Februari 2019

Handleiding IRENE Pro
4.7

Februari 2019

Handleiding IRENE
Pro 4.7

© 2019 Kiwa N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een
geautomatiseerd
gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen,
of enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Kiwa Technology B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Tel. 088 998 33 93
Fax 088 998 34 94

15/170301

www.kiwatechnology.nl

Colofon
Titel
Auteur(s)

Handleiding IRENE Pro 4.7
P.J. Postma, P.J. Postma, B. Roelofs
C.J.A Pulles

Inhoud
Inhoud

1

1

Inleiding

6

1.1

Hoe deze handleiding te gebruiken

6

1.2

Nieuw in IRENE Pro 4.7.0

6

1.3

Demo versie

7

2

IRENE Pro Basisbeginselen

9

2.1

Werkbalken

9

2.2

Statusbalk

10

2.3

Menu Instellingen

11

3

Werken met bestanden en rapportages

12

3.1

Nieuw / Nieuw-Gebruik sjabloon

12

3.2

Bestand openen.

12

3.3

Opslaan

14

3.4

Opslaan als

14

3.5

Export ESRI-shapefiles

15

3.6

Notities Opslaan/importeren

15

3.7

Selectiegebied Opslaan/importeren

15

3.8
3.8.1

Rapportage
Herhaal leiding info

16
17

3.9

Recente bestanden

18

3.10

Commandline conversie IUF-XML

18

4

Weergave

19

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Muisfuncties
Selecteren
Pannen
Inzoomen
Uitzoomen
Fitview
Vorige / volgende weergave

19
19
20
20
20
20
21

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Lijndiktes, kleuren en andere weergaveopties
Weergave aanpassen via de knoppenbalk
Weergave permanent aanpassen via menu Instellingen
Bedrijfsinstellingen voor de weergave maken

21
21
21
22

4.3

Zoeken

23

4.4
4.4.1
4.4.2

Achtergrondkaart en raster
Achtergrondkaart
Raster

24
24
27

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

-1-

4.5

Tooltip

27

4.6

Selectie opheffen

28

4.7

Wisselen van drukeenheid

28

4.8

Toon markeringen

28

4.9

Schermafbeelding kopiëren

28

5

Eigenschappen en resultaten tonen

30

5.1

Identificatie werkbalk

31

5.2

Leidingen werkbalk

32

5.3

Station werkbalk

33

5.4

Eindpunten werkbalk

35

5.5

Verbruikers werkbalk

36

6

Netwerk aanpassen: Objecten toevoegen, aanpassen en verwijderen 38

6.1
6.1.1
6.1.2

Objecten toevoegen (tekenen)
Snap
Zoomen en pannen tijdens het tekenen

38
38
38

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

Objecten selecteren en aanpassen via de tekening
Selecteren bij meerdere objecten op één plek
Selectiegebied
Objecten verwijderen binnen / buiten het selectiegebied
Verplaats naar nieuw deelnet
Objecten en locaties zoeken
Verwijderen van objecten

39
39
39
40
41
42
42

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9

Het bedrijfsmiddelenscherm
Zoeken met Ctrl+f
Filteren bedrijfsmiddelenlijst
Filteren op basis van selectiegebied
Selecteren van objecten in de lijst
Markeren (kleuren) van geselecteerde objecten
Enkel object bewerken
Meerdere objecten tegelijk bewerken
Verwijderen van objecten
Kopiëren van en naar Excel

43
43
43
45
45
45
46
46
46
46

6.4

Wijzigingen ongedaan maken

47

6.5

Verplaatsen van objecten naar nieuw deelnet

48

6.6

Samenvoegen deelnetten

49

6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5

Leidingen
Leiding tekenen
Materiaal/diameter selecteren
Leidingverbruik aanpassen
Verlengen van een leiding
Splitsen van een leiding

49
51
51
51
52
52

6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3

Stations
Station toevoegen
Compressors
Compressor toevoegen

53
54
54
55

6.9
6.9.1

Afsluiters
Afsluiter toevoegen

55
56

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

-2-

6.10
6.10.1

Verbruiker
Verbruiker toevoegen

56
56

6.11
6.11.1

Profielverbruiker
Profielverbruiker toevoegen

57
58

6.12
6.12.1
6.12.2
6.12.3

(Profiel)invoeder
Profielinvoeder toevoegen
Alternatief 1: Negatieve verbruiker
Alternatief 2: Begrensd station

58
60
60
60

6.13
6.13.1

Hoogtemarkering
Hoogtemarkering toevoegen

61
61

6.14
6.14.1
6.14.2
6.14.3

Tekstnotities
Tekstnotities toevoegen
Tekstnotities opslaan / importeren
(Alle) tekstnotities verwijderen

62
62
62
63

7

Berekeningen

64

7.1

Capaciteitsberekening

64

7.2

n-1 berekening

67

7.3

Dimensionering

69

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.4.1

Profielberekening
Tonen resultaten profielberekening
Tonen en aanpassen van profielen
Tonen en aanpassen van profielgegevens profielberekening
Tonen en aanpassen van jaartemperatuurgegevens
Controle van de profiel- en jaartemperatuurgegevens

73
75
75
76
77
78

7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3

CML (Customer Minutes Lost)
Invoergegevens CML klimaat
Invoergegevens CML leidingen
Invoergegevens CML stations

78
81
81
83

7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3

Green+
Tonen resultaten Green+ berekening
Tonen en aanpassen van profielen t.b.v. Green+
Tonen en aanpassen van profielgegevens Green+

85
86
87
88

7.7

Station ontwerp (bèta versie)

89

8

Analyse

91

8.1

Verwijderen resultaten

91

8.2

Netcontrole

91

8.3

Bekijk Log

92

8.4

Finance (bèta versie)

93

9

Definities

94

9.1

Definitie deelnet

95

9.2

Definitie materiaal

97

9.3

Regelaars

97

9.4
9.4.1
9.4.2

Verbruikdefinities
Leidingverbruik
Verbruik

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

98
98
100

-3-

9.5

Gasdefinitie

101

9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3

Profieldefinities
Debietprofielen en drukprofielen
Kopiëren van profielen
Genereer Debietprofiel (Beta versie)

102
102
104
105

9.7

Jaartemperaturen

106

9.8

Storingssituaties

106

9.9

Markeringen

107

10

Instellingen

109

10.1

Weergave

110

10.2

Labels

111

10.3

Eenheden

112

10.4

Folders

113

10.5

Berekening

114

10.6

Standaard Gas

115

10.7

Standaard profiel

117

10.8

Taal

118

10.9

Kaarten

118

10.10

API Keys

119

10.11

Bedrijfsinstellingen

120

11

Help

121

11.1
11.1.1

Handleiding
About

121
121

I

Functionaliteiten Irene Pro vensters

122

II

Markeringen definiëren: selectietekst

124

II.1

De eigenschap

124

II.2

Eenheden

125

II.3

Vergelijkingsoperatoren

125

II.4

Logische operatoren

125

II.5

Tekstfuncties

126

II.6
II.6.1
II.6.2
II.6.3
II.6.4
II.6.5

Beschikbare eigenschappen en functies per objecttype
Pipeline (leiding)
Station
Valve (afsluiter)
Consumer (grootverbruiker)
Profileconsumer (profielverbruiker)

126
127
127
128
128
128

III

Capaciteitsberekening

130

IV

Regelaars

131

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

-4-

V

Dimensionering

135

VI

Installatie IRENE Pro

139

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

-5-

1 Inleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor IRENE Pro 4.7. IRENE Pro is de applicatie om
gasnetwerken te analyseren en door te rekenen.

1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken
In hoofdstuk 2 IRENE Pro Basisbeginselen wordt uitgelegd hoe IRENE Pro werkt.
Hiermee krijgt u snel inzicht in de bediening van IRENE Pro. In de
vervolghoofdstukken wordt elke functie afzonderlijk uitgelegd. Hierin vindt u ook gele
kaders:

De gele kaders geven direct de te volgen stappen om een functie te gebruiken.
Vaak is de functie wel bekend, maar is de vraag waar de functie te vinden is.
Daarop geven de gele kaders direct antwoord.
De namen van menu’s en knoppen worden dikgedrukt weergegeven.

1.2 Nieuw in IRENE Pro 4.7.0
IRENE Pro wordt continu verder ontwikkeld. Daarbij hebt u als gebruiker veel invloed.
Het IRENE Pro team probeert zoveel mogelijk uw wensen mee te nemen in de
ontwikkeling.
LET OP: IRENE Pro 4.7.0 gebruikt een vernieuwd XML bestandsformaat. Oude
irene-bestanden kunnen zonder problemen gebruikt worden. Maar eenmaal
opgeslagen met versie 4.7, zijn de bestanden niet meer met voorgaande versies van
IRENE Pro te gebruiken.
In IRENE Pro 4.7.0 zijn, ten opzichte van de vorige versie (4.6.3), de volgende
functionaliteiten en gebruikerswensen gerealiseerd:
• Achtergrondkaarten: Ander weergavemogelijkheden naast kleur: zachte kleur,
donkergrijs en grijswaarden.
• Achtergrondkaarten: Ingestelde weergave blijft behouden bij afsluiten.
• Bedrijfsmiddelenscherm: Stabiele sortering van meerdere kolommen. Sortering
laatste kolom gaat voor op sortering voorgaande kolommen, maar sortering
van voorgaande kolommen blijft wel behouden.
• Capaciteitsberekening: door op de waarschuwingsmelding te klikken wordt een
overzichtelijk scherm met alle waarschuwingen geopend. Waarschuwingen die
een specifieke locatie betreffen kunnen doormiddel van een dubbelklik
gelokaliseerd worden.
• Capaciteitsberekening: duidelijkere melding indien er waarschuwingen of
fouten zijn opgetreden, zowel in het rekenscherm als in de statusbalk.
• Capaciteitsberekening: waarschuwing per station met te lage voordruk.
• Definities – Gas: gas bevat nu ook een calorische onderwaarde. Deze wordt
gebruikt om verbruiken en capaciteiten om te rekenen bij het selecteren van
een ander gas. Indien de waarde ontbreekt (bestanden uit voorgaande
versies), dan wordt de waarde van het standaardgas overgenomen. De
calorische waarde staat ingesteld op 31,65 MJ/m 3, en is te wijzigen in het
menu Instellingen – Default gas.
• Definities – Gas: meerdere gasdefinities kunnen worden gemaakt.
• Definities – Netten: bij een netdefinitie kan uit meerdere gassen worden
gekozen (indien beschikbaar in de gasdefinities). Verbruiken en capaciteiten
worden automatisch omgerekend op basis van de calorische waarde.
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• Dimensioneren: apart selecteren van materiaal zodat alleen diameters van de
betreffende materiaalsoort in de selectielijst worden getoond.
• Instellingen – Eenheden: Mogelijkheid om levering en verbruik als energie
i.p.v. debiet op te geven (wordt omgerekend op basis van opgegeven
calorische waarde)
• Instellingen - Kaarten: knop voor het bijwerken van de index verplaatst van het
tabblad “Folders” naar het tabblad “Kaarten”.
• Instellingen – Standaardgas: het standaardgas kan gewijzigd worden door de
gebruiker en is uitgebreid met de calorische waarde. LET OP: Instellingen voor
standaardgas zijn gebruikersinstellingen.
• Legenda: automatisch worden maximaal onderscheidende kleuren gekozen.
• Legenda: bij glijdende schaalverdelingen (zoals druk) kan het aantal kleuren
ingesteld worden van minimaal 6 tot maximaal 40.
• Netcontrole: extra controle toegevoegd op uiteinden van leidingen die binnen
een straal van 2x de connectietolerantie liggen.
• Notities: een notitie heeft nu ook een datumveld.
• Openen: Open in read-only mode is toegevoegd. Indien wijzigingen zijn
aangebracht, dan kunnen die alleen onder een nieuwe bestandsnaam worden
opgeslagen, en het originele bestand blijft beschikbaar voor anderen om in te
wijzigen.
• Resultaatpresentatie: thema’s debiet en snelheid kunnen ook afzonderlijk
gepresenteerd worden.
• Statusbalk: toont geel gemarkeerde waarschuwing indien de netcontrole
waarschuwingen of foutmeldingen heeft opgeleverd. Door op de waarschuwing
te klikken wordt het netcontrolescherm met alle meldingen geopend.
• Statusbalk: toont geel gemarkeerde waarschuwing indien er
berekeningsmeldingen zijn. Door hierop te klikken wordt een lijst met
waarschuwingen getoond.
• Tooltip: wordt eerder weergegeven (ook als je niet helemaal precies boven het
object zit met de muis).
• Weergave: getallen van coördinaten worden weergegeven met
scheidingstekens voor duizendtallen.

1.3 Demo versie
Een demoversie is gratis te downloaden op www.irenepro.com. Met deze demoversie
kan u capaciteitsberekeningen van een gasnet uitvoeren dat bestaat uit één deelnet,
maximaal 50 leidingen en maximaal één voedingspunt.
Indien u grotere gasnetten wilt doorrekenen kunt u een licentie aanvragen bij Kiwa
Technology. Hebt u dit maar nodig voor enkele berekeningen dan biedt Kiwa een
service via de website waar u per berekening betaald.
De tabel hieronder geeft het verschil tussen een demoversie en een versie van
IRENE Pro met de meest uitgebreide licentie.
Demo versie
Licentie versie
Modules
Capaciteitsberekening
Capaciteitsberekening en
Dimensioneren, Profielen,
CML, Green+, Operations
Deelnet
1
Onbeperkt
Leidingen
50
Onbeperkt
Stations
1
Onbeperkt
Rapportage
Beperkt
Uitgebreid
Import
XML
XML/IUF1
Rekenen met
Nee
Ja
regelaars
1

IUF staat voor IRENE Uitwisselings Formaat
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Online
achtergrondkaarten

Nee

Ja

De meest recente versie van Irene Pro, inclusief de handleiding en release notes, is
te downloaden van de website www.irenepro.com.
In Bijlage VI wordt de download- en installatieprocedure beschreven.
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2 IRENE Pro Basisbeginselen
In IRENE Pro werkt u in een grafische omgeving. Hierin worden één of meerdere
netten getoond. Deze netten kunt u inlezen vanuit bestanden of zelf tekenen.
Vervolgens kunt u op deze netten berekeningen en analyses doen. De resultaten
kunnen daarna ook grafisch worden gepresenteerd. Daarnaast hebt u de
mogelijkheid om rapportages maken.
Menubalk
Werkbalken

Grafische
weergave

Statusbalk

Hieronder wordt de knoppenbalk met de werkbalken toegelicht. De menubalk en alle
opties worden uitgelegd in de hierna volgende hoofdstukken.

2.1 Werkbalken
De werkbalken bevinden zich bovenin het scherm. De werkbalken voor de selectie
van het deelnet en het tonen van de resultaten kunnen ook naar een andere plek in
het scherm worden gesleept (bijvoorbeeld onderin).

