanneer Trend verwijderen is gekozen dan
kan het gemiddelde van normaalverdeling ook veranderen. Deze optie wordt gebruikt bijvoorbeeld bij
zonnepanelen.

Correlatie  (alleen voor apparaten)
Correlatie wordt op dit moment niet berekend door de GM-belastingtypegenerator. Correlatie wordt toegepast op
apparaten die een vergelijkbaar patroon in elektriciteitsgebruik vertonen. De correlatie van het GM-type kan de
gebruiker (vooralsnog) zelf aangeven in het typebestand. Bij zonnepanelen wordt een correlatie van één
aangeraden.

Als het databestand is ingevoerd en de opties geselecteerd zijn, kunt u klikken op de knop Berekenen. Het
berekenen van GM-types kan lang duren afhankelijk van de grootte van de dataset.

GM-type aflezen en opslaan

Nadat het GM-type is berekend, kunt u de gegevens aflezen en opslaan.
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Nadat de berekening is uitgevoerd, kunt u de tijdsfactoren, maandfactoren, gemiddeldes en standaarddeviaties
aflezen. Deze gegevens vormen samen de parameters van de normaalverdelingen waaruit de GM-types zijn
opgebouwd. Ook is er de mogelijkheid om het GM-type visueel weer te geven door op de knop Plotten te klikken.
Het volgende venster verschijnt:

Het GM-type kan worden weergegeven tijdens de belastingpiek, opwekkingspiek en er kan een combinatie van
beide worden weergegeven met de keuze Combinatie. De plotfunctionaliteit geeft een vereenvoudigde afbeelding
weer van het GM-type, om inzicht te geven in de vorm van het GM-type.

Nadat het GM-type is berekend komt er een tekstveld tevoorschijn. Hier kunt u de naam van het GM-type invullen.
Vervolgens kunt u het GM-type opslaan door op de knop Kopiëren te drukken. De gegevens worden dan
gekopieerd naar het klembord van de computer. U kunt zelf het gekopieerde GM-type in het typenbestand
(Types.xlsx) plakken.

GM-type controleren

De GM-types kunnen worden gecontroleerd op correctheid. Dit gebeurt door de GM-types te vergeleken met het
databestand. Hierbij worden samples die gegenereerd zijn uit het GM-type en de gegevens uit het databestand
gebruikt. Het kan voorkomen dat het uitgerekende GM-type afwijkt van de dataset. Dit ligt meestal aan de
kwaliteit van het databestand zelf, als er bijvoorbeeld te weinig metingen per tijdstip zijn aangegeven. Door op de
knop Controleren te klikken verschijnt de volgende venster:
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Als de optie Werkdag  of Weekend is geselecteerd bij het berekenen, dan worden de gegevens van werkdagen en
weekenden apart weergegeven.

Als 95e-percentielwaarde is gekozen, dan kunnen de 95e-percentielwaardes door het jaar afgelezen worden.
Deze worden toegepast bij de netberekeningen. Het is dan ook belangrijk dat de waardes van de dataset goed
overeenkomen met de waardes van de samples uit het GM-type.

Als Gemiddelde is gekozen, dan kunnen de gemiddeldes door het jaar afgelezen worden. Hoe dichter deze bij
elkaar liggen hoe beter de benadering is. 

Als Fit is gekozen, dan kunnen de fit scores door het jaar afgelezen worden. De fit geeft de overlapping aan
tussen de dataset en het GM-type. De fit kan maximaal één zijn. Hoe hoger de fit, hoe beter de overlapping. De fit
is de mate waarin de vorm van de verdeling met het databestand overeenkomt. Dat de fit niet precies gelijk is aan
één is te verwachten. De samples van de GM-types worden namelijk op een stochastische wijze gegenereerd en de
kans dat de getallenreeksen precies overeenkomen met elkaar is dus vrij klein.

Als Overzicht is gekozen, dan kunnen de 95e-percentielwaarde, het gemiddelde en de fit worden afgelezen tijdens
de belastingspiek en de opwekkingspiek. De belangrijkste maatstaf is de 95e-percentielwaarde bij de
belastingspiek en opwekkingspiek. Het is van belang dat de 95e-percentielwaarden van het GM-type en het
databestand dichtbij elkaar liggen. Deze getallen dienen namelijk als invoer voor de netberekeningen. De fit en het
gemiddelde zijn voor de netberekeningen minder relevant en zeggen vooral iets over de nauwkeurigheid van de
totale benadering. 

3.11 Gaiaconv

Om gebruik te kunnen maken van netwerkgegevens afkomstig van andere systemen, zoals geografische
informatiesystemen, kan Phase to Phase het programma Gaiaconv daarvoor op maat maken. Dit programma
kan netwerkdata in een bepaald formaat converteren naar Gaia-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 Gaia om.
Het formaat van een netwerkbestand is beschreven in een document dat downloadbaar is in
www.phasetophase.nl/downloads.

http://www.phasetophase.nl/downloads
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Behalve deze conversiefuncties bevat Gaiaconv ook een aantal functies die aan Gaia gerelateerd zijn, maar zo
specifiek of ad-hoc, dat ze niet in Gaia opgenomen zijn.
Gaiaconv kan daartoe Gaia-netwerkbestanden in het geheugen inlezen, bewerkingen uitvoeren en weer opslaan
als netwerkbestanden.
De laatste versie van Gaiaconv is downloadbaar in www.phasetophase.nl/downloads.

http://www.phasetophase.nl/downloads
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4 Opties

De netwerkeditor, berekeningen en andere functies van Gaia 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 Gaia 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. Gaia gaat meteen over in de gekozen taal. Bij keuze voor 'nationaal'
wordt de taal bepaald door een Windows-instelling.
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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 Gaia 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.~gnf , 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 Gaia 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

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 of items kan worden
ingesteld:

· Bijzonderheden

· Notitie

· Selectie

· Profiel

· Hulpsysteem

·

De keuzemogelijkheden zijn:

· nooit

· als toegepast
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· altijd

Bij ‘als toegepast’ wordt het tabblad of item alleen getoond als er al iets is ingevuld.

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).

Kleuren in formulier
De schematische tekeningen in componentinvoerformulieren hebben speciale kleuren voor de fasen-, nul-, aard-
en hulpgeleiders. Deze kleuren kunnen hier gedefinieerd worden.

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. 

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, 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.
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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.

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.
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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 Gaia periodiek aangemaakte backup-netwerkbestanden. 

Archiefbestanden
De map van de door Gaia opgeslagen netwerkbestanden met Bestand, Verzenden, Naar archief.

Dossierbestanden
De map van de door Gaia opgeslagen netwerkbestanden met Bestand, Verzenden, Naar dossier.

Bedrijfsinfobestand
RTF-bestand waarin de Gaia-beheerder mededelingen doet.

Type-afbeelding bestanden
Map voor afbeeldingen van OV-typen. 

Info
Ter informatie de locaties van het programma, het optiesbestand en het Helpbestand.

4.3 Opties, Netwerk

OBJECTCONFIGURATIES

Voor knooppunten en aansluitingen kunnen specifieke schakelingen worden gedefinieerd: koppelingen nul-PE,
koppeling PE-aarde en de aardverspreidingsweerstand. Voor aansluitingen kunnen ook de aansluitkabel en de
beveiliging worden gedefinieerd.
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OBJECTDEFAULTS

Voor een aantal objecten kunnen default-instellingen worden ingevoerd. Elk nieuw object in het netwerk neemt
deze instellingen over. Een wijziging in deze opties heeft geen invloed op bestaande netwerken. Er kunnen default-
instellingen gedefinieerd worden voor:

· Knooppunt: naam van de aardingsconfiguratie

· Kabel: kabeltype

· Transformator: koppelingen tussen de nul- en aardgeleiders en de aarding; de instelling is onafhankelijk van
het type transformator

· Netvoeding: kortsluitvermogen en spanningsgrenzen

· Belasting: cosinus phi

· Aansluiting: eenfase of driefasen

· Beveiliging: voor takken en elementen welk beveiligingtype bij voorkeur voor welk type wordt ingezet

· Groei en profiel: voor belastingtypen welke groei en profielen worden toegepast

STANDAARDTRENDS

Een of meerdere profielen en groeien, die bij het creëren van een nieuw netwerk automatisch worden toegevoegd.

WIZARDDEFAULTS

De Wizard maakt het mogelijk snel en eenvoudig een net in zijn hoofdstructuur op te zetten. Deze functie maakt
gebruik van deze instellingen, die als voorkeurswaarden bij het aanmaken van de netten worden gebruikt.

Standaard middenspanning

·Unom,ff : voorkeurswaarde voor de nominale gekoppelde spanning van de MS-netvoeding.

·Netvoeding : Sk"nom: voorkeurswaarde voor het nominale kortsluitvermogen van de netvoeding.

Standaardtransformator

·Type : Voorkeurstransformatortype.

·Trapstand : Voorkeurstrapstand van de distributietransformator.

Standaard laag spanning

·Unom,fn : voorkeurswaarde voor de nominale fasespanning van het LS-net.

·Knooppuntconfig uratie : voorkeursaardingsconfiguratie van een knooppunt, te kiezen uit de ingevoerde
configuraties bij objectconfiguraties.

·Kabeltype : voorkeurskabeltype.

·Belasting type : voorkeurstype van de belasting.

·Fasen : voorkeursaansluitconfiguratie van de aansluiting.

4.4 Opties, Berekening

Alg emeen

Warmteweerstand
Warmteweerstand van de bodem voor het vaststellen van de maximale stroombelastbaarheid van de kabels.

Geleidertemperatuur
De geleidertemperaturen voor GPLK-kabels en niet- GPLK-kabels voor loadflowachtige berekeningen. De
weerstand van kabels is afhankelijk van deze temperaturen.



114

Kleurindicatie
Na een berekening worden de componenten gekleurd volgens dit kleurenschema. De grenzen voor veel te hoog,
te hoog, te laag en veel te laag worden bij de specifieke berekeningsopties ingesteld. Zie ook: Beeld .
Indien een bijzonderheid of een waarschuwing wordt gegenereerd, krijgt het betreffende object de "attentiekleur".

Loadflow / Netbelasting

Maximale spanning  en minimale spanning
Uiterste grenzen, waarbinnen zich de spanning in een netwerk moet bevinden. Bij overschrijding van deze
grenzen worden de knooppunten gekleurd weergegeven.

Netbelasting

· Verliezen: Energie- en vermogensprijs, bedrijfstijden van de verliezen en netto rente ten behoeve van de
verliesberekeningen.

Aanraking sveilig heid

Alg emeen

Geleider-aarde-sluiting
· Geleider: de fase of hulpgeleider in welke de kortsluiting zich voordoet.

· Boogweerstand: de boogweerstand op de plaats van de fout. Deze is bij de meeste bedrijven op corporate
niveau voorgeschreven. De waarde is meestal 0 Ohm.

Schoeiselweerstand
De weerstand van de schoenen van de persoon die onder spanning komt te staan. Deze waarde is bij de meeste
bedrijven op corporate niveau voorgeschreven. De waarde is meestal 1000 Ohm.

Aanraakwijze
Op welke wijze een persoon een onder spanning staand voorwerp aanraakt. Deze instelling is bij de meeste
bedrijven op corporate niveau voorgeschreven. De aanraakwijze is meestal: twee handen - twee voeten.

Geleidertemperatuur
De geleidertemperaturen voor dikke en dunne kabels voor deze berekening. De weerstand van kabels is afhankelijk
van deze temperaturen.

Bij de keuze van curves voor bepaling van het toelaatbare in verband met de aanrakingsveiligheid, gaat Gaia uit
van de norm IEC 60479 en de aanbevelingen hierop. De belangrijkste curves zijn het verband tussen
aanraakspanning en lichaamsweerstand en het verband tussen stroom door het lichaam en maximaal
toelaatbare tijd (stroom/tijd-gevarenkromme). 

Aanraakspanning (Ua) - lichaamsweerstand (Rm)

De weerstand van het menselijk lichaam is afhankelijk van de spanning over het menselijk lichaam, de
zogenaamde aanrakingspanning Ua en de manier van vasthouden. De grafieken geven de verbanden tussen de
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aanraakspanning Ua en de lichaamsweerstand Rm weer. De gebruiker kan bij het maken van de berekeningen
kiezen tussen de 5%, 50% en 95%-grafieken uit de norm.
Het percentage is de aanduiding van de grafiek met de waarde van de lichaamsweerstand (als functie van de
aanrakingspanning) welke niet overschreden wordt door dat percentage van de populatie. De grafieken zijn
overgenomen uit IEC 60479-1.
Op corporate niveau is bij de meeste bedrijven voorgeschreven van welke grafiek gebruikt wordt. Meestal is dat de
5%-grafiek.

Gevarencurve

Door aanraking van een geaard toestel ten tijde van de fout zal er een stroom (Im) door het menselijk lichaam
gaan lopen. De grootte van deze stroom bepaalt hoe lang de fout maximaal mag blijven staan. Het verband
tussen stroom door het lichaam en de toegestane tijd is gegeven in de norm IEC 60479-1 in de stroom-tijd-
gevarencurves met de benamingen B, Lc, C1, C2 en C3.
Vaak wordt aanbevolen voor de I/t-gevarenkromme te werken met de C1-curve. De kromme C1 vormt de
fibrillatiedrempel, die van 35 mA tot 500 mA mede afhankelijk is van de tijdsduur van de stroomdoorgang.
Beneden deze lijn treedt geen hartfibrillatie op. 
Het is mogelijk op concern niveau een andere curve (bijvoorbeeld de Lc-curve) op te geven. Deze stroom-tijd-
gevarencurve ligt tussen de B- en de C1-curven. De Lc-curve is ontleend aan een schrijven van EnergieNed en is
met name interessant voor toepassing in installaties. De curve is afgeleid uit de spanning-tijd-gevarencurve uit de
norm NEN 1010 voor installaties. Hierbij is uitgegaan van de IEC TC64(Sec)491 standaardconditie 1, zijnde
aanraakspanning-lichaamsweerstand-curve 5%, aanraakwijze met twee handen en twee voeten en een
schoeiselweerstand van 1000 Ohm.

Alternatieve curves
De alternatieve curves gaan ervan uit dat door het doorverbinden van alle beschermingsleidingen en
aardelektrodes een zodanige potentiaalvereffening optreedt, dat tijdens een fase-aardkortsluiting de
aanrakingsspanning voldoende klein wordt. Als gevolg schrijft men voor dat het voldoende is de kortsluiting
binnen 5 s af te schakelen. De alternatieve curves kunnen ook het veiligheidscriterium verruimen aan de hand van
de stroom door een menselijk lichaam of de foutspanning.

· t < 5 s: Het net is aanrakingsveilig indien de afschakeltijd kleiner dan 5 s is.

· Im < 37 mA of t < 5 s: Volgens de C1-curve mag, theoretisch gezien, een stroom door het lichaam van 37 mA
of kleiner oneindig lang blijven vloeien. Grotere stroomsterktes zijn alleen toegestaan indien de stromen binnen
een door de C1-curve aangegeven tijd worden afgeschakeld. De alternatieve curve stelt echter dat het net
aanrakingsveilig is indien de stroom kleiner is dan 37 mA (ongeacht de afschakeltijd) of indien de afschakeltijd
maximaal 5 s is (ongeacht de stroomsterkte door het menselijk lichaam).

· Uf < 66 V of t < 5 s: Volgens de C1-curve mag, theoretisch gezien, een stroom door het lichaam van 37 mA of
kleiner oneindig lang blijven vloeien. Uitgaande van de hierboven genoemde standaardconditie 1 kan worden
uitgerekend dat een stroom van 37 mA vloeit bij een foutspanning van 66 V. Hierom kan gekozen worden voor
een eenvoudigere beoordeling van de aanrakingsveiligheid op basis van een foutspanning. Het net is veilig
indien de foutspanning 66 V of lager is (ongeacht de afschakeltijd) of indien de maximale afschakeltijd 5 s is
(ongeacht de foutspanning).

· Ua < 50 V of t < 5 s: Een nieuwe veiligheidseis van de ACM, 2018.

· Ua < 25 V of t < 5 s: Een nieuwe veiligheidseis van de ACM, voor risico-aansluitingen, 2018.

· C1 en t < 5 s: Het net is aanrakingsveilig indien aan de C1-curve voldaan wordt en de afschakeltijd kleiner dan 5
s is.

· t < 0,4 s: Het net is aanrakingsveilig indien de afschakeltijd kleiner dan 0,4 s is.

· t < 0,2 s: Het net is aanrakingsveilig indien de afschakeltijd kleiner dan 0,2 s is.

Risicogevarencurve
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Risco-aansluitingen worden aan deze stroom-tijd-gevarencurve getest. Bovendien wordt bij risico-aansluitingen
de schoeiselweerstand nul Ohm genomen en de aanraakwijze twee handen - twee voeten.

Onderbroken aarding
Naar keuze kan worden ingeschakeld of bij de berekening van de aanrakingsveiligheid ook de gevolgen
geanalyseerd moeten worden van onderbroken:

· nulgeleider, 

· nul-aarde-koppeling, 

· aardgeleider of 

· aardelektrode.

Kortsluiting

Kabelresolutie
Het is mogelijk de kortsluitvastheid bij diverse kortsluitingen over een kabel te berekenen, zonder op elk punt een
kortsluiting te hoeven berekenen. Bij een waarde van nul is deze optie uitgeschakeld.

Geleidertemperatuur
De geleidertemperaturen voor dikke en dunne kabels voor deze berekening. De weerstand van kabels is afhankelijk
van deze temperaturen.

Maximale fouttijd
De maximale tijd dat een fout mag blijven staan bepaalt of er sprake is van netveiligheid. Een overschrijding van
deze tijd hoeft niet te leiden tot een onveilige situatie voor personen, maar kan leiden tot het doorbranden van
kabels of andere componenten. 

Alleen voor LS
Alleen laagspanningsobjecten worden beoordeeld op netveiligheid.

Zie ook: Kortsluiting .

Spanning svastheid

Door inschakelen van een gespecificeerde belasting wordt geanalyseerd of een netwerk spanningsvast is met het
oog op dips door inschakelverschijnselen. Voor deze berekening kunnen de gegevens voor asymmetrische en
symmetrische belastingen ingesteld worden.

Asymmetrisch
· éénfasebelasting: fase, actief vermogen en blindvermogen

· drempel voor kleurindicatie (maximale spanningsdip en referentie fase-nul-impedantie),

Symmetrisch
· driefasenbelasting: actief vermogen en blindvermogen

· drempel voor kleurindicatie (maximale spanningsdip en referentie fase-impedantie).

Zie ook: Spanningsvastheid .

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:
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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 .

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.

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:
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· 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 Gaia gebruikt maakt van de netwerksleutel of de licensing service. Toch kijkt Gaia
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. Gaia 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 distributiestation, verdeelkast of een mof. Op een knooppunt kunnen takken
(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 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

5.1.1 Knooppunt

Een knooppunt kan een MS-rail, LS-rek of mof zijn.
Het knooppunt wordt gemodelleerd met drie fasen, een nul, een aarde en vier hulpaderknooppunten. Zie ook:
Negengeleidermodel: Knooppunten .

PARAMETERS

Alg emeen

parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van het knooppunt
Korte naam   Korte naam
ID   Identificatie van het knooppunt (bijvoorbeeld afkomstig uit een GIS)
Unom 1) V Nominale spanning

   LS-knooppunten (tot 1000 V): fasespanning
   MS-knooppunten: gekoppelde spanning

1)   Bij het verlaten van een knooppuntformulier met OK wordt Unom als defaultwaarde bewaard

Naam
Kies bij voorkeur verschillende namen voor de knooppunten.

ID
Naast de naam kan het ID worden gebruikt voor de identificatie van het knooppunt. Deze identificatie wordt ook
gebruikt bij het importeren of exporteren van netwerkgegevens.

Unom
Met Unom wordt de nominale bedrijfsspanning bedoeld (bijvoorbeeld 10000 V of 230 V). Deze Unom kan gewijzigd

worden zolang het knooppunt niet is verbonden met een ander knooppunt.

· Bij LS-knooppunten (tot 1000 V) wordt de fasespanning opgegeven (bijvoorbeeld 230 V).

· Bij MS-knooppunten wordt de gekoppelde spanning opgegeven (bijvoorbeeld 10000 V).

Er is een mogelijkheid om de nominale knooppuntspanningen collectief te wijzigen. Als de knooppunten door
middel van kabels, links of smoorspoelen met elkaar verbonden zijn, is het alleen mogelijk om van 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.

Schakeling
Op dit tabblad worden de aansluitingen in de nul-, PE- en hulpadersystemen gedefinieerd en of het knooppunt
een risicoknooppunt is.
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Nul, PE en aarde
Het is van belang dat nauwkeurig wordt aangegeven of nul en aarde met elkaar zijn verbonden. Ook de
aanwezigheid van een aardelektrode en zijn aardverspreidingsweerstand moet hier opgegeven worden.

parameter Default Eenheid omschrijving
Ra 0 Ohm Aardingsweerstand

Op dit tabblad kan ook gekozen worden uit standaardconfiguraties voor schakelingen tussen nul, PE en aarde
(zie ook in de Opties bij Netwerk | Objectconfig uraties | Knooppunt).

Hulpaders
Op dit tabblad wordt ook de aansluiting van de hulpaders gedefinieerd. Elke hulpader kan op één fase worden
aangesloten. Een fase kan op meerdere hulpaders worden aangesloten. 
Hulpaders kunnen met elkaar worden gekoppeld. Onderstaand voorbeeld toont aansluiting van h1 op L1, h3 op
L2 en h4 op L3. Hulpader h2 is met hulpader h1 gekoppeld.

Diversen

parameter Default Eenheid omschrijving
Gelijktijdigheid 1  Gelijktijdigheidsfactor waarmee alle op het knooppunt aanwezige belastingen worden vermenigvuldigd
X Geografische X-coördinaat
Y Geografische Y-coördinaat
Faalfrequentie 0 /jaar Gemiddeld aantal keren per jaar dat het knooppunt zelf faalt
Velden Opsomming van veldnamen

Zie ook: Gelijktijdigheid

5.2 Takken

Een tak verbindt twee knooppunten. De te verbinden knooppunten moeten dezelfde nominale spanning hebben,
tenzij de tak een transformator is. 

De tak wordt aangebracht door twee 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:

· Link

· Kabel

· Transformator

· Speciale transformator

5.2.1 Link

Een link is een bijna impedantieloze verbinding tussen twee knooppunten.  

Een link kan alleen aangebracht worden tussen twee knooppunten met dezelfde nominale spanning.

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Omschrijving
Naam Naam van de link

Schakeling
In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars voor de drie fasen, nul, PE en de vier hulpaders aan
weerszijden van de link worden gewijzigd. Door het vinkje achter 'Symmetrisch' weg te halen, kan per fase
geschakeld worden.

5.2.2 Kabel

Een kabel is een kabelverbinding tussen twee knooppunten, waarvan de typegegevens bekend zijn. De elektrische
eigenschappen worden vanuit het typenbestand gekopieerd.
Bij een kabel moeten de nominale spanningen van beide knooppunten gelijk zijn.

Zie ook: Negengeleidermodel: Kabels .

Kabels kunnen getekend worden met een indicatie van de aanwezige geleiders, in de vorm van kleine schuine
streepjes.
Het activeren van deze mogelijkheid gaat via Beeld | Weerg ave alles | Weerg ave aanpassen | Zichtbaarheid.
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PARAMETERS

Alg emeen

parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de kabel
Type Type van de kabel. Het type wordt geselecteerd uit het typenbestand. Hierbij worden alle parameters

gekopieerd.
Type (kort) Korte typenaam van de kabel. Het type wordt geselecteerd uit het typenbestand. Hierbij worden alle

parameters gekopieerd.
Nieuw Geeft aan of het een nieuwe of bestaande kabel is, zodat de aanlegkosten worden meegenomen 
Lengte 0 m Lengte van de kabel

Schakeling
In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars voor de drie fasen, nul, PE en de vier hulpaders aan
weerszijden van de kabel worden gewijzigd. Door het vinkje achter 'Symmetrisch' weg te halen, kan per fase
geschakeld worden. 
De nul-PE-koppeling en de eventueel aanwezige aardelektrode op de aangesloten knooppunten zijn in dit scherm
zichtbaar gemaakt.

Aftakking van gecombineerd net naar een separaat OV-net
In sommige gevallen is het wenselijk om in een gecombineerd net met hoofd- en hulpaders een aftakking te
realiseren naar een separaat OV-net (met alleen hoofdaders). Dat kan door op de plaats van de aftakking in het
formulier van de eerste afgetakte kabel met de rechtermuisknop op de schakelaar-checkboxen te klikken. Door dit
te doen verschijnt een pop-up menu, waarmee aangegeven kan worden op welke ader de betreffende geleider
moet worden aangesloten. Hiervoor moet overigens de instelling Symmetrisch  uitgevinkt worden.
In onderstaand voorbeeld zijn de drie geleiders L1, L2 en L3 van het separate OV-net aangesloten op
respectievelijk hulpaders h1, h2 en h3 van het gecombineerde net.