Muis selecteerfunctie (Standaard functie)
Undo/redo
Muis tekenfuncties
Zoek (in de tekening)
Weergave-opties: achtergrondkaarten,
raster, etc.
Open bedrijfsmiddelenscherm
Selecteren actief net (en netkleur)
Snel rekenen
Muis weergavefuncties (pannen, zoomen,
etc.)
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Aanpassen weergave objecten
Weergave identificatie labels
Resultaatpresentaties leidingen
Resultaatpresentaties stations
Resultaatpresentaties knopen
Resultaatpresentaties verbruikers
Objectmarkeringen aan/uit en favoriete
objectmarkeringen
De zoom- en tekenfuncties van de muis kunnen beëindigd worden met een klik op de
rechtermuisknop. De selectiefunctie wordt dan weer actief.
Voor het in- en uitzoomen kan het wieltje van de muis gebruikt worden. Dubbelklik
van het muiswiel zorgt dat de hele tekening in beeld wordt gebracht (fit view).
Links boven wordt een schaal-meetlat getoond:

Deze past zich automatisch aan bij het in- en uitzoomen. Als raster aanstaat dan is
de rastermaat gelijk aan de lengte van de meetlat.

2.2 Statusbalk
Onderin het scherm ziet u de statusbalk. Hierin worden de eigenschappen van het
actieve deelnet weergegeven.
Rekenresultaten:
• Grijs: geen rekenrsultaten
• Groen: rekenrsultaten
• Geel: rekenresultaten met
waarschuwingen (klik om in te zien).
• Rood: resultaten ongeldig (net is nadien
gewijzigd).

Coördinaten
muisaanwijzer
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2.3 Menu Instellingen
Via het menu Instellingen gebruikersinstellingen worden aangepast. Dit zijn de
standaard instellingen die worden gebruikt als IRENE Pro wordt gestart.

Zie voor een volledig overzicht van alle mogelijkheden hoofdstuk 10.
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3 Werken met bestanden en rapportages
IRENE Pro werkt met XML bestanden om gegevens met andere Geografische
Informatie Systemen (GIS) uit te kunnen wisselen. Verder bezit IRENE Pro diverse
mogelijkheden t.b.v. rapportages. U vindt deze in het menu Bestand:

Hieronder worden de diverse mogelijkheden toegelicht.

3.1 Nieuw / Nieuw-Gebruik sjabloon
Met de optie Nieuw wordt de bestaande omgeving (alle geopende netten) gesloten
en opnieuw geïnitialiseerd (werkt identiek aan Sluiten). Gebruikt u de optie Nieuw Gebruik sjabloon, dan wordt de omgeving geinitializeerd et alle definities voor
netten, materialen en verbruik op basis van het sjabloon bestand. Een sjabloon kan
worden gemaakt door een bestand op te slaan als sjabloon, zie §3.4.
Werkwijze:
• Kies het menu Bestand
• Klik op Nieuw - Gebruik sjabloon.
• Selecteer het te gebruiken sjabloonbestand en druk op Ok.

3.2 Bestand openen.
Met Openen (of Ctrl+o) worden de deelnetten uit *.irene (XML) of IUF bestanden
ingelezen. Indien u al een bestand geopend hebt, dan wordt u gevraagd of u dit eerst
wilt sluiten. Kiest u voor ja, dan worden de bestaande netten eerst gesloten. Kiest u
voor Nee, dan worden de ingelezen deelnetten toegevoegd aan de bestaande
omgeving.
U kunt meerdere bestanden tegelijk inlezen. U kunt ook verschillende bestanden na
elkaar inlezen. De deelnetten in deze bestanden worden allemaal in dezelfde
omgeving geplaatst.
Tip
U kunt ook bestanden openen door ze naar IRENE te slepen.
Tip
Met de toetscombinatie Ctrl+o kunt u ook het openen van bestanden aanroepen.
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Werkwijze bestanden openen:
• Kies het menu Bestand
• Klik op Openen.
Het volgende venster verschijnt.

•

Selecteer de bestanden en klik op Open

Bij het inlezen van grote netten kan tijd worden bespaard door tijdens het laden, het
validatie proces af te breken.
Werkwijze XML validatie voortijdig afbreken:
• Open een bestand (zoals hiervoor beschreven).
• Het volgende venster verschijnt.

•
•

Klik op Cancel.
Het volgende venster verschijnt.

•

Kies Ja/Yes.

De deelnetten in de bestanden worden ingelezen en weergegeven in de omgeving.

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

- 13 -

LET OP: Het overslaan van het validatieproces is alleen zonder risico voor het
verdere inlezen als het te openen bestand al eerder bij validatie in orde is bevonden.
LET OP: Er is geen directe koppeling tussen de bestanden die u hebt ingelezen en
de grafische omgeving. Veranderingen die u in de grafische omgeving maakt worden
niet opgeslagen in de bestanden die u hebt ingelezen. Indien u veranderingen wilt
opslaan dan moet u dit doen via het menu Opslaan of Opslaan als. Alle ingelezen
deelnetten worden opgeslagen in één XML-bestand, zie §0.
Een beschrijving van zowel het op NEN1878 gebaseerde IUF+-formaat als van het
XML- formaat is te downloaden van de website www.irenepro.com.

3.3 Opslaan
Via het menu Bestand, Opslaan worden alle deelnetten in de huidige omgeving
opgeslagen in het .irene bestand. De wijzigingen worden opgeslagen in het eerste
geopende bestand (de naam hiervan staat boven in de balk van IRENE Pro). Indien
het een Alleen-lezen bestand betreft, dan wordt een nieuwe bestandsnaam gevraagd.
Tip
Met de sneltoetscombinatie Ctrl+s wordt het bestand ook opgeslagen.
LET OP: Als er meerdere bestanden zijn ingelezen, dan worden alle ingelezen
deelnetten opgeslagen in het eerst geopende XML bestand.
LET OP: Rekenresultaten worden ook opgeslagen.
Werkwijze:
• Kies het menu Bestand
• Klik op Opslaan.
• Het origineel geopende bestand zal worden overschreven.

3.4 Opslaan als
Via het menu Bestand, Opslaan als wordt de huidige omgeving met alle deelnetten
opgeslagen in een zelf te kiezen bestand op een zelf te kiezen locatie.
Na te hebben gekozen voor Opslaan als kunnen er meerdere bestandstypen worden
gekozen, zie onderstaande tabel.
Bestandstype
IRENE-bestand (*.irene)
IRENE-bestand zonder
rekenresultaten (*.irene)
IRENE-file als sjabloon
(*.template)

Resultaat
Het net wordt opgeslagen, inclusief rekenresultaten
als een IRENE-bestand (dit is een XML bestand).
Het net wordt opgeslagen zonder rekenresultaten.
Op basis van het huidige gebied wordt een
sjabloonbestand gemaakt. Dit bestand bevat alle
definities (netten, materialen, regelaar, etc.) die in de
huidige omgeving bekend zijn. De objecten, zoals
leidingen en stations, worden niet in de sjabloon
opgeslagen. Met het sjabloon kan een nieuwe
omgeving worden geinitialiseerd, zie §3.2.
LET OP: Als er meerdere bestanden zijn ingelezen,
dan worden alle definities van alle ingelezen
deelnetten opgeslagen in de sjabloon.
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Afbeeldingen
(*.png / *.jpg / *.bmp / *.gif)

Adobe Acrobat (*.pdf)

DXF-bestand (*.dxf)

De actuele schermweergave kan als afbeelding
worden opgeslagen. Er is een keuze uit een viertal
formaten: PNG, JPG, BMP en GIF.
Met het opslaan van een afbeelding wordt ook een
lokalisatiebestand gemaakt1. Daarmee kan de
afbeelding als raster-layer in een GIS toe te voegen
(bijvoorbeeld als achtergrondkaart in IRENE Pro).
De huidige weergave wordt als PDF opgeslagen met
de volgende informatie: datum, bestandsnaam,
rekenaar, opmerkingen, rekeninstellingen en
legenda van de resultaatpresentaties.
De actuele schermweergave kan als DXF bestand
worden opgeslagen. Deze kan met een programma
dat DXF leest worden geopend en bijvoorbeeld
worden geplot.
LET OP: achtergrondkaarten en raster worden niet
in de DXF opgeslagen.

3.5

Export ESRI-shapefiles
U kunt het net ook exporteren als ESRI-shapefiles. Voor elk objecttype (leidingen,
stations, afsluiters, etc.) worden aparte bestanden gemaakt. Deze kunt u met elke
viewer voor ESRI-shapefiles openen en weergeven.
Werkwijze:
• Kies menu Bestand
• Klik op Export ESRI-shapefiles.
• Kies een locatie waar de bestanden worden opgeslagen.
LET OP: het gaat om een set bestanden. Het is daarom handig om een
apart mapje aan te maken.
• U krijgt een melding wanneer het exporteren klaar is.

3.6 Notities Opslaan/importeren
Indien er tekstnoties aanwezig zijn, dan kunnen deze apart opgeslagen worden.
Notitiebestanden kunnen geïmporteerd worden. Het voordeel is dat u uw aantekening
kunt hergebruiken als u een ander bestand opent.
Werkwijze:
Opslaan van notities
• Voeg notities toe (zie §6.1).
• Kies menu Bestand
• Klik op Noties, Opslaan.
• Kies een locatie en bestandsnaam en sla het bestand op.
Importeren van notities
• Kies menu Bestand
• Klik op Notities, Importeren.
• De opgeslagen notities worden toegevoegd.

3.7 Selectiegebied Opslaan/importeren
Indien u een selectiegebied hebt getekend (zie §6.2.2), dan kunt u de vorm en locatie
van het selectiegebied opslaan (exporteren), zodat deze later weer kan worden
teruggehaald (importeren). Het selectiegebied wordt opgeslagen als .fence (een XML
Naast het plaatje wordt een ESRI World bestand gemaakt met dezelfde naam als het
plaatje, maar met een afwijkende extensie. Dit bestand bevat de informatie voor het
positioneren en schalen van de afbeelding. Voor meer details zie:
http://en.wikipedia.org/wiki/World_file
1
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format). Het bestand bevat de coördinaten van de hoekpunten van het
selectiegebied.
Werkwijze:
Opslaan van een selectiegebied
• Teken een selectiegebied (zie §6.2.2).
• Kies menu Bestand
• Klik op Selectiegebied, Opslaan.
• Kies een locatie en bestandsnaam en sla het bestand op.
Importeren van een selectiegebied
• Kies menu Bestand
• Klik op Selectiegebied, Importeren.
• Het opgeslagen selectiegebied wordt geladen.
LET OP: bij het importeren wordt een eventueel bestaand selectiegebied
vervangen door het geïmporteerde selectiegebied.

3.8 Rapportage
Van het net en de eventuele rekenresultaten kan een rapportage in Excel worden
gemaakt.
Werkwijze:
• Kies het menu Bestand
• Klik op Rapportage.
Het volgende venster verschijnt.

•
•

Indien u een selectiegebied heeft gemaakt, dan kunt u kiezen om de
rapportage te beperken tot de objecten binnen of buiten het selectiegebied.
Selecteer de tabellen die in de rapportage moeten worden opgenomen.
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•

Druk op Opslaan
Het volgende venster verschijnt:

•
•
•
•

Kies en locatie en bestandsnaam en sla het bestand op.
Maak eventueel nog een rapportage met andere tabellen.
Druk op Sluiten om het venster af te sluiten.
Open de rapportage met Excel

3.8.1 Herhaal leiding info
Op een leiding kunnen meerdere verbruikers zitten, ieder met een andere
verbruiksdefinitie. In de rapportage worden deze op aparte regels weergegeven,
zonder dat de informatie van de leiding wordt herhaald. Hierdoor ontstaan in den
tabel witruimten, zie bijvoorbeeld leiding 4 in Figuur 1.

Figuur 1: Tabel met leidinginformatie in de IRENE Pro rapportage, met ‘Herhaal
leiding info’ niet aangevinkt. Leiding 4, 9, 10 en 11 bevatten verbruikers van
verschillende categorieën. Hierdoor ontstaan witruimtes in de tabel.
Door ‘Herhaal leiding info’ aan te vinken wordt de informatie van de leiding telkens
herhaald, zodat er geen witregels ontstaan, zie opnieuw leiding 4, maar nu in Figuur
2. Dit kan handig zijn in verband met filteren in Excel.
LET OP: Als u bijvoorbeeld de lengtes sommeert, dan worden deze nu dubbel geteld
voor de leidingen met meerdere verbruiksdefinities.
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Figuur 2: Tabel met leidinginformatie in de IRENE Pro rapportage, met ‘Herhaal
leiding info’ aangevinkt. Leiding 4, 9, 10 en 11 bevatten verbruikers van verschillende
categorieën. Nu zijn er geen witruimtes in de tabel, doordat de leidinginformatie wordt
herhaald.

3.9 Recente bestanden
Hier kunnen de laatste zes gebruikte bestanden direct geopend worden.

3.10 Commandline conversie IUF-XML
IRENE Pro kan IUF bestanden (uitwisselingsformaat dat voor IRENE Xpert werd
gebruikt) openen. Maar het standaard formaat voor IRENE Pro is XML. Voor
gebruikers met veel IUF bestanden biedt IRENE Pro de mogelijkheid om deze te
converteren naar XML via commandline opdrachten naar IRENE Pro (het scherm van
IRENE Pro wordt niet geopend).
Er kunnen één of meerdere IUF bestanden naar één XML bestand worden
geconverteerd, omdat XML meerdere deelnetten kan bevatten. De commandline
opdrachten kunnen gescript worden als cmd of bat bestand.
Er kan ook worden gekozen om direct een basis of uitgebreide controle uit te voeren.
De opdrachtregel is:
Irenepro.exe –i [bestandsnamen IUF (spatie gescheiden)] –o [bestandsnaam XML]
[+L0 / +L1 [bestandsnaam logfile]]
Voorbeeld
Één IUF bestand (demo_s.iuf) converteren naar één XML bestand (demo_s.xml):
IrenePro.exe –i demo_s.iuf –o demo_s.xml
Voorbeeld
Meerdere IUF bestanden converteren naar één XML bestand:
IrenePro.exe –i Emst100mbar.iuf Emst4bar.iuf –o Emst.xml
Voorbeeld
Meerdere IUF bestanden converteren naar één XML bestand, met een basiscontrole:
IrenePro.exe –i Emst100mbar.iuf Emst4bar.iuf –o Emst.xml +L0
Emst.log
Voorbeeld
Meerdere IUF bestanden converteren naar één XML bestand, met een uitgebreide
controle:
IrenePro.exe –i Emst100mbar.iuf Emst4bar.iuf –o Emst.xml +L1
Emst.log
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4 Weergave
De weergave kan op verschillende manieren worden veranderd. Inzoomen,
uitzoomen en pannen is mogelijk, maar ook de kleuren en lijndiktes kunnen worden
aangepast. Verder kunt u achtergrondkaarten en een raster weergeven.

4.1 Muisfuncties
Standaard staat de muis in de selecteer modus. In deze modus kunt u objecten
selecteren (linker muisknop) of met de rechtermuisknop een contextmenu openen.
Door de linkermuisknop ingedrukt te houden, kunt u de tekening verschuiven (pan).
Daarnaast kan de muis op een specifieke zoom functie worden ingesteld via de
knoppenbalk:
inzoomen fitview
n

selecteren

pannen

uitzoomen

Vorige/volgende
weergave

Klik op de knop om de functie actief te maken. Door te klikken op de rechtermuisknop
krijgt de muis zijn oorspronkelijke functie terug.
Scroll wheel: In- en uitzoomen kan ten allen tijde ook met het scroll wheel van de
muis. Dubbelkilkken op het scroll wheel doet een fit view. Scrollen met shift of ctrl
toets ingedrukt zorgt voor respectievelijk horizontaal en verticaal verschuiven.

4.1.1 Selecteren
De muis heeft standaard de selecteer functie. U kunt objecten selecteren en een
selectiegebied tekenen (terwijl shft of alt toets worden ingedrukt). Indien u met de
rechtermuisknop op een object of selectiegebied klikt krijgt u een menu met
specifieke functies voor het object.
Hieronder en overzicht van de verschillende functies:
- Aanklikken object: selecteren van het object (eigenschappenvenster opent)
Indien er meerdere objecten (4 of meer) bij elkaar in de buurt liggen opent er
een keuze menu:

-

Klik vervolgens op één van de objecten en het eigenschappenvenster opent.
Scrollwheel: in- en uitzoomen.
Ctrl + Scrollwheel: beeld naar boven of beneden verplaatsen.
Shift + Scrollwheel: beeld naar links of rechts verplaatsen.
Dubbelklik scrollwheel: tekening volledig in beeld (fit view).
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-

Slepen met linkermuisknop ingedrukt: pannen.
Slepen met linkermuisknop en Shift toets ingedrukt: selecteren.
Alt-knop ingedrukt en met linkermuisknop klikken: selectiegebied maken.
Met de rechtermuisknop klikken opent een contextmenu met daarin
specifieke functies afhankelijk van waar is geklikt.

4.1.2 Pannen
Met de pan functie kan de tekening worden verplaatst.

Werkwijze:
• Klik op de pan functie (handje) in de knoppenbalk.
• Klik met de linkermuisknop in de tekening.
• Verplaats de muis terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt.
• Als u klaar bent kunt u met de rechtermuisknop terugspringen naar de
oorspronkelijke muisfunctie.
Opmerking: Aangezien pannen ook kan worden uitgevoerd door te slepen met de
linker muisknop ingedrukt, is deze functie enigszins overbodig.

4.1.3

Inzoomen
Met de inzoomfunctie kunt u met een box aangeven waar u wilt inzoomen.

Werkwijze:
• Klik op de inzoomfunctie (vergrootglas met plusteken) in de knoppenbalk.
• Klik met de linkermuisknop in de tekening en sleep met de linkermuisknop
ingedrukt een box op de plek waar u wilt inzoomen.
Er wordt zover ingezoomd dat nog precies alles wat in de box valt
zichtbaar is.
• Als u klaar bent kunt u met de rechtermuisknop terugspringen naar de
oorspronkelijke muisfunctie.

4.1.4

Uitzoomen
Met de uitzoomfunctie kunt u verder uitzoomen.

Werkwijze:
• Klik op de uitzoomfunctie (vergrootglas met minteken) in de werkbalk.
De tekening wordt één stap uitgezoomd
• Klik meerdere malen op de knop of in de tekening om nog verder uit te
zoomen.
• Als u klaar bent kunt u met de rechtermuisknop terugspringen naar de
oorspronkelijke muisfunctie.

4.1.5

Fitview
Met Fitview wordt zover in- of uitgezoomd dat alle deelnetten precies binnen de
weergave vallen. De muisaanwijzer verandert niet van functie.
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Werkwijze:
• Klik op de fitview functie
De tekening wordt in of uitgezoomd zodat alle deelnetten zichtbaar zijn.
LET OP: fit view kan ook door het scroll wheel te dubbel klikken.

4.1.6 Vorige / volgende weergave
Als u meerdere keren met zoomfuncties de weergave hebt gewijzigd, dan kunt u met
deze knoppen door de verschillende weergaven heen en weer gaan.

Werkwijze:
• Klik op de pijl naar links om terug te gaan naar een vorige weergave.
• Klik op de pijl naar rechts om naar de volgende weergave te gaan.

4.2 Lijndiktes, kleuren en andere weergaveopties
U kunt de presentatie van de netten aanpassen aan eigen behoefte. U kunt de
lijndikte en grootte van objecten veranderen, maar ook de tekstgrootte, het aantal
decimalen en de achtergrondkleur. U kunt dit tijdelijk doen via de knoppenbalk, of u
kunt de weergave permanent wijzigen via het menu Instellingen.

4.2.1 Weergave aanpassen via de knoppenbalk
In de knoppenbalk kunt u direct de weergave aanpassen. De knoppenbalk bevat de
volgende mogelijkheden:
Lettergrootte
groter/kleiner

objecten
groter/kleiner

Achtergrondkleur
veranderen

Aantal decimalen
vermeerderen/verminderen.

De aanpassingen worden niet bewaard bij het afsluiten. Bij de volgende keer
opstarten heeft de weergave weer de oorspronkelijke instellingen. Wilt u de weergave
permanent aanpassen, gebruik dan het menu Instellingen (zie §4.2.2).

4.2.2 Weergave permanent aanpassen via menu Instellingen
De weergave die u instelt via het menu Instellingen is permanent. Dat betekent dat de
ingestelde weergave behouden blijft bij het afsluiten van IRENE Pro. Na opnieuw
opstarten zullen de door u gekozen instellingen worden gebruikt voor de weergave.
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Werkwijze:
• Kies menu Instellingen.
• Kies het tabblad Weergave.

klik op het object om een
andere kleur in te stellen.

•
•
•
•
•

Kies bij achtergrondkleur de gewenste achtergrondkleur.
Stel de grootte en lijndikte voor elk object in.
Stel de kleur van een object in door op het plaatje van het object te klikken.
Er verschijnt een dialoogbox waar u de kleur kunt kiezen.
(Bij Stations en afsluiters kunt u een verschillende kleur kiezen voor gesloten en open toestand)
Kies bij Alpha inactief net de doorzichtigheid van de inactieve deelnetten.
(inactieve deelnetten worden dan met minder contrast weergegeven dan het actieve deelnet )
Klik op Ok of Toepassen om de instellingen op te slaan.

4.2.3 Bedrijfsinstellingen voor de weergave maken
Indien u een Beheerder licentie heeft, dan kunt u default instellingen vastleggen. Elke
keer als IRENE Pro wordt opgestart, worden deze (indien aanwezig) geladen in
plaats van de gebruikersinstellingen.
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Werkwijze:
• Kies menu Beheerder – Bedrijfsinstellingen. (alleen beschikbaar als u
over de juiste licentie beschikt).
Het volgende scherm verschijnt:

•

Kies op de tabbladen de gewenste instellingen. De Alleen lezen optie
veroorzaakt dat de gebruiker ook niet tijdelijk een andere instelling kiezen.
Klik op Ok om de instellingen op te slaan.
De bedrijfsinstellingen worden opgeslagen in de map als ingesteld onder
Mappen – Bedrijfsinstellingen. Indien geen locatie is opgegeven, dan wordt
de map Settings in de programmamap gebruikt.
Stel deze locatie voor alle gebruikers op gelijke wijze in.

•

•

4.3

Zoeken
Met de zoek functie kunt u locaties opzoeken. Het beeld wordt gecentreerd op de
geselecteerde locatie. De zoekfunctie vind u in de knoppenbalk:
Invoer zoekopdracht

(Volgende) zoeken

U kunt op drie manieren zoeken:
• ID of Naam
Voer (een deel van) de ID of naam van een object in. Als de door u
ingegeven tekst in de code of naam van een object voorkomt, dan wordt naar
de locatie van het object gecentreerd. Indien meerder objecten gevonden
worden, dan kunt u door nogmaals op zoeken te drukken naar het volgende
object gaan.
• Postcode of adres
Als u een postcode of adres invoert, dan wordt hierop gecentreerd
LET OP: dit werkt alleen als u beschikt over een internetverbinding en een
geldige Google Maps API key, zie §10.10.
• Coördinaat
Voer de x en y coördinaat in mm in, gescheiden door een komma. De
weergave wordt rond de coördinaat gecentreerd.
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Werkwijze:
• Vul (deel van) de ID of naam van het object in, een coördinaat (volgens
huidig coordinatensysteem) in.
• Druk op Enter, of klik op de knop met de verrekijker
• Klik nog eens op de zoekknop om naar het volgde object te gaan dat
voldoet aan de zoekopdracht.
Indien IRENE Pro iets vind op basis van de zoekopdracht, dan wordt de weergave
daarop gecentreerd. Indien een object is gevonden, dan wordt dit object ook
geselecteerd (rode markering).

4.4

Achtergrondkaart en raster
De functies achtergrondkaart en het raster kunnen worden aangezet met behulp van
de volgende knoppen:
Raster

achtergrondkaart

Door de knop opnieuw aan te klikken wordt de functie weer uitgezet.

4.4.1

Achtergrondkaart
Achtergrondkaarten worden niet met IRENE Pro meegeleverd. Er zijn twee
mogelijkheden om achtergrondkaart te gebruiken:
• Kaarten op basis van ESRI Worldfile bestanden.
Elke kaart bestaat uit twee bestanden: een kaartafbeelding (tiff, jpg, bmp or
png) en een gelijknamige ESRI World file maar afwijkende extensie (tfw, jgw,
bpw or pgw).
U kunt deze bestanden bij diverse organisaties aanschaffen.
• Online kaarten
De bestanden worden opgehaald bij een internetprovider zoals Google Maps,
Open Street Map of Bing Maps.
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Werkwijze instellen achtergrondkaarten:
• Kies menu Instellingen
• Kies het tabblad Folders:

•

•

•

•

Selecteer de folders waar de achtergrondkaarten worden opgeslagen:
o Kaarten online.is de map waar door IRENE Pro van het internet
opgehaalde kaarten worden gecached, zie vervolg hieronder
o Kaarten lokaal: dit is de map waar de lokale achtergrondkaarten
staan (ESRI Worldfiles), zie hieronder.
Selecteer tabblad Kaarten

Kies bij Kaartenbron wat voor soort kaarten u wilt gebruiken:
o Lokale Map: gebruik deze optie als u in de geselecteerd map
bestanden hebt opgeslagen met ESRI worldfiles
o Internet: u wilt kaarten van een internetprovider gebruiken. De
opgehaalde kaarten worden gecached in de geselecteerde map.
Als u voor Internet hebt gekozen, dan moet u nog de volgend instellingen
kiezen:
o Kies bij Verbinding: Online (als u Offline kiest, dan worden de
kaarten gebruikt die eerder zijn opgehaald).
o Kies een Provider
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•
•
•

Kaart CS: kies welk coördinatensysteem voor de weergave (moet
overeenkomen met het kaartsysteem van de ESRI Worldfiles).
Bijwerken Index van Kaarten: Indien u nieuwe kaarten hebben
toegevoegd, dan moet de index bij worden gewerkt.
Klik op Ok of Toepassen om de instellingen op te slaan.

Als alles goed is ingesteld kunt u de weergave van achtergrondkaarten aan- en
uitzetten met de knop
.
Het kan zijn dat de kleuren van de achtergrondkaart veroorzaken dat u het net niet
meer goed zit. Daarvoor is er de mogelijkheid om de achtergrondkaart in zachtere
kleuren of grijstinten weer te geven.
Werkwijze instellen achtergrondkaarten:
• Klik op de pijl naast de knop om de achtergrondkaarten weer te geven.
• Kies een van de beschikbare opties.

Figuur 3: Weergave achtergrondkaart respectievelijk in kleur, zachtere kleuren,
donker grijs en grijswaarden.
LET OP: Als u hebt gekozen voor Lokale Map als kaartenbron, dan maakt Irene Pro
eenmalig een indexbestand aan (WorldFileIndex.xml) en plaatst dat in de betreffende
map. Als u veranderingen aanbrengt in de map (kaartbestanden toevoegen of
verwijderen), moet u het indexbestand bijwerken:
• Kies menu Instellingen
• Selecteer tabblad Kaarten
• Druk op de knop Bijwerken Index van Kaarten
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4.4.2

Raster
Het raster kan altijd worden aangezet, ook als er geen gasnet aanwezig is. Het raster
wordt aan- en uitgezet met de knop:

Figuur 4: Weergave van het net, links zonder raster en rechts met raster.
Het raster past zich – samen met de schaal-meetlat – aan bij het in- en uitzoomen.
De lengte van de meetlat komt overeen met de grootte van de rastercellen.

4.5 Tooltip
Als de muis boven een object zweeft, dan wordt informatie over het object getoond.
Dit is de zogenaamde tooltip. De tooltip is aan en uit te zetten met de knop:
De informatie bestaat uit de identificatie van het object en, afhankelijk van het type
object, nog andere informatie (voor leidingen bijvoorbeeld ook het materiaal en de
diameter). De informatie wordt getoond bij de muis aanwijzer.
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Figuur 5: Tooltip bij de muisaanwijzer met informatie over de onderliggende leiding

4.6 Selectie opheffen
Een selectie kan aan en uit worden gezet met behulp van de volgende knop:

4.7 Wisselen van drukeenheid
Met behulp van de volgende knop kan er snel tussen twee drukeenheden worden
gewisseld:
Door slechts eenmaal op de knop te klikken zal de eenheid veranderen in de eenheid
die de knop aangeeft. Wil je wisselen tussen andere eenheden, klik dan op het pijltje
zodat het scrolldown menu zichtbaar wordt.

4.8 Toon markeringen
Met behulp van de volgende knop kunnen markeringen zichtbaar worden gemaakt.

Het markeren van objecten via het bedrijfsmiddelenscherm wordt uitgelegd in §6.3.5
en markeren via opgeslagen markeringsdefinities staat beschreven in §9.9.

4.9 Schermafbeelding kopiëren
U kunt de huidige weergave kopiëren naar het klembord, waarna u het plaatje kunt
plakken in een rapportage of presentatie.
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Werkwijze:
• Kies menu Bewerken en vervolgens Kopieer schermafbeelding
Als u daarvoor wijzigingen hebt gemaakt in het net, dan krijgt u een waarschuwing
dat die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt via de undo functie.
Tip
De toetscombinatie Ctrl+c kopieert de schermafbeelding ook naar het klembord.
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5 Eigenschappen en resultaten tonen
Met behulp van de Analyse werkbalken worden de rekenresultaten en andere
gegevens zichtbaar gemaakt. U ziet hieronder de vier werkbalken.