124

Hulpgeleiderbeveiligingen
Hulpgeleiderbeveiligingen kunnen per geleider worden aangebracht door op het symbooltje te klikken en dan uit
een lijst van beveiligingtypen een smeltveiligheidtype of stroombeveiligingtype te kiezen.
Indien dit voor een beveiliging in h1 gedaan wordt en de beveiligingen in h1, h2, h3 en h4 waren gelijk, dan wordt
het gekozen beveiligingtype ook meteen toegepast in h2, h3 en h4.

Verdeelde belasting
Op een LS-kabel kan een verdeelde belasting worden aangebracht. Dit zijn in feite aansluitingen, waarbij aantal en
tussenafstand kan worden opgegeven om snel meerdere aansluitingen te krijgen.
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5.2.3 Smoorspoel

Een smoorspoel kan worden aangebracht tussen twee knooppunten. De elektrische eigenschappen worden op
basis van de typenaam vanuit de database ingevuld.

Bij een smoorspoel moeten de nominale spanningen van beide knooppunten gelijk zijn.

PARAMETERS

Alg emeen

parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de smoorspoel
Type Type van de smoorspoel

Afgedrukt worden het nominale vermogen en de nominale spanning.

Schakeling
In dit scherm kunnen de standen van de schakelaars voor de drie fasen, nul en PE aan weerszijden van de kabel
worden gewijzigd. Door het vinkje achter Symmetrisch  weg te halen, kan per fase geschakeld worden. 

De smoorspoel heeft geen voorziening voor doorgaande hulpaders. In het geval dat dat wel nodig zou zijn, kan
een link parallel worden geschakeld, waarvan de fasen, nul en PE worden geopend en alleen de hulpaders worden
ingeschakeld.

5.2.4 Transformator

Voor modellering van de transformator, zie: Negengeleidermodel: Transformatoren .

Er kunnen 14 configuraties worden gemodelleerd met primair een driehoeks- of sterwikkeling en secundair een
driehoeks, ster- of zigzag-wikkeling. De 14 configuraties zijn: Dd0, Dd6, Dy5, Dy7, Dy11, Dz0, Dz6, Yd5, Yd11, Yy0,
Yy6, Yz5, Yz7 en Yz11. De transformatortypen moeten in het typenbestand Types.xlsx  zijn opgenomen.

160
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PARAMETERS

Alg emeen

parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de transformator
Type   Type van de transformator
Trapstand 0  Trapstand van de transformator

Transformator

De elektrische gegevens van de transformator kunnen met Gaia niet gewijzigd worden. Wel kunnen de gegevens
worden gewijzigd in het typenbestand.

parameter Default Eenheid omschrijving
Snom kVA Nominaal vermogen van de transformator
Unom 1 V Nominale spanning aan MS-zijde
Unom 2 V Nominale spanning (gekoppelde spanning) aan LS-zijde

De transformator kan beschikken over een continue spanningsregeling, al dan niet met compoundering.

parameter Default Eenheid omschrijving
Aanwezig onwaar De spanningsregeling is actief
Ander knooppunt Ander knooppunt waarop de spanning geregeld moet worden
Uset Unom V Setpoint van de spanningsregeling
Uband V Dode band van de spanningsregeling
Compoundering waar Keuze voor de compounderingsregeling
Rc 0 Ohm Reëel deel van de compounderingsimpedantie
Xc 0 Ohm Reactief deel van de compounderingsimpedantie
Ook bij terugleveringwaar Ook compoundering als het vermogen terug gaat
Belastingafhankelijk onwaar Keuze voor de belastingafhankelijke regeling
Pmin -100 % Vermogen waaronder op de minimale spanning wordt geregeld; er boven: lineair tussen Umin en

Uset
Umin V Minimale regelspanning, bij een vermogen kleiner dan Pmin
Pmax 100 % Vermogen waarboven op de maximale spanning wordt geregeld; er onder: lineair tussen Umax en

Uset
Umax V Maximale regelspanning, bij een vermogen groter dan Pmax

De compoundering werkt als volgt:

De belastingafhankelijke regeling werkt als volgt:
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Schakeling

Voor het berekenen is het van belang dat nauwkeurig wordt aangegeven hoe de transformator is verbonden (fase,
nul en aarde).
De nul-PE-koppeling en de eventueel aanwezige aardelektrode op de aangesloten knooppunten zijn in dit scherm
zichtbaar gemaakt.

parameter Default Eenheid omschrijving
Ra 1) Ohm Aardingsweerstand

1)   De defaultwaarde wordt overgenomen uit de instellingen in de Opties , bij  Netwerk | Objectdefaults | Transformator

5.2.5 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 in Gaia de:

· Axa

· Relo

· Laagspanningsregelaar met ingebouwde nulpuntstransformator en continue regeling.

Voor meer achtergrondinformatie over deze transformatoren, zie:
http://www.phasetophase.nl/pdf/specialetransformatoren.pdf

PARAMETERS

Alg emeen

parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de transformator
Type   Type van de transformator
Trapstand 0  Trapstand van de transformator

Transformator
De elektrische gegevens van de transformator kunnen met Gaia niet gewijzigd worden. Wel kunnen de gegevens
worden gewijzigd in het typenbestand.
In dit scherm kan alleen de spanningsregeling worden ingesteld.

http://www.phasetophase.nl/pdf/specialetransformatoren.pdf
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parameter Default Eenheid omschrijving
Snom 1) kVA Nominaal vermogen van de transformator
Unom 1 1) V Nominale spanning (gekoppelde spanning) voedende zijde
Unom 2 1) V Nominale spanning (gekoppelde spanning) geregelde zijde
Spanningsregeling    
   Uset 2) V Setpointspanning geregelde knooppunt
   Uband V Dode band

1)   Vast gegeven, afkomstig uit het typenbestand
2)   Gelijk aan Unom van het geregelde knooppunt

Gereg elde knooppunt
De locatie van de regelschakelaar is vastgelegd in het typenbestand. De toewijzing van het van- en naar-
knooppunt vindt automatisch plaats. Eventueel kunnen de knooppunten omgedraaid worden met de speedbutton
die zich boven het symbool bevindt.

Schakeling
Voor het berekenen van de aardingsveiligheid is het van belang dat nauwkeurig wordt aangegeven hoe de
transformator is verbonden (fase, nul en aarde).
De nul-PE-koppeling en de eventueel aanwezige aardelektrode op de aangesloten knooppunten zijn in dit scherm
zichtbaar gemaakt.

parameter Default Eenheid omschrijving
Ra 1) Ohm Aardingsweerstand

1)   De defaultwaarde wordt overgenomen uit de Opties, bij Netwerk | Objectdefaults | Transformator

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

· Asynchrone generator

· Asynchrone motor

· PV

· Belasting

· Condensator

· Nulpuntstransformator

· Aansluiting

· Accu

5.3.1 Netvoeding

De netvoeding is van belang voor elke berekening. Deze wordt aan de MS-zijde van de voedende
distributietransformator geplaatst.

Voor modellering van de netvoeding, zie: Negengeleidermodel: Netvoeding .
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PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Umax V Maximale referentiespanning absoluut
Umin V Minimale referentiespanning absoluut
Ik"nom kA Nominale kortsluitstroom
Sk"nom 0,1*Unom MVA Nominaal kortsluitvermogen

Umax, Umin
Het is met Gaia mogelijk om verschillende situaties te berekenen. In de loadflowinstellingen kan gekozen worden

voor berekening met de lage spanning van de netvoeding Umin of voor berekening met de hoge spanning, gelijk

aan Umax.

Ik"nom of Sk"nom
Deze worden alleen in de aanrakingsveiligheidsberekening en kortsluitberekening gebruikt. In de overige
berekening is de netvoeding oneindig sterk.

Schakeling

Hier kan worden aangegeven worden hoe de netvoeding met het net verbonden is. Eventuele aarding vindt plaats
op het knooppunt. De nul-PE-koppeling en de eventueel aanwezige aardelektrode op het aangesloten knooppunt
zijn in dit scherm zichtbaar gemaakt.

Profiel

parameter Default Eenheid omschrijving
U  V Spanning bij gebruik van profiel
Profiel Default Naam van het spanningsprofiel

5.3.2 Synchrone generator

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de generator
Type   Type van de generator

Type
Het type wordt geselecteerd uit het typenbestand. Hierbij worden alle parameters gekopieerd.

Instelling
De elektrische gegevens van de generator kunnen met Gaia niet gewijzigd worden. Wel kunnen de gegevens
worden gewijzigd in het typenbestand. Het vermogen en de referentiespanning zijn wel in te stellen.

Parameter Default Eenheid omschrijving
Snom 1) kVA Nominaal vermogen van de generator
Unom 1) V Nominale spanning
P Snom kW Instelling opwekking
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel
cos phi 1 Instelling arbeidsfactor
U 2) V Instelling referentiespanning
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1)   Vast gegeven, afkomstig uit typenbestand
2)   Gelijk aan Unom van het geregelde knooppunt

Schakeling
In dit scherm kan worden aangegeven hoe de generator met het net verbonden is (fase en nul). 

BEREKENING

Het is met Gaia mogelijk om extreme situaties (maximale netbelasting versus minimale netbelasting) te
berekenen. Er worden dan twee berekeningen uitgevoerd. In onderstaande tabel is aangegeven welk vermogen de
synchrone generator in beide gevallen levert.

object classif icatie g roei maximale situatie minimale situatie
generator opwekking nee min. opw. * P P

In de Opties, bij Berekening  | Loadflow/Netbelasting  kan bij minimale opwekking  het percentage worden
opgegeven.

5.3.3 Asynchrone generator

Voor modellering, zie: Negengeleidermodel: Asynchrone machine .

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de generator
Type   Type van de generator

Type
Het type wordt geselecteerd uit het typenbestand. Hierbij worden alle parameters gekopieerd.

Instelling
De typegegevens van de generator kunnen met Gaia niet gewijzigd worden. Ze kunnen alleen gewijzigd worden in
het typenbestand. Deze gegevens worden gepresenteerd in dit formulier. De opwekking is overigens wel in te
stellen.

Parameter Default Eenheid omschrijving
Pnom kW Nominaal elektrisch vermogen van de generator
Unom  V Nominale spanning

P Pnom kW Instelling elektrisch vermogen
Profiel Default Naam van het opwekkingsprofiel

Schakeling
Hier kan worden aangegeven worden hoe de generator met het net verbonden is. De nul is niet aangesloten.
 

BEREKENING

Het is met Gaia mogelijk om extreme situaties (maximale netbelasting versus minimale netbelasting) te
berekenen. Er worden dan twee berekeningen uitgevoerd. In onderstaande tabel is aangegeven welk vermogen de
asynchrone generator in beide gevallen levert.

object classif icatie g roei avondsituatie middagsituatie
generator opwekking nee min. opw. x P P
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In de Opties , bij Berekening  | Loadflow/Netbelasting  kan bij 'minimale opwekking' het percentage worden
opgegeven.

Asynchrone g eneratoren in loadflow- en netbelasting sberekening  uitg eschakeld bij P g elijk aan nul
Asynchrone generatoren nemen in principe altijd blindvermogen op. Ook als geen reëel vermogen wordt geleverd
(P=0). Asynchrone generatoren met P=0 worden als uitgeschakeld beschouwd tijdens de loadflow- en
netbelastingsberekening. Ook als in de opties het percentage voor minimale belasting en/of opwekking op nul
staat, doen de asynchrone generatoren in dat geval dus niet mee bij de loadflow en netbelastingsberekening.
Dit geldt overigens niet voor de andere berekeningen.

5.3.4 Asynchrone motor

Het model van de asynchrone motor representeert naar keuze een driefasenmotor of een eenfasemotor. De keuze
wordt bepaald door het attribuut "eenfasig" van het motortype. Als gevolg is de nominale spanning van de
driefasenmotor gelijk aan de gekoppelde spanning en is de nominale spanning van de eenfasemotor gelijk aan
de fasespanning. De driefasenmotor heeft geen aangesloten sterpunt. De eenfasemotor wordt aangesloten op
een fase (naar keuze) en de nul.

driefasenmotor Unom = gekoppelde spanning

eenfasemotor Unom = fasespanning

Voor modellering, zie: Negengeleidermodel: Asynchrone machine .

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de motor
Type   Type van de motor

Type
Het type wordt geselecteerd uit het typenbestand. Hierbij worden alle parameters gekopieerd.

Instelling
De typegegevens van de motor kunnen met Gaia niet gewijzigd worden. Ze kunnen alleen gewijzigd worden in het
typenbestand. Deze gegevens worden gepresenteerd in dit formulier. De actuele belasting en de verhouding van
de aanloopstroom en de nominale stroom (eventueel als gevolg van een softstarter) zijn wel in te stellen.

Parameter Default Eenheid omschrijving
Pas,nom kW Nominaal asvermogen van de motor
Unom  V Nominale spanning
Pas Pas,nom kW Instelling mechanisch asvermogen
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel
Ia/Inom 5  Quotiënt aanloopstroom en nominale stroom

162



132

Ia/Inom
De aanloopstroomfactor is default gelijk aan de waarde van het motortype. Op deze plaats kan hiervan afgeweken
worden, bijvoorbeeld in verband met de aanwezigheid van een softstarter.

Schakeling
Hier kan worden aangegeven worden hoe de motor met het net verbonden is.

Power quality

Harmonischen
Het type dat het harmonische gedrag van de asynchrone motor beschrijft.

Flikker
De inschakelfrequentie wordt gebruikt voor het berekenen van de Pst en Plt in de flikkerberekening .

BEREKENING

Het is met Gaia mogelijk om extreme situaties (maximale netbelasting versus minimale netbelasting) te
berekenen. Er worden dan twee berekeningen uitgevoerd. In onderstaande tabel is aangegeven welk vermogen de
asynchrone motor in beide gevallen vraagt.

object classif icatie g roei avondsituatie middagsituatie
motor belasting nee Pas min. bel. x Pas

In de Opties, bij Berekening  | Loadflow/Netbelasting , kan bij 'minimale belasting' het percentage worden
opgegeven.

Motorstart
Bij de motorstart worden drie berekeningen uitgevoerd: vóór de start, tijdens het aanlopen en in de stationaire
situatie.

Asynchrone motoren in loadflow- en netbelasting sberekening  uitg eschakeld bij Pas is nul

Asynchrone motoren nemen in principe altijd blindvermogen op. Ook als geen reëel vermogen wordt gevraagd
(Pas=0). Asynchrone motoren met Pas=0 worden als uitgeschakeld beschouwd tijdens de loadflow- of

netbelastingsberekening. Ook als in de opties het percentage voor minimale belasting en/of opwekking op nul
staat, doen de asynchrone motoren in dat geval dus niet mee bij de loadflow of netbelastingsberekening.
Dit geldt overigens niet voor de andere berekeningen.

5.3.5 Belasting

PARAMETERS

Belasting

De belasting kan worden gespecificeerd met de nominale belastingstroom tussen fasen en nul en tussen twee
fasen. In het invoerformulier kan worden gewisseld tussen invoer in stroom (met cos(phi)) en vermogen. Indien
de belasting met het vermogen wordt gespecificeerd, is dat het vermogen bij de nominale spanning. Bij het
invoeren van de gegevens is de belasting standaard symmetrisch.
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Parameter Default Eenheid omschrijving
Naam Naam van de belasting
P 0 kW Reëel vermogen
Q 0 kvar Blindvermogen
S 0 kVA Schijnbaar vermogen
I 0 A Belastingstroom
cos phi 1  Arbeidsfactor
L-N Symmetrisch ja Keuze of fase-nul belasting symmetrisch is
L-L Symmetrisch ja Keuze of fase-fase belasting symmetrisch is
Gedrag Constante stroom Keuze spanningsafhankelijkheid
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel

De parameters van de belasting kunnen op vier verschillende manieren worden ingevuld:

· I en cos(phi)

· P en Q

· P en cos(phi)

· S en cos(phi)
 
Bij het wisselen met Weerg ave worden de waarden in elkaar omgerekend.

De belastingen kunnen ook negatief zijn (opwekking).

Gedrag
Voor de spanningsafhankelijkheid van de belasting kan gekozen worden uit drie vaste modellen:

· constante stroom: lineaire spanningsafhankelijkheid

· constant vermogen: geen spanningsafhankelijkheid

· constante weerstand: kwadratische spanningsafhankelijkheid

In distributienetten komt constant vermogen als spanningsafhankelijk gedrag weinig voor. In geval van grote
geregelde motoren kan constant vermogen worden aangenomen.
Huishoudelijke belastingen gedragen zich als een mix van constante stroom en constante impedantie.
Commerciële belastingen kunnen met een constant stroomgedrag worden benaderd.

Profiel
Bij profiel kan een eerder gedefinieerd profiel  worden geselecteerd.

Schakeling
Hier kan worden aangegeven worden hoe de belasting met het net verbonden is.

Power quality

Harmonischen
Het type dat het harmonische gedrag van de belasting beschrijft.

Flikker
De inschakelfrequentie wordt gebruikt voor het berekenen van de Pst en Plt in de flikkerberekening .

MODELLERING

De belasting is naar keuze gemodelleerd met een constant vermogen-, stroom- of impedantiemodel, of een mix
daarvan.

Constant vermog enmodel
Het afgenomen vermogen verandert niet bij een wijziging in de spanning. Dit is het geval bij belastingen die voor
het grootste deel uit motoren of vermogenselektronica bestaan. Indien de spanning sterk (ongeveer 20%) lager is
dan de nominale waarde, neemt ook het afgenomen vermogen af. Dit benadert de werkelijkheid, omdat veel
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apparaten bij een onderspanning afschakelen of een kleinere stroom afnemen. Bij spanningen onder de 50% van
de nominale waarde wordt overgeschakeld op het constante impedantiemodel.

Constant stroommodel
De afgenomen stroom verandert niet bij een wijziging in de spanning. Dit is een benadering van de belastingen
in een gemiddeld net. In het geval echter dat de spanning sterk (ongeveer 20%) lager is dan de nominale waarde,
neemt ook de stroomsterkte af. Ook dat benadert de werkelijkheid, omdat veel apparaten bij een onderspanning
afschakelen of een kleinere stroom afnemen.

Constant impedantiemodel
De impedantie verandert niet. Dit model benadert het gedrag van Ohmse belastingen, zoals gloeilampen. De
stroom is lineair afhankelijk van de spanning. Het opgenomen vermogen is kwadratisch afhankelijk van de
spanning.

De belasting kan als driefasige symmetrische belasting worden opgegeven, maar ook per fase afzonderlijk.
Normaal is dat dan een belasting tussen fase en nul. 

In het geval dat in het knooppunt de nul met de aardgeleider is gekoppeld, kan bij een nulonderbreking de
retourstroom van een éénfasebelasting altijd nog via de aardgeleider naar de bron terugvloeien. In het geval dat
er geen retourgeleider is, zal de belasting een zwevend sterpunt hebben en kan geen éénfasebelastingstroom
vloeien.

Ook tussen de fasen onderling kan een belasting worden aangebracht. De invloed van een specifieke zware fase-
fase belasting (zoals een zware lastransformator of een elektrische oven) kan ook geanalyseerd worden. Het is
uiteraard ook mogelijk om een belasting in driehoek op te geven. De aanwezigheid van de nul of aardgeleider
heeft dan geen invloed.

Voor meer informatie, zie: Negengeleidermodel: Belasting .

BEREKENING

De belasting wordt vermenigvuldigd met de gelijktijdigheidsfactor van het knooppunt.

Het is met Gaia mogelijk om een maximale situatie (met maximale belastingen en minimale opwekking) en een
minimale situatie (met minimale belastingen en maximale opwekking) te berekenen. Er worden dan twee
berekeningen uitgevoerd. In onderstaande tabel is aangegeven welk vermogen de belasting in beide gevallen
levert/vraagt.

object classif icatie g roei maximale situatie minimale situatie
belasting (positieve P) belasting opgave nominale P,Q min.belasting * P,Q
belasting (negatieve P) opwekking opgave min.opwekking * P,Q nominale P,Q

De vermenigvuldigingsfactoren voor belastingen en opwekkingen kunnen in de Opties bij Berekening  |
Loadflow/Netbelasting  worden gedefinieerd. Voor een negatieve belasting en opwekking kan dat met het
percentage achter 'minimale opwekking'. Voor een positieve belasting kan dat met het percentage achter
'minimale belasting'.

5.3.6 Condensator

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de condensator
Q 0 kvar Driefasig blindvermogen

Schakeling
Hier kan worden aangegeven worden hoe de condensator met het net verbonden is.
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BEREKENING

De capaciteit van de condensator wordt berekend vanuit het opgegeven driefasige blindvermogen, betrokken op
de nominale spanning. Indien een of twee fasen worden afgekoppeld, wijzigt de capaciteit per fase niet. Het
blindvermogen verandert dan wel.

5.3.7 Nulpuntstransformator

PARAMETERS

Alg emeen

Parameter Default Eenheid omschrijving
Naam   Naam van de nulpuntstransformator
Type   Type van de nulpuntstransformator

Type
Het type wordt geselecteerd uit het typenbestand. Hierbij worden de parameters gekopieerd. Als parameters zijn
opgenomen de homopolaire weerstand (R0) en de homompolaire reactantie (X0).

Schakeling
Hier kan worden aangegeven worden hoe de nulpuntstransformator met het net verbonden is.

5.3.8 Aansluiting

De aansluiting bestaat uit een stuk aansluitkabel en een "meterkast", waarachter zich belasting en/of opwekking
bevindt. In de meterkast is het mogelijk nul en PE te koppelen en een aardelektrode aan te sluiten.

PARAMETERS

Alg emeen

Schakeling
In het schema kunnen de fasen, de nul en de PE worden geschakeld. De fasegeleiders van de aansluiting kunnen
worden aangesloten op de hoofdgeleiders L1/L2/L3 en ook op de hulpgeleiders h1/h2/h3/h4 van de
distributiekabel. Overschakelen op een andere geleider vindt plaats door met de rechtermuisknop op de checkbox
te klikken en vervolgens een geleider te kiezen.

Indien Eig en configuratie gekozen wordt, kunnen nul en PE al dan niet gekoppeld worden en kan een
aardelektrode worden aangesloten. Ook kan in de Eig en configuratie de weerstand van de aardelektrode
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gespecificeerd worden. Negen gebruikersspecifieke aardingsconfiguraties kunnen vooraf worden geconfigureerd
in de Opties, met Netwerk | Objectconfig uraties | Aansluiting . Indien een van deze vooraf gedefinieerde
configuraties wordt gekozen, zijn deze parameters vast.
Twee hulpgeleiders kunnen in de meterkast doorverbonden worden om het doorlussen te modelleren. Dit geldt
voor h1 met h3 en/of h2 met h4.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Kabeltype 1)  Type van de aansluitkabel
Kabeltype (kort) 1) Korte typenaam van de aansluitkabel
Lengte  Lengte van de aansluitkabel
Fasen Aangesloten/gebruikte fase(n)
Aardlekschakelaar 0 mA Waarde van de aardlekschakelaar. 0 is: niet aanwezig
Aansluitwaarde Aanduiding van aantal fasen en stroom
Beveiligingstype 1)  Type van de smeltveiligheid of stroombeveiliging in de meterkast
Soort combi Soort aansluiting
Ra 0  Ohm Aardingsweerstand (in geval van een aardingsvoorziening)
Risico onwaar Risico-aansluiting m.b.t. aanrakingsveiligheid

1)   Het type wordt geselecteerd uit het typenbestand. Hierbij worden alle parameters gekopieerd. 

Belasting
Een belasting kan tussen fase en nul (L - N) of tussen twee fasen (L - L) worden aangebracht.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
P 0 kW Reëel vermogen
Q 0 kvar Blindvermogen
S 0 kVA Schijnbaar vermogen
I 0 A Belastingstroom
cos phi 1  Arbeidsfactor
Symmetrisch ja Symmetrische belasting
Gedrag constante stroom Belastingsgedrag: constante admittantie/stroom/vermogen
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel
Inschakelfrequentie 0 keer per minuut Inschakelfrequentie

Via de button Weerg ave kan worden omgeschakeld tussen de verschillende mogelijkheden om de belasting in te
voeren. De waarden worden hierbij naar elkaar omgerekend.

Gedrag
Voor de spanningsafhankelijkheid van de belasting kan gekozen worden uit drie vaste modellen:

· constante stroom: lineaire spanningsafhankelijkheid

· constant vermogen: geen spanningsafhankelijkheid

· constante weerstand: kwadratische spanningsafhankelijkheid

Gaussian Mixture-belasting  op opwekking
Voor het bepalen van de belasting op opwekking op basis van type wordt gebruik gemaakt van het Gaussian
Mixture-model. Voor een beschrijving van de methode, zie: Loadflow in Gaia met het GM-model.

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Type   Keuze uit gedefinieerde belastingstypen
P 0 kW Vermogen, als dit niet in het GM-type verwerkt is

Openbare verlichting
De openbare verlichting wordt als belasting op de fasen ingevoerd. Invoergegevens zijn:

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Aantal 0 Aantal OV-typen (lampen)
Type Keuze uit OV-typen
Fase(n) L1/L2/L3-N Geleiders, waarover de OV wordt verdeeld. Naar keuze: symmetrisch op drie fasen of per

fase (230 V-typen) of tussen fasen (400 V-typen)

https://www.phasetophase.nl/pdf/2023/Stochastische_LF-GM-model_en_implementatie_in_Gaia-v1.0.pdf
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De hulpaders kunnen met één schakelaar in de aansluiting worden geschakeld. 
Indien het soort aansluiting lichtmast is, wijzigt het symbool van de aansluiting in verlichting.

Gedrag
De OV heeft altijd een constante stroomgedrag.

Opwekking
Een opwekking kan tussen fase en nul (L - N) of tussen twee fasen (L - L) worden aangebracht.

parameter Default Eenheid omschrijving
P 0 kW Reëel vermogen
Q 0 kvar Blindvermogen
S 0 kVA Schijnbaar vermogen
I 0 A Stroom
cos phi 1  Arbeidsfactor
Sym. ja Symmetrische opwekking
Gedrag Const.I Opwekkingsgedrag: constante admittantie/stroom/vermogen
Profiel Default Naam van het opwekkingsprofiel
Inschakelfrequentie 0 keer per minuut Inschakelfrequentie

Via de button Weerg ave kan worden omgeschakeld tussen de verschillende mogelijkheden om de opwekking in
te voeren. De waarden worden hierbij naar elkaar omgerekend.

PV

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Pnom 0 kWp Nominaal vermogen
Oriëntatie 180 ° De windrichting waarin het paneel staat
Helling 36 ° De hoek waaronder het paneel staat
Schaling 1000 ‰ Schalingsfactor
Profiel Default Naam van het zonneprofiel (factoren van de opgegeven schalingsfactor)
Snom,inverter 0 kVA Nominaal vermogen van de inverter
Rendement 93..97 % Rendementtype
Cos phi 1 Vaste cosinus phi
Fase(n) willekeurig Fase(n)
Uuit 1,1*Unom V Uitschakelspanning
Q-regeling Vast Taktiek van de blindvermogensregeling
P 1 pu Input van de blindvermogensregeling of output van de vermogensregeling
U 1 pu Input van de (blind)vermogensregeling
Q 0 pu Output van de blindvermogensregeling
Geen P, geen Q onwaar Als er geen actief vermogen wordt opgewekt, wordt er ook geen blindvermogen

gegenereerd
P-regeling Geen Taktiek van de vermogensregeling
Aansluitkabel 1,5 mm² Doorsnede van de aansluitkabel
Lengte 0 m Lengte van de aansluitkabel
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Windmolen

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Pnom 0 kW Nominaal vermogen
Soort 5 à 1,80 m Het aantal bladen en lengte
Wind 11 m/s Windsnelheid
Profiel Default Naam van het windprofiel (factoren van de opgegeven windsnelheid)
Snom,inverter 0 kVA Nominaal vermogen van de inverter
Rendement 100 % Rendementtype
Cos phi 1 Vaste cosinus phi
Fase(n) willekeurig Fase(n)
Uuit 1,1*Unom V Uitschakelspanning
Q-regeling Vast Taktiek van de blindvermogensregeling
P 1 pu Input van de blindvermogensregeling
U 1 pu Input van de blindvermogensregeling
Q 0 pu Output van de blindvermogensregeling
Geen P, geen Q onwaar Als er geen actief vermogen wordt opgewekt, wordt er ook geen blindvermogen

gegenereerd
Doorsnede 1,5 mm² Doorsnede van de aansluitkabel
Lengte 0 m Lengte van de aansluitkabel

Accu

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Capaciteit 0 kWh Capaciteit
C-rate 0 /h Op- en ontlaadsnelheid
P 0 kW Opnemen van reëel vermogen
Profiel Default Naam van het belastingsprofiel voor actief vermogen
SoC 50 % Initiële ladingstoestand (State Of Charge)
Snom,inverter 0 kVA Nominaal vermogen van de inverter
Opladen Oplaadrendementtype
Ontladen Ontlaadrendementtype
Cos phi 1 Vaste cosinus phi
HEMS HEMS aanwezig
Regime Naam van het regime van de HEMS
x Parameter voor de HEMS
y Parameter voor de HEMS
z Parameter voor de HEMS

Het eenvoudigste HEMS-regime is “eigen stroom eerst”. Hierbij wordt getracht de uitwisseling met het netwerk
nul te houden, door de accu aan te spreken.
De overige regimes zijn:

· Eerst x % terug leveren: lever eerst x % van de opwekcapaciteit terug aan het netwerk; het overschot kan in de
accu.

· Later x % terug leveren; boven SoC y %: lever x % van de opwekcapaciteit terug aan het netwerk als de accu
meer dan y % vol is; als de accu minder dan y % vol is, kan alles in de accu.

· 's Morg ens leeg : ontlaad de accu ’s nachts, zodat er overdag ruimte is om opwek op te slaan.

· 's Nachts opladen met snelheid z: laad de accu ’s nachts op met snelheid z * C-rate.

· Timea winter; 's nachts opladen met snelheid z: tussen 17:00 h en 22:00 h: ontladen met snelheid 0,2;
tussen 22:00 h en 6:00 h: oplad met snelheid z*Crate.

· Timea zomer; later x % terug leveren; boven SoC y %: tussen 17:00 h en 22:00 h: ontladen met snelheid
0,2; anders conform Later x % terug leveren; boven SoC y %.

5.3.9 Accu

De accu is een element voor opslag van elektrische energie. De basiskenmerken van de accu zijn het nominale
vermogen en de capaciteit. De ladingstoestand geeft het percentage van de actuele lading weer. Het vermogen
dat de accu moet opnemen of leveren is instelbaar. Dit kan gecombineerd worden met een profiel. In dat geval
wordt de ladingstoestand bijgewerkt, rekening houdend met het oplaad- en ontlaadrendement en de minimale en
maximale hoeveelheid lading.
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Het model van de accu kan naar keuze op drie fasen of op een fase en nul worden aangesloten. De keuze wordt
bepaald door het attribuut Aansluiting . De op drie fasen aangesloten accu heeft een sterpunt. De op een fase
accu wordt aangesloten op een fase (naar keuze) en de nul.

drie fasen accu

een fase accu

PARAMETERS

Accu

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
C-rate 0,5 /h Op- en ontlaadsnelheid
Capaciteit 0 kWh Nominale energieopslag
P 0 kW 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 positief is voor opname van vermogen en
negatief voor afgifte van vermogen.
Het spanningsafhankelijke gedrag is: constant vermogen.

Profiel
Bij elke netbelastingsberekening wordt rekening gehouden met de ladingstoestand van de accu. In de
netbelastingsberekening 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
netbelastingsberekening met profiel wordt ook het tijdsaspect meegenomen en laadt de accu daadwerkelijk op of
levert deze vermogen.
Het defaultprofiel heeft alleen waarden van 1 en levert een constante belasting.

Rendement

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Pnom,inverter 0 kW Vermogen van de inverter
Oplaadrendementtype 0,1..1 pu: 95 % Oplaadrendementtype
Ontlaadrendementtype 0,1..1 pu: 95 % Ontlaadrendementtype

Schakeling

Hier kan worden aangegeven worden hoe de accu met het net verbonden is. Eventuele aarding vindt plaats op het
knooppunt. De nul-PE-koppeling en de eventueel aanwezige aardelektrode op het aangesloten knooppunt zijn in
dit scherm zichtbaar gemaakt.
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MODELLERING

Loadflow en netbelasting
Het vermogen van de accu gedraagt zich met de belastingsconventie: positief is vermogen opnemen; negatief is
vermogen leveren. De spanningsafhankelijkheid van de accu is constant vermogen.

In de berekening zonder profielen 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 netbelasting 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 een SoC van 90 % wordt er geen P meer opgenomen.

· Onder een SoC van 10 % wordt er geen P meer afgegeven.

5.3.10 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.

De PV kan naar keuze op drie fasen of op een fase en nul worden aangesloten. De keuze wordt bepaald door het
attribuut Soort op het tabblad "Inverter". 

PARAMETERS

PV

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam
Pnom 0 kW 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 ‰ Zonintensiteit
Profiel Default Naam van het zonneprofiel (factoren van de opgegeven zonintensiteit)
Snom 0 kVA Nominaal uitgangsvermogen van de inverter
Rendementtype 0,1 pu: 93 % 1 pu: 97 % Inverterrendementscurve
Cos phi 1 Vaste cosinus phi
Soort driefasig Eenfasig of driefasig
Uuit 1,1*Unom V Uitschakelspanning
Q-regeling Vast Taktiek van de blindvermogensregeling
P 1 pu Input van de blindvermogensregeling
U 1 pu Input van de blindvermogensregeling
Q 0 pu Output van de blindvermogensregeling
Geen P, geen Q Als er geen actief vermogen wordt opgewekt, wordt er ook geen blindvermogen

gegenereerd
P-regeling Geen Taktiek van de vermogensregeling
U 1 pu Input van de vermogensregeling
P 1 pu Output van de vermogensregeling

Profiel
Bij profiel kan een eerder gedefinieerd profiel  worden gekoppeld aan de PV. Het profiel bevat factoren van de
ingestelde schaling.
Bij een tijdgerelateerd profiel heeft de tijd een dubbele werking:

· de schaling wordt geschaald met de factor behorende bij een tijdstip;
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· de opbrengst van het paneel is afhankelijk van het tijdstip, volgens een ingebouwde formule.

Schakeling

Hier kan worden aangegeven worden hoe de PV met het net verbonden is.

MODELLERING

Loadflow en netbelasting
De spanningsafhankelijkheid van de PV is constant vermogen.

In de berekening zonder profielen gedraagt de PV zich volgens de opgegeven instellingen voor schaling. 

5.4 Schakelaars en beveiligingen

De schakelaars en de beveiligingen zijn als onderstaande objecten beschikbaar:

· Smeltveiligheid

· Vermogenschakelaar

· Lastschakelaar

· 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.

Om een lastschakelaar toe te voegen, selecteer 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

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van de lastschakelaar
Type Naam van het lastschakelaartype 1)
1) Keuze uit lastschakelaartypen waarvoor geldt: 0,75 x Unom,knooppunt < Unom,type < 4,1 x Unom,knooppunt

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 | Schakelaar en beveilig ing en | Smeltveilig heid.

Een smeltveiligheid kan niet samen met een vermogenschakelaar voorkomen in een veld.
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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.

De uitschakelkarakteristieken van geselecteerde smeltveiligheden kunnen tezamen in één grafiek worden getoond.
Dit is geïmplementeerd als extra functie in Extra | Verg elijken | Beveilig ing en. 

PARAMETERS

Parameter Default EenheidOmschrijving
Naam   Naam van de smeltveiligheid
Standaardiseerbaar nee Indien aangevinkt, kan met "beveiligingen standaardiseren" het type automatisch gekozen bij het

kabeltype of transformatortype
Type   Voorgedefinieerd type uit typenbestand

Standaardiseerbaar
Indien Standaardiseerbaar  is aangevinkt, kan het type smeltveiligheid veranderen in het voorkeurstype dat bij de
kabel, transformator, generator of motor hoort.
Het voorkeurstype kan worden gedefinieerd in de Opties, via Netwerk | Objectdefaults | Beveilig ing . 

Standaard
Met de button Standaard  wordt het standaardsmeltveiligheidstype overgenomen.

Type
Het type beveiliging bepaalt de uitschakelkarakteristiek.
De karakteristieken van de smeltveiligheden worden in het typenbestand gedefinieerd en onderhouden.

Karakterisitek
Op dit tabblad wordt de uitschakelkarakteristiek van de smeltveiligheid weergegeven. De karakteristiek kan
gewijzigd worden door een ander type te kiezen.

MODELLERING

Curve
De karakteristiek van een smeltpatroon is gegeven in onderstaand diagram.

5.4.3 Vermogenschakelaar

Een vermogenschakelaar kan geplaatst worden in weerszijden van een tak of in een element.
Een vermogenschakelaar is gecombineerd met een of twee beveiligingen. 

Om een vermogenschakelaar toe te voegen, selecteer een tak of element en het bijbehorende knooppunt en kies
Invoeg en | Schakelaars en beveilig ing en | Vermog enschakelaar.
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Een vermogenschakelaar kan niet samen met een smeltveiligheid of lastschakelaar voorkomen in een veld.

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.

De uitschakelkarakteristieken van geselecteerde beveiligingen kunnen tezamen in één grafiek worden getoond. Dit
is geïmplementeerd als extra functie in Extra | Verg elijken | Beveilig ing en.

PARAMETERS

Parameter Default Eenheid Omschrijving
Naam   Naam van de vermogenschakelaar
Vermogenschakelaartype Naam van het vermogenschakelaartype 3)
Stroombeveiligingtype Naam van het stroombeveiligingstype 1)
Spanningsbeveiligingtype Naam van het spanningsbeveiligingstype 2)
Standaardiseerbaar nee Indien aangevinkt, kan met "beveiligingen standaardiseren" het

stroombeveiligingtype automatisch gekozen bij het kabeltype of transformatortype
I>  A Stroom voor trage afschakeling
t> s Tijd voor trage afschakeling
I>> A Stroom voor medium afschakeling
t>> s Tijd voor medium afschakeling
I>>> A Stroom voor snelle afschakeling
t>>> s Tijd voor snelle afschakeling
Aardlekbeveiliging onwaar Aardlekbeveiliging aanwezig
Ie> A Lekstroom voor afschakeling
te> s Tijd voor afschakeling
1) Keuze uit stroombeveiligingstypen waarvoor geldt: 0,25 x Inom,tak < Inom,beveiliging < 2 x Inom,tak
2) Keuze uit spanningsbeveiligingstypen waarvoor geldt: 0,8 x Unom,knooppunt < Unom,beveiliging < 1,2 x Unom,knooppunt
3) Keuze uit vermogenschakelaartypen waarvoor geldt: 0,75 x Unom,knooppunt < Unom,type < 4,1 x Unom,knooppunt

Stroombeveilig ing type
Het type stroombeveiliging kan worden gekozen uit een lijst.
Door ... te kiezen, kunnen drie stroom-tijd-punten ad hoc ingevoerd worden.

Standaardiseerbaar
Indien Standaardiseerbaar is aangevinkt, kan het type stroombeveiliging veranderen in het voorkeurstype dat bij
de kabel, transformator, generator of motor hoort.
Het voorkeurstype kan worden gedefinieerd in de Opties, via Netwerk | Objectdefaults | Beveilig ing . 

Standaard
Met de button Standaard wordt het standaard stroombeveiligingtype overgenomen.

Karakteristiek
Op dit tabblad wordt de uitschakelkarakteristiek van de gekozen stroombeveiliging weergegeven.

Aardlekbeveilig ing
De aardlekbeveiliging meet IL1 + IL2 + IL3 + IN. Deze som is normaliter nul, als geen gebruik wordt gemaakt van

het aardscherm als retourpad.
Als deze somstroom de opgegeven stroom overschrijdt, schakelt de vermogenschakelaar uit.

5.4.4 Meetveld

De aanwezigheid van een of twee 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 knoooppunt of een tak of element en het bijbehorende
knooppunt en kies Invoegen | Schakelaars en beveiligingen | Meetveld.
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Metingen
Een lijst van datums met bijbehorende meetwaarden kan ingevoerd worden. Als de waarde eindigt op ' A' of '
kW', wordt een datum-stroom-grafiek of datum-vermogen-grafiek getoond. Hiertussen kan gewisseld worden
met het knopje ....

Metingenbestanden
Een lijst van Excel-metingenbestanden kan ingevoerd worden. Dit is voorlopig alleen informatief.
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 niet-genormaliseerde profieltypen gegenereerd, die, na
normalisatie, eventueel in het objecttypenbestand kunnen worden opgenomen.

Als een netbelasting met profielen is uitgevoerd, worden de stromen of spanningen hiervan ook als een serie
in de grafiek getoond, mits de metingenbestanden een stroom resp. spanning laten zien.

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) 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

· Belastinggroei

· Profiel

· Selectie

Zie ook:

· Bijzonderheden

· Notitie

· Presentatie van objecten

· Voorbereiden

5.5.1 Hoofdkabel

Een hoofdkabel is een virtuele kabel die bestaat uit kabels met dezelfde naam.
De hoofdkabels worden ad-hoc samengesteld ten behoeve van het rapporteren en exporteren.
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De berekeningsresultaten van een hoofdkabel worden geaggregeerd uit de resultaten van de bevattende kabels.
De slechtste waarde daarvan geldt als resultaat voor de hoofdkabel.

5.5.2 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.

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.
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5.5.3 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.
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.
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5.5.4 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

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.

145

205



148

5.5.5 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 netbelasting 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 als volgt geactiveerd:

· Netbelasting: bij de berekeningsinstellingen, kies in het vak 'Tijd' voor Profiel
· Loadflow: bij de berekeningsinstellingen, kies in het vak 'Opwekking en belasting' voor Profieltijd  of
Profielitem . Indien gerekend wordt met profieltijd, kunnen datum en tijdstip worden gespecificeerd. Indien

gerekend wordt met profielitem, kan een item uit de profielen worden gespecificeerd.

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)
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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)

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)

5.5.6 Extern profiel

Naast de ingebouwde profielen  is het mogelijk een netbelastingsberekening uit te voeren, waarbij de
elementen (belastingen en opwekkers) worden ingesteld aan de hand van een buiten Gaia gedefinieerd extern
profiel. 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 in de instellingen van de netbelastingsberekening.

Het extern profiel is altijd strikt tijdgerelateerd. De reeks ligt vast doordat de factoren voor het door elementen
opgenomen of afgegeven vermogen gekoppeld zijn aan tijdstippen (datum en tijd). Het vermogen op een tijdstip
is gelijk aan het product van het gespecificeerde vermogen en de betreffende factor voor het element. De
verhouding tussen het actieve vermogen en het blindvermogen verandert niet. De modellering is gelijk aan die bij
het profiel.
Het profiel wordt weergegeven als functie f(t). Het actuele vermogen voor een belasting of een
transformatorbelasting op het tijdstip t:

P(t) = P ×  f(t)
Q(t) = Q ×  f(t)

Het externe profiel is leidend ten opzichte van andere profielen en instellingen. 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 gewoon 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 Gaia. 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 het 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 rij
van de spreadsheet. De waarde-records zijn ingevuld vanaf de tweede rij. 
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Header-record
De 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.

· 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
<KnooppuntNaam>.<ElementNaam>. Als <KnooppuntNaam> of <ElementNaam> een sterretje is, dan
correspondeert dit met elke naam.

· Omdat een aansluiting verschillende belasting- en opwekkings-items bevat, kan hier een differentiatie gemaakt
worden in de header: <KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.Belasting,
<KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.SA[1], <KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.SA[2],
<KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.Warmtepomp, <KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.Opwekking,
<KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.PV,  <KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.Windmolen,
<KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.Accu, <KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.Laadpunt,
<KnooppuntNaam>.<AansluitingNaam>.Laadpuntpotentieel. 

· Voor definitie van een kolom voor transformatortrapstand wordt de kolom aangeduid met
<TransformatorNaam>.

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.

· Factoren: elke kolom onder de identificatie van een element bevat de factoren, waarmee het vermogen van het
betreffende element wordt vermenigvuldigd voor berekening op het betreffende tijdstip. De factoren 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 factoren 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

15-8-2011 12:00 1 0.9

15-8-2011 12:15 1.1 0.8
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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

.

.

.

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

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

.

.

.

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

5.5.7 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.
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5.5.8 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
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.

5.5.9 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.
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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.

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.

5.5.10 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
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Objecten met bepaalde notities kunnen worden geselecteerd via een lijst met Start | Selecteren | Notitie.

5.5.11 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

· 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

Gaia kent een aantal berekeningen, die uitgevoerd worden voor het gehele net, dus niet alleen op het actieve blad.
Zie:

· Netbelasting : geavanceerde loadflow

· Loadflow : berekening van een net met behulp van het model voor drie fasen, nul, afscherming en hulpaders

· Aanrakingsveiligheid : berekenen van de aanrakingsveiligheid van de mens bij kortsluitingen

· Kortsluiting : analyse van de kortsluitvastheid van de kabels en uitschakeltijd

· Spanningsvastheid : berekenen van de spanningsvastheid en de netimpedanties

· Flikker : berekenen van herhaalde spanningsvariaties als gevolg van het herhaald aanlopen van motoren

· Harmonischen : berekenen van stromen en spanningen bij hogere frequenties in het net

· Betrouwbaarheid : berekenen van betrouwbaarheidskengetallen

· Nettoets kleinverbruik : berekenen van de netbelasting bij een hogere aansluitwaarde

6.1 Negengeleidermodel

Gaia bevat een negengeleidermodel voor het netwerk en de netcomponenten. Dit model maakt het mogelijk om
aan zowel de drie fasen als aan de nul en het aardscherm te rekenen. Ook aan de hulpaders van gecombineerde
netten kan worden gerekend. Rekenen met dit model geeft inzicht in het gedrag van het laagspanningsnet, ook bij
asymmetrie in stroom en spanning. Ook de gevolgen van keuzes ten aanzien van de aarding en het
doorverbinden van nul en afscherming kunnen goed berekend worden. 

Basis is de uitgebreide modellering van de kabels met drie fasen, vier hulpaders, een nulleider en een aardscherm
of aardgeleider. Het totale elektrische systeem kan uitgebreid geconfigureerd worden door de vele
schakelmogelijkheiden. Het distributienet kan op diverse plaatsen geaard worden door een impedantie op te
nemen tussen de aardgeleider en de verre referentieaarde. Hiermee kunnen zowel aardelektrodes als slecht
isolerende buitenmantels gemodelleerd worden. Door de uitgebreide modellering kan ook de invloed van de
corrigerende werking van transformatoren op spanning- en stroomasymmetrieën worden onderzocht. De
transformatoren worden gemodelleerd met wikkelingen in driehoek, ster en zigzag. Ook bestaat de mogelijkheid
de belasting in uitgebreide vorm te modelleren, doordat de belasting per hoofd- of hulpader of tussen geleiders
kan worden opgegeven.

Door de modellering van de hulpaders kan aan gecombineerde netten voor distributie en voor openbare
verlichting (OV) gerekend worden. De invoer maakt veel koppel- en aansluitmogelijkheden mogelijk. Overal in het
net kunnen hulpaders aan de hoofdaders worden gekoppeld.

6.1.1 Knooppunten

Voor de knooppunten moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

· topologische knooppunten, die in de werkelijkheid de schakelkasten en de moffen representeren, en de 

· elektrische knooppunten, die in de berekening de fasen, hulpaders, nul en aardscherm representeren. 

Het netwerk bestaat dan uit topologische knooppunten, die elk zijn gemodelleerd met 5 of 9 elektrische
knooppunten. In een laagspanningsnet kunnen in de topologische knooppunten (moffen of schakelkasten) de nul
en de aardleider gekoppeld worden. Ook kan in elk topologisch knooppunt een verbinding met de verre
referentieaarde worden gemaakt. De aardverspreidingsweerstand (Ra) kan apart worden gespecificeerd.
Hieronder is een topologisch MS-knooppunt met 5 elektrische knooppunten afgebeeld en een LS-knooppunt met
9.
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MS-knooppunt                            LS-knooppunt

Fasespanning en gekoppelde spanning zijn verschilspanningen tussen de onderlinge geleiders en kunnen uit de
individueel berekende geleiderspanningen worden afgeleid. De geleiderstromen en stromen naar de elementen
kunnen worden afgeleid uit de geleiderspanningen en de admittantiematrices van de individuele objecten. De
spanningen van de nul- en PE-leiders zijn de spanningen ten opzichte van de verre aarde en zijn dus gelijk aan de
betreffende berekende geleiderspanning. De gekoppelde spanning is de verschilspanning van twee fasegeleiders.

6.1.2 Kabels

Voor alle berekeningen zijn specifieke kabelgegevens nodig, die niet zonder meer uit tabellen van de
kabelfabrikanten af te leiden zijn. De tabellen bevatten alleen gegevens betreffende het gebruik van de kabel in
normale omstandigheden en het gedrag bij kortsluiting. Bij een éénfase aardsluiting, echter, heeft de
kortsluitstroom door inductie invloed op de spanning in de overige geleiders. Voorbeelden van op dit punt niet
gedocumenteerde gegevens zijn de elektromagnetische koppelingen tussen de geleiders van de kabel onderling
en tussen de geleiders en het aardscherm.

Een typische doorsnede van de geleidende onderdelen van een LS-kabel zonder en met hulpaders toont
onderstaande figuur.