In de onderstaande figuur is de algemene werking van de werkbalken weergegeven:
symbool geeft type
object aan (in dit geval
een station)

Resultaat in tekst
weergeven aan/uit

Selecteren weer te
geven resultaat

Legenda Aan/uit

Met de Legenda knop
kan de legenda aan of uit worden gezet. De legenda geeft
de betekenis van het kleurverloop. De grenswaarden voor het kleuren zijn hier
instelbaar.

Instellen grenswaarden
Stel aantal te
gebruiken
kleuren in.
(standaard: 17)

Grenswaarden opnieuw
automatisch instellen

De vier werkbalken worden nader toegelicht in de volgende paragrafen.
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5.1 Identificatie werkbalk
Met behulp van identificatie worden de namen van de objecten weergegeven.

Werkwijze:
• Klik op de werkbalk Identificatie.
De volgende keuzelijst wordt geopend:

•
•

Klik (bijvoorbeeld) op Leiding.
De leiding benamingen staan nu naast de leidingen, zie onderstaande
afbeelding.
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5.2 Leidingen werkbalk
Met de leidingenwerkbalk worden verschillende rekenresultaten weergegeven.

Werkwijze:
• Klik op de werkbalk Leidingen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Klik (bijvoorbeeld) op Druk (na het uitvoeren van een
Capaciteitsberekening).
Het volgende scherm wordt zichtbaar:

Op het scherm wordt het drukverloop in het net weergegeven.
•

Met de knop

kan legenda worden geopend of gesloten.

•

Met de knop
worden.

kan de weergave van de waarden aan- of uitgezet
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Hieronder worden enkele termen toegelicht, die in bovenstaande werkbalk aangevinkt
kunnen worden.
Net
Het net wordt getoond in de netkleur. Langs de leidingen
worden de materiaalnamen en diameters getoond.
Materiaal
Toont de materialen in kleuren. Toont de materiaalnamen
(indien tekst actief is).
diameters
Toont de binnendiameters in kleuren. Toont de
materiaalnamen (indien tekst actief is).
Status
De status van de leidingen in kleuren en waarden.
Aanlegjaar
Toont het aanlegjaar in kleur en tekst.
Druk (isobaren)
Het berekende drukverloop in een gasnet in kleuren en
waarden.
Drukgradiënt
Het berekende drukverlies per meter in kleuren en waarden.
Snelheid
De maximale snelheid van het gas onder bedrijfscondities.
Snelheid (Debiet)
Tekstueel wordt ook de waarde van het debiet getoond.
Debiet
De berekende debieten (normaal condities).
Debiet (Snelheid)
Tekstueel wordt ook de waarde voor de snelheid getoond.
Stromingsrichting
Pijlen tonen de berekende stroomrichting:

Looptijd

Voeding

Ontwerpverschil

CML

ML

De tijd dat het gas van het dichtsbijgelegen voedingspunt
arriveert (in uren). De resultaten worden ook in kleuren
weergegeven. Deze optie is in het bijzonder bedoeld voor
analyses met invoeders van bijvoorbeeld groen gas.
Welke aandeel van het gas in een leidingen afkomstig is van
een geselecteerd voedingspunt of leiding. 1 betekent dat de
leiding voor 100% afkomstig is van het geselecteerde
voedingspunt of leiding, en 0.4 betekent voor 40% gevoedt.
De resultaten worden in kleur en waarden weergegeven.
Het ontwerpverschil geeft aan of leidingen na het
dimensioneren een kleinere, gelijke of grotere diameter
hebben. Ook wordt de oorspronkelijke en de nieuwe
diameter getoond.
Berekende CML (Customers Minutes Lost: kans op aantal
klanten * minuten per jaar niet geleverd) door storingen aan
de leiding. Resultaten worden weergegeven in kleuren en
waarden (Resultaat van een CML berekening. Hiervoor is
een aparte licentie nodig).
Berekende ML (Minutes Lost: kans op minuten per jaar dat
niet geleverd kan worden) door storingen aan de leiding.
Wordt weergegeven in kleuren en waarden (Resultaat van
een CML berekening. Hiervoor is een aparte licentie nodig).

5.3 Station werkbalk
Met behulp van de station werkbalk worden verschillende rekenresultaten
weergegeven.
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Werkwijze:
• Klik op de werkbalk Stations.
Het volgende keuzelijst wordt geopend:

•

Klik (bijvoorbeeld) op Uitlaatdruk.
De stations worden gekleurd naar hun uitlaatdruk.

•

Klik vervolgens op
.
Op het scherm wordt de uitlaatdruk naast het betreffende station
weergegeven.

•

Met de knop

kan legenda worden geopend of gesloten.

Hieronder worden enkele termen toegelicht, die in bovenstaande werkbalk aangevinkt
kunnen worden.
Geen
Status
Uitlaatdruk
Voordruk
Debiet
Begrenzing

Er worden geen resultaten in tekst of kleur weergegeven.
De door de gebruiker opgegeven toestand van het station
(open of gesloten) wordt door kleuren aangegeven.
De berekende druk aan de uitgang van het station wordt
weergegeven door de kleur van het station.
Stations waar de voordruk lager is dan de opgegeven
voordruk, worden rood gemarkeerd.
Het berekende debiet van de stations wordt met behulp van
kleuren weergegeven.
De berekende toestand van een station wordt in kleur
weergegeven (er zijn vier toestanden mogelijk)
Open: station levert op opgegeven zenddruk
Begrensd op max: station levert op max. capaciteit (druk aan
uitgang is lager dan nominale zenddruk)
Begrensd op min: station levert op min. capaciteit (meestal 0,
druk aan uitgang is hoger dan nominale zenddruk)
Gesloten: station is buiten bedrijf (door de gebruiker
ingesteld).
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CML

ML

Berekende CML (Customers Minutes Lost: kans op aantal
klanten * minuten per jaar niet geleverd) door storingen aan
het station. Resultaten worden weergegeven in kleuren en
waarden (Resultaat van een CML berekening. Hiervoor is
een aparte licentie nodig).
Berekende ML (Minutes Lost: kans op minuten per jaar dat
niet geleverd kan worden) door storingen aan het station.
Wordt weergegeven in kleuren en waarden (Resultaat van
een CML berekening. Hiervoor is een aparte licentie nodig).

5.4 Eindpunten werkbalk
Met de eindpunten werkbalk worden de eindpunten van de leidingen weergegeven.

Werkwijze:
• Klik op de werkbalk Eindpunten.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Klik (bijvoorbeeld) op Eindpunten.
De eindpunten van de leidingen worden gemarkeerd:

Hieronder worden de items van bovenstaande werkbalk nader toegelicht.
Geen
Er worden geen resultaten in tekst of kleur weergegeven.
Eindpunten
Eindpunten van leidingen worden met een punt gemarkeerd.
Tolerantie
De ingestelde verbindingstolerantie wordt met cirkels bij de
eindpunten van de leidingen weergegeven.
LET OP: aangezien normaal gesproken de tolerantie zeer
klein is, zijn ook de cirkels zeer klein en daarom niet
zichtbaar bij normale zoom niveaus.
CML
Berekende CML (Customers Minutes Lost: kans op aantal
klanten * minuten per jaar niet geleverd) als gevolg van
storingen en/of weersomstandigheden. Resultaten worden
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ML

Aantal verbruikers

weergegeven in kleuren en waarden (Resultaat van een
CML berekening. Hiervoor is een aparte licentie nodig).
Berekende ML (Minutes Lost: kans op minuten per jaar dat
niet geleverd kan worden) als gevolg van storingen en/of
weersomstandigheden. Wordt weergegeven in kleuren en
waarden (Resultaat van een CML berekening. Hiervoor is
een aparte licentie nodig).
Aantal verbruikers dat door de berekening aan het eindpunt
wordt toegekend.

5.5 Verbruikers werkbalk
Met behulp van de verbruikerswerkbalk worden de kunnen diverse eigenschappen en
resultaten van de (profiel)verbruikers weergegeven worden.

Werkwijze:
• Klik op de werkbalk Verbruiker.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Klik (bijvoorbeeld) op Verbruik GV.
Alle verbruikers worden gekleurd op basis van hun verbruik, waarbij rood
geldt voor de verbruikers met het grootste verbruik:

Hieronder worden de diverse items van de werkbalk toegelicht.
Geen
Er worden geen resultaten in tekst of kleur weergegeven.
Profiel definitie
De profieldefinitie wordt van de profielverbruikers wordt in
kleur en tekst weergegeven.
Standaard
Standaard jaarverbruik van de profielverbruikers wordt
jaarverbruik
getoond.
Piekverbruik
Piekverbruik van de verbruikers wordt getoond.
Verbruik GV
Van de grootverbruikers (knoopverbruikers) wordt het
berekende verbruik in kleur en waarde getoond.
Verbruik Profiel
Van de profielverbruikers wordt het berekende verbruik in
kleur en waarde getoond.
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Verbruik (elk type)

Van zowel de grootverbruikers (knoopverbruikers) als de
profielverbruikers wordt het berekende verbruik in kleur en
waarde getoond.
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6 Netwerk aanpassen: Objecten
toevoegen, aanpassen en verwijderen
Met IRENE Pro kunt u netten aanpassen door objecten toe te voegen, te veranderen
of te verwijderen. Dit kunt u direct in de tekening doen, of via de lijsten met alle
objecten.

6.1 Objecten toevoegen (tekenen)
Om nieuwe objecten aan een net toe te voegen moet u deze tekenen of plaatsen. Dit
kan via de werkbalk Tekenen:
Station Compresso
r
tekenen
tekenen

Verbruiker
tekenen

Hoogte tekenen
Notitie toevoegen
Snap functie
aan/uit

Afsluiter tekenen
Leiding tekenen

Profielverbruiker Profielinvoeder
tekenen
tekenen

LET OP: Het tekenen van een leiding is alleen mogelijk als er materialen gedefinieerd
zijn. In §9.2 is beschreven hoe de definities van materialen toegevoegd kunnen
worden.
LET OP: Het tekenen van een Profielverbruiker/invoeder is alleen mogelijk als er
verbruiksprofielen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld als de import al verbruiksprofielen
bevatte. Het aanmaken van verbruiksprofielen is alleen mogelijk als de gebruiker over
de betreffende licentie beschikt.
Werkwijze:
• Klik in de knoppenbalk het object aan dat u wilt tekenen
• Klik in de tekening met de linker muisknop op de plek waar het object moet
komen. (Bij leidingen klikt u meerdere keren voor elk tussengelegen punt,
en sluit u af door op de rechter muisknop te klikken.)
• Vul het eigenschappen scherm in (zie ook de hiernavolgende paragrafen).
• Klik op Ok om het object toe te voegen.
• Om het tekenen te beëindigen drukt u op de rechter muisknop.

6.1.1 Snap
Met onderstaande knop kan de Snap-functie worden aan- en uitgezet.

Dit is een hulpfunctie voor bij het tekenen. Als de muisaanwijzer in de buurt van een
bestaand object komt, springt de muisaanwijzer ernaar toe. Bij leidingen geldt dit voor
de beide uiteinden. Bij de overige objecten springt de muisaanwijzer naar de locatie
van het object (centrum van het object). Met dit hulpmiddel kan ervoor worden
gezorgd dat leidingen en objecten op elkaar aansluiten.

6.1.2 Zoomen en pannen tijdens het tekenen
Tijdens het tekenen kan gebruik worden gemaakt van de zoom- en pan-functies.
Deze beëindigen het tekenen niet. Door op de rechter muisknop te klikken springt de
muis terug in de tekenmodus en kan met het tekenen worden doorgegaan.
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6.2

Objecten selecteren en aanpassen via de tekening
U kunt de eigenschappen van bestaande objecten wijzigen. Hiervoor moet u met de
muis in de selectiemode staan. Deze kunt u activeren door in de menubalk op de pijl
te klikken:

Om een object te selecteren, klikt u het aan met de linker- of de rechtermuisknop
(enkele klik). Met de linkermuisknop wordt onmiddellijk een dialoogbox met de
eigenschappen geopend, zodat u die kunt wijzigen. Met de rechter muisknop opent
een menu waarin u een bepaalde actie kunt selecteren.
Werkwijze:
• Klik het te bewerken object aan met de linkermuisknop.
(alternatief klik met rechts op het object en kies Eigenschappen)
Het detailvenster met de eigenschappen van de leiding opent
• Pas de eigenschappen aan en klik op Ok of Toepassen.

6.2.1 Selecteren bij meerdere objecten op één plek
Indien er veel objecten dicht bij of op elkaar staan kan het gebeuren dat bij het
aanklikken niet het door u gewenste object wordt geselecteerd. Door meerdere keren
op dezelfde locatie te klikken met de linkermuisknop kunt u door de reeks van
objecten heenlopen totdat het gewenste object is geselecteerd.

6.2.2 Selectiegebied
Met een selectiegebied kunnen meerdere objecten tegelijk worden geselecteerd om
daar bewerkingen op te doen. De bewerking gaat via het dialoogscherm
Bedrijfsmiddelen, zie ook §6.3
Werkwijze Selectiegebied maken:
• Methode 1: Rechthoekig gebied
Houdt de Shift toets ingedrukt, sleep met de linker muistoets ingedrukt een
rechthoek om het gebied.
• Methode 2: Vrije vorm
Houdt de Alt knop ingedrukt. Klik met de muis punten aan rondom de
objecten die u wilt selecteren.
Open het dialoogscherm Bedrijfsmiddelen om de objecten binnen het
selectiegebied te bewerken. In de lijsten staan nu alleen de objecten die
binnen gebied vallen (objecten op de rand worden niet meegenomen). Volg
verder de instructies van §6.3.
Tip
Als u met de rechtermuisknop in het selectiegebied klikt, opent een menu met
specifieke functies voor het selectiegebied:

Hierin zijn de volgende functies beschikbaar:
• Bedrijfsmiddelen
Roept het bedrijfsmiddelenscherm op.
• Verwijder alles in selectie
Alle objecten van het actieve net binnen het selectiegebied, worden
verwijderd
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•
•

Verwijder alles buiten selectie
Alle objecten van het actieve net buiten het selectiegebied, worden
verwijderd.
Naar nieuw deelnet
Alle objecten van het actieve deelnet die binnen het selectiegebied vallen
worden naar een nieuw deelnet verplaatst.

LET OP: Indien het selectiegebied wordt gebruikt met het bedrijfsmiddelenscherm,
dan werkt het selectiegebied als een filter op de lijsten: alleen objecten binnen het
gebied staan in de lijst. Voor het bewerken van meerdere objecten, moeten deze
alsnog in de lijsten worden geselecteerd, zie §6.3.
LET OP: Het selectiegebied blijft actief totdat u een nieuw selectiegebied tekent, of
het selectiegebied wordt gedeactiveerd.
Procedure om een selectiegebied te deactiveren:
• Selecteer menu Bewerken, Selectiegebied aan/uit.

of gebruik deze knop:

Het selectiegebied wordt inactief.

6.2.3 Objecten verwijderen binnen / buiten het selectiegebied
Zodra er een selectiegebied is gemaakt, kunnen alle objecten van het actieve deelnet
binnen of buiten het betreffende selectiegebied worden verwijderd.
Werkwijze objecten verwijderen binnen / buiten selectiegebied:
• Klik op Bewerken en vervolgens op Verwijder alles in selectie of op
Verwijder alles buiten selectie.
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Tip
De functies Verwijder alles in selectie en Verwijder alles buiten selectie zijn
ook beschikbaar in het rechter muisknopmenu als u in het selectiegebied klikt.

6.2.4 Verplaats naar nieuw deelnet
Zodra er een selectiegebied is gemaakt, kunnen alle objecten van het actieve net
binnen het selectiegebied naar een nieuw deelnet verplaatsen.
Werkwijze objecten verplaatsen naar nieuw deelnet:
• Gebruik rechtermuisknopmenu in het selectiegebied of klik op Bewerken
en vervolgens op Verplaats naar nieuw deelnet.

•

Het volgende scherm verschijnt:

•

Indien u niet wilt dat de stationsdrukken automatisch worden aangepast
naar de nominale druk van het nieuwe net, vink dan Stationsdrukken
behouden aan. Druk vervolgens op Ok.
Het volgende scherm verschijnt:
(indien u hiervoor wijzigingen hebt aangebracht krijgt u eerst nog de
waarschuwing dat deze niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.)

•

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

- 41 -

•
•

Vul alle eigenschappen van het nieuw te vormen deelnet in.
Druk op Ok.

LET OP: de stationsdrukken worden automatisch aangepast naar de nominale
druk van het nieuwe net, tenzij u Stationsdrukken behouden hebt aangevinkt.
Tip
De functie Naar nieuw deelnet is ook beschikbaar in het muismenu als u het
selectiegebied met de rechtermuisknop aanklikt.

6.2.5 Objecten en locaties zoeken
IRENE Pro biedt een zoekfunctie waarmee u in de tekening objecten kunt zoeken.
Invoer zoekopdracht

(Volgende) zoeken

U kunt object opzoeken op hun Naam. Ook kunt u coördinaten opzoeken. Indien u
beschikt over een Google API Key, dan kunt u ook op adres zoeken (zie §10.10 voor
het instellen van de Google API Key in IRENE Pro).
Werkwijze:
• Vul de Naam (of een gedeelte daarvan) of een coördinaat (volgens het
ingestelde coördinatensysteem) of een adres in (indien u een Google API
Key heeft ingesteld).
• Klik op enter of de knop met de verrekijker naast het invoerveld.
• Klik nogmaals op de knop om het volgende object te zoeken.
Als het object of de coördinaat is gevonden, dan centreert de tekening op
gevonden locatie. Indien een object is gevonden, dan wordt dit geselecteerd (rood
gemarkeerd) en wordt het eigenschappenscherm geopend.

6.2.6 Verwijderen van objecten
Een object kan worden verwijderd via het tekenscherm.
Werkwijze:
• Selecteer het object
• Druk op de Delete toets.
Alternatieve werkwijze:
• Klik het te verwijderen object aan met de rechtermuisknop.
Er opent een menu.
• Kies Verwijder.
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6.3 Het bedrijfsmiddelenscherm
IRENE Pro biedt ook een overzicht van alle objecten via heet
bedrijfsmiddelenscherm. Net als in de tekening kunt u objecten opzoeken, aanpassen
en verwijderen.
Tabbladen objecten

Deelnet selecteren

Navigeren in de lijst
Geselecteerde
objecten verwijderen
Aantal decimalen
instellen

Markeer Gebruik
selectie selectiegebied

Verwijder alle
markeringen.

Selecteer
gemarkeerde
objecten.
Kolomkoppen:
- linker
muisknop:
sorteren
- rechter
muisknop:
filter
Geselecteerde
objecten zijn
blauw
gemarkeerd.

Geselecteerd object
opzoeken in de
tekening.
Gesommeerde
waarden van
geselecteerde
(blauwe) regels

Aanpassen van
alle
geselecteerde
objecten.

6.3.1 Zoeken met Ctrl+f
Met de toetsencombinatie Ctrl+f wordt een zoekscherm geopend. Vul hier een
zoekterm in en klik op Zoek volgende om het eerstvolgende object in de lijst te
vinden dat de zoektekst in één van de tekstvelden bevat. De kolom ID is ook een
tekstveld, dus ook hierin wordt gezocht. Het zoeken is hoofdletterongevoelig en de
tekst hoeft niet volledig te zijn.

6.3.2

Filteren bedrijfsmiddelenlijst
De bedrijfsmiddelen in de lijst kunnen worden gefilterd op basis van de
eigenschappen in de getoonde kolommen. Per kolom kan een filter worden ingesteld.
Het instellen gebeurt door met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken:

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

- 43 -

Hiermee opent een pop-up box waarmee de filter kan worden ingesteld:

Type filter

Filter opheffen

Filtertekst/Filterwaarde

Alle filters opheffen

Filter toepassen

Zodra een filterwaarde wordt ingegeven, wordt de filter toegepast. Hieronder zullen
de verschillende filtertypen worden toegelicht.
Type filter
Het type filter geeft aan hoe met de ingegeven filterwaarde wordt gefilterd. Afhankelijk
van de soort informatie die in de kolom staat, kan er gekozen worden uit een aantal
mogelijkheden:
Filtertypen voor tekstkolommen:
..xxx..
: De tekst bevat de ingegeven filtertekst (er voor en erna mag echter
ook nog andere tekst staan).
xxx..
: De tekst begint met de ingegeven filtertekst.
..xxx
: De tekst eindigt met de ingegeven filtertekst.
=
: De tekst is gelijk aan de ingegeven filtertekst.
<>
: De tekst is ongelijk aan de ingegeven filtertekst.
=Ø
: Veld bevat geen tekst, is leeg.
<> Ø
: Veld bevat tekst, is niet leeg.
Filtertypen voor numerieke kolommen:
=
: De waarde is gelijk aan de ingegeven filterwaarde.
<>
: De waarde is ongelijk aan de ingegeven filterwaarde.
>
: De waarde is groter dan de ingegeven filterwaarde.
<
: De waarde is kleiner dan de ingegeven filterwaarde.
>=
: De waarde is groter dan of gelijk aan de ingegeven filterwaarde.
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<=
=Ø
<> Ø

:
:
:

De waarde is kleiner dan of gelijk aan de ingegeven filterwaarde.
Veld bevat geen waarde, is leeg.
Veld bevat een waarde, is niet leeg.

Filtertypen voor boolean kolommen (ja/nee aanvinkvelden):
=
: De waarde is gelijk aan de ingegeven filterwaarde.
=Ø
: Veld is niet ingevuld.
<> Ø
: Veld is ingevuld.
Voorbeeld:
Op de volgende manier kunnen alle stalen leidingen met een binnendiameter van
meer dan 101 mm worden gevonden:
Materiaalkolom filterinstellingen:
Filtertype Filterwaarde
xxx..
ST
Hier is gekozen om te filteren op teksten die met ST beginnen. Hierdoor worden alle
materialen gevonden die beginnen met ST of met STAAL.
Diameterkolom filterinstellingen:
Filtertype Filterwaarde
>
0.101
Hier is 0.101 in plaats van 101 als filterwaarde ingesteld, omdat de eenheid van de
materiaalkolom in meters is.

6.3.3

Filteren op basis van selectiegebied
De bedrijfsmiddelen lijst kan ook gefilterd worden op basis van een selectiegebied. U
kunt kiezen voor alleen de objecten binnen het selectiegebied of juist daarbuiten. Zie
voor het maken van een selectiegebied §6.2.2.

6.3.4

Selecteren van objecten in de lijst
Een object selecteert u eenvoudig door het object aan te klikken. Wilt u meerdere
objecten selecteren dan kan dit met de Control (Ctrl) en Shift toets, zoals dit in
Windows gebruikelijk is. Met de toetsen combinatie Ctrl + a kan de hele lijst worden
geselecteerd.
De geselecteerde objecten worden in de lijst blauw gemarkeerd en in de tekening
rood gemarkeerd.

6.3.5

Markeren (kleuren) van geselecteerde objecten
De in de lijst geselecteerde objecten kunnen in de tekening gemarkeerd worden met
een zelf te kiezen kleur.
LET OP: De kleur blijft behouden ook na het sluiten van het bedrijfsmiddelenscherm.
Gebruik de knop

om de weergave van de markeringen aan of uit te zetten.

Een alternatief is het maken van markeringsdefinities. Deze blijven behouden na het
afsluiten van IRENE Pro en kunnen voor elk bestand gebruikt worden, zie §9.9.

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

- 45 -

Werkwijze:
• Selecteer de te markeren objecten.
•
•

Klik op
Selecteer een kleur in de kleurenkiezer en druk op Ok.

Verwijderen van alle markeringen:
•

6.3.6

Klik op de knop

Enkel object bewerken
Met een dubbele klik op een object in de lijst wordt het detailscherm van het object
geopend en kunt u het object wijzigen.
Werkwijze:
• Dubbelklik op het te wijzigen object.
• Een detailvenster met de eigenschappen van het object opent.
• Pas de eigenschappen aan en klik op Ok of Toepassen.

6.3.7

Meerdere objecten tegelijk bewerken
U kunt ook op meerdere objecten tegelijk dezelfde aanpassing doen. Dit doet u via
het menu rechts onderin. Alleen de eigenschappen die u daar aanvinkt, worden
aangepast. De overige eigenschappen behouden hun oorspronkelijke waarde.
Werkwijze:
• Selecteer in de lijst de aan te passen objecten
• Vink rechtsonder de eigenschappen aan die voor alle geselecteerde
objecten moeten worden gewijzigd.
• Vul de nieuwe waarden in.
• Klik op Toepassen

6.3.8

Verwijderen van objecten
U kunt één of meerdere objecten verwijderen met de knop
.
Werkwijze:
• Kies de lijst met objecten waarin u objecten wilt verwijderen.
• Selecteer in de lijst de te verwijderen objecten.
•
•

6.3.9

Druk op
.
De geselecteerde objecten worden verwijderd.

Kopiëren van en naar Excel
In het bedrijfsmiddelenscherm geselecteerde gegevens kunnen gekopieerd worden
naar Excel of een andere applicatie. Het is ook mogelijk om een lijst van objecten
terug naar IRENE te kopiëren (bijvoorbeeld na een aantal wijzigingen).
Werkwijze:
• Kies de lijst met de objecten die wilt kopiëren.
• Selecteer in de lijst de te kopiëren objecten.
• Klik op de rechtermuisknop en klik op Copy in het contextmenu, of
Gebruik de toetsencombinatie Ctrl + c.
• Open Excel of een andere applicatie.
• Plak de gegevens met de toetsencombinatie Ctrl + v.
In een aantal situaties kunnen de gegevens ook terug gekopieerd worden.
Voorwaarde is dat de gegevens precies dezelfde kolommen in dezelfde volgorde
hebben staan als in de lijst in het bedrijfsmiddelenscherm.
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De volgende objecttypen kunnen geplakt worden vanuit Excel of een tabel in een
andere applicatie:
• Leidingen
Voorwaarde is dat de leidingen een unieke ID hebben. Indien een
gekopieerde leidingenlijst in het bedrijfsmiddelenscherm wordt geplakt, dan
worden alle leidingen met overeenkomende ID aangepast in overeenkomend
met de geplakte gegevens. Een scherm geeft aan hoeveel leidingen zijn
aangepast. Het is niet mogelijk om leidingen toe te voegen door plakken.
• Stations
Indien op de X Y coördinaat al een station aanwezig is, dan wordt dit station
met de gekopieerde gegevens bijgewerkt. Anders wordt het station opnieuw
toegevoegd.
Van alle velden zijn alleen de X en Y coördinaten (volgens het ingestelde
coördinatensysteem) verplicht. De overige velden mogen leeg worden
gelaten maar moeten wel als kolom aanwezig zijn
• Verbruikers
Verbruikers worden altijd als nieuwe verbruiker toegevoegd. Indien
bestaande verbruikers vervangen moeten worden, dan moeten deze eerst
verwijderd worden. De verbruiksdefinitie en de X en Y coördinaten (volgens
het ingestelde coördinatensysteem) zijn verplicht. De overige velden mogen
leeg worden gelaten maar moeten wel als kolom aanwezig zijn.
• Profielverbruikers
Indien de EAN code al bestaat, dan wordt de bestaande profielverbruiker
bijgewerkt met de geplakte gegevens. Anders wordt een nieuwe
profielverbruiker toegevoegd.
EAN, Profieldefinitie en de X en Y coördinaten (volgens het ingestelde
coördinatensysteem) zijn verplicht. De overige velden mogen leeg worden
gelaten, maar moeten wel als kolom aanwezig zijn.
• Hoogtes
Indien de Id al bestaat, dan wordt de bestaande Hoogte bijgewerkt met de
gekopieerde gegevens. Anders wordt de hoogte nieuw toegevoegd.
Alleen de X en Y coördinaten (volgens het ingestelde coördinatensysteem)
zijn verplicht. De overige velden mogen leeg worden gelaten, maar moeten
wel als kolom aanwezig zijn.

6.4 Wijzigingen ongedaan maken
Met de Undo en Redo knoppen kunt u wijzigingen ongedaan maken of opnieuw
toepassen.
Ongedaan maken(undo)

Opnieuw (Redo)

Werkwijze:
•

Klik een of meerdere keren op

•

Klik een of meerdere keren op

om wijzigingen ongedaan te maken.
om wijzingen opnieuw toe te passen.

Tip
Met de sneltoetscombinatie Ctrl+z kunt u ook wijzigingen ongedaan maken. Met
de sneltoetscombinaties Ctrl+y of Ctrl+Shift+z kunt u ongedaan gemaakte
wijzingen opnieuw toepassen.
LET OP: Als er geen wijzigingen zijn die ongedaan kunnen worden gemaakt of
opnieuw kunnen worden toegepast, dan is de betreffende knop inactief (grijs).
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6.5 Verplaatsen van objecten naar nieuw deelnet
Geselecteerde objecten van het actieve deelnet kunnen worden verplaatst naar een
nieuw deelnet. Met een selectiegebied kunt u aangeven welke objecten verplaatst
moeten worden naar een nieuw deelnet. De functie Verplaats naar nieuw deelnet is
beschikbaar in zowel het menu Bewerken als het contextmenu als u met de rechter
muisknop in het gebied klikt.
LET OP: Het verplaatsen kan niet ongedaan worden gemaakt. Dit geldt ook voor alle
wijzigingen die daarvoor zijn uitgevoerd.
Werkwijze:
• Maak een selectie door een selectiegebied te tekenen (zie §6.2.2). Alle
objecten binnen het selectiegebied zullen worden verplaatst.
• Kies menu Bewerken – Verplaats naar nieuw deelnet
(of kies deze optie in het rechtermuisknop menu in het selectiegebied)
• Het volgende scherm verschijnt:

•
•

•
•

Indien u niet wilt dat de stationsdrukken automatisch worden aangepast
naar de nominale druk van het nieuwe net, vink dan Stationsdrukken
behouden aan. Druk vervolgens op Ok.
Het volgende scherm verschijnt:
(indien u hiervoor wijzigingen hebt aangebracht krijgt u eerst nog de
waarschuwing dat deze niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.)