Bij onderscheid van fase, hulpader, nul en mantel zijn 11 verschillende impedanties te onderscheiden:
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· langsimpedantie van fase- of nulgeleider

· mutuele impedantie tussen naast elkaar gelegen fase- of nulgeleiders

· mutuele impedantie tussen tegenover elkaar gelegen fase- of nulgeleider

· langsimpedantie van mantel

· mutuele impedantie tussen mantel en fase- of nulgeleider

· langsimpedantie van hulpgeleider

· mutuele impedantie tussen naast elkaar gelegen hulpader en fase- of nulgeleider

· mutuele impedantie tussen tegenover elkaar gelegen hulpader en fase- of nulgeleider

· mutuele impedantie tussen naast elkaar gelegen hulpaders

· mutuele impedantie tussen tegenover elkaar gelegen hulpaders

· mutuele impedantie tussen mantel en hulpgeleider

Hierbij gaan we uit van vier gelijke geleiders voor fasen en nul. De nulgeleider mag niet afwijkend zijn. Indien een
geleidende mantel ontbreekt, zijn de betreffende impedanties nul. Indien hulpaders ontbreken, zijn de betreffende
impedanties nul.

De bedrijfsimpedantie van een kabel is niet dezelfde als de langsimpedantie van een geleider, maar deze is gelijk
aan de resultante van de individuele impedanties van de gehele kabel als gesloten systeem. Zo is de
bedrijfsimpedantie uit te rekenen uit de langsimpedantie en het gemiddelde van de mutuele impedanties van fase
naar aanliggende fase en van fase naar tegenoverliggende fase:

Z = Zfase,langs - ( Zfase-fase,aanliggend + Zfase-fase,tegenover ) / 2

De weerstanden zijn eenvoudig te bepalen uit gegevens van de fabrikant en enig formulewerk. Voor de geleider
van een kunststofkabel wordt uitgegaan van de door de fabrikant opgegeven wisselstroomwaarde bij 20 °C. De
weerstand voor de lus door fase en aarde is gelijk aan de som van de weerstand van de geleider en de weerstand
van de aarde. De zelfinducties en mutuele koppelingen kunnen worden voorgesteld door lussen van de
betreffende geleider met de aarde als retourcircuit. De zelfinductie van de lus van geleider en aarde wordt bepaald
door de hoeveelheid magnetische flux tussen de geleider en aarde. Deze flux, en dus ook de inductie, kan
opgesplitst worden in een deel tussen geleider en scherm en een deel tussen scherm en aarde. De mutuele
koppeling tussen twee geleiders bestaat uit de flux, veroorzaakt door geleider 1, die omvat wordt door de lus
gevormd door geleider 2 en aarde. Ook deze flux en dus inductie kan worden onder verdeeld in een deel binnen
het scherm M en een deel buiten het scherm Ls. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de mutuele
koppeling tussen de aanliggende geleiders (M) en de mutuele koppeling tussen tegenoverliggende geleiders
(M’). De magnetische koppeling tussen een geleider en het scherm wordt bepaald door de hoeveelheid flux ten
gevolge van de stroom door de geleider die door de lus, gevormd tussen scherm en aarde, wordt omvat en is dus
(ongeveer) gelijk aan Ls. De kabel kan voorgesteld worden als in onderstaande figuur (voorbeeld voor een kabel
zonder hulpaders).
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Door combinatie van de berekende weerstandswaarden en corresponderende reactantiewaarden ontstaan 81
impedanties, die de kabel geheel beschrijven. De resultaten worden samengevat in een 9x9 matrix voor de fasen a,
b, c, de nulleider n, de vier hulpaders en de mantel s.  

6.1.3 Transformatoren

Voor de transformatoren zijn de bekende wikkelvormen (driehoek, ster en zigzag) volledig gemodelleerd.
Hierdoor is het mogelijk de corrigerende werking van sommige transformatoren op asymmetrische stromen
beter te berekenen. Zo is een eigenschap van de nulpuntstransformator dat asymmetrische stromen in het
secundaire circuit (achter de transformator) in het primaire circuit over de fasen verdeeld worden, waardoor de
totale asymmetrie voor de voeding verminderd wordt. Op de berekening van de aanraakspanning heeft dit een
invloed, omdat bij een éénfasekortsluiting de stroom door de smeltveiligheid door zo'n transformator sterk
gereduceerd wordt. Als gevolg duurt een kortsluiting in werkelijkheid langer dan we zouden verwachten als we dit
effect niet zouden meenemen.

Alle gegevens van de transformator zijn verzameld in een volledig gevulde 10x10 matrix (5 knooppunten primair,
5 knooppunten secundair).

Er kunnen 12 typen worden gemodelleerd met primair een driehoek- of sterwikkeling en secundair een driehoek-,
ster- of zigzag-wikkeling. De 12 typen zijn: Dy5, Dy7, Dy11, Dz0, Dz6, Yd5, Yd11, Yy0, Yy6, Yz5, Yz7 en Yz11. De
transformatortypen moeten in het typenbestand Types.xlsx  zijn opgenomen.

6.1.4 Netvoeding

De netvoeding zelf is niet met de verre aarde verbonden. De stroominjecties in de faseknooppunten zijn met
referentie naar een gemeenschappelijk nul-knooppunt. De nul van de netvoeding kan verbonden worden met de
nul van het knooppunt door schakelaar SN te sluiten. Met een geopende schakelaar is het sterpunt van de

netvoeding een zwevend knooppuntje. 

Voor de grootte van de voedingsimpedantie geldt:
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Waarin de c-factor volgt uit de norm IEC 60909. 

Voor de loadflow en netbelasting heeft Y een vaste grote waarde, waardoor de netvoeding oneindig sterk is, zodat
de opgegeven spanning ook bereikt wordt.

6.1.5 Belasting

De belasting is opgebouwd uit een combinatie van een belasting in sterschakeling (alleen bij LS-netten) en een
belasting in driehoekschakeling. Van de belasting in sterschakeling kan het sterpunt al dan niet op de nul van het
knooppunt worden aangesloten. De aarding vindt plaats via het knooppunt. Alle belastingen worden in deze
methode gemodelleerd als combinaties van belastingen tussen twee elektrische knooppunten (fase en fase of fase
en nul). 

De belasting in sterschakeling bestaat uit drie éénfasebelastingen tussen de fasen en de nul. Voor elke fase
worden stroom en arbeidsfactor (of actief en reactief vermogen) gespecificeerd voor de nominale fasespanning.

Ten behoeve van de berekening worden de gespecificeerde nominale belastingstromen of gespecificeerde
nominale vermogens omgerekend naar een admittantiematrix. 

waarin:

Hierin zijn IiN, SiN, PiN en QiN respectievelijk de gespecificeerde belastingstroom en -vermogens per fase.

De belasting in driehoekschakeling bestaat uit drie enkelvoudige belastingen tussen twee fasengeleiders. Voor
elke enkelvoudige belasting worden stroom en arbeidsfactor (of actief en reactief vermogen) gespecificeerd voor
de nominale gekoppelde spanning.



162

Ten behoeve van de berekening worden de gespecificeerde nominale belastingstromen of gespecificeerde
nominale vermogens omgerekend naar een admittantiematrix. 

waarin:

Hierin zijn Iij, Sij, Pij en Qij respectievelijk de gespecificeerde belastingstroom en -vermogens, telkens tussen twee

fasen.

De spanningsafhankelijkheid van de belasting is naar keuze kwadratisch, lineair of constant; dat wil zeggen:
constant vermogen-, stroom- of impedantiemodel. 

6.1.6 Asynchrone machine

Het model voor de asynchrone machine kan in principe zowel voor motor- als generatorbedrijf worden gebruikt.
In Gaia is het motorbedrijf geïmplementeerd in de asynchrone motor  en het generatorbedrijf in de asynchrone
generator . Slechts het fundamentele werkgebied wordt in acht genomen, zodat zowel machines met kortsluit-
als sleepringrotoren zijn inbegrepen. De verliezen van het ijzer, de verzadiging en het skineffect worden
genegeerd. De homopolaire component wordt weggelaten aangezien de meeste machines in driehoekverbinding
zonder nul in werking zijn.

6.1.7 Openbare verlichting

Door de modellering van de hulpaders kan aan gecombineerde netten voor distributie en voor openbare
verlichting (OV) gerekend worden. De invoer maakt veel koppel- en aansluitmogelijkheden mogelijk. Overal in het
net kunnen hulpaders aan de hoofdaders worden gekoppeld. Het is mogelijk om:

· een combikabel op een LS-rek aan te sluiten, 

· een doorgaande verbinding te maken, zelfs met verwisseling van de hulpaders, 

· hulpaders parallel te schakelen en 

· aftakkingen naar een eigen OV-net te modelleren.

Het aantal aansluitmogelijkheden is in de praktijk veel minder dan theoretisch mogelijk. Gekozen is voor
onderstaande mogelijkheden:
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· De OV-belasting kan in een eigen OV-net worden aangesloten tussen een fase en de nul en tussen twee fasen. 

· Bij een combikabel kan de OV-belasting onder andere tussen een hulpader en de nul worden aangesloten.

De structuur van een geïntegreerd OV-net kan zeer divers zijn. Het OV-net wordt aangesloten op het LS-rek.
Hierbij is een separate beveiliging aanwezig. De beveiliging van de hoofdaders en de hulpaders wordt apart
gespecificeerd.
Op alle knooppunten kunnen doorverbindingen worden gemaakt. Per kabel kunnen schakelaars in aders en
hulpaders worden geopend en gesloten.
Een aftakking van een combikabel naar een eigen OV-net kan worden gerealiseerd in de eerste separate OV-kabel.

Aansluiting  hulpsysteem op hoofdsysteem

De aansluiting van een combikabel op een LS-rek kan worden gerealiseerd door in het knooppunt, dat het LS-rek
voorstelt, de hulpaders te koppelen op de fasen. Dat gebeurt door het matrixje met checkboxen, linksonder in het
formulier, in te vullen. In dit voorbeeld worden de hulpaders h1, h2 en h3  aangesloten op respectievelijk
hoofdaders L1, L2 en L3. De vierde hulpader h4 wordt ook op hoofdader L3 aangesloten. Met behulp van de
checkboxen rechts van de hulpadernamen h1 t/m h4 kunnen de hulpaders onderling worden verbonden, zonder
ze op de hoofdaders te hoeven aansluiten.
Het is niet mogelijk om een hulpader op twee hoofdaders aan te sluiten. Wel blijft het mogelijk de hulpaders op
separate knooppunten op verkeerde hoofdaders aan te sluiten, waardoor in het net een kortsluiting ontstaat.
Hierop wordt niet gecontroleerd. De verantwoording voor een juiste aansluiting ligt volledig bij de gebruiker.
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Doorg aande verbinding  hulpaders

Een doorgaande verbinding behoeft geen invoer voor de knooppunten. Alle checkboxen van de fasen naar de
hulpaders blijven leeg.
Van de kabels kunnen schakelaars in alle aders naar believen geopend en gesloten worden. Bij een normale
doorgaande verbinding blijven alle checkboxen gesloten. 
In bovenstaande verbinding is in elk van de hulpaders een zekering opgenomen.

Overg ang  van combikabel met hulpaders naar een eig en OV-net

Bij een overgang van een geïntegreerd net naar een eigen OV-net gaat het systeem met hoofdaders en hulpaders
over in een systeem met alleen hoofdaders. Van de kabel waar de overgang plaatsvindt worden bij de eindmof
(het knooppunt in bovenstaande illustratie) de schakelaars in de fasen geopend. De hulpaders lopen wel door
naar het knooppunt.
In de doorgaande OV-hoofdkabel (200 m 16 Al) worden de hoofdaders verbonden met de hulpaderknooppuntjes.
Dat kan door in het formulier van deze kabel te kiezen voor "niet symmetrisch" en met de rechtermuisknop op de
schakelaar-checkboxen van de fasen te klikken. Door dit te doen verschijnt een pop-up-menu, waarmee
aangegeven kan worden op welke ader de betreffende geleider moet worden aangesloten. In onderstaand
voorbeeld zijn de drie geleiders L1, L2 en L3 van het separate OV-net aangesloten op respectievelijk hulpaders h1,
h2 en h3 van het gecombineerde net.
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Illustratie overgang: aansluiting OV-hoofdkabel op een combikabel 

Ook in de aansluiting  kunnen de hoofdaders aangesloten worden op de hulpknooppuntjes van het
knooppunt.

Aftakking  van een g ecombineerd net naar een eig en OV-net

Het geval van een aftakking van een gecombineerd net naar een eigen OV-net gaat op dezelfde wijze als bij een
overgang. De aftakking wordt gerealiseerd in de eerste separate OV-kabel van knooppunt LS01 naar OV11.

6.2 Netbelasting

De Gaia-berekening Netbelasting is twee loadflows. Het net wordt doorgerekend voor analyse van de gevolgen
van extremen in belasting en opwekking.

6.2.1 Algemeen

De netbelasting maakt gebruik van de stochastische loadflow . De netbelasting wordt uitgerekend voor twee
extreme situaties: opwekkingpieksituatie en belastingpieksituatie. Onderstaande opties zijn door de gebruiker op
te geven.

MODEL VAN BELASTING EN OPWEKKING

Belasting sg edrag
Het belastingsgedrag bepaalt de spanningsafhankelijkheid. Voor een gewone belasting , belasting op een
aansluiting  of voor een kabelbelasting  kan gekozen worden uit: constante stroom, constant vermogen en
constante weerstand.
De OV heeft altijd een constante stroomgedrag.
De PV heeft altijd een constant vermogensgedrag.

TRAPSTANDEN OPTIMALISEREN

Het kan voorkomen dat de spanning in het MS-net vrij laag is. In dat geval kan het voorkomen dat ófwel alleen
met hele dikke kabels de vereiste spanningskwaliteit te bereiken is, ófwel eenvoudigweg door het verstellen van de
trapstand van de distributietransformator. Bij een lage transformatorspanning moeten de kabels in het algemeen
een grote geleiderdoorsnede hebben om aan de spanningseisen te voldoen. Verstellen van de trapstand naar een
hogere secundaire spanning levert in die gevallen doorgaans kleinere geleiderdoorsneden. In dit geval levert het
verstellen van de trappenschakelaar een veel goedkoper net. Deze instelling kan worden in- of uitgeschakeld met
de checkbox Trapstanden optimaliseren  in Berekenen | Basis | Netbelasting .
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Bedrijfstijd van de verliezen
De bedrijfstijd van de verliezen is een invoergegeven in de opties. Deze tijd kan uit de bedrijfstijd van het
maximum worden berekend met behulp van onderstaande formule:

   Tv = C × Tb + (1-C) × Tb
2 / 8760

In de praktijk blijkt de “vormfactor” C = 0,2 te zijn in LS-netten. We gaan ervan uit dat Tv constant is in de

beschouwde periode.

Berekening  koperverliezen
De netto-contante-waarde-methode berekent de contante waarde van de verliezen, die gelijk is aan de som over de
beschouwde periode van de met rente en inflatie gecorrigeerde jaarlijkse verliezen. De jaarlijkse verliezen variëren,
afhankelijk van de opgegeven groei. 

De rente is gegeven in procenten. Introduceer ten behoeve van de rente een factor r:

   r = Rente / 100

De variabele verlieskosten in het jaar i worden aangeduid met Bi . Dan is de cumulatief contante waarde als volgt

uit te drukken:

   Bcl = S [ Bi / (1+r) ]i   (voor i = 0 ... N)

Hierin wordt Bi berekend uit de verliezen Pk,i en uit de kosten voor kW (q) en kWh (p) en de bedrijfstijd van de

verliezen Tv. Hierbij gaan we ervan uit dat gedurende de gehele periode de factoren Tv, p en q constant zijn. De

factor 1000 is voor de terugrekening van kW en kWh naar respectievelijk W en Wh.

   Bi = Pk,i × (Tv × p + q) / 1000

Verliesberekening  nullastverliezen
De berekening gaat op dezelfde manier als bij de koperverliezen, maar de nullastverliezen zijn onafhankelijk van
het groeipercentage. Hieruit volgt voor de cumulatief contante waarde:

   Bnullast = B0 S [ 1 / (1+r) ]i   (voor i = 0 ... N)

Met:

   B0 = Pnullast × (8760 × p + q) / 1000

6.2.2 Berekening

Voor elke berekening moet in het netwerk minimaal één netvoeding aanwezig zijn. Meerdere netvoedingen zijn
mogelijk, maar geven onbetrouwbare resultaten als zij met elkaar in verbinding staan via kabels of
transformatoren.

Vooraf aan elke berekening voert Gaia een eilandtest uit en worden objecten en netgedeelten die niet zijn
verbonden met een netvoeding na afloop van de berekening in de eilandkleur weergegeven.

Netbelasting
Het bepalen van de netbelasting vindt als volgt plaats:

· kies Berekenen | Basis | Netbelasting

· geef de instelling aan (als in de opties "Vraag instellingen" is aangevinkt)

· verlaat het formulier met OK.

Er kan versneld worden gekozen voor een berekening, door gebruik te maken van de speedbutton. Ook met
behulp van F9 wordt de laatst uitgevoerde berekening herhaald. Hierbij blijven de gekozen instellingen van
kracht.
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GM-belasting
GM-basisbelastingen kunnen geschaald worden met een percentage. Hiermee kan groei gesimuleerd worden.

Inverters niet uitschakelen
Inverters van PV kunnen eventueel niet uitschakeld worden boven hun opgegeven uitschakelspanning, om te
kijken welke spanningen virtueel bereikt zouden worden.

Trapstanden optimaliseren
De optimaliseringsfunctie heeft de mogelijkheid de trapstanden van de distributietransformatoren automatisch
aan te passen, als de spanningen te hoog of te laag zijn.

Profielen
De netbelasting kan met interne profielen berekend worden, voor eventueel zelf op te geven tijdstippen.

Asynchrone machines uit bij Pas is nul

Asynchrone generatoren en motoren nemen in principe altijd blindvermogen op. Ook als geen reëel vermogen
wordt geleverd respectievelijk gevraagd (Pas=0). Asynchrone machines met Pas=0 worden als uitgeschakeld

beschouwd tijdens de netbelastingsberekening.

VOORBEELD VAN EEN BEREKENING

Definieer in de Opties bij Berekening  | Loadflow/netbelasting  | Alg emeen:

· spanningseisen.

Voer de berekening uit met Berekening  | Basis | Netbelasting  waarin aangegeven:

·Trapstanden optimaliseren .

6.2.3 Resultaten

Na de berekening worden de spanningen en stromen in de twee extreme situaties (belastingpiek en
opwekkingpiek) getoond.
Na de berekening wordt, indien nodig, melding gemaakt van het aantal knooppunten met spanningsproblemen
en het aantal overbelaste takken.

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het schema

· met Berekenen | Resultaten | Overzicht

· met Berekenen | Resultaten | Details

· met Berekenen | Resultaten | Grafiek
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· met Berekenen | Resultaten | Exporteren

Schema
De weergave van de resultaten wordt bepaald door de actieve View . 

Indien twee spanningswaarden en stroomwaarden worden getoond, zijn dat de waarden voor respectievelijk de
belastingpiek- en de opwekkingpieksituatie.

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 voor overschrijden van het minimum en
maximum van de spanning kunnen in de Opties  worden ingesteld met Berekening  | Loadflow/netbelasting  |
Alg emeen. De maximum waarde voor de stroombelastinggraad van een tak is 100%. Hieronder is tussen
haakjes de defaultkleur aangegeven.

Knooppunten :

· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): spanning op LS-niveau te hoog

· Te laagkleur (blauw): spanning op LS-niveau te laag

· Eilandkleur (groen): geen spanning op LS-niveau.

Elementen:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): overbelast of overvoed of aansluitingspanning te hoog of aansluitingbeveiliging
aangesproken

· Te laagkleur (blauw): ondervoed of aansluitingspanning te laag

· Triggerkleur (rood): aansluitingbeveiliging zal uitschakelen

· Attentiekleur (geel): inverter uitgeschakeld.

Takken:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): overbelast of overvoed of spanning te hoog

· Te laagkleur (blauw): ondervoed of spanning te laag.

Schakelaars en beveilig ing en:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): overbelast

· Triggerkleur (rood): zal uitschakelen.

Berekenen | Resultaten | Overzicht
Dit scherm geeft een overzicht van nieuwe kabels en investeringskosten.

Berekenen | Resultaten | Details
Voor geselecteerde knooppunten in het LS-net is afgebeeld:

· spanning opwekkingpieksituatie (fase-nul), in V en in % ten opzichte van de spanning van de voedingsrail

· spanning belastingpieksituatie (fase-nul), in V en in % ten opzichte van de spanning van de voedingsrail

· spanning hulpaders (fase-nul), in de opwekkingpieksituatie in V

· spanning hulpaders (fase-nul), in de belastingpieksituatie in V

· extremen voor de stroom door kabels naar andere knooppunten, in A

· extremen voor de stroom naar elementen, in A

· minimale en maximale spanning van aangesloten knooppunten, in V.

Voor geselecteerde takken is afgebeeld:

· nieuwe trapstand

· investeringskosten, in valuta
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· extremen voor de takbelastinggraad, in %

· extremen voor de takstroom aan weerszijden, in A

· extremen voor de spanningen van de aangesloten knooppunten, in V.

Voor geselecteerde elementen is afgebeeld:

· extremen voor de stroom, in A

· extremen voor de spanning van het aangesloten knooppunt, in V

· extremen voor de spanning op de aansluiting, in V.

Via de knop Details worden de resultaten in een tabel weergegeven.

Berekenen | Resultaten | Grafiek
Van alle geselecteerde knooppunten kunnen de berekende spanningen (of spanningsbanden) in een grafiek
worden weergegeven.
Van alle geselecteerde takken kunnen de berekende belastingsstromen (of stroombanden) in een grafiek worden
weergegeven.
Met Onthouden  kan het resultaat van een berekening vergeleken worden met het resultaat van een eerder
uitgevoerde berekening (opgeslagen met Berekenen | Resultaten | Onthouden).

Berekenen | Resultaten | Onthouden
Na een berekening kunnen de resultaten worden bewaard voor latere vergelijking met een andere berekening met
behulp van de grafiek. Op die manier kan de invloed van een alternatief of een andere instelling op
spanningsbanden en stroombanden in het netwerk worden onderzocht.

6.3 Loadflow

Gewone loadflow voor het berekenen van spanningen en stromen in een zekere bedrijfssituatie. Instellingen zijn:

· Moment: belastingpiek, opwekkingpiek of eigen

· Netvoedingsspanning: instelling voor spanning van de netvoeding

· Inverters niet uitschakelen

· GM-belastingpercentage

6.3.1 Algemeen

Voor de berekening van een negengeleidermodel  wordt gebruik gemaakt van een gelineariseerd model van
het net. Het elektriciteitsvoorzieningsysteem wordt daarom op basis van de wetten van Ohm en Kirchoff
beschreven met een stelsel lineaire vergelijkingen. Eventuele niet-lineariteiten kunnen na oplossen van het stelsel
worden gecorrigeerd, waarna het stelsel opnieuw opgelost wordt. Aldus ontstaat een iteratief proces.

De berekening heeft een eenvoudige structuur, met daarin eerst de voorbereidende werkzaamheden, gevolgd
door het oplossen van het stelsel gelineariseerde vergelijkingen, bijstellen van de elementen (belastingen en
machines) en tenslotte de afrondende werkzaamheden.

In het eerste onderdeel worden de elektrische knooppunten gedefinieerd. In principe worden alle LS-knooppunten
gemodelleerd met maximaal negen elektrische knooppunten, maar deze definitie is afhankelijk van de
schakelsituatie (onder andere koppelingen tussen nul en PE en de aanwezigheid van hulpaders). Een topologisch
knooppunt zonder hulpaders, waar de nul en de PE zijn gekoppeld, wordt gerepresenteerd met vier elektrische
knooppunten. Dit wordt op "administratieve wijze" bijgehouden, zodat de nul en de PE buiten de berekening apart
te benaderen zijn. Op die manier lijkt het alsof het topologische knooppunt toch met vijf elektrische knooppunten
wordt gemodelleerd. Deze manier bespaart geheugencapaciteit en werkt snelheidverhogend. Bovendien wordt het
systeem beter oplosbaar doordat het aantal verbindingen met impedantie bijna gelijk aan nul op deze manier
sterk wordt gereduceerd. 

Voor het topologische knooppunt waarop de netvoeding is aangesloten, wordt een injectiestroom berekend. Deze
stroom is voor de drie fasen (elektrische knooppunten a, b en c) gelijk aan:
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Voor de nul en PE van de netvoeding en voor alle overige elektrische knooppunten is de injectiestroom gelijk aan
nul.
Vervolgens wordt de admittantiematrix opgebouwd aan de hand van de gedefinieerde elektrische knooppunten.
Hierna wordt het systeem opgelost. Voor de gegeven stroominjectie volgen de spanningen op alle elektrische
knooppunten. 
Nadat het systeem is opgelost en de spanningen bekend zijn, kunnen de niet-lineaire elementen, zoals de
belastingen en de asynchrone machines, in hun gelineariseerde modellen worden bijgesteld. Hierna moet het
systeem opnieuw worden gefactoriseerd en opgelost.