Vul alle eigenschappen van het nieuw te vormen deelnet in.
Druk op Ok.
Alle objecten binnen het selectiegebied worden verplaats naar het nieuwe
deelnet.

LET OP: de stationsdrukken worden automatisch aangepast naar de nominale
druk van het nieuwe net, tenzij u Stationsdrukken behouden hebt aangevinkt.
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6.6 Samenvoegen deelnetten
Met behulp van de functie ‘Samenvoegen deelnetten’ kunnen twee deelnetten
worden samengevoegd tot één (deel)net.
Werkwijze:
• Kies menu Bewerken.
• Kies Samenvoegen deelnetten

•

Het volgende venster verschijnt:

•
•

Selecteer bij Actief deelnet het deelnet dat u wilt behouden.
Selecteer bij Toevoegen het deelnet dat u wilt toevoegen aan u
Actief deelnet.
Klik op Samenvoegen en vervolgens op afsluiten.

•

Hieronder een overzicht van de definities die gekozen kunnen worden bij het
samenvoegen van deelnetten.
Definitie
Gevolg bij ‘Samenvoegen deelnetten”
Alles behouden De ingestelde definities van alle componenten worden van
beide deelnetten behouden. Definities met dezelfde naam
krijgen een nieuwe naam.
Samenvoegen
De definities met dezelfde naam als in het toe te voegen deelnet
op naam
en het Actief deelnet, krijgen de definities van het Actief
deelnet.
Hoofdletter
Indien aangevinkt, wordt er bij het ‘Samenvoegen op naam’ van
gevoelig
de definities ook onderscheid gemaakt als er verschil is in
hoofdletters en kleine letters in de namen van de definities.

6.7 Leidingen
Door een leiding aan te klikken opent u het eigenschappenscherm van de leiding.
Hetzelfde scherm wordt ook geopend bij het toevoegen van een leiding.

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

- 49 -

Tabblad verbruikers
op de leiding
Tabblad gegevens

Tabblad met
Tabblad met
coördinaten
rekenresultaten
capaciteitsberekening

Tabblad met
instellingen en
rekenresultaten CML
berekening

Selecteren
materiaal/diameter

Lengte
herberekenen op
basis van
coördinaten

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar de leiding bij hoort. Dit kan niet worden aangepast.
ID
Identificatie van de leiding(bijvoorbeeld de ID uit het GIS)
Naam
Alternatieve identificatie van de leiding (bijvoorbeeld straatnaam)
Materiaal
Naam van de materiaal/diameter definitie. Deze kan worden
geselecteerd met de knop met de drie puntjes.
Diameter
De binnendiameter volgens de materiaal/diameter definitie.
Lengte
De lengte van de leiding. Bij het tekenen wordt deze
automatisch berekend, maar er kan ook handmatig een lengte
worden ingevoerd. Door op de knop bereken te klikken wordt de
lengte opnieuw berekend op basis van de coördinaten.
Status
De status van een leiding is van belang voor de berekeningen:
Status
Relatie tot berekening
In gebruik
Leidingen met deze status worden
altijd meegenomen in de berekening
Geprojecteerd
Bij de berekeningen kan de gebruiker
kiezen of deze leidingen in de
berekening worden meegenomen.
In ontwerp
De diameter voor deze leidingen wordt
ontworpen in de
dimensioneringsberekening. In de
capaciteitsberekening doen deze
leidingen niet mee.
Buiten gebruik
Deze leidingen doen niet mee in de
berekeningen.
Jaar
Jaar van aanleg (alleen in gebruik als administratief kenmerk,
speelt geen rol in de berekening).
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6.7.1

Leiding tekenen
Werkwijze leiding tekenen:
• Klik in de werkbalk op de knop met het leidingsymbool:

• Teken de leiding door met de linkermuisknop punten aan te klikken.
• Beëindig het tekenen van de leiding met de rechter muisknop.
Het detail scherm voor leidingen verschijnt.
• Vul de eigenschappen van de leiding in (zie voor Materiaal/diameter en
Verbruik de paragrafen hieronder)
• Klik op Ok om de leiding toe te voegen.

6.7.2

Materiaal/diameter selecteren
De materiaal/diameter combinaties met hun eigenschappen zijn voorgedefinieerd (zie
§9.2 voor uitleg). Om een materiaal/diameter definitie te gebruiken voor een leiding
opent u vanuit het eigenschappen scherm een selectie scherm.
Werkwijze:
• Klik op de knop met de drie puntjes:

•

Het scherm voor het selecteren van de materiaal-diameter definitie opent.

• Selecteer bovenin het materiaal.
• Selecteer in de lijst de gewenste diameter.
• Klik op Ok.
Het scherm sluit
• Klik in het eigenschappen scherm van de leiding op Ok of Toepassen.

6.7.3

Leidingverbruik aanpassen
Op het tabblad Verbruikers kunt u verbruik op een leiding aanpassen.
Werkwijze verbruiker toevoegen:
• Open het eigenschappenscherm van de leiding
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•

Selecteer het tabblad Verbruikers:

•

Selecteer de rij die u wilt aanpassen
(de onderste rij (lege rij) om verbruik toe te voegen)
Kies een verbruikdefinitie en een aantal verbruikers.
Om verbruik te verwijderen selecteert u de rij en drukt op Delete.

•
•

6.7.4

Verlengen van een leiding
Aan een leiding kan een extra stuk worden toegevoegd.
Werkwijze:
• Klik de te verlengen leiding aan met de rechtermuisknop. Doe dit aan de
kant waar verlengd moet worden.
Er opent een menu.
• Kies Verleng
• Teken de extra lengte door met de linkermuisknop extra punten aan te
geven.
• Sluit het tekenen af met de rechter muisknop.
De lengte van de leiding wordt automatisch aangepast in verhouding met het
toegevoegde stuk. Dit betekent dat als de lengte was ingevoerd (en niet berekend op
basis van de coördinaten) de lengte in gelijke verhouding toeneemt en niet wordt
berekend op basis van de coördinaten.

6.7.5

Splitsen van een leiding
Een leiding kan gesplitst worden in twee leidingen. Dit kan nodig zijn voor
bijvoorbeeld het plaatsen van een afsluiter of een extra aftakking.
Werkwijze:
• Klik met de rechtermuisknop op de plek waar de leiding gesplitst moet
worden.
Er opent een menu.
• Kies Splits
De leiding wordt gesplitst. Eventueel verbruik wordt in verhouding verdeeld over de
twee nieuwe leidingen. Dit kan leiden tot fractioneel aantal verbruiker per leiding
(bijvoorbeeld 1,5 verbruikers). Indien u dit niet wenst, moet u dit in de nieuwe
leidingen corrigeren. Ook de lengte wordt in verhouding verdeeld. De lengte van de
nieuwe leidingen zal worden gebaseerd op de ingevoerde lengte van de originele
leiding en niet per se op de coördinaten.
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6.8 Stations
Door een station aan te klikken opent u het eigenschappenscherm van het station.
Hetzelfde scherm wordt ook geopend bij het toevoegen van een station.
Tabblad gegevens

Tabblad met
rekenresultaten

Instellingen voor
rekenen met een
regelaar

Tabblad met
coördinaten

Tabblad met CML
instellingen en
rekenresultaten

Tabblad met
rekenresultaten N-1
berekening

Drukprofiel t.b.v.
Green+ berekening

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar het station bij hoort. Dit is niet aangepasbaar.
ID
Identificatie van het station (bijvoorbeeld de ID uit het GIS)
Naam
Alternatieve identificatie van het station (bijvoorbeeld een adres)
Uitgaande druk Druk waarmee het station het net voedt.
Regelaar
Voor het rekenen met een regelaar. (dit kan alleen als er
regelaardefinities beschikbaar zijn).
Ingaande druk
Ingaande druk van het station. Dit is alleen van belang bij het
rekenen met regelaars.
Referentie
Ingestelde klepstand, alleen van belang bij het rekenen met
klepstand
regelaars.
Maximum
De maximum capaciteit waarop een station wordt begrensd.
capaciteit
(Bij een berekening met begrenzen zal het station niet meer
leveren dan deze maximumcapaciteit)
Minimum
De minimum capaciteit dat door een station wordt geleverd.
capaciteit
(Dit is onafhankelijk of u rekent met of zonder de optie
begrenzen)
Status
Status van het station:
Status
Relatie tot berekening
In bedrijf
Station wordt meegenomen in de berekening
Uit bedrijf
Station wordt niet meegenomen in de
berekening
Profiel
Drukprofiel t.b.v. profielberekening in Green+ module.
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6.8.1

Station toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de menubalk op de knop met het station symbool.

•

Klik in de tekening de locatie aan waar het station moet worden geplaatst.
LET OP: een station moet op een eindpunt van een leiding zitten (gebruik
de Snap-functie).
Het detailscherm van het station opent
• Vul de eigenschappen van het station in en klik op Ok. Het station
verschijnt in de tekening.

6.8.2

Compressors
Een compressor is een bijzonder “station”. De druk wordt geregeld door gas af te
zuigen. Door op een compressor te klikken opent u het eigenschappenscherm.
Hetzelfde scherm wordt ook geopend bij het toevoegen van een compressor.
Tabblad met
rekenresultaten
capaciteitsberekening
Tabblad gegevens

Tabblad met
coördinaten

Tabblad met
instellingen en
rekenresultaten CML
berekening

Tabblad met
rekenresultaten N-1
berekening

Drukprofiel t.b.v.
Green+ berekening

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar de compressor bij hoort. Dit is niet aangepasbaar.
Referentie
Identificatie van de compressor (bijvoorbeeld de ID uit het GIS)
Naam
Identificatie van de compressor (bijvoorbeeld een adres)
Lage druk
Druk die door de compressor wordt geregeld.
Hoge druk
Druk aan de uitgaande zijde van de compressor.
Maximum
De maximum capaciteit die de compressor kan afzuigen.
capaciteit
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Minimum
capaciteit
Status

Profiel

6.8.3

(De compressor wordt hierop begrensd, onafhankelijk of er met
begrenzen wordt gerekend of niet.)
De minimum capaciteit waarop de compressor wordt begrensd.
(Bij een berekening met begrenzen zal de compressor niet
minder afzuigen dan deze minimumcapaciteit)
Status van het station:
Status
Relatie tot berekening
In bedrijf
Station wordt meegenomen in de berekening
Uit bedrijf
Station wordt niet meegenomen in de
berekening
Drukprofiel t.b.v. profielberekening in Green+ module.

Compressor toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de menubalk op de knop met het compressor symbool.

•

Klik in de tekening de locatie aan waar de compressor moet worden
geplaatst.
LET OP: een compressor moet op een eindpunt van een leiding zitten
(gebruik de Snap-functie).
Het detailscherm van het station opent
• Vul de eigenschappen van de compressor in en klik op Ok. De compressor
verschijnt in de tekening.

6.9 Afsluiters
Door een afsluiter aan te klikken opent u het eigenschappenscherm van de afsluiter.
Hetzelfde scherm wordt ook geopend bij het toevoegen van een afsluiter.

Tabblad gegevens

Tabblad met
coördinaten

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar de afsluiter bij hoort. Dit kan niet worden
aangepast.
ID
Identificatie van de afsluiter (bijvoorbeeld GIS ID)
Naam
Alternatieve identificatie van de afsluiter.
Status
Status van de afsluiter:
Status
Relatie tot berekening
Open
Leidingen aan weerszijden zijn verbonden
Dicht
Leidingen aan weerszijden zijn niet verbonden.
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6.9.1

Afsluiter toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de menubalk op de knop met het afsluitersymbool.

•

Klik in de tekening de locatie aan waar de afsluiter moet worden geplaatst.
LET OP: een afsluiter moet op een eindpunt van een leiding zitten (gebruik
de Snap-functie).
Het eigenschappenscherm opent.
• Vul de eigenschappen van de afsluiter in en klik op Ok. De afsluiter
verschijnt in de tekening.

6.10 Verbruiker
Door een verbruiker aan te klikken opent u het eigenschappenscherm van de
verbruiker. Hetzelfde scherm wordt ook geopend bij het toevoegen van een
verbruiker.

Tabblad gegevens

Tabblad met
rekenresultaten
capaciteitsberekening

Tabblad met
coördinaten

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar de verbruiker bij hoort. Dit kan niet worden
aangepast.
ID
Identificatie van de verbruiker (bijvoorbeeld GIS ID)
Naam
Alternatieve identificatie van de verbruiker.
Verbruik
Piekverbruik van de verbruiker.
Indien negatief, dan wordt de verbruiker een invoeder en wordt
de kleur wordt groen.
Definitie
Verbruikdefinitie (beschrijft de temperatuurafhankelijkheid van
het verbruik).

6.10.1

Verbruiker toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de werkbalk op de knop voor verbruiker (gesloten huisje):
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•

Klik in de tekening de locatie aan waar de verbruiker moet worden
geplaatst.
LET OP: een verbruiker moet op een eindpunt van een leiding zitten om in
de berekening meegenomen te worden (gebruik de Snap functie). De
volgorde van tekenen is niet belangrijk, de leiding kan ook later worden
toegevoegd.
Het eigenschappenscherm opent.
• Vul de eigenschappen van de verbruiker in en klik op Ok. De verbruiker
verschijnt in de tekening.

6.11 Profielverbruiker
Door een profielverbruiker aan te klikken wordt het eigenschappenscherm geopend.
Hetzelfde scherm wordt ook geopend bij het toevoegen van een profielverbruiker.
LET OP: Deze optie is alleen beschikbaar indien u over een licentie voor
profielberekeningen beschikt. Ook moet minstens één debietprofiel gedefinieerd zijn
voordat een profielverbruiker kan worden toegevoegd.