Asymmetrie
Met het belastingsmodel is het mogeljk om op één LS-knooppunt een één-fase-belasting aan te brengen.
Hierdoor daalt de fase-spanning en stijgt de nul-spanning ter plekke een beetje. Deze verschuivingen worden voor
het hele net berekend.
Asymmetrische netten zijn netten waarbij de drie fasen ten opzichte van elkaar een asymmetrisch geheel vormen.
Normaliter zijn dit alle LS-netten. De asymmetrie ontstaat met name door de opbouw van de LS-kabel die bestaat
uit 4 in plaats van 3 hoofdgeleiders en een geaarde mantel. Eventueel zijn vier hulpaders aanwezig. Door de
constructie van de kabel en mogelijke doorverbindingen tussen mantel en nulgeleider, beïnvloeden de geleiders
elkaar verschillend. Voor meer informatie, zie: modellering LS-kabels .
Bij een asymmetrisch net is de methode voor symmetrische componenten in principe ongeschikt. Een
meergeleidermodel, waarbij van alle geleiders de langs- en mutuele impedanties worden aangegeven, is dan
nauwkeuriger.

Belasting sg edrag
Het belastingsgedrag bepaalt de spanningsafhankelijkheid. Voor een gewone belasting , belasting op een
aansluiting  of voor een kabelbelasting  kan gekozen worden uit: constante stroom, constant vermogen en
constante weerstand.
Een Gaussian Mixture-belasting heeft een gedrag dat afhangt van het teken. Positieve belasting: constante
stroom; negatieve belasting (=opwekking): constant vermogen.
De OV heeft altijd een constante stroomgedrag.

Stochastische loadflow
De stochastische loadflow berekent de minimale en maximale spanningen (5% en 95% percentielwaarden) en
maximale stroomsterktes (95% percentielwaarden) in het net. De stochastische loadflow maakt gebruik van 200
"gewone" (deterministische) loadflowberekeningen waarin Gaussian Mixture-belastingen random gesampled
worden volgens hun kansverdelingen.
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6.3.2 Berekening

Voor elke berekening moet in het netwerk één netvoeding aanwezig zijn. Meerdere netvoedingen zijn mogelijk,
maar geven onbetrouwbare resultaten als zij met elkaar in verbinding staan via kabels of transformatoren.

De berekening kan worden gestart door:

· kies Berekenen | Basis | Loadflow

Er kan versneld worden gekozen voor een berekening, door gebruik te maken van de speedbutton. Ook met
behulp van F9 wordt de laatst uitgevoerde berekening herhaald. Hierbij blijven de gekozen instellingen van
kracht.

Instelling en

Moment
Belastingpiek: Rekenmoment wordt intern bepaald als een tijdstip waarop de som van actiefvermogens van alle
belastingen minus de som van actiefvermogens van alle opwekkers maximaal is.
Opwekkingpiek: Rekenmoment wordt intern bepaald als een tijdstip waarop de som van actiefvermogens van alle
belastingen minus de som van actiefvermogens van alle opwekkers minimaal is.
Specifiek: Rekenmoment wordt specifiek ingesteld.

GM-belasting
GM-basisbelastingen kunnen geschaald worden met een percentage. Hiermee kan groei gesimuleerd worden.

Inverters niet uitschakelen
Inverters van PV kunnen eventueel niet uitschakeld worden boven hun opgegeven uitschakelspanning, om te
kijken welke spanningen virtueel bereikt zouden worden.

Netvoeding sspanning
Instelling van de spanning van de netvoeding, naar keuze gelijk aan de voor de netvoeding gespecificeerde
waarden voor Umax of Umin, of gelijk aan het gemiddelde daartussen. De regelende transformatoren worden

navenant geregeld.
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Geselecteerde motoren
Motoren kunnen in de berekening meegenomen worden als uitgeschakeld (uit), normaal in bedrijf (aan) of
aanlopend (starten). Deze instelling geldt alleen voor geselecteerde motoren.

6.3.3 Resultaat

Gaia berekent alle spanningen ten opzichte van de "verre aarde" (Ua, Ub, Uc, Un, Upe), de fasespanningen ten
opzichte van de nul in de corresponderende knooppunten (Uan, Ubn, Ucn) en de gekoppelde spanningen (Uab,
Uac, Ubc). Op de knooppunten worden de stromen naar de elementen (belastingen, machines) berekend en de
stroom die via de aardelektrode van het knooppunt naar de "verre aarde" wegvloeit. Ook worden de stromen door
de afzonderlijke geleiders en het aardscherm van de kabels berekend.

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het schema

· met Berekenen | Resultaten | Details

· met Berekenen | Resultaten | Details | Grafiek in een vectordiagram

· met Berekenen | Resultaten | Details | Verdeling  in een statistische kansverdelinggrafiek (indien Gaussian
Mixture-belastingen aanwezig zijn)

· met Berekenen | Resultaten | Grafiek

Schema
Naast de knooppunten zijn de spanningen afgedrukt. Dit zijn de gekoppelde spanningen en de fasespanningen
ten opzichte van de nulpunten. Ook de stroom naar de "verre aarde", in geval van een aardelektrode, wordt naast
het knooppunt afgedrukt. Naast de takken worden de stromen door fasen, nul en PE afgedrukt. Naast de
elementen worden de stromen door fasen, nul en PE afgedrukt.

Knooppunten MS-net:
Uab
Ie

: Spanning fase a ten opzichte van fase b (zo ook voor ac en bc)
: Stroom via de aardelektrode (indien aanwezig)
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Knooppunten LS-net:
UL1N
UN
UPE
Uh1N
Ie

: Spanning fase L1 ten opzichte van nul (zo ook voor fasen 2 en 3)
: Spanning van de nul ten opzichte van de 'verre aarde'
: Spanning van de PE ten opzichte van de 'verre aarde' (indien niet nul)
: Spanning hulpader h1 ten opzichte van nul (zo ook voor hulpaders 2, 3 en 4)
: Stroom via de aardelektrode (indien aanwezig)

Takken en elementen MS-net:
Ia : Stroom door fase a (zo ook voor fasen b en c)
In : Stroom door de nul
Ipe : Stroom door de PE

Takken en elementen LS-net:
IL1
IN
IPE

: Stroom door fase L1 (zo ook voor fasen L2 en L3)
: Stroom door de nul 
: Stroom door de PE (indien aanwezig)

Indien Gaussian Mixture-belastingen worden gebruikt, berekent de stochastische loadflow gemiddelde, minimale
en maximale waarden. De afgedrukte stroomwaarden zijn altijd maximale waarden. De afgedrukte
spanningswaarden zijn afhankelijk van de gekozen instelling, voorafgaand aan de loadflow.

Netvoeding ss
panning

Resultaatspanning

Hoog Maximum (95%-percentielwaarde = in 95 procent van de
gevallen ligt de spanning onder deze waarde)

Gemiddeld Gemiddelde waarde
Laag Minimum (5%-percentielwaarde = in 5 procent van de gevallen

ligt de spanning onder deze waarde)

Objectkleur
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 spanningsgrenzen kunnen worden ingesteld in de

Opties  met Berekening  | Loadflow/netbelasting  | Alg emeen. Hieronder is tussen haakjes de defaultkleur
aangegeven.

Knooppunten:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur: spanning op LS-niveau te hoog

· Te laagkleur: spanning op LS-niveau te laag.

Takken en elementen:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur: overbelaste tak of element of spanning te hoog

· Te laagkleur: tak of element niet gevoed of spanning te laag.

Schakelaars en beveilig ing en:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur: overbelast

· Triggerkleur: zal uitschakelen

Resultaten | Details
Van geselecteerde knooppunten worden de fasespanningen ten opzichte van de "verre aarde" en de
fasespanningen ten opzichte van de nul in de corresponderende knooppunten getoond. Van geselecteerde takken
worden de stromen door alle geleiders met hun absolute waarde en met hun complexe waarde getoond aan de
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van- en aan de naar-zijden. Van geselecteerde elementen worden de stromen door alle geleiders met hun absolute
waarde en met hun complexe waarde getoond.
Een pijltje geeft de richting van het actieve vermogen weer.

Knooppunt MS-net:
Spanningen in V en met de hoek in graden.
Uab
Un
Ue
Ie

: Spanning fase a ten opzichte van fase b (zo ook voor fasen ac en bc)
: Spanning van de nul (n) ten opzichte van de 'verre aarde'
: Spanning van de afscherming (e) ten opzichte van de 'verre aarde'
: Stroom naar de aardelektrode (indien aanwezig)

Knooppunt LS-net:
Spanningen in V en met de hoek in graden.
UL1N
UN
UPE
Uh1N
Ie

: Spanning fase L1 ten opzichte van nul (zo ook voor fasen L2 en L3)
: Spanning van de nul ten opzichte van de 'verre aarde'
: Spanning van de PE ten opzichte van de 'verre aarde'
: Spanning hulpgeleider h1 ten opzichte van nul (zo ook voor hulpgeleiders h2, h3 en h4)
: Stroom naar de aardelektrode (indien aanwezig)

Takken en elementen MS-net:
Stromen in A en in het complexe vlak.
Ia
In
Ie

: Stroom door fase a (zo ook voor fasen b en c) 
: Stroom door de nul (indien aanwezig) 
: Stroom door de afscherming (indien aanwezig) 

Takken en elementen LS-net:
Stromen in A en in het complexe vlak.
IL1
IN
IPE
Ih1

: Stroom door fase L1 (zo ook voor fasen L2 en L3) 
: Stroom door de nul
: Stroom door de PE 
: Stroom door hulpader h1 (zo ook voor hulpaders h2, h3 en h4)

Berekenen | Resultaten | Details | Details
Door in het detailformulier op de knop Details  te klikken, wordt een tabel gegenereerd van alle spanningen. 

Berekenen | Resultaten | Details | Grafiek
Door in het detailformulier op de knop Grafiek  te klikken, wordt van knooppunten het vectordiagram van de
fasespanningen ten opzichte van de nulspanning getoond, alsmede de vector van de nulspanning ten opzichte
van de verre aarde. Van de takken en elementen worden de stromen door de fasen en de nul getoond.

Berekenen | Resultaten | Details | Verdeling
Door in het detailformulier op de knop Verdeling  te klikken, wordt de resulterende kansverdeling van een
spanning, stroom of actiefvermogen geplot. Deze knop is alleen beschikbaar indien er Gaussian Mixture-
belastingen aanwezijg zijn in het net. Kansverdelingen van variabelen van de verschillende fasen en de nul kunnen
geplot worden door de respectieve legenda-items aan te vinken.

Berekenen | Resultaten | Grafiek
Van alle geselecteerde knooppunten kunnen de berekende spanningen van de drie fasen als spanningsbanden in
een grafiek worden weergegeven. Gekozen kan worden uit:
UL
ULN
ULL

: Fasespanningen ten opzichte van de 'verre aarde'
: Fasespanningen ten opzichte van de nul
: Gekoppelde spanningen

Van alle geselecteerde takken en elementen kunnen de berekende fasestromen als stroombanden in een grafiek
worden weergegeven. 
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Met de optie Onthouden  kan het resultaat van een berekening vergeleken worden met het resultaat van een
eerder uitgevoerde berekening (opgeslagen met Berekenen | Resultaten | Onthouden).

6.4 Harmonischen

6.4.1 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. Doel is om uitspraken te kunnen doen
over de spanningskwaliteit, de stroom door de nulgeleiders en het opsporen van harmonische bronnen.

De harmonischenmodule is gebaseerd op een driefasensysteem met driefasensymmetrische harmonische
bronnen. In een symmetrisch net met gebalanceerde harmonische bronnen komen alleen oneven harmonischen
voor. De harmonische veelvouden van 3 manifesteren zich alleen in het homopolaire systeem en zijn derhalve
zichtbaar in de nulgeleider en de afscherming van de kabels. In Gaia is het echter ook mogelijk netten met enige
vorm van asymmetrie te berekenen en volledig asymmetrische belastingen. Als gevolg kunnen ook even
harmonischen berekend worden.

Alle netcomponenten, zoals kabels, belastingen, motoren, condensatoren en spoelen, zijn voor hogere frequenties
gemodelleerd. De niet-lineaire bronnen kunnen gemodelleerd worden als stroominjecties, die bij de belastingen
kunnen worden gespecificeerd. 

Voor het analyseren van het gedrag van een net bij hogere frequenties is de harmonische loadflow beschikbaar.
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. 

6.4.2 Model

De modellering van netcomponenten voor afwijkende frequenties heeft met name gevolgen voor de verbindingen,
kabels, transformatoren en elementen.

De harmonische stroominjectie vindt plaats via de belastingen. De stroom van de fundamentele component is:

De injectie van harmonische stroom wordt daarvan afgeleid:

met: h = harmonische nummer.

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

· Netvoeding

· Belasting

· Condensator

· Spoel

· Synchrone generator

· Asynchrone generator en motor

Kabel
De kabel wordt gemodelleerd met het vereenvoudigde model voor korte afstanden. 
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Zkabel(h) = Rkabel + j h Xkabel 

Transformator
De impedantie wordt als volgt bepaald:

Netvoeding
De netvoeding wordt gemodelleerd met een vaste spanningsbron achter de kortsluitimpedantie. De reactantie
wordt bepaald door de inductie en de frequentie.

Zv(h) = Rv + j h Xv 

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 + j h X50

Waarin:

 

De belasting wordt absoluut genomen, zodat bij levering dezelfde impedantie resulteert.

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.

YC(h) = jhQC / Unom
2

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 kvar. 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:
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Synchrone g enerator
De synchrone machine is voor de harmonischen een belasting. Het model is:

Zgen(h) = Öh·Rgen + jhXgen

Hierin is Rgen gelijk aan de fictieve generatorweerstand, zoals ingevoerd ten behoeve van de

kortsluitstroomberekeningen. De reactantie Xgen 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. Dan geldt voor de machine-impedantie
voor harmonischen:

Zasyn(h) = Öh·Rasyn + jhXasyn

6.4.3 Berekening

De harmonischenmodule geeft inzicht in het gedrag van de stromen en spanningen bij hogere frequenties in het
net. 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. 

Bij de berekening van de harmonische loadflow kan met "Belastingimpedantie meenemen " gespecificeerd
worden of de impedanties van alle belastingen in- of uitgeschakeld zijn.

Ook kan bij de start van de berekening 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 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.

Niet-lineaire componenten zijn bronnen voor harmonische stromen in het net. De niet-lineaire bronnen worden
gemodelleerd als stroominjecties, die bij de belastingen worden gespecificeerd. 

Een aantal harmonische bronnen is in Types.xls  gedefinieerd. Er zijn typen gedefinieerd voor gelijkrichters,
converter, fluorescerende lamp en een natriumlamp.
Per hogere harmonische is het percentage ten opzichte van de nominale belastingstroom gegeven en de hoek ten
opzichte van de bedrijfspanning. Alle injectiestromen worden geïnjecteerd met referentie tot de hoek in de
basisloadflow (in het 50/60 Hz-systeem). De harmonische loadflow wordt berekend voor alle gedefinieerde
stroominjecties.

6.4.4 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:
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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.

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 getoond.
De knooppunten worden afgedrukt in de Hoog -kleur, indien de THD of één van de harmonische spanningen
groter is dan de betreffende waarde van de norm of richtlijn (bij de start van de berekening gekozen).

Resultaten Details
In het details-form van een object worden afgedrukt:

· knooppunten: RMS-waarde en Total Harmonic Distortion (THD);

· takken: RMS-waarde en Total Harmonic Distortion (THD); 

· elementen: RMS-waarde en Total Harmonic Distortion (THD);

Na klikken op de Details -button een tabel met:

· knooppunten: harmonische spanningen in V en als procentuele waarden ten opzichte van de nominale
spanning van het betreffende knooppunt

· takken: de harmonische stromen in A

· elementen: de harmonische stromen in A; bij belastingen is dit de harmonische belastingstroom, inclusief de
stroombijdrage van de eventuele harmonische bron

Na klikken op de Grafiek -button de grafische weergave van:

· knooppunten: de golfvorm van de spanning van het betreffende knooppunt

· takken: de golfvorm van de stroom door de tak

· elementen: de golfvorm van de stroom naar het element.
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Grafiek
Van alle geselecteerde knooppunten worden de harmonische spanningen in een staafdiagram afgebeeld
(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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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 Aanrakingsveiligheid

De aanrakingsveiligheidsmodule berekent de veiligheid voor de mens in een laagspanningsnetwerk. Afhankelijk
van het type aarding (TT- of TN-stelsel) kan tijdens een kortsluiting in het net een spanning ontstaan op de
afscherming (PE) van de installatie. De veiligheid wordt bepaald door de hoogte van de spanning en het tijdig
afschakelen van de kortsluiting.

6.5.1 Algemeen

De aarding van een elektrische installatie dient voor de aanrakingsveiligheid voor de mens. Bij een sluiting tussen
fase en de aarding van de elektrische installatie ontstaat er een spanningsverschil tussen deze aarde en de "verre
aarde". Een persoon, die op dat moment met een geaard apparaat werkt, kan hierdoor onder spanning komen te
staan. Om de gevolgen van aanraking van deze spanning tegen te gaan moet de sluiting snel genoeg worden
afgeschakeld. Door aanraking van een geaard toestel ten tijde van de fout zal er een stroom door het menselijk
lichaam gaan lopen. De grootte van deze stroom bepaalt hoe lang de fout maximaal mag blijven staan. Het
verband tussen stroom door het lichaam en de toegestane tijd is gegeven in de norm IEC 60479-1. 

Er zijn diverse manieren van aarding. In Nederland zijn de TT- en TN-stelsels gebruikelijk. Bij aarding volgens het
TT-stelsel wordt de foutspanning bepaald door de foutstroom en de impedantie van de aardingsvoorziening. Bij
een aardfout in de netkabel ondervindt de verbruiker geen spanningsverhoging op zijn aarde. De lengte van de
netkabel heeft geen invloed op de aanrakingsveiligheid van de verbruiker. De aanrakingsveiligheid van de
verbruiker wordt vrijwel volledig bepaald door zijn eigen aardingsvoorziening.



181

Bij aarding volgens het TN-stelsel wordt de foutspanning bepaald door de impedantie van de retourwegen
(combinatie van nulgeleiders, kabelmantel en aarde). Bij een aardfout in de netkabel ondervindt de verbruiker een
spanningsverhoging op zijn aarde. De lengte van de netkabel heeft wel invloed op de aanrakingsveiligheid van de
verbruiker. Hierom wordt extra aandacht besteed aan de keuze van de juiste netbeveiliging.

De rekenmethode voor TN-aarding is aanzienlijk gecompliceerder dan die voor TT-aarding. Voor bepaling van
foutspanning en foutstroom moet het gehele voorliggende net worden doorgerekend. De retourweg is meestal
vermaasd wegens de vele doorverbindingen. De rekenmethode wordt uitgebreid beschreven in het
elektrotechnisch basisontwerp (KEMA, 1995: M.E. Dorgelo, L.W. Jansen, F. Provoost: "Technisch/economische
evaluatie van veiligheidsaarding: elektrotechnisch basisontwerp", rapport nr. 51874-PCL 95-1525).

De werkwijze is dat na vaststellen van het optimale net, dat ook aan de technische eisen ten aanzien van
spanningshuishouding en asymmetrie voldoet, het net wordt geëvalueerd ten aanzien van de
aanraakingsveiligheid. 

Bij gebleken onvoldoende aanrakingsveiligheid kan de ontwerper extra aardverbindingen aanbrengen naar de
nulleider of naar aarde (aardelektrode).

Bij de berekening worden de generatoren wel en de belastingen niet meegenomen.

Zie voor meer informatie: http://www.phasetophase.nl/pdf/safety.pdf en
http://www.phasetophase.nl/pdf/ciredpresentation.pdf.

6.5.2 Berekening

Voor elke berekening moet in het netwerk minimaal één netvoeding aanwezig zijn. Meerdere netvoedingen zijn
mogelijk, maar geven onbetrouwbare resultaten als zij met elkaar in verbinding staan via kabels of
transformatoren.

Aanraking sveilig heid
Het bepalen van de aanrakingsveiligheid wordt gestart met: Berekenen | Basis | Aanraking sveilig heid

Er kan versneld worden gekozen voor een berekening door gebruik te maken van de speedbutton. Ook met
behulp van F9 wordt de laatst uitgevoerde berekening herhaald.

Sing le-node aanraking sveilig heidberekening
De aanrakingsveiligheidsberekening kan ook uitgevoerd worden voor één knooppunt of één aansluiting. De
gevolgen voor andere knooppunten en aansluitingen worden dan berekend.

Achter de meterkast
Voorafgaand aan een aanrakingsveiligheidsberekening is in het instellingenformulier de mogelijkheid om "Ook
achter de meterkast" aan of uit te vinken. Indien uitgevinkt worden alleen TN-aansluitingen voor de meterkast
berekend, omdat TT-aansluitingen nooit voor de meterkast berekend worden. Het idee achter deze
keuzemogelijkhied is dat netbeheerders niet verantwoordelijk zijn voor de aanrakingsveiligheid bij kortsluitingen
achter de meterkast.

Ook moffen
Moffen zijn in principe niet interessant, om de aanrakingsveiligheid te berekenen. Door "Ook op moffen" aan te
vinken, wordt de aanrakingsveiligheid toch berekend.

OPTIES

Aanraakspanning  (Ua) - Lichaamsweerstand (Rm)
De weerstand van het menselijk lichaam is afhankelijk van de spanning over het menselijk lichaam, de
zogenaamde aanraakspanning Ua en de manier van vasthouden. De grafieken geven de verbanden tussen de

http://www.phasetophase.nl/pdf/safety.pdf
http://www.phasetophase.nl/pdf/ciredpresentation.pdf
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aanraakspanning Ua en de lichaamsweerstand Rm weer, bij vasthouden via één hand en één voet. De gebruiker
kan bij het maken van de berekeningen kiezen tussen de 5%, 50% en 95%-grafieken uit de norm.

Het percentage is de aanduiding van de grafiek met de waarde van de lichaamsweerstand (als functie van de
aanraakspanning) welke niet overschreden wordt door dat percentage van de populatie. De grafieken zijn
overgenomen uit IEC 60479-1.
Let op! Op corporate niveau is bij de meeste bedrijven voorgeschreven van welke grafiek gebruikt wordt. Meestal
is dat de 5%-grafiek.

Stroom (Im) - tijd (t) - g evarencurve
Door aanraking van een geaard toestel ten tijde van de fout zal er een stroom (Im) door het menselijk lichaam
gaan lopen. De grootte van deze stroom bepaalt hoe lang de fout maximaal mag blijven staan. Het verband
tussen stroom door het lichaam en de toegestane tijd is gegeven in de norm IEC 60479-1 in de stroom-tijd-
gevarencurves met de benamingen B, Lc, C1, C2 en C3.

 
Let op! De curve is bij de meeste bedrijven op corporate niveau voorgeschreven.
Vaak wordt aanbevolen voor de I/t-gevarenkromme te werken met de C1-curve. De kromme C1 vormt de
fibrillatiedrempel, die van 37 mA tot 500 mA mede afhankelijk is van de tijdsduur van de stroomdoorgang.
Beneden deze lijn treedt geen hartfibrillatie op. 
Het is mogelijk op concern niveau een andere curve (bijvoorbeeld de Lc-curve) op te geven. Deze stroom-tijd-
gevarencurve ligt tussen de B- en de C1-curven. De Lc-curve is ontleend aan een schrijven van EnergieNed en is
met name interessant voor toepassing in installaties. De curve is afgeleid uit de spanning-tijd-gevarencurve uit de
norm NEN 1010 voor installaties. Hierbij is uitgegaan van de IEC TC64(Sec)491 standaardconditie 1, zijnde
aanraakspanning-lichaamsweerstand-curve 5%, aanraakwijze met twee handen en twee voeten en een
schoeiselweerstand van 1000 Ohm.

Alternatieve curves
De alternatieve curves gaan ervan uit dat door het doorverbinden van alle beschermingsleidingen en
aardelektrodes een zodanige potentiaalvereffening optreedt, dat tijdens een fase-aardkortsluiting de
aanrakingsspanning voldoende klein wordt. Als gevolg schrijft men voor dat het voldoende is de kortsluiting
binnen 5 s af te schakelen. De alternatieve curves kunnen ook het veiligheidscriterium verruimen aan de hand van
de stroom door een menselijk lichaam of de foutspanning.

· t < 5 s: Het net is aanrakingsveilig indien de maximale afschakeltijd 5 s is.

· C1 en t < 5 s: Extra restrictie op de C1-curve.

· Im < 37 mA of t < 5 s: Volgens de C1-curve mag, theoretisch gezien, een stroom door het lichaam van 37 mA
of kleiner oneindig lang blijven vloeien. Grotere stroomsterktes zijn alleen toegestaan indien de stromen binnen
een door de C1-curve aangegeven tijd worden afgeschakeld. De alternatieve curve stelt echter dat het net
aanrakingsveilig is indien de stroom kleiner is dan 37 mA (ongeacht de afschakeltijd) of indien de afschakeltijd
maximaal 5 s is (ongeacht de stroomsterkte door het menselijk lichaam).

· Uf < 66 V of t < 5 s: Volgens de C1-curve mag, theoretisch gezien, een stroom door het lichaam van 37 mA of
kleiner oneindig lang blijven vloeien. Uitgaande van de hierboven genoemde standaardconditie 1 kan worden
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uitgerekend dat een stroom van 37 mA vloeit bij een foutspanning van 66 V. Hierom kan gekozen worden voor
een eenvoudigere beoordeling van de aanrakingsveiligheid op basis van een foutspanning. Het net is veilig
indien de foutspanning 66 V of lager is (ongeacht de afschakeltijd) of indien de maximale afschakeltijd 5 s is
(ongeacht de foutspanning).

· Ua < 50 V of t < 5 s: Deze curve is voorgeschreven door de ACM, voor standaardaansluitingen.

· Ua < 25 V of t < 5 s: Deze curve is voorgeschreven door de ACM, voor risico-aansluitingen.

· t < 0,4 s: Het net is aanrakingsveilig indien de maximale afschakeltijd 0,4 s is.

· t < 0,2 s: Het net is aanrakingsveilig indien de maximale afschakeltijd 0,2 s is.

Risicocurve
Risco-aansluitingen worden aan deze stroom-tijd-gevarencurve getest. De voorkeurswaarde is: Ua < 25 V of t <
5 s. Bovendien wordt bij risico-aansluitingen de schoeiselweerstand nul Ohm genomen en de aanraakwijze twee
handen - twee voeten.

Boog weerstand
De boogweerstand op de plaats van de fout. Let op! Deze is bij de meeste bedrijven op corporate niveau
voorgeschreven. De boogweerstand is meestal 0 Ohm.

Schoeiselweerstand
De weerstand van de schoenen van de persoon die onder spanning komt te staan. Let op! Deze waarde is bij de
meeste bedrijven op corporate niveau voorgeschreven. De schoeiselweerstand is meestal 1000 Ohm.

Foutg eleider
De fase of hulpader in welke de kortsluiting zich voordoet. Deze geleider wordt kortgesloten met de aarde.

Aanraakwijze
Op welke wijze raakt een persoon een onder spanning staand voorwerp aan. Bij twee handen - twee voeten wordt
de Rm in de berekening gehalveerd t.o.v. de standaardwaarde uit de grafiek, die bij één hand - één voet is
gespecificeerd. Bij één hand - twee voeten is de actuele Rm tweederde van de standaardwaarde.
Let op! Deze instelling is bij de meeste bedrijven op corporate niveau voorgeschreven. De aanraakwijze is
meestal: twee handen - twee voeten.

6.5.3 Resultaten

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het one-line diagram

· met Berekenen | Resultaten | Overzicht

· met Berekenen | Resultaten | Details

· met Berekenen | Resultaten | Grafiek | Alg emeen

One-line diag ram
Naast de knooppunten en aansluitingen zijn enkele kerngegevens van de eerste sequentie afgedrukt. De kleur van
de objecten na uitvoeren van een berekening heeft een betekenis. Alle knooppunten, aansluitingen en kabels die
aanrakingsonveilig zijn krijgen de kleur die corresponeert met 'Te hoog' in de Opties , bij
Berekening  | Alg emeen.

Knooppunten en aansluiting en:
Afgedrukt kunnen worden (selectie via views ):

· Ifout: stroom op de foutplaats (eerste sequentie)

· Ufout: spanning op de foutplaats (eerste sequentie)

· Umens: aanraakspanning (eerste sequentie)

· Imens: stroom door het menselijk lichaam (eerste sequentie)

· tmax/tuit: maximaal toegestane afschakeltijd / werkelijke afschakeltijd (eerste sequentie)
Het symbool  >10  voor tmax betekent dat de maximale afschakeltijd groter is dan 10 s en niet afgeschakeld
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hoeft te worden (aanrakingsveilig)
Het symbool  >>  voor tuit betekent dat niet afgeschakeld wordt

· voelgraad: de sommatie van tuit/tmax over alle sequenties; deze waarde bepaalt de aanrakingsveiligheid

· tvrij: tijd tot afschakelen van de kortsluiting
Kleuren:

· Tekenkleur (zwart): geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): onveilig (aanraakspanning te hoog en/of afschakeltijd te lang)

· Uitkleur: uitschakelende beveiliging (alleen bij een single-node-berekening)

Kabels met verdeelde aansluiting en:
Afgedrukt wordt:

· het aantal keer aanrakingsonveilig
Kleuren:

· Tekenkleur (zwart): geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): onveilig (aanraakspanning te hoog en/of afschakeltijd te lang)

Berekenen | Resultaten | Details en Berekenen | Resultaten | Overzicht
Voor geselecteerde knooppunten en aansuitingen kunnen de situaties voor het knooppunt zelf en de aansluiting
voor en achter de meterkast worden bekeken. Deze resultaten worden in tabelvorm gepresenteerd. Hierin is tmax

de maximaal toegestane afschakeltijd. De tuit is de totale cumulatieve tijd tot de afschakeling. Deze tijd is de

optelsom van de individuele tijden (d tuit) bij meerzijdige invoeding. De tuit is de afschakeltijd van de betreffende

beveiliging, conform de stroom-tijd-curve. 

· Het symbool  >10  voor tmax betekent dat de maximale afschakeltijd groter is dan 10 s en niet afgeschakeld

hoeft te worden (aanrakingsveilig)

· Het symbool  >>  voor tuit betekent dat niet afgeschakeld wordt

Als de beveiliging goed werkt, worden twee of meer regels per item (knooppunt / aansluiting voor / aansluiting
achter) afgebeeld. De eerste regel is de situatie tijdens de kortsluiting en de laatste regel is de situatie na
afschakeling van de kortsluiting (foutstroom nul). Indien de beveiliging niet goed werkt, wordt de kortsluiting te
laat of zelfs helemaal niet afgeschakeld. Zeker bij meerzijdige invoeding is de kans groot dat de kortsluitstroom
over meerdere invoedingspunten wordt verdeeld, waardoor de smeltveiligheden kleiner moeten worden gekozen.
Bij meerzijdige invoeding is sprake van meerdere afschakelacties (zekeringen gaan één voor één) en wordt de
voelgraadbijdrage van deze sequenties weergegeven. 

Berekenen | Resultaten | Grafiek
Van geselecteerde knooppunten en aansluitingen worden de tmax en tuit grafisch weergegeven.

6.6 Kortsluiting

6.6.1 Algemeen

Met de kortsluitberekening is het mogeljk om de kortsluitvastheid van de kabels in het netwerk te onderzoeken.
Dit vindt plaats door automatisch op alle knooppunten achterelkaar diverse kortsluitingen met diverse
boogweerstanden aan te brengen. Hierdoor gaan kortsluitstromen lopen die door de beveiligingen uitgeschakeld
worden. Deze kortsluitstromen veranderen na elke uitschakeling. Deze berekening toont het verloop van de
kortsluitstromen tijdens de complete uitschakelsequentie.
Bij de kortsluitberekening worden ook kortsluitingen in alle kabels gemaakt als de kabelresolutie in de Opties  is
ingevuld, bij: Berekenen | Kortsluiting . Voor de kortgesloten kabel(s) wordt (in analogie met knooppunten) de
maximale kortsluittijd (tk) en de netveiligheid en selectiviteit berekend. Betreffende kortsluitingen dragen ook bij

aan de vaststelling van de kortsluitvastheid van de overige takken. 

Bij de kortsluitberekening worden de generatoren in het model meegenomen. De belastingen niet.

Het doel van de kortsluitberekening is:
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· berekenen hoe groot de kortsluitstromen zijn,

· berekenen hoe snel knooppunten vrijgeschakeld worden,

· berekenen hoe kabels en transformatoren belast worden.

Netveilig  / Netonveilig
Indien de kortsluiting voldoende snel afgeschakeld wordt, is het object netveilig . Indien kortsluitstroom langer
dan de maximale fouttijd (in te stellen in de Opties  via Berekening  | Kortsluiting ) blijft vloeien is het object

netonveilig .

Afschakelproces 
Het afschakelen van de fasen hangt af van de gebruikte beveiliging:

· Smeltveiligheid: afschakeling per fase of driefasig volgens het type

· Vermogenschakelaar: altijd driefasig

Het is mogelijk dat na een afgeschakelde kortsluiting door inductie of capaciteit toch een kleine stroom blijft
vloeien. Als deze stroom kleiner is dan 5 A beschouwt de simulatie de kortsluiting als afgeschakeld.

Selectiviteit
Alleen beveiligingen rond de "groep" van de kortsluitplaats mogen uitschakelen. Zo niet, dan is de afschakeling
niet selectief.
Een groep (automatisch bepaald op geleiderniveau) is een set geleiders (van knooppunten, takken en elementen)
die onlosmakelijk (dus zonder beveiligingen en open schakelaars) met elkaar verbonden zijn.

Kortsluiting
Het is van tevoren niet goed aan te geven welke storing in een kortsluit- en afschakelsequentie de meest ernstige
gevolgen heeft. Daarom wordt aan de gebruiker overgelaten welke kortsluiting zal worden gesimuleerd. Dit wordt
bij de berekeningsinstellingen gekozen.

6.6.2 Berekening

De kortsluitberekening kan uitgevoerd worden voor het gehele net of voor een enkele kortsluiting:

· De berekening wordt uitgevoerd op alle of geselecteerde knooppunten, kabels en aansluitingen vóór de
meterkast. Op al deze plaatsen worden diverse kortsluitingen met diverse boogweerstanden gesimuleerd. In
kabels om de zoveel meter als opgegeven in de opties.

· De berekening wordt 'Single-node' uitgevoerd voor één kortsluiting. 

Het berekenen van de kortsluitingen vindt als volgt plaats:

· kies Berekenen | Kortsluiting

Er verschijnt een verkorte dialoog, waarmee wordt gespecificeerd welke kortsluitingen moeten worden berekend.
In eerste instantie verschijnt alleen de verkorte dialoog, waarmee gekozen kan worden uit een driefasenfout en een
éénfasefout. Door te klikken op Uitg ebreid  verschijnt de uitgebreide dialoog, waarmee uit alle mogelijke fouten
kunnen worden gekozen.
Indien meer dan één knooppunt is geselecteerd, berekent Gaia de uitschakelsequentie voor kortsluitingen op  die
knooppunten en aansluitingen vóór de meterkast.
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Bij een 'Single-node' berekening is er in bovenstaande dialoog keuze uit één soort kortsluiting en één
boogweerstand. Een single-node-berekening kan gemaakt worden op één geselecteerd knooppunt of op één
geselecteerde aansluiting of op een punt in één geselecteerde kabel. In dat geval wordt de single-node-kortsluiting
gemaakt op een bepaalde afstand, in procent. De stromen in het hele netwerk worden dan weergegeven.

Na de berekening genereert Gaia een mededeling hoeveel objecten netonveilig of niet kortsluitvast zijn.

Er kan versneld worden gekozen voor een berekening, door gebruik te maken van de speedbutton. Ook met <F9>
wordt de laatst uitgevoerde berekening herhaald.

Opties
In de Opties , bij Berekening  | Kortsluiting , kan worden opgegeven:
Maximale fouttijd: Knooppunten die later dan de gespecificeerde maximale fouttijd worden vrijgeschakeld, zijn

netonveilig .
Geleidertemperatuur.
Kabelresolutie: Tussenafstand waarop kortsluitingen in een kabel worden gemaakt.

6.6.3 Resultaten

Naast de kortsluitstromen en de afschakeltijden wordt voor objecten vastgesteld of zij netveilig of netonveilig zijn
danwel kortsluitvast of niet kortsluitvast.
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Definitie Netveilig: 

· een knooppunt of aansluiting is netveilig  indien de foutstroom na alle afschakelacties van de aanwezige
beveiligingen kleiner is dan 5 A en als de afschakeltijd kleiner is dan de opgegeven maximale fouttijd (in de

Opties  bij Berekening  | Kortsluiting ).

Definitie Kortsluitvast:

· een tak of aansluitkabel of schakelaar is kortsluitvast  indien de berekende waarde van I²t als gevolg van alle
gesimuleerde kortsluitingen kleiner is dan de voor die tak gespecificeerde I²tnom.

Definitie Selectief:

· er schakelen geen beveiligingen uit die niet aan de groep van de foutplaats grenzen.

Het resultaat voor knooppunten is: de uitschakelsequentie bij kortsluiting op het betreffende knooppunt. De tk (de

tijd gedurende welke een kortsluitstroom loopt) wordt vergeleken met de maximale fouttijd uit de Opties . Als tk

kleiner is, is het knooppunt netveilig . Als tk groter is, is het knooppunt netonveilig .

Het resultaat voor kabels is: de grootste sommatie van de I²t gedurende een uitschakelsequentie van alle
kortsluitingen. Deze wordt vergeleken met de I²t,nom van het kabeltype. Als I²t kleiner is, is de kabel

kortsluitvast . Als I²t groter is, is de kabel niet kortsluitvast .

Het resultaat voor aansluitingen is de combinatie van beide.

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het one-line diagram

· met Berekenen | Resultaten | Overzicht

· met Berekenen | Resultaten | Details

· met Berekenen | Resultaten | Grafiek

· met Berekenen | Resultaten | Details | Grafiek.

One-line diag ram
Naast de knooppunten, kabels en aansluitingen worden de resultaten getoond, voorzover opgegeven in de
actuele view.

Knooppunten:

· uitschakelsequentie: stromen en tijden (A en s)

· tk: tijd, gedurende welke de kortsluitstroom loopt

· netveiligheid: netveilig of netonveilig

· selectiviteit: selectief of niet selectief

Takken (hoofdaders):

· I²t: de grootste I²t van alle kortsluitingen (MA²s)

· I²tnom: de maximale I²t,  gebaseerd op de Ik (1s) van het kabeltype (MA²s)

· I²t / I²tnom: de kortsluitbelasting (%)

· kortsluitvastheid: kortsluitvast of niet kortsluitvast

Voor het aardscherm van kabels wordt Ia²t en Ia²tnom gebruikt.

Voor hulpaders wordt Ih²t en Ih²tnom gebruikt.

Aansluitingen:

· I²t: de grootste I²t van alle kortsluitingen (MA²s)

· I²tnom: de maximale I²t, gebaseerd op de Ik (1s) van het aansluitkabeltype (MA²s)

· I²t / I²tnom: de kortsluitbelasting (%)

· kortsluitvastheid: kortsluitvast of niet kortsluitvast
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· uitschakelsequentie: stromen en tijden (A en s)

· tk: tijd, gedurende welke de kortsluitstroom loopt

· netveiligheid: netveilig of netonveilig

Berekenen | Resultaten | Overzicht
Er wordt een rapport aangemaakt met informatie over:

· netwerk

· instellingen en opties

· van alle knooppunten: netveiligheid en selectiviteit

· van alle kabels: kortsluitvastheid

· van alle transformatoren: kortsluitvastheid

· van alle aansluitingen: kortsluitvastheid en netveiligheid

Berekenen | Resultaten | Details
Van geselecteerde objecten worden alle beschikbare resultaten getoond. 

Berekenen | Resultaten | Details | Details
Van een knooppunt of aansluiting wordt een rapport gegenereerd met informatie over:

· foutstroom,

· afschakeltijd beveiliging,

· afschakeltijd ten opzichte van voorafgaande afschakeling (bij parallelle paden),

· afschakelende fase(n),

· stroom door afschakelende beveiliging,

· naam afschakelende beveiliging.

Berekenen | Resultaten | Details | Grafiek
Van een kabel wordt het resultaat (actuele afschakeltijd bij de berekende kortsluitstroom) weergegeven op de
uitschakelkarakteristiek van de uitschakelende beveiliging. Deze functionaliteit werkt alleen indien de kabel door
één beveiliging wordt beveiligd.
Van dezelfde kabel wordt ook de kortsluitvastheidsgrafiek (maximale afschakeltijd als functie van de
kortsluitstroom) getoond. Dit is een rechte lijn in de dubbellogaritmische schaal. Deze grafiek is toegevoegd voor
het bekijken van de kortsluitvastheid van een kabel in relatie tot zijn beveiligingen. 
De grafiek kan gekozen worden door na een kortsluitberekening in de detailinfo van de kabel de button Grafiek
aan te klikken.

Berekenen | Resultaten | Grafiek
Van geselecteerde objecten wordt grafisch weergegeven:

· knooppunten: tk 

· takken: I²t of I²t / I²tnom 

· aansluitingen: tk, I²t of I²t / I²tnom 

6.7 Spanningsvastheid

De spanningsvastheidsberekening geeft informatie over de grootte van de dip in het net bij het inschakelen van
een grote belasting. De berekening kan zowel éénfasig als driefasig plaatsvinden.
Naast de dip geeft de berekening ook informatie over de netimpedanties.

6.7.1 Algemeen

De spanningsvastheid van een net wordt geanalyseerd door een simulatie van het inschakelen van belastingen op
de knooppunten. Na het inschakelen van een belasting daalt de spanning en ontstaat de dip. De analyse vindt
plaats met éénfase- en driefasenbelastingen. 
Met deze berekening worden in eerste instantie op alle LS-knooppunten en aansluitingen individuele
éénfasebelastingen aangebracht. Hierdoor daalt de fase-spanning en stijgt de nul-spanning. Deze verschuivingen
worden voor het hele net berekend.
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Vervolgens worden individueel drie tweefasenbelastingen aangebracht, waardoor de spanningen tussen twee
fasen met de zelfde grootte-orde zullen dalen.

Naast de spanningsdips worden ook de karakteristieke fase- en circuitimpedanties berekend vanuit de
knooppunten waarvoor de dips berekend zijn. Dit zijn de totale impedanties van de bron tot aan de onderzochte
knooppunten. 

· De faseimpedantie  (ZL) wordt berekend uit de drie spanningsdips na driemaal inschakelen van een
tweefasenbelasting, middels een driehoek-ster-transformatie.

· De circuitimpedantie  (Zcircuit) wordt berekend uit de spanningsdip na inschakelen van een éénfasebelasting.

· De circuitimpedantie via PE  (Zcircuit(PE)) wordt berekend uit de spanningsdip na inschakelen van een
éénfasebelasting tussen fase en PE.

De in het net aanwezige generatoren en belastingen worden niet in de berekening meegenomen.

6.7.2 Berekening

De berekening wordt gestart door Berekenen | Spanning svastheid te kiezen. In de dialoog wordt gevraagd te
specificeren of de spanningsvastheid ten gevolge van een symmetrische of asymmetrische belasting of beide
moet worden berekend. Voor aansluitingen kan gekozen worden om de belasting niet uit de opties te halen, maar
uit de aansluitwaarde van de betreffende aansluiting, voorzover bekend.

Spanning svastheid voor alle g eselecteerde knooppunten en aansluiting en teg elijk berekenen
De berekening wordt normaliter voor alle geselecteerde knooppunten en aansluitingen uitgevoerd. Dat betekent
dat op alle knooppunten en aansluitingen achtereenvolgens een in de opties gedefinieerde belasting (of eigen
belasting, bij aansluitingen) wordt aangebracht. De resultaten zijn dan de berekende spanningsdips ten gevolge
van inschakeling van een belasting op die knooppunten en aansluitingen zelf.

Spanning svastheid voor één knooppunt of één aansluiting  berekenen
Indien één knooppunt of één aansluiting is geselecteerd, wordt de berekening alleen daarvoor uitgevoerd. Voor
alle overige knoopppunten in het net worden in dat geval de spanningsdips uitgerekend ten gevolge van de
inschakeling op het geselecteerde knooppunt of aansluiting. Indien meer dan één knooppunt geselecteerd is,
wordt de analyse voor het gehele net uitgevoerd.

Maximaal op te g even spanning sdip en netimpedantie voor kleurindicatie
Knooppunten met een te grote spanningsdip bij inschakelen van een belasting, krijgen na de berekening de hoog-
kleur. Knooppunten met een te grote netimpedantie bij inschakelen van een belasting, krijgen na de berekening de
attentie-kleur. Het percentage van de spanningsdip kan voor éénfase- en driefasen-inschakelingen apart
opgegeven worden in de Opties  bij Berekening  | Spanning svastheid.

Asymmetrisch
· De berekende maximale spanningsdip ten opzichte van de nul dUL1N,max  (of dUL2N,max  of dUL3N,max )

wordt vergeleken met de in de opties gedefinieerd maximale spanningsdip.

· De berekende netimpedantie Zcircuit  wordt vergeleken met de in de opties bij "Asymmetrisch" gedefinieerde
"referentie fase-nul-impedantie".

Symmetrisch
· De berekende maximale spanningsdips dUL1L2,max , dUL2L3,max  en dUL1L3,max  worden vergeleken met

de in de opties gedefinieerd maximale spanningsdip.

· De berekende netimpedanties ZL1 , ZL2  en ZL3  worden vergeleken met de in de opties bij "Symmetrisch"
gedefinieerde "referentie fase-impedantie".

Opties
Mogelijkheden in de Opties , bij Berekening  | Spanning svastheid: 

· Asymmetrisch, éénfasebelasting: fase, actief vermogen, blindvermogen, drempel maximale spanningsdip en
referentie fase-nul-impedantie,

· Symmetrisch, driefasenbelasting: actief vermogen, blindvermogen, drempel maximale spanningsdip en
referentie fase-impedantie.
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6.7.3 Resultaten

Na de berekening worden de spanningsdips en de karakteristieke netimpedanties getoond.

De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het one-line diagram

· met Berekenen | Resultaten | Overzicht

· met Berekenen | Resultaten | Details

· met Berekenen | Resultaten | Grafiek

Gaia berekent de afwijking van de fase-nulspanning ten opzichte van de symmetrische situatie (dUfn) in Volt en in
procent. Ook wordt de nulpuntsverschuiving (Un) berekend.

One-line diag ram
Naast de knooppunten zijn de resultaten afgedrukt. Knooppunten met een te grote spanningsdip bij inschakelen
van een (a)symmetrische belasting, krijgen na de berekening de hoog-kleur . Indien de netimpedantie ter
plekke van het knooppunt groter is dan de referentie-impedantie , krijgt het knooppunt na de berekening de
attentie-kleur .Het percentage van de spanningsdip kan opgegeven worden in de Opties  bij
Berekening  | Spanning svastheid.

Knooppunten en aansluiting en
Afgedrukt worden:

· dUfn: verschuiving van fase-nul-spanning ten opzichte van de symmetrische situatie

· Un: spanning op de nulleider

· Zcircuit: circuitimpedantie van fase en retour (wordt berekend uit dUfn en de geïnjecteerde belastingstroom
tussen fase en N)

· Zcircuit(PE): circuitimpedantie van fase en retour (wordt berekend uit dUfn en de geïnjecteerde
belastingstroom tussen fase en PE)

· Zfase: faseimpedantie (wordt berekend uit 3 stuks dUff en de geïnjecteerde belastingstroom)

Berekenen | Resultaten | Overzicht
Van berekende knooppunten en aansluitingen worden dUfn (absoluut en relatief) en Un getoond.
Er wordt een rapport aangemaakt met informatie over:

· Netwerk

· Instellingen en opties

· dULN,max: maximale spanningsdip ten gevolge van inschakeling éénfasebelasting, in V en %

· UN,max: maximale nulpuntverschuiving ten gevolge van inschakeling éénfasebelasting, in V

· dULL,max: maximale gekoppelde spanningsdip ten gevolge van inschakeling tweefasenbelasting, in V en %

· Zcircuit: totale circuitimpedantie, in Ohm

· Zfase: totale faseimpedantie, in Ohm

Berekenen | Resultaten | Details
Van berekende knooppunten en aansluitingen worden getoond:

· dULN,max: maximale spanningsdip per fase ten gevolge van inschakeling éénfase belasting, in V en %

· UN,max: maximale nulpuntverschuiving ten gevolge van inschakeling éénfase belasting, in V

· dULL,max: maximale spanningsdip per fase-fase ten gevolge van inschakeling tweefasenbelasting, in V en %

· Zcircuit: totale circuitimpedantie van fase en retour startend bij N, in Ohm

· Zcircuit(PE): totale circuitimpedantie van fase en retour startend bij PE, in Ohm

· ZL1/2/3: totale faseimpedantie per fase, in Ohm

Berekenen | Resultaten | Grafiek
Van berekende knooppunten en aansluitingen worden de spanningsverandering (in V) en de karakteristieke
impedantie (in Ohm) grafisch weergegeven.
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6.8 Flikker

Flikker is het verschijnsel van herhaalde spanningsvariaties die een hinderlijke flikkering in de verlichting
veroorzaken. De hinderlijke spanningsvariaties kunnen kleiner zijn dan 10%. Met name gloeilamp- en
halogeenverlichting heeft veel last van flikker. Flikker wordt onder andere veroorzaakt door het herhaald aanlopen
van motoren.