Tabblad gegevens

Tabblad met
rekenresultaten
capaciteitsberekening

Tabblad met
coördinaten

Genereer
unieke
code

Gegevens over
het verbruik

Gegevens over
de koppeling
met het net

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar de verbruiker bij hoort. Dit kan niet worden
aangepast.
EAN
EAN van de verbruiker. Met de knop kan een unieke “EAN”
code worden gegenereerd (alleen beschikbaar bij toevoegen
nieuwe profielverbruiker).
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Naam
Timestamp
Jaarverbruik

Piekverbruik

Verbruikdefinitie
Profiel
Koppeling
status:

X-Connectie
Y-Connectie
LeidingID:

6.11.1

Identificatie van de verbruiker, bijvoorbeeld een adres.
Geldigheidsdatum v.h. jaarverbruik (administratief kenmerk,
heeft geen invloed op de berekeningen)
Standaard jaarverbruik
Indien hier een negatieve waarde wordt ingevuld, dan wordt de
verbruiker automatisch een invoeder.
Maak een keuze om deze waarde of Piekverbruik te gebruiken.
Piekverbruik (te gebruiken bij de standaard capaciteitsberekening).
Indien hier een negatieve waarde wordt ingevuld, dan wordt de
verbruiker automatisch een invoeder.
Maak een keuze om deze waarde of Jaarverbruik te gebruiken.
Toe te passen verbruikdefinitie voor de profielverbruiker bij de
standaard capaciteitsberekening.
Toe te passen profiel bij de profielberekening of Green+
berekening.
Methode van bepaling koppelpunt met het net:
Status
Relatie tot berekening
Automatisch Koppeling wordt automatisch gemaakt aan de
dichtstbijzijnde leiding.
Via Leiding
Koppeling wordt gemaakt naar een leiding
met de opgegeven ID van een leiding bij
LeidingID.
X coördinaat voor het aangrijppunt van de aansluiting op de
leiding
Y coördinaat voor het aangrijppunt van de aansluiting op de
leiding
Identificatie (Naam) van de leiding waaraan het verbruik moet
worden gekoppeld (Alleen beschikbaar als Koppelingstatus =
Via leiding).

Profielverbruiker toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de menubalk op de knop voor profielverbruiker (open huisje):

•

Klik in de tekening de locatie aan waar de verbruiker moet worden
geplaatst. Dit kan op een willekeurige locatie. IRENE zoekt zelf de
dichtstbijzijnde leiding.
Het eigenschappenscherm opent.
• Vul de eigenschappen van de profielverbruiker in en klik op Ok. De
profielverbruiker verschijnt in de tekening.

6.12 (Profiel)invoeder
Een invoeder is een speciale methode om invoeding te simuleren die geen druk
regelt: een invoeder voedt een vaste hoeveelheid gas in. Invoeding kan op
verschillende wijzen worden gesimuleerd:
• Profielinvoeder
Dit is een specifiek IRENE Object om invoeding te simuleren. Het werkt als
de profielverbruiker, maar in plaats van gas af te nemen wordt er gas
geleverd. (ook als u een profielverbruiker een negatief verbruik geeft, dan
herkend IRENE dit automatisch als een profielinvoeder).
LET OP: Deze optie is alleen beschikbaar indien u over een licentie voor
profielberekeningen of Green+ beschikt. Ook moet minstens één debietprofiel
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gedefinieerd zijn voordat een profielinvoeder kan worden toegevoegd.
•

Negatieve verbruiker
Voeg een verbruiker toe waarvan het verbruik negatief is, ter grootte van de
capaciteit van de invoeder. Levert de invoeder bijvoorbeeld 2000 m3n/h, vul
dan -2000 m3n/h in bij verbruik. De invoeder wordt groen weergegeven.
Begrensd station
Deze optie vereist dat de berekeningen worden uitgevoerd met begrenzen.
Geeft het station een minimum capaciteit die gelijk is aan wat de invoeder
levert. Vul voor de maximum capaciteit dezelfde waarde of iets hoger in.

•

Voor profielinvoeders is het volgende eigenschappenscherm beschikbaar:

Tabblad gegevens

Tabblad met
rekenresultaten
capaciteitsberekening

Tabblad met
coördinaten

Genereer
unieke
code

Gegevens over
het verbruik
Maximum druk
waarmee de
invoeder mag
invoeden

Gegevens over
de koppeling met
het net

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar de verbruiker bij hoort. Dit kan niet worden
aangepast.
EAN
EAN van de verbruiker. Met de knop Genereer wordt een
unieke “EAN” code gegenereerd (alleen beschikbaar bij
toevoegen nieuwe invoeder).
Naam
Identificatie van de verbruiker, bijvoorbeeld een adres.
Timestamp
Geldigheidsdatum v.h. jaarverbruik (administratief kenmerk,
heeft geen invloed op de berekeningen)
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Jaarlevering
Pieklevering
Verbruikdefinitie
Profiel
Max.
invoedingsdruk
Drukprofieldefinitie
Koppeling status:

X-Connectie
Y-Connectie
LeidingID:

6.12.1

Hoeveelheid gas per jaar geleverd. Maak een keuze om
deze waarde of Pieklevering te gebruiken.
Pieklevering. Maak een keuze om deze waarde of
Jaarlevering te gebruiken.
Toe te passen verbruikdefinitie voor de profielinvoeder bij de
standaard capaciteitsberekening.
Toe te passen profiel bij de profielberekening of Green+
berekening.
Druk waarmee de invoeder maximaal mag invoeden. Als
deze wordt overschreden, dan wordt de invoeding begrensd.
Profiel voor de druk waarmee mag worden ingevoed.
Methode van bepaling koppelpunt met het net:
Status
Relatie tot berekening
Automatisch Koppeling wordt automatisch gemaakt aan
de dichtstbijzijnde leiding.
Via Leiding
Koppeling wordt gemaakt naar een leiding
met de opgegeven ID van een leiding bij
LeidingID.
X coördinaat voor het aangrijppunt van de aansluiting op de
leiding
Y coördinaat voor het aangrijppunt van de aansluiting op de
leiding
Identificatie (Naam) van de leiding waaraan het verbruik moet
worden gekoppeld (Alleen beschikbaar als Koppelingstatus =
Via leiding).

Profielinvoeder toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de menubalk op de knop voor profielinvoeder:

•

Klik in de tekening de locatie aan waar de verbruiker moet worden
geplaatst. Dit kan op een willekeurige locatie. IRENE zoekt zelf de
dichtstbijzijnde leiding.
Het eigenschappenscherm opent.
• Vul de eigenschappen van de profielverbruiker in en klik op Ok. De
profielinvoeder verschijnt in de tekening.

6.12.2 Alternatief 1: Negatieve verbruiker
Procedure:
• Klik op de knop voor verbruiker:

•

Klik in de tekening waar de invoeder is gelokaliseerd.
LET OP: een verbruiker moet op het uiteinde van een leiding worden
geplaatst (gebruik de Snap-functie).
Het eigenschappenscherm opent:
• Vul bij het verbruik een negatieve waard in ter grootte van de invoeding.
Klik op Ok. De invoeder wordt weergegeven met een groen huisje.

6.12.3 Alternatief 2: Begrensd station
Procedure:
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•

Klik op de knop om een station te tekenen.

•

Klik in de tekening waar de invoeder is gelokaliseerd.
LET OP: een station moet op het uiteinde van een leiding worden
geplaatst (gebruik de Snap-functie).
Het eigenschappenscherm opent:
• Stel de minimum capaciteit in op de grootte van de invoeding. Gebruik
dezelfde waarde of iets meer voor de maximum capaciteit. Klik op Ok.
LET OP: Dit werkt alleen als bij de capaciteitsberekening met begrenzen wordt
gerekend.

6.13 Hoogtemarkering
Met hoogte kunnen hoogteverschillen worden aangebracht in het net. Deze moeten
worden geplaatst op het eindpunt van een leiding. Door een hoogtemarkering aan te
klikken opent u het eigenschappenscherm van de markering. Hetzelfde scherm wordt
geopend bij het toevoegen van een hoogtemarkering.
Tabblad gegevens

Tabblad met
coördinaten

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
Deelnet waar de hoogtemarkering bij hoort. Dit kan niet worden
aangepast.
Naam
Identificatie van de hoogtemarkering.
Hoogte
Hoogteverschil ten opzichte van het referentievlak. Hierover
wordt in de capaciteitsberekening de stijgwinst berekend. Bij
lage drukken is aardgas lichter dan lucht, waardoor bij
toenemende hoogte de druk stijgt.
Let op: dit is alleen van belang bij lage drukken (< 200 mbar)

6.13.1

Hoogtemarkering toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de menubalk op de knop met het symbool voor hoogte (driehoekje):

•

Klik in de tekening de locatie aan waar de hoogte moet worden geplaatst.
LET OP: een hoogtemarkering moet op het eindpunt van een leiding staan
(gebruik de Snap-functie).
LET OP: Het vakje voor Hoogte moet worden aangevinkt bij de
rekeninstellingen.
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Het eigenschappenscherm opent.
• Vul de eigenschappen in en klik op Ok.

6.14 Tekstnotities
U kunt ook tekstnotities in de tekening plaatsen. Hiermee kunt u aantekeningen op
bepaalde geografische locaties toevoegen. Door een tekstmarkering aan te klikken
opent u het eigenschappenscherm van de tekst. Hetzelfde scherm wordt geopend bij
het toevoegen van een tekstmarkering.
Samenvatting (kan
in de tekening
worden getoond)

Uitgebreide tekst.

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:
Eigenschap
Betekenis
Tekst in
Deze tekst wordt in de tekening weergegeven(indien de
tekening
weergave aanstaat)
Omschrijving
Volledige beschrijving. Deze wordt alleen in het
eigenschappenscherm getoond, als de notitie wordt aangeklikt.

6.14.1

Tekstnotities toevoegen
Werkwijze:
• Klik in de menubalk op de knop voor tekstnotities (pin symbooltje):

•

Klik in de tekening de locatie aan waar de notitie moet worden geplaatst.

Het eigenschappenscherm opent.
• Vul de eigenschappen in en klik op Ok.

6.14.2 Tekstnotities opslaan / importeren
U kunt de tekstnotities in een apart bestand opslaan voor later gebruik. De
opgeslagen notities kunnen geïmporteerd worden in een willekeurig gebied.
Werkwijze notities opslaan:
• Kies menu Bestand – Notities – Opslaan
Een verkennerscherm opent.
• Kies de naam en locatie voor het bestand en druk op Opslaan.
Het bestand wordt als een .notes bestand opgeslagen.
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Werkwijze notities importeren:
• Kies menu Bestand – Notities – Importeren
Een verkennerscherm opent.
• Selecteer het bestand dat u wilt importeren en druk op Openen.
Alle noties worden toegevoegd aan het huidige project.

6.14.3 (Alle) tekstnotities verwijderen
Een tekstnotitie kan verwijderd worden door deze te selecteren en op de delete knop
van uw toetsenbord te drukken. U kunt ook in een keer alle tekstnotities verwijderen.
Werkwijze:
LET OP: deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt! Sla daarom
eventueel eerst de notities op, zie §6.14.2.
• Kies menu Bewerken – Alle notities verwijderen
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7 Berekeningen
IRENE Pro 4.3 is een pakket dat specialistische berekeningen doet op een
gasdistributienet. Klik in het hoofdmenu op Berekening. U ziet hier zeven mogelijke
berekeningen (en een bèta versie van stationsontwerp module). In de demoversie
kan alleen de capaciteitsberekening worden gebruikt, hetgeen de standaard
berekening is.

De berekeningsmethoden komen in de volgende paragrafen aan de orde.

7.1 Capaciteitsberekening
De capaciteitsberekening berekend de drukverdeling en de stroming in het net op
basis van het opgegeven verbruik en rekeninstellingen. U kunt de berekening starten
met het capaciteitsberekeningsscherm, maar ook met de knop:

In dat geval wordt berekening uitgevoerd met de laatst gebruikte parameters. Als u de
berekeningsparameters wilt veranderen, gebruik dan het rekenscherm:
Werkwijze:
• Kies het menu Berekening
• Klik op Capaciteit
Het volgende venster wordt geopend:
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•
•
•

•

Vul de gewenste rekeninstellingen in (zie hieronder voor een uitleg)
Druk op Bereken
Onderin het rekenscherm wordt de voortgang weergegeven.
Als de berekening klaar is, dan wordt dit onderin het scherm gemeld.
Indien er waarschuwingen/fouten zijn, dan kleurt de balk geel/rood:

Klik op de meldingenbalk om de log van alle meldingen van de berekening
en de eventuele waarschuwingen/fouten te bekijken:
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•

De objecten, waar de meldingen op betrekking hebben, kunnen
gelokaliseerd worden door op de melding te dubbelklikken.

Bij grote netten kan de berekening vrij lang duren. Mocht u de berekening tussentijds
willen afbreken, dan kunt u op de knop Stop drukken.
Betekenis van de parameters.
Parameter
Betekenis/werking
Deelnet
Het geselecteerde deelnet (alleen werkzaam als Alle
deelnetten niet is aangevinkt).
Alle deelnetten
Indien aangevinkt worden alle deelnetten doorgerekend, te
beginnen bij de netten met de laagste drukken.
Doorgeven verbruik
Het berekende verbruik van een deelnet wordt
doorgegeven aan het deelnet dat het station voedt (als Alle
deelnetten niet is aangevinkt worden eventueel bestaande,
oude rekenresultaten gebruikt om het verbruik van de
lagere druk deelnetten te bepalen!).
Etmaaltemperatuur
Gemiddelde etmaaltemperatuur waarop het gas (warmte)
verbruik gebaseerd wordt.
Gastemperatuur
De temperatuur van het gas in de leiding.
Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid waarmee de drukken worden berekend.
De nauwkeurigheid wordt opgegeven als percentage van
het maximaal toegelaten drukverlies.
Connectietolerantie
Maximale afstand van eindpunten van leidingen tot de
daaraan te verbinden objecten (andere leidingen, stations,
afsluiters, verbruikers en hoogtemarkeringen), die als
hydraulisch verbonden worden beschouwd.
Geprojecteerde
Indien aangevinkt worden de geprojecteerde leidingen in de
leidingen
berekening meegenomen.
Hoogte
Indien aangevinkt wordt de berekening met hoogtecorrectie
uitgevoerd.
Referentiehoogte
Referentie niveau voor de hoogte ten opzichte waarvan de
stijgwinst van het gas wordt bepaald.
Max. Afstand
Maximale afstand van profielverbruikers tot de leiding,
profielverbr.
waarmee ze automatisch gekoppeld kunnen worden (max.
lengte van de aansluitleiding).
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Begrenzen
(Stationopties)
Regelaars
(Stationopties)

Indien aangevinkt, wordt de berekening uitgevoerd
rekeninghoudend met de parameters Max. capaciteit en
Min. capaciteit van de stations.
Indien aangevinkt, wordt de berekening uitgevoerd met de
regelkarakteristiek van de in de stations evt. aanwezige
regelaar (zie bijlage voor de details).

Verloop van capaciteitsberekening
Tijdens de capaciteitsberekening is de voortgang van de berekening zichtbaar
onderin het venster. De term iteraties geeft aan hoeveel keren het berekeningsproces
een iteratie heeft uitgevoerd. Hierbij is de ingestelde nauwkeurigheid bepalend. De
berekening wordt gestopt als de fout in het drukverloop over alle afzonderlijke mazen
kleiner is dan de opgegeven nauwkeurigheid.
Na afloop van de berekening wordt eventueel gemeld dat er een loshangend netdeel
aanwezig was. Dit zijn één of meerdere leidingen die niet verbonden zijn met een
voedingspunt (station).
Ook andere foutcondities worden gemeld in de statusbalk. De gebruiker kan deze
meldingen en een overzicht van het verloop van de capaciteitsberekening ook inzien
in het logbestand (menu Analyse, Bekijk Log).