Flikker leidt in principe niet tot schade aan apparatuur, maar kan wel zorgen voor irritatie bij mensen. Vanwege de
eigenschappen van het menselijk oog zijn flikkeringen met een frequentie tot 35 maal per seconde (2100 maal per
minuut) waar te nemen. Het lastige van flikker is dat niet iedereen hetzelfde waarnemingsniveau heeft.
Internationaal is in de norm IEC 61000-3-7 vastgelegd bij welke frequentie en vorm van een spanningsverandering
de flikkeringen van een 60 Watt gloeilamp door de helft van de mensen wordt waargenomen. In dit geval spreekt
men over een korte termijn (short term) spanningskwaliteitsparameter van Pst = 1. 

6.8.1 Algemeen

Flikker wordt aangeduid met de termen Pst (short term perturbation) en Plt (long term perturbation). Pst is het

over 10 minuten bepaalde flikkerniveau. Voor 0,2 tot 30 flikkeringen per minuut, waarbij aangenomen is dat
daarbij de stroom stapvormig verandert, kan de Pst worden berekend met een uit IEC 61000-3-7 afgeleide formule:

   Pst = 0,34 · d · 3vr
waarin:

   d : spanningsdip (%)

   r : aantal flikkeringen per minuut

Volgens deze formule is bij 3 inschakelingen per minuut en een spanningsdip van 2% de Pst gelijk aan 1. Naast de

index voor de korte termijn is de index voor de lange termijn (long term) Plt gedefinieerd, die kan worden

berekend uit het gemiddelde van 12 opeenvolgende Pst-waarden. Aangezien Pst is betrokken op 10-

minutenmetingen, is Plt betrokken op twee uren.

Flikker is vrijwel altijd in meer of mindere mate op de achtergrond aanwezig in het net en wordt vrijwel geheel
veroorzaakt door acties van alle aangeslotenen. Dit achtergrond-flikkerniveau (Pst,achtergrond), vermeerderd met de

bijdrage van de individuele aangeslotene,  Pst, levert de uiteindelijke kwaliteitsindicator voor de flikker. Hierbij

worden de afzonderlijke indicatoren gesommeerd met de derde macht. Dit is een benadering die verband houdt
met de fysiologie van het menselijk oog. Door de derde macht hebben kleine waarden voor  Pst (tot 0,3) slechts

geringe invloed op de totale Pst:

   Pst = 3v(Pst,achtergrond
3 +  Pst

3 )

De eisen uit de Netcode gelden voor de totaal optredende flikker. Met de bijdrage van een individuele
aangeslotene aan de flikker,  Pst, en de in het net aanwezige achtergrond-flikker (Pst,achtergrond en Plt,achtergrond), kan

worden bepaald of op het aansluitpunt aan de in de Netcode gestelde eisen wordt voldaan.

6.8.2 Berekening

Voor het berekenen van de dip wordt een belasting of een asynchrone motor ingeschakeld. De grootste dip (fase-
nul of fase-fase) wordt gebruikt voor het berekenen van de flikker. 

Met behulp van de uit IEC 61000-3-7 afgeleide formule (zie Algemeen ) en in het netmodel aanwezige
impedanties berekent Gaia de Pst op punten van bronnen van flikker en op alle overige knooppunten in het net.

In het onderstaande voorbeeld zijn twee bronnen van flikker aanwezig. De circuitimpedanties zijn:

· knooppunt P1: 0,106 Ohm

· knooppunt P2: 0,243 Ohm
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· Belasting P1: 3 x 35 A, 2 inschakelingen per minuut

· Belasting P2: 3 x 35 A, 2 inschakelingen per minuut

De inschakelfrequentie van belastingen wordt gespecificeerd op het tabblad "Power Quality".

Aan de hand van drie situaties wordt de berekening toegelicht.

· Situatie1: Belasting P1 aanwezig; Belasting P2 uitgeschakeld

· Situatie1: Belasting P1 uitgeschakeld; Belasting P2 aanwezig

· Situatie1: Belasting P1 aanwezig; Belasting P2 aanwezig

Situatie 1

Het schakelen van Belasting P1 resulteert in een maximale dip d ter grootte van -0,9%. Bij de inschakelfrequentie
van 2 maal per minuut leidt dit tot een  Pst van 0,368. Op alle knooppunten "stroomafwaarts" in het net levert dit

dezelfde Pst. Dus ook op knooppunt P2 is de Pst-waarde gelijk aan 0,368.
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Situatie 2

Het schakelen van Belasting P2 resulteert in een maximale dip d ter grootte van -2,0%. Bij de inschakelfrequentie
van 2 maal per minuut leidt dit tot een  Pst van 0,876. Deze waarde is groter dan de waarde voor  Pst bij P1 in

situatie 1. Dit wordt veroorzaakt door de grotere netimpedantie bij P2. Op alle knooppunten "stroomafwaarts" in
het net levert dit dezelfde Pst. Echter, voor knooppunten "stroomopwaarts" worden de dip en de Pst-waarde

gedempt door het toenemende kortsluitvermogen van de voeding en de daardoor veroorzaakte afnemende
netimpedantie. Op knooppunt P1 is de Pst-waarde gelijk aan 0,368. Dat dit dezelfde waarde is als in situatie 1, is

niet verwonderlijk, aangezien op dat knooppunt bezien de geschakelde belastingstroom voor beide situaties gelijk
is.

Situatie 3

Het schakelen van beide belastingen leidt op alle knooppunten in het net tot grotere Pst-waarden dan wanneer

slechts één belasting geschakeld zou worden. De Pst-waarden worden door Gaia berekend. Deze kunnen voor dit

voorbeeld met een handberekening worden geverifieerd uit de resultaten van situaties 1 en 2:

· knooppunt P1: Pst,P1 = 3v(Pst,P1,situatie 2
3 +  Pst,P1

3 ) = 3v(0,3683 + 0,3683 ) = 0,464

· knooppunt P2: Pst,P2 = 3v(Pst,P2,situatie 1
3 +  Pst,P2

3 ) = 3v(0,3683 + 0,8763 ) = 0,897

6.8.3 Resultaten

De berekeningsresultaten worden in het one-line diagram en in de details van knooppunten, belastingen,
asynchrone motoren en aansluitingen getoond.

Voor knooppunten:

· dUmax: de grootste spanningsdip in procenten van de nominale spanning

· Plt: de Plt-waarde als resultaat van alle schakelende belastingen.

Voor de belastingen, motoren en aansluitingen:

· dUfn: de grootste spanningsdip tussen fase en nul, in V en in % van de nominale spanning

· dUff: de grootste spanningsdip tussen twee fasen, in V en in % van de nominale spanning

· r: gespecificeerde inschakelfrequentie per minuut

· Delta Pst: de berekende bijdrage van de belasting aan de Pst.



194

6.9 Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheidsmodule is geschikt om de betrouwbaarheidskengetallen te berekenen van vermaasde en
radiaal bedreven LS-net-configuraties. 

Uitgangspunten voor de betrouwbaarheidsmodule zijn:

· kabels, transformatoren, knooppunten en netvoedingen hebben een eigen faalfrequentie; aansluitingen hebben
een vaste faalfrequentie per meter

· in elke te falen object wordt een fout gesimuleerd

· elke fout leidt tot afschakeling van alle gezamenlijk beveiligde objecten

· bij elke afschakeling wordt de elektriciteitslevering hersteld door isoleren, omschakelen en reparatie

· de berekening berekent voor elk object: niet-beschikbaarheidsfrequentie (F), niet-beschikbaarheidsduur (D),
kans op niet-beschikbaarheid (P)

· de berekening berekent voor elk element: niet geleverde energie (NGE)

· de berekening berekent voor elke kabel en aansluiting: storingsverbruikersminuten (S)

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 

· NGE: niet-geleverde-energie: gemiddelde hoeveelheid energie per jaar dat een element, als gevolg van
storingen, niet kan leveren of afnemen

· S: verbruikerstoringsminuten: product van niet-beschikbaarheidsduur en het aantal aansluitingen

Niet-beschikbaarheid
De term niet-beschikbaarheid wordt gedefinieerd als het deel van de tijd dat een object onvoorzien niet-
beschikbaar is.

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.

De modellering voor de betrouwbaarheidsberekeningen is in twee delen op te splitsen. Eerst het faalproces en
vervolgens het herstelproces. 

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,
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.
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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 faalproces gaat als volgt:

· een object faalt

· de betreffende groep wordt afgeschakeld

· de faalfrequentie van het gestoorde object wordt gesommeerd bij de niet-beschikbaarheidsfrequentie van alle
objecten in de geïsoleerde groepen.

De faalfrequentie van kabels is vooralsnog vast: 0,025 keer per km per jaar.

Herstelproces
De tijdsduur dat de diverse objecten niet-beschikbaar zijn en de levering onderbroken is, wordt bepaald in het
herstelproces.
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. Het herstelproces ziet er in het algemeen als
volgt uit:

· isoleren

· inschakelen 

· omschakelen

· repareren

De mogelijke tijdsduren zijn:
· Tisoleren + Tinschakelen

· Tisoleren + Tinschakelen + Tomschakelen

· Tisoleren + Trepareren

De tijden zijn vast:
· Tisoleren = 90 minuten

· Tinschakelen = 15 minuten

· Tomschakelen = 30 minuten

· Trepareren = 240 minuten

Start de berekening met Berekenen | Extended | Betrouwbaarheid.
De berekening vindt plaats bij falen van alle laagspanningskabels en aansluitingen.
De voortgang kan worden gevolgd via de voortgangsbalk. Klik op Annuleren om de berekening af te breken.

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

· D: … min (berekend als P/F)

· P: … min/jaar  



196

· 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 kabel en aansluiting worden de storingsverbruikersminuten weergegeven:

· S: ... min/jaar (P x aantal aansluitingen)

Berekenen | Resultaten | Overzicht
In dit overzicht zijn gemiddelde en totale 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

· F: niet-beschikbaarheidsfrequentie [/jaar]

· D: niet-beschikbaarheidsduur per gebeurtenis [min]

· P: niet-beschikbaarheidskans [min/jaar]

· 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 | Onthouden
Met Berekenen | Resultaten | Onthouden 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.
De resultaten kunnen worden vergeleken met de resultaten van een eerder uitgevoerde berekening, mits de
resultaten met Berekenen | Resultaten | Onthouden waren bewaard. Hiertoe moet de item Onthouden
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 twee keer drie werkbladen: knooppunten, takken en elementen.
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6.10 Nettoets kleinverbruik

De nettoets helpt bij het beoordelen van een aanvraag voor een grotere aansluitwaarde van een aansluiting.
Hiertoe worden twee netbelastingsberekeningen gedaan: een van de huidige situatie en een waarin de betreffende
aansluiting een aangepaste belasting of opwekking heeft gekregen.
De verandering in stroom of spanning wordt per object uitgerekend.
De verslechtering wordt beoordeeld en eventueel worden objecten gekleurd als er overschrijding is.

Berekening

Start de berekening met Berekenen | Speciaal | Nettoets.
Er verschijnt een formulier waarin u de naam van de aansluiting (meestal EAN) , de nieuwe aansluitwaarde en de
toepassing (belasting op opwekking) kunt invoeren.
Als u van tevoren één aansluiting geselecteerd had, kunt u met het knopje <-- de naam van deze aansluiting
overnemen naar het naamveld.
Verlaat het formulier met OK.

Eerst wordt een netbelastingsberekening gedaan waarbij de aansluiting nog niet is aangepast. De resultaten
worden in het geheugen bewaard.
Nu wordt de aansluiting aangepast (dit kunnen ook meerdere aansluitingen zijn, die dezelfde naam hebben):

· De fasen worden eventueel aangepast.

· De aansluitwaarde wordt aangepast.

· In geval van belastingstoepassing:
o GM-belasting, koken, openbare verlichting, warmtepomp en laadpunt worden verwijderd.
o Belasting wordt toegevoegd of overschreven: de waarde is ongeveer 80 % van de aansluitwaarde en de

cosinus phi is 0,95.

· In geval van opwekkingstoepassing:
o PV wordt toegevoegd of overschreven: de waarde is 100 % van de aansluitwaarde.

· Een notitie met de nieuwe aansluitwaarde wordt toegevoegd..
De tweede netbelastingsberekening wordt gedaan.

Resutaten
De resultaten zijn per objectsoort:

Knooppunt
· U,middag,voor en U,middag,na

· U,avond,voor en U,avond,na

Tak
· Belastinggraad,middag,voor en belastinggraad,middag,na

· Belastinggraad,avond,voor en belastinggraad,avond,na

Aansluiting
· U,middag,voor en U,middag,na

· U,avond,voor en U,avond,na

· I,middag,voor en I,middag,na

· I,avond,voor en I,avond,na

· Belastinggraad,middag,na

· Belastinggraad,avond,na

Schakelaar en beveilig ing
· I,middag,voor en I,middag,na

· I,avond,voor en I,avond,na
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De mogelijkheden om de resultaten te bekijken zijn:

· in het schema

· in Berekenen | Resultaten | Overzicht

· in Berekenen | Resultaten | Details

Schema
De twee regels zijn de waarden voor de middag- en de avondsituatie.

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 voor overschrijden van het minimum en
maximum van de spanning kunnen worden ingesteld met Berekening  | Loadflow/netbelasting  | Alg emeen.
De maximumwaarde voor de stroombelastinggraad van een tak is 100%. Hieronder is tussen haakjes de
defaultkleur aangegeven.

Knooppunten en niet-g etoetste aansluiting en :

· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): U,na op LS-niveau te hoog en groter dan 1,01*U,voor

· Te laagkleur (blauw): U,na op LS-niveau te laag en kleiner dan 0,99*U,voor

· Eilandkleur (groen): geen spanning op LS-niveau

Wel-g etoetste aansluiting (en) :

· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): U,na te hoog of belastinggraad,na groter dan 100 %

· Te laagkleur (blauw): U,na te laag

· Eilandkleur (groen): geen spanning

Takken:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): belastinggraad,na groter dan 100 % en belastinggraad,na groter dan
1,05*belastinggraad,voor

Smeltveilig heden:
· Zwart: geen bijzonderheden

· Te hoogkleur (rood): I,na groter dan smeltveiligheidtype.Inom en I,na groter dan 1,05*I,voor

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.
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7 Macro's

Gaia 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 Gaia 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. 
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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 gmf: Gaia 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 Gaia-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
Gaia zijn de volgende Objecten gedefinieerd:
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Macrotaal-Object Gaia-Object
Node Knooppunt
Link Link
Cable Kabel
Transformer Transformator
SpecialTransformer Speciale transformator
Source Netvoeding
SynGen Synchrone generator
AsynGen Asynchrone generator
AsynMot Asynchrone motor
Load Belasting
Home Aansluiting
Accu Accu
PV PV
Fuse Smeltveiligheid
Breaker Vermogenschakelaar
Selection Selectie
Sheet Blad
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, 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 )

Voorbeelden:
Link( 'MijnLink'  )
Cable( 'MijnKabel:MijnVanKnooppunt-MijnNaarKnooppunt' )

Ook een element (netvoeding, synchrone generator, asynchrone generator, asynchrone motor, belasting,
aansluiting) 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 )
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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 .

Ten aanzien van de mogelijke asymmetrische schakelaarstand bij drie fasen geldt het volgende:

· Lezen: closed als minimaal één van de drie fasen gesloten is; open als alle fasen geopend zijn

· Schrijven: closed sluit de schakelaars van alle fasen; open opent de schakelaars van alle fasen

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
Object  NIL

Ten aanzien van de mogelijke asymmetrische schakelaarstand bij drie fasen geldt het volgende:

· Lezen: CLOSED als minimaal één van de drie fasen gesloten is; OPEN als alle fasen geopend zijn

· Schrijven: CLOSED sluit de schakelaars van alle fasen; OPEN opent de schakelaars van alle fasen

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 (_).

Er zijn arrays gedefinieerd om grote hoeveelheden berekende resultaten op te slaan. Zie:

· Arrays
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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 Wijzigbaa
r

Type Omschrijving

ThisSheet nee Tekst Naam van het actuele blad
Options.Version nee Tekst Versienummer van Gaia
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.Frequency ja Getal Ingestelde systeemfrequentie (50/60 Hz)
Options.UseConductorTemperature ja Boolean Geleidertemperatuur toepassen
Options.ConductorTemperature ja Getal Toe te passen geleidertemperatuur
Options.HeatResistance ja Getal Thermische weerstand bodem in Km/W
Options.Umin ja Getal Ondergrens spanning netvoeding
Options.Umax ja Getal Bovengrens spanning netvoeding
Options.EnergyPrice ja Getal Prijs van de energie in EUR/kWh
Options.PowerPrice ja Getal Prijs van het vermogen in EUR/kW
Options.LossTime ja Getal Bedrijfstijd van de belastingverliezen in uur/jaar
Options.LossTimeGeneration ja Getal Bedrijfstijd van de opwekkingverliezen in uur/jaar
Options.Interest ja Getal Netto rente in %/jaar
Options.MinGeneration ja Getal Minimale opwekking in %
Options.MinLoad ja Getal Minimale belasting in %
Options.UtRb ja Getal Aanraakspanning-lichaamsweerstandscurve (5/50/95)
Options.ItDanger ja Tekst Stroom-tijd-gevarencurve (B/Lc/C1/C2/C3)
Options.FaultPhase ja Tekst Foutfase (R/S/T)
Options.Touching ja Getal Aanraakwijze (11=één hand, één voet / 22=twee handen, twee voeten)
Options.CableResolution ja Getal Kabelresolutie 
Options.Faultresistance ja Getal Boogweerstand
Options.ShoeResistance ja Getal Schoeiselweerstand
Options.Touching_conductortemperature ja Getal Geleidertemperatuur van hoofdkabels
Options.Touching_conductortemperaturecon
nection

ja Getal Geleidertemperatuur van aansluitkabels

Options.ShortCircuit_CableResolution ja Getal Kabelresolutie (m)
Options.MaxFaultTime ja Getal Maximale fouttijd (kortsluitberekening)
Options.Shortcircuit_conductortemperature ja Getal Geleidertemperatuur van hoofdkabels
Options.Shortcircuit_conductortemperaturec
onnection

ja Getal Geleidertemperatuur van aansluitkabels

Options.PhaseAsym ja Getal Fase van 1-fasebelasting (spanningsvastheidsberekening)
Options.PAsym ja Getal Actief vermogen (kW) 1-fasebelasting (spanningsvastheidsberekening)
Options.QAsym ja Getal Blindvermogen (kvar) 1-fasebelasting (spanningsvastheidsberekening)
Options.MaxDipAsym ja Getal Maximale spanningsdip bij 1-fasebelasting

(spanningsvastheidsberekening)
Options.MaxImpedanceAsym ja Getal Maximale impedantie bij 1-fasebelasting (spanningsvastheidsberekening)
Options.PSym ja Getal Actief vermogen (kW) 3-fasenbelasting (spanningsvastheidsberekening)
Options.QSym ja Getal Blindvermogen (kvar) 3-fasenbelasting (spanningsvastheidsberekening)
Options.MaxDipSym ja Getal Maximale spanningsdip bij 3-fasenbelasting

(spanningsvastheidsberekening)
Options.MaxImpedanceSym ja Getal Maximale impedantie bij 3-fasenbelasting (spanningsvastheidsberekening)
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 is uitgevoerd of niet (‘NO’/’NET’/

'LF'/'E'/'VQ'/'SHORT')
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

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.
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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
'NET': resultaat netbelastingsberekening beschikbaar
'E': resultaat aardingsveiligheidsberekening beschikbaar
'SHORT': resultaat kortsluitberekening beschikbaar
'VQ': resultaat spanningsvastheidberekening beschikbaar.

7.5 Macro: attributen

Alle objecten hebben attributen. Dat zijn aan de ene kant de invoergegevens, zoals die (in de formulieren) in Gaia
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
'NET': resultaat netbelastingsberekening beschikbaar
'E': resultaat aanrakingsveiligheidberekening beschikbaar
'SHORT': resultaat kortsluitberekening beschikbaar
'VQ': resultaat spanningsvastheidberekening 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
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Simultaneousness R Gelijktijdigheidsfactor
Specif ics T Bijzonderheden
sne B Schakelaarstand koppeling nul-aardscherm 
see B Schakelaarstand koppeling aardscherm-aarde
Re R Ohm Aardverspreidingsweerstand
h1L I Koppeling hulpader h1: niet (0) of met L1, L2 of L3 (1, 2 of 3)
h2L I Koppeling hulpader h2: niet (0) of met L1, L2 of L3 (1, 2 of 3)
h3L I Koppeling hulpader h3: niet (0) of met L1, L2 of L3 (1, 2 of 3)
h4L I Koppeling hulpader h4: niet (0) of met L1, L2 of L3 (1, 2 of 3)
h1, h2, h3, h4 S Koppeling hulpader h1, h2, h3 of h4 naar andere hulpaders
GX R m Geografische X-coördinaat
GY R m Geografische X-coördinaat
Selected B Geselecteerd
Deleted B Verwijderd
Bool, Bool1, Bool2 B Vrij te gebruiken waarheidsvariabele
Real, Real1, Real2 R Vrij te gebruiken getalvariabele
String , String1, String2 T Vrij te gebruiken tekstvariabele
Object, Object1, Object2 O Vrij te gebruiken objectvariabele
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 Op welke bladen het knooppunt voorkomt
Selections T Selecties waarin het knooppunt voorkomt
Note T Notitie
Mainsort 0 0
Sort T NODE
Specifics T Bijzonderheden
Group I Nummer van de groep waarin het knooppunt zich bevindt
Direction I Richtingsnummer
Feeding I Voedingsgroepnummer
Short T Korte naam 
ID T ID 
Fields T Opsomming van de veldnamen
Unom R kV Nominale spanning 
Serial I Volgnummer, gebaseerd op tracé
Result T Resultaat (NO / LF / NET / E / SHORT / VQ)
Umin R V Berekende minimale spanning 
dUmin R % Afwijking van de minimale spanning t.o.v. de nominale spanning
dVmin R % Afwijking van de minimale spanning t.o.v. de voedingsspanning
Umax R V Berekende spanning bij maximale opwekking en minimale belasting
dUmax R % Afwijking van de maximale spanning t.o.v. de nominale spanning
dVmax R % Afwijking van de maximale spanning t.o.v. de voedingsspanning
Safe B Aanrakingsveiligheid of netveiligheid
Tfree R s Afschakelduur kortsluiting bij aanrakingsveiligheidsberekening
Ifault R A Stroom op de foutplaats
Ufault R V Spanning op de foutplaats
Ubody R V Aanraakspanning
Ibody R mA Stroom door het menselijk lichaam
Tmax R s Maximaal toegestane afschakeltijd
Tout R s Werkelijke afschakeltijd in de kritieke situatie
Tk R s Afschakelduur kortsluiting bij kortsluitberekening
Ik R kA Eerste kortsluitstroom bij kortsluitberekening
dUff R V Spanningsdip ten gevolge van een symmetrische belasting
dUffmax R V Maximale spanningsdip ten gevolge van een symmetrische belasting op dit

knooppunt
dUfn R V Spanningsdip ten gevolge van een asymmetrische belasting
Un R V Nulpuntspanning ten gevolge van een asymmetrische belasting
dUfnmax R V Maximale spanningsdip ten gevolge van een asymmetrische belasting op dit

knooppunt
Unmax R V Maximale nulpuntspanning ten gevolge van een asymmetrische belasting op dit

knooppunt
ZL R Ohm Spanningsvastheidsberekening: grootste van ZL1, ZL2, ZL3
RL R Ohm Spanningsvastheidsberekening: grootste van RL1, RL2, RL3
XL R Ohm Spanningsvastheidsberekening: grootste van XL1, XL2, XL3
Zcircuit R Ohm Spanningsvastheidsberekening: circuitimpedantie
Rcircuit R Ohm Spanningsvastheidsberekening: circuitweerstand
Xcircuit R Ohm Spanningsvastheidsberekening: circuitreactantie
Ua, Ub, Uc, Un, Upe R V Knooppuntspanningen fasen a, b, c en nul en PE na berekening van een loadflow
Ua_ang, Ub_ang, Uc_ang, Un_ang,
Upe_ang

R ° Hoek van de knooppuntspanningen fasen a, b, c en nul en PE
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Uan, Ubn, Ucn R V Knooppuntspanningen fasen a, b en c ten opzichte van de nul na berekening van
een loadflow

Uh1, Uh2, Uh3, Uh4 R V Knooppuntspanningen hulpaders h1, h2, h3 of h4 na berekening van een loadflow
Uh1n, Uh2n, Uh3n, Uh4n R V Knooppuntspanningen hulpaders h1, h2, h3 of h4 ten opzichte van nul na

berekening van een loadflow
Ie R A Stroom door aardelektrode na berekening van een loadflow
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Takken

lk: Link cb: Cable rc: ReactanceCoil tf : Transformer st: SpecialTransformer
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Attribuut lk cb rc tf st Type Eenheid Omschrijving
sne * * B Schakelaarstand koppeling nul-aardscherm 
see * * B Schakelaarstand koppeling aardscherm-aarde
Re * * R Ohm Aardverspreidingsweerstand
FirstSwitch * * * * * S Schakelaarstand fasen nabij van-knooppunt        1)
SecSwitch * * * * * S Schakelaarstand fasen nabij naar-knooppunt        1)
FirstNodeObject * * * * * O Van-knooppunt waarop de tak is aangesloten
SecNodeObject * * * * * O Naar-knooppunt waarop de tak is aangesloten
Specif iics * * * * * T Bijzonderheden
sn1 * * * * B Schakelaarstand nul nabij van-knooppunt
se1 * * * * * B Schakelaarstand aardscherm nabij van-knooppunt
sn2 * * * * * B Schakelaarstand nul nabij naar-knooppunt
se2 * * * * * B Schakelaarstand aardscherm nabij naar-knooppunt
sh11, sh21, sh31, sh41 * * S Schakelaarstand hulpader h1, h2, h3 of h4 nabij van-knooppunt
sh12, sh22, sh32, sh42 * * S Schakelaarstand hulpader h1, h2, h3 of h4 nabij naar-knooppunt
Specif ics * * * * * T Bijzonderheden
Rne * * R Ohm Weerstand koppeling nul-aardscherm
Xne * * R Ohm Reactantie koppeling nul-aardscherm
Snom * * R kVA Nominaal schijnbaar vermogen 
Tap * * I Trapstand 
Uset * * R V Geregelde spanning
Uband * * R V Geregelde spanningsband
Type * * T Type component 
Type1 * T Type kabel
Length1 * R m Lengte kabeldeel
New * B true: nieuwe kabel; false: bestaande kabel
Selected * * * * * B Geselecteerd
Deleted * * * * * B Verwijderd
Bool, Bool1, Bool2 * * * * * B Vrij te gebruiken waarheidsvariabele
Real, Real1, Real2 * * * * * R Vrij te gebruiken getalvariabele
String , String1, String2 * * * * * T Vrij te gebruiken tekstvariabele
Object, Object1, Object2 * * * * * O Vrij te gebruiken objectvariabele
Name * * * * * T Naam
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
Mainsort * * * * * 2
Sort * * * * * T Soort tak (LINK, CABLE, etc)
Group * * * * * I Nummer van de groep waarin het object zich bevindt
Direction * * * * * I Richtingsnummer
Feeding * * * * * I Voedingsgroepnummer
Mesh * * * * * B Of het een maastak is
FirstNode * * * * * T Van-Knooppuntnaam waar tak op aangesloten is
SecNode * * * * * T Naar-Knooppuntnaam waar tak op aangesloten is
Serial * * * * I Volgnummer, gebaseerd op tracé
Length * R m Lengte van de kabel
Inom * R A Nominale stroom
Unom1 * R V Nominale spanning primaire wikkeling
Unom2 * R V Nominale spanning secundaire wikkeling
TapSide * * I Trappenregelaar primair/secundair (1 of 2)
TapSize * * R V Spanningsgrootte per trap
TapMin * * I Minimale trapstand regelschakelaar
TapNom * * I Nominale trapstand regelschakelaar
TapMax * * I Maximale trapstand regelschakelaar
Firsthprotection * T Smeltveiligheidstype of stroombeveiligingstype hulpaders nabij van-

knooppunt
Sechprotection * T Smeltveiligheidstype of stroombeveiligingstype hulpaders nabij

naar-knooppunt
Result * * * * * T Resultaat (NO / LF / NET / E / SHORT / VQ)
I1 * * * * * R A Absolute stroomwaarde bij het knooppunt dat correspondeert met

FirstNode na berekening van een netbelasting
I2 * * * * * R A Absolute stroomwaarde bij het knooppunt dat correspondeert met

SecNode na berekening van een netbelasting
S1 * * R kVA Schijnbaar vermogen bij het knooppunt dat correspondeert met

FirstNode na berekening van een netbelasting
S2 * * R kVA Schijnbaar vermogen bij het knooppunt dat correspondeert met

SecNode na berekening van een netbelasting
Ploss * * * * R kW Actief verliesvermogen in een tak na berekening netbelasting of

loadflow
Loadrate * * * * R % Belastinggraad na berekening netbelasting of loadflow
NewTap * * I Nieuwe trapstand na berekening netbelasting
Investment * R EUR Investeringskosten na berekening netbelasting
Losses * * * * R EUR Verlieskosten na berekening netbelasting
NewType * T Geoptimaliseerd kabeltype
NewTypeShort * T Korte naam geoptimaliseerd kabeltype
NewTypeStatus * I 0: bestaande kabel, niet gewijzigd

1: bestaande kabel, vervangen
2: nieuwe kabel, niet gewijzigd
3: nieuwe kabel, geoptimaliseerd

Unsafes * I Aantal onveilige kabelberekeningsstappen
Firm * B Kortsluitvastheid
I1a,  I1b, I1c, I1n, I1pe * * * * * R A Fasenstromen bij knooppunten die corresponderen met FirstNode

na berekening van een loadflow
I2a, I2b, I2c, I2n, I2pe * * * * * R A Fasenstromen bij knooppunten die corresponderen met SecNode

na berekening van een loadflow
I1a_ang,  I1b_ang, I1c_ang * * * * * R ° Hoeken fasenstromen bij knooppunten die corresponderen met

FirstNode na berekening van een loadflow
I2a_ang,  I2b_ang, I2c_ang * * * * * R ° Hoeken fasenstromen bij knooppunten die corresponderen met

SecNode na berekening van een loadflow
I1h1, I1h2, I1h3, I1h4 * * R A Hulpaderstromen bij knooppunten die corresponderen met

FirstNode na berekening van een loadflow
I2h1, I2h2, I2h3, I2h4 * * R A Hulpaderstromen bij knooppunten die corresponderen met

SecNode na berekening van een loadflow
Ie * * R A Stroom door aardelektrode na berekening van een loadflow
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1) Lezen: CLOSED als minimaal één van de drie fasen gesloten is; OPEN als alle fasen geopend zijn
Schrijven: CLOSED sluit de schakelaars van alle fasen; OPEN opent de schakelaars van alle fasen
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Elementen

so: Source
sg : SynGen

ag : AsynGen
am: AsynMot

pv: PV
ld: Load

ho: Home
ac: Accu
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Attribuut so sg ag am ld pv ho ac Type Eenheid Omschrijving
sne * B Schakelaarstand koppeling nul-aardscherm 
see * B Schakelaarstand koppeling aardscherm-aarde
Specif ics * * * * * * * * T Bijzonderheden
Re * R Ohm Aardverspreidingsweerstand
Switch * * * * * * * * S Schakelaarstand 3 fasen
sL1 * * * * * * * * S Schakelaar fase L1
sL2 * * * * * * * * S Schakelaar fase L2
sL3 * * * * * * * * S Schakelaar fase L3
NodeObject * * * * * * * * O Knooppunt waarop het element is aangesloten
sn * * * * * * * B Schakelaarstand nul 
se     * B Schakelaarstand aardscherm 
Snom * * R kVA Nominaal schijnbaar vermogen 
Umin * R V Ondergrens spanning
Umax * R V Bovengrens spanning
Uref * R V Ingestelde spanning 
Ik2nom * R kA Nominale kortsluitstroom
Pnom * * R kW Nominaal vermogen 
Pref * * * R kW Ingesteld elektrisch vermogen 
Qref * R kvar Ingesteld blindvermogen
SoC * R % Ladingstoestand (State of charge)
Capacity * R kWh Capaciteit
CosRef * R Ingestelde arbeidsfactor
PmRef * R kW Ingesteld mechanisch vermogen 
IsInom * R Verhouding aanloopstroom en nominale stroom
Phases * I Aangesloten fase(n)
Pl * * * R kW Ingesteld actief vermogen 
Ql * * * R kvar Ingesteld blindvermogen 
Pa, Pb, Pc, P1 * * R kW Ingesteld actief vermogen per (enige) fase
Qa, Qb, Qc, Q1 * * R kvar Ingesteld blindvermogen per (enige) fase
Pab, Pac, Pbc * * R kW Ingesteld actief vermogen tussen twee fasen
Qab, Qac, Qbc * * R kvar Ingesteld blindvermogen tussen twee fasen
Growth * T Groei
Type * * * T Type component 
Length * R m Lengte huisaansluitkabel
CableType * T Type huisaansluitkabel
ProtectionType * T Type smeltveiligheid of stroombeveiliging
sie * B Schakelaarstand koppeling netwerkaarde met lokale aarde in

de meterkast
PLNumber * I Aantal OV-belastingen per OV-type
PLType * T OV-type
Scaling * R ‰ Schaling
Latitude * R °NB Breedtegraad
Long itude R °OL Lengtegraad
Pnom1 * R kWp Vermogen van het eerste paneel
Tilt1 * R ° Helling van het eerste paneel
Orientation1 * R ° Oriëntatie van het eerste paneel
Pnom2 * R kWp Vermogen van het tweede paneel
Tilt2 * R ° Helling van het tweede paneel
Orientation2 * R ° Oriëntatie van het tweede paneel
Pnom3 * R kWp Vermogen van het derde paneel
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)
Selected * * * * * * * * B Geselecteerd
Deleted * * * * * * * * B Verwijderd
Bool, Bool1, Bool2 * * * * * * * * B Vrij te gebruiken waarheidsvariabele
Real, Real1, Real2 * * * * * * * * R Vrij te gebruiken getalvariabele
String , String1,
String2

* * * * * * * * T Vrij te gebruiken tekstvariabele

Object, Object1,
Object1

* * * * * * * * O Vrij te gebruiken objectvariabele

Name * * * * * * * * T Naam
SubNr * * * * * * * * I Inten 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 de tak voorkomt
Selections * * * * * * * * T Selecties waarin de tak voorkomt
Note * * * * * * * * T Notitie
Mainsort 1
Sort * * * * * * * * T Soort element (SOURCE, SYNGEN, LOAD, etc)
Specifics * * * * * * * * T Bijzonderheden
Group * * * * * * * * I Nummer van de groep waarin het element zich bevindt
Direction * * * * * * * * I Richtingsnummer
Node * * * * * * * * T Knooppuntnaam waar element op aangesloten
Result * * * * * * * * T Resultaat (NO/ LF / NET / E / SHORT / VQ)
Safe * B Aanrakingsveiligheid of netveiligheid
Tfree * R s Afschakelduur aanrakingsveiligheidsberekening
Ifault * R A Stroom op de foutplaats
Ufault * R V Spanning op de foutplaats
Ubody * R V Aanraakspanning
Ibody * R mA Stroom door het menselijk lichaam
Tmax * R s maximaal toegestane afschakeltijd
Tout * R s werkelijke afschakeltijd in de kritieke situatie
SafeBehind * B Aanrakingsveiligheid bij kortsluiting achter de meterkast
TfreeBehind * R s Afschakelduur kortsluiting bij kortsluiting achter de

meterkast
IfaultBehind * R A Stroom op de foutplaats
UfaultBehind * R V Spanning op de foutplaats
UbodyBehind * R V Aanraakspanning
IbodyBehind * R mA Stroom door het menselijk lichaam
TmaxBehind * R s maximaal toegestane afschakeltijd
ToutBehind * R s werkelijke afschakeltijd in de kritieke situatie
Tk * R s Afschakelduur kortsluitberekening
S, I * * * * * * * * R kVA, A Schijnbaar vermogen en stroom bij het knooppunt dat

correspondeert met Node
Loadrate * * * * * * * * R % Belastinggraad 
Firm * B Kortsluitvastheid
Ia, Ib, Ic * * * * * * * * R A Fasenstromen van het element na berekening van een

loadflow
Ia_ang, Ib_ang, Ic_ang * * * * * * * * R Hoeken fasenstromen van het element na berekening van

een loadflow
In, Ipe * * * * * * * * R A Nul - en PE-stromen van het element na berekening van een

loadflow
Ie * R A Stroom door aardelektrode na berekening van een loadflow
Uan, Ubn, Ucn * R V Aansluitingspanningen fasen a, b en c ten opzichte van de

nul na berekening van een loadflow
Umin * R V Berekende minimale spanning 
dUmin * R % Afwijking van de minimale spanning t.o.v. de nominale

spanning
dVmin * R % Afwijking van de minimale spanning t.o.v. de

voedingsspanning
Umax * R V Berekende spanning bij maximale opwekking en minimale

belasting
dUmax * R % Afwijking van de maximale spanning t.o.v. de nominale

spanning
dVmax * R % Afwijking van de maximale spanning t.o.v. de

voedingsspanning
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Beveilig ing en

fu: Fuse br: Breaker

Attribuut fu br Type Eenheid Omschrijving
Specif ics * * T Bijzonderheden
Current1 * B Stroombeveiliging aanwezig
Voltage * B Spanningsbeveiliging aanwezig
Currenttype1 * T Type stroombeveiliging
Voltagetype * T Type Spanningsbeveiliging
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
Live * * B Geeft aan of beveiliging op actieve blad aanwezig is
Alive * * B Geeft aan of beveiliging op actieve blad aanwezig en zichtbaar is
Sheets * * T Geeft aan op welke bladen de beveiliging voorkomt
Selections * * T Selecties waarin de beveiliging voorkomt
Note * * T Notitie
Mainsort * * I 4
Sort * * T Soort beveiliging (BREAKER, FUSE)
Direction * * I Richtingsnummer
Node * * T Knooppuntnaam waar beveiliging zit
ToNode * * T Knooppuntnaam aan de andere zijde van de tak
In * * T Tak- of elementnaam waarin beveiliging opgenomen is
Nodeobject * * O Knooppunt waar beveiliging zit
ToNodeObject * * O Knooppunt aan de andere zijde van de tak
Inobject * * O Tak of element waarin beveiliging opgenomen is
Side * * I Zijde in tak waar de beveiliging zich bevindt
Threephase * B Smeltveiligheid schakelt drie fasen tegelijkertijd

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:

· 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

· Divide : een variabele of een attribuut door een waarde delen.
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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:
Set( HulpSpanning , Node( 'MijnKnooppunt' ).Upu )
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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. 

Algemene notatie:
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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  )

Voorbeelden:
Verlaag van belasting met naam 'MijnBelasting' de belasting met 10%:
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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 )

Verlaag alle belastingen binnen de selectie met naam 'MijnSelectie' met 5%:
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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.

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:
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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:
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
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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 )
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
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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

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
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
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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

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.

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.

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]
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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 )
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
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· 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

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).
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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

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 )
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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

·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 )
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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.

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:

'NET': resultaat netbelastingsberekening beschikbaar
'LF': resultaat loadflowberekening beschikbaar
'E': resultaat aardingsveiligheidsberekening beschikbaar
'SHORT': resultaat kortsluitberekening beschikbaar
'VQ': resultaat spanningsvastheidberekening beschikbaar.

Hiermee kan worden getest of een resultaat beschikbaar is. Bijvoorbeeld:
if( Node('MijnKnooppunt' ).Result, =, 'NET'  )

...
end

Zie:

· Netbelasting

· Loadflow

· Aanrakingsveiligheid

· Kortsluiting

230

230

231

231



230

· Spanningsvastheid

7.6.7.1 Macrocommando Netload

Doel:
Berekening van de netbelasting .

Algemene notatie:
Netload ( GM-Belasting, InvertersNietUitschakelen )

De parameters corresponderen met de instellingen van de netbelastingsberekening .
GM-Belasting  : percentage van de GM-basisbelastingen
InvertersNietUitschakelen  : false of true

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'NET'  en
anders 'NO' .

Voorbeeld:

netload(100 ,TRUE )
text('Netwerk resultaat   :',network.result)
text('Motorstart resultaat:',network.subresult)
text('Knooppunt, U:',node('LS13').U,' V')
text('Transformator trapstand:',transformer(':MS2-LS1').NewTap)
text('Kabel:',cable('LS12 - LS13'))
text('Stroom      :',cable('LS12 - LS13').I1,' A')
text('Verlies     :',cable('LS12 - LS13').Ploss,' kW')
text('Belasting   :',cable('LS12 - LS13').Load,' %')
text('Investering :',cable('LS12 - LS13').Investment,' EUR')
text('Verliezen   :',cable('LS12 - LS13').Losses,' EUR')

Geeft na inbouwen van een asynchrone motor op knooppunt LS13 als resultaat op het net 'demo.gnf ':

Netwerk resultaat   :NET
Motorstart resultaat:MS
Knooppunt, U:190 V
Transformator trapstand:2
Kabel:Kabel LS12 - LS13
Stroom      :230 A
Verlies     :1.33 kW
Belasting   :96 %
Investering :1450 EUR
Verliezen   :230 EUR

7.6.7.2 Macrocommando Loadflow

Doel:
Berekening van de loadflow  van het gehele netwerk. Er zijn 5 parameters nodig.

Algemene notatie:
Loadflow ( RekenMoment, DatumTijd, GM-Belasting, Netvoedingsspanning, InvertersNietUitschakelen )

De parameters corresponderen met de instellingen van de loadflowberekening .
RekenMoment : 0 = belastingpiek; 1 = opwekkingpiek; 2 = specifiek
DatumTijd  : datumtijd als getal, als rekenmoment specifiek
GM-Belasting  : percentage van de GM-basisbelastingen
Netvoeding sspanning  : 1 = hoog; 0 = gemiddeld; -1 = laag
InvertersNietUitschakelen  : false of true

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'LF'  en anders
'NO' .
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Voorbeeld op het geoptimaliseerde netwerk 'demo.gnf ', waarin een 10 kW motor op knooppunt LS13 in
aangebracht:

loadflow( 0 , 0 , 100 , -1, false )
text('Netwerk resultaat   :',network.result)
text('Knooppunt LS13:')
text('Uan:',Node('LS13').Uan)
text('Ubn:',Node('LS13').Ubn)
text('Ucn:',Node('LS13').Ucn)
text('Kabel LS12 - LS13:')
text('Fase a:',cable('LS12 - LS13').I1a,' A')
text('Fase b:',cable('LS12 - LS13').I1b,' A')
text('Fase c:',cable('LS12 - LS13').I1c,' A')
text('Motor op knooppunt LS13:')
text('Fase a:',asynmot(':LS13').Ia,' A')
text('Fase b:',asynmot(':LS13').Ib,' A')
text('Fase c:',asynmot(':LS13').Ic,' A')

Geeft als resultaat:

Netwerk resultaat   :LF
Knooppunt LS13:
Uan:170.75
Ubn:171.49
Ucn:171.96
Kabel LS12 - LS13:
Fase a:163 A
Fase b:164 A
Fase c:164 A
Motor op knooppunt LS13:
Fase a:23 A
Fase b:24 A
Fase c:23 A

7.6.7.3 Macrocommando Aanraking sveilig heid

Doel:
Berekening van de aanrakingsveiligheid . 

Algemene notatie:
Earthing

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'E'  en anders
'NO' .

Voorbeeld: Uitvoeren van een aardingsveiligheidsberekening:

Earthing( 'TN', 'TN' )
Text( Node('MijnKnooppunt').Safe )
Text( Node('MijnKnooppunt').TFree )

Bij een veilig knooppunt is het resultaat Safe = true . De variabele Tfree bevat het tijdstip waarop de foutstroom is
afgeschakeld. Indien de stroom niet wordt afgeschakeld heeft Tfree de waarde -1.

7.6.7.4 Macrocommando Kortsluiting

Doel:
Berekening van de kortsluitvastheid  van kabels en de netveiligheid van knooppunten. Er zijn drie
parameters benodigd.

Algemene notatie:
ShortCircuit(object, sluitingsindex, boogweerstandindex)

De parameters corresponderen met de instellingen van de kortsluitberekening .
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Object : Knooppunt of Aansluiting of NIL
Sluiting sindex : Soort kortsluiting

0:
L1/L2/L
3-N

4: L1/L2/L3-
PE

8: h1-N 12: h1-PE16: L1-L2

1: L1-N 5: L1-PE 9: h2-N 13: h2-PE17: L1-L3
2: L2-N 6: L2-PE 10: h3-N 14: h3-

PE
18: L2-L3

3: L3-N 7: L4-PE 11: h4-N 15: h4-PE19: L1-L2-L3
Boog weerstandindex : Boogweerstand

    0: 0.00 Ohm
    1: 0.01 Ohm
    2: 0.10 Ohm
    3: 1.00 Ohm

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'SHORT'  en
anders 'NO' .

Voorbeeld van een symmetrische kortsluiting op alle knooppunten, met 0 Ohm boogweerstand:
ShortCircuit(NIL, 0, 0 )
text('Netwerk resultaat   :',network.result)
text('Kabel LS12 - LS13:')
text('Kortsluitvastheid:',cable('LS12 - LS13').Firm)

Geeft als resultaat voor het geoptimaliseerde netwerk 'demo.gnf ':

Netwerk resultaat   :SHORT
Kabel LS12 - LS13:
Kortsluitvastheid:TRUE

7.6.7.5 Macrocommando Spanning svastheid

Doel:
Berekening van de spanningsvastheid  bij een éénfase- en driefasenbelasting naar keuze op één knooppunt
of op alle knooppunten. 

Indien de berekening voor één knooppunt wordt aangeroepen, wordt voor dat knooppunt de spanningsvastheid
berekend en is van de andere knooopunten de spanningsdip in die situatie beschikbaar.
Indien de berekening voor alle knooppunten wordt aangeroepen, zijn alleen de maximale spanningsdips op die
betreffende knooppunten beschikbaar.

Algemene notatie:
Voltag eDip( Node( ObjectNaam ) , Set )

of
Voltag eDip( NIL , Set )

Het vermogen voor berekening van de spanningsvastheid is in drievoud gedefinieerd in de opties.
Met Set kan het betreffende setje gekozen worden: 1, 2 of 3.

Na een succesvolle uitvoering zijn de standaardobjecten Network.Result en Object.Result gelijk aan 'VQ'  en
anders 'NO' .

Voorbeelden:
Doe een analyse voor alle knooppunten en geef het resultaat voor knooppunt 'MijnKnooppunt ':

Set( sheet, 1 );
Set( rij, 1 );
For( Node, testknooppunt )

Write( sheet, rij, 1, testknooppunt )
VoltageDip( testknooppunt, 1 )
Write( sheet, rij, 2, Node('MijnKnooppunt').dUfn )
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Write( sheet, rij, 3, Node('MijnKnooppunt').Un )
Write( sheet, rij, 4, Node('MijnKnooppunt').dUf )
Add( rij, 1 )

End

Doe een analyse voor alle knooppunten en geef het resultaat:
Set( sheet, 1 );
Set( rij, 1 );
VoltageDip( NIL, 2 )
For( Node, reportknooppunt )

Write( sheet, rij, 1, reportknooppunt.Name )
Write( sheet, rij, 2, reportknooppunt.dUfnmax )
Write( sheet, rij, 3, reportknooppunt.Unmax )
Write( sheet, rij, 4, reportknooppunt.dUfmax )
Add( rij, 1 )

End

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.

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
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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

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
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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

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. 
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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:

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
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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. 

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.
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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

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.
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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 )

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
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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.

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)
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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 )

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 .
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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.

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. 

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
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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

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
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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.

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.
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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.

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.
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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

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
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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] )

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)
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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.

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' , ';' )
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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.
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 )
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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.

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:
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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':
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.
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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:

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.
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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.

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:
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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:
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.
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8 Bijlagen

8.1 Gaia: info gebruikersinterface

Gebruikersinterface

· maximum aantal knooppunten: 200.000

· 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 volledig door
gebruiker te definiëren (Views)

· uitgebreide mogelijkheden voor het selecteren

· kolomindeling van tabellen volledig door gebruiker te definiëren (Rapporten)

· tekstformaat voor netwerkbestanden en 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 selecties en resultaten

· grafieken voor resultaten

· on-line help.

53
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8.2 Gaia: info abonnementen

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

Abonnement Gaia 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 Gaia 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 Gaia 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 Gaia 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 Gaia Plus gebruikersgroep

· Testversies.
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8.3 Installatie en hardwaresleutel

INSTALLATIE VAN GAIA

Het installeren van Gaia op een computer gaat als volgt:

· browse naar www.phasetophase.nl/downloads

· start Gaiaxyz .exe, waarbij xyz  voor het versienummer staat

· installeer Gaia 

· 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 Gaia wordt bepaald door de geleverde hardwaresleutel bij de programmatuur. Zonder PC-
sleutel of netwerksleutel is Gaia 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 Gaia met een SuperPro-PC-sleutel is uitgerust.

· geen driver nodig voor het geval dat Gaia met een Unikey is uitgerust.

· driver en een server voor het geval dat Gaia met een SuperProNet-netwerksleutel is uitgerust.

· opties voor de communicatie tussen Gaia en de netwerksleutel.

Driver voor SuperPro-PC-sleutel

Bij gebruik van Gaia 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 Gaia met Unikey-PC-sleutel behoeft niets geïnstalleerd worden.
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Protection Server (spnsrvnt.exe) voor SuperProNet-netwerksleutel

Bij gebruik van Gaia 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 Gaia
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.

8.4 Netwerkbestand-formaat

Een netwerkbestand van Gaia is te herkennen aan de extensie GNF (Gaia 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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