7.2 n-1 berekening
De n-1 berekening rekent alle situaties door waarbij een van de stations uitvalt. Het
resultaat is een tabel met daarin per doorgerekend station de volgende gegevens:
• De maximum capaciteit en de naam van het station dat uitvalt.
• De referentiedruk
Dit is de druk die optreedt in het punt waar de druk minimaal wordt als gevolg
van het uitvallen van het station.
• De minimum druk
Dit is de minimum druk die op een bepaald punt optreedt als gevolg van het
uitvallen van de stations. Let op: dit hoeft niet de minimum druk van het net te
zijn. Het gaat hier uitsluitend om locaties waar de druk veranderd als gevolg
van het uitvallen van het station.
• Cumulatieve aansluitwaarde
Voorgedefinieerd verbruik van alle verbruikers met te lage druk als gevolg
van het uitvallen van het station. (voor grootverbruikers kan dit eventueel
uitgesplitst worden naar verbruikscategorie).
• Cumulatieve berekende verbruik
Berekend verbruik van alle verbruik met te lage druk als gevolg van het
uitvallen van het station. (voor grootverbruikers kan dit eventueel uitgesplitst
worden naar verbruikscategorie).
• Stationsverbruiken
Berekende capaciteiten dat door de overige stations wordt geleverd als
gevolg van het uitvallen van het station.
Verder kan de situatie met de standaard resultaatpresentaties in het net worden
getoond door een bepaalde rij te selecteren. Ook de berekende waarden in het
bedrijfsmiddelenscherm horen bij de geselecteerde berekening. Let op: indien een
andere rij (berekening) wordt geselecteerd, dan moet het bedrijfsmiddelenscherm
opnieuw geopend worden om de veranderde waarden zichtbaar te maken.
LET OP: De berekening wordt uitgevoerd met de laatst ingestelde rekeninstellingen
van de gewone capaciteitsberekening.
LET OP: Deze berekening kan lang duren als er veel stations in uw net aanwezig
zijn. Maar de berekening is slim: eerst worden de belangrijkste stations (met de
grootste capaciteiten) berekend. De berekening kan voortijdig gestopt worden. De
resultaten van de uitgevoerde berekeningen zijn dan gewoon beschikbaar.
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LET OP: Deze optie werkt niet met doorgeven verbruik. Op dit moment is het dus
alleen geschikt voor berekeningen in lage druknetten.
Werkwijze:
• Kies het menu Berekening – N-1 capaciteit
Het volgende venster wordt geopend:

•
•
•
•

Selecteer het deelnet
Stel een resolutie in. Stations die dichter bij elkaar liggen dan de ingestelde
resolutie worden als een station beschouwd.
Stel de Min. Station capaciteit in (stations met een lagere capaciteit
worden niet berekend).
Druk op Start (let op: dit kan lang duren)

De rekenresultaten worden gepresenteerd in een tabel. Door een rij te selecteren
kunnen de bijbehorende rekenresultaten worden getoond. Deze tabel kunt u
kopiëren naar Excel voor verdere analyse.
In het rekenscherm heeft u een aantal rekenparameters en keuzeopties. Hieronder
een uitleg.
Rekenparameters
Betekenis/werking
Deelnet
Het geselecteerde deelnet (Let erop dat de optie Alle
deelnetten niet is aangevinkt in de rekeninstellingen van de
capaciteitsberekening).
Start
Start de berekening
Stop
Stopt de berekening. De resultaten van alle tot dan toe
doorgerekende stations worden getoond. De berekening
begint met de stations met de grootste capaciteit.
Minimum
Dit bepaalt de minimale afstand van de stations. Stations
stationsafstand [m]
die dichter bij elkaar staan, worden als één station
beschouwd. Dit kan van belang zijn indien stations met
meerdere straten als aparte “stations” zijn gemodelleerd.
Min. station capaciteit
Alleen stations of stationsgroepen waarvan de
(gezamenlijke) capaciteit meer is dan de ingestelde waarde,
worden berekend. Gebruik dit bijvoorbeeld om te
voorkomen dat kleine (aflever)stations worden berekend.
Naast de rekenparameters zijn er nog een aantal instelmogelijkheden die bepalen
wat er in de resultaattabel te zien is.
resultaattabel
Betekenis/werking
Relevant drukverschil
De resultaattabel toont alleen waarden, waar als gevolg van
het uitvallen van het station een drukverschil ontstaat dat
gelijk of groter is dan de ingestelde waarde.
Alleen stations met te
De resultaattabel toont alleen waarden, indien als gevolg
lage druk.
van het uitvallen van het station de druk te laag wordt.
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Toon
Stationscapaciteiten
Toon Per
Grootverbruikdefinitie

De berekende capaciteiten van de overige stations worden
getoond die optreden als gevolg van het uitvallen van het
station.
De cumulatieve berekende verbruiken van de
grootverbruikers met te lage druk worden uitgesplitst naar
verbruikscategorie.

7.3 Dimensionering
Met de dimensioneringsberekening worden minimum leidingdiameters in een deelnet
bepaald. Dit wordt gedaan voor de leidingen met de status Ontwerp. Deze leidingen
hebben wel een tracé maar de materiaal/diameter moet nog worden bepaald. De
dimensioneringsberekening bepaalt op basis van de berekende drukken en de
minimum netdruk welke diameters nodig zijn.
Er zijn twee dimensioneringsopties beschikbaar.
1. Standaard
Bij de standaard berekening worden de leidingdiameters bepaald op basis
van de storingsvrije situaties (alle stations in bedrijf).
2. N-1 situatie
Deze methode bepaalt (vergroot) de leidingdiameters ook nog op basis van
de storingsituaties waarbij maximaal één van de stations uit bedrijf is.
In beide gevallen blijft de toestand van de stations, die de gebruiker zelf buiten
gebruik heeft gezet, ongewijzigd.
Het dimensioneren gebeurt op basis van de verwachte gasvraag bij een gegeven
buitentemperatuur (de ontwerptemperatuur, en eventueel ook de “n-1”-temperatuur).
De buitentemperatuur voor de storingsvrije situatie (ontwerptemperatuur) zal in
principe lager zijn dan de buitentemperatuur voor de storingssituatie (“n-1”temperatuur).
Het dimensioneren gebeurt zo dat bij de gegeven buitentemperaturen de druk in het
net nergens lager is dan een opgegeven grenswaarde van het deelnet. Bovendien
wordt gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijk drukverloop in het net.
Opmerking: In bijlage V vindt u achtergrondinformatie over het dimensioneren.
Voor het dimensioneren doorloopt de gebruiker de volgende stappen.
Werkwijze:
• Teken of open een bestaand net.
• Geef de te dimensioneren leidingen de status ‘In Ontwerp’. (Indien u alle
leidingen in een net opnieuw wilt dimensioneren, kunt u deze stap overslaan,
het rekenvenster bevat een optie om alle leidingen in ontwerp te zetten).
• Kies in het menu Berekening, Dimensioneren.
Het volgende venster verschijnt:
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•

Selecteer het tabblad Diameters:
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•
•
•
•
•

Selecteer de materiaalsoort
Vink aan welke diameters mogen worden gebruikt voor het dimensioneren.
(de lijst laat de gedefinieerde materialen zien, zie §9.2)
Ga terug naar het tabblad Instellingen.
Kies welke rekeninstellingen u wilt gebruiken
(Hieronder staat een beschrijving van de diverse mogelijkheden.)
Druk op Berekenen.

Zeker bij grotere netten kan de berekening enige tijd in beslag nemen. Mocht u de
berekening voortijdig willen afbreken, dan kunt u op de Stop knop drukken.
Als het dimensioneren goed is afgerond, volgens de mededeling op de statusbalk,
kan de gebruiker het dimensioneringsvenster sluiten en de resultaten bekijken op
dezelfde wijze als bij de gewone capaciteitsberekening.
Desgewenst kan het resultaat definitief worden gemaakt door op ‘Accepteren’ te
klikken. Alle ontworpen leidingen krijgen dan de status ‘In bedrijf’ met de nieuwe
materiaal/diameter combinatie.
Het dimensioneren kan ongedaan worden gemaakt door op ‘Afwijzen’ te klikken. Het
net wordt in de status hersteld zoals die was voor de laatste berekening.
Betekenis van de parameters.
Parameter
Betekenis/werking
Deelnet
Het geselecteerde deelnet.
Ontwerptemperatuur
Minimum temperatuur waarop het netontwerp wordt
gebaseerd.
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Pas n-1 toe

n-1 Min stations cap

n-1 temperatuur
Minimale druk
Max. vergroting 1ste
stap

Initialiseer min.
diameter

Alles in ontwerp
Gebruik selectiegebied
voor drukcontrole

Doorgeven verbruik

Nauwkeurigheid

Geprojecteerde
leidingen
Hoogte
Begrenzen
Regelaars
Accepteren

Afwijzen
Stop
Berekenen

Berekening uitvoeren volgens n-1 methode. De leidingen
worden zo gedimensioneerd dat er ook voldoende druk is,
als een van de stations uitvalt bij de gegeven n-1
temperatuur.
De n-1 berekening wordt alleen uitgevoerd voor stations
waarvan de capaciteit gelijk of groter is dan de hier
ingestelde capaciteit.
Temperatuur voor de n-1 berekeningen.
Minimum toegelaten druk onder ontwerpcondities en
eventueel de n-1 condities.
De dimensioneringmethode bestaat uit meerdere stappen.
Bij de eerste stap wordt voor alle in ontwerp staande
leidingen de juiste diameter geschat (uitgaande van een
schatting op basis van de drukken bij de kleinste of
oorspronkelijke diameter). Deze instelling beperkt het aantal
maten waarmee de diameter vergroot mag worden. De
parameter mag ook 0 zijn, waardoor effectief de eerste stap
wordt overgeslagen. (bij de daarop volgende rekenstappen
wordt uitsluiten één maat vergroot per stap)
Indien aangevinkt, dan wordt de kleinste diameter van de
range als startpunt gebruik voor alle leidingen. Indien niet
aangevinkt, dan worden de huidige diameters als startpunt
genomen en wordt alleen verzwaard (indien nodig)
Indien aangevinkt, dan krijgen alle leidingen de status ‘In
ontwerp’.
Met deze optie aangevinkt, wordt de drukcontrole beperkt
tot het selectiegebied. (anders wordt het hele net
gecontroleerd). Deze optie is alleen beschikbaar indien een
selectiegebied aanwezig is, zie §6.2.2.
Indien aangevinkt, dan wordt het berekende verbruik van
een deelnet doorgegeven aan de voedende deelnetten, via
de stations. Er wordt eerst een berekening gemaakt met
alle netten voor de gegeven temperatuur en de n-1
temperatuur, voordat het dimensioneren start.
De nauwkeurigheid waarmee de drukken worden berekend.
De nauwkeurigheid wordt opgegeven als percentage van
het maximaal toegelaten drukverlies (zie netdefinitie, §9.1).
Indien aangevinkt, dan worden de geprojecteerde leidingen
in de berekeningen meegenomen alsof ze aanwezig zijn.
Indien aangevinkt wordt hoogtecorrectie toegepast.
Indien aangevinkt, dan worden de stations begrensd op hun
ingestelde capaciteiten.
Indien aangevinkt, dan wordt gerekend met
regelkarakteristieken, voor zover dit bij stations is ingesteld.
Het rekenresultaat van de dimensioneringsberekening
accepteren: Alle leidingen krijgen de berekende diameter
en de status ‘In bedrijf’.
Alles wordt teruggezet in de oorspronkelijke staat zoals die
was voor dat de laatste berekening werd uitgevoerd.
Onderbreekt een lopende berekening.
Berekend de diameter voor alle leiding met status ‘In
Ontwerp’. Bij een succesvolle berekening hebben alle
leidingen een geschikte diameter.

Opmerking: Om te garanderen dat het gasnet bij hogere temperaturen dan de
ontwerptemperatuur of de ‘n-1’temperatuur het gasnet voldoet aan het criterium van
leveringsdruk, moet gelden dat de gasvraag afneemt bij stijgende buitentemperatuur.
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Opmerking: De ontwerptemperatuur wordt altijd lager gekozen dan de ‘n-1’temperatuur. Anders zou men alleen dimensioneren onder storingscondities hoeven
te doen.
Opmerking: Als ‘Initialiseer op minimum diameter’ niet is aangevinkt, wordt het
dimensioneren gestart met de reeds aanwezige diameters van de in ontwerp zijnde
leidingen.
Foutmeldingen
Er vanuit gaande dat het net zo is samengesteld dat een foutloze
capaciteitsberekening mogelijk is, zijn er vijf oorzaken waarom het dimensioneren niet
succesvol zou verlopen:
1
2
3

4

Er zijn geen leidingen aangewezen voor dimensionering (leidingen met status
‘in ontwerp’).
Er zijn geen materiaal/diameters geselecteerd voor het dimensioneren.
Ook bij toepassing van de grootst beschikbare diameters zijn er onder
storingsvrije conditie één of meerdere plaatsen in het net waar de druk te laag
is.
OPMERKING: Bij grote netwerken kan dit door een locatie in het net komen
dat niet betrokken is bij het deel dat ontworpen moet worden. Gebruik dan een
selectiegebied om de drukcontrole te beperken tot het relevante gebied.
Ook bij toepassing van de grootst beschikbare diameters zijn er onder
minstens één storingsconditie één of meerdere plaatsen in het net waar de
druk te laag is. Zie ook opmerking bij vorig punt.

7.4 Profielberekening
Met de module Profielberekening kunt u capaciteitsberekeningen maken van het
gasnet in een tijdvak op uurlijkse basis. Voor een zinvolle berekening moeten er
profielverbruikers in het gasnet zijn geplaatst (anders krijgt u voor ieder uur hetzelfde
rekenresultaat). Ook de bijbehorende profieldefinities moeten aanwezig zijn met
gegevens voor het betreffende tijdvak.
De profielberekening roept u op via Berekening - Profiel:

De profielberekening is alleen beschikbaar als u over de juiste licentie beschikt.
Werkwijze:
• Kies het menu Berekening.
• Klik op Profiel.
Het volgende venster wordt geopend:

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

- 73 -

•
•

Vul de gewenste rekeninstellingen in (zie hieronder voor een uitleg)
Druk op Bereken

Naast de al bekende parameters voor de capaciteitsberekening kunt u nu ook de
parameters voor de profielberekening instellen.
Het betreft de onderstaande parameters.
Item
Periode

Type
datum

Startuur

integer (0 ... 23)

Interval

1, 2, 3, 4, 6, 8 of
12
boolean

Piekuur
Gebruik
jaartemperaturen

boolean

Betekenis
Begin- en einddatum van de periode waarover
uurlijks de drukverdeling wordt berekend
Dagelijks aanvangsuur van de berekening (alleen
actief als Piekuur niet aangevinkt)
Tijdstap tussen twee berekeningtijden (alleen actief
als Piekuur niet aangevinkt)
Bereken alleen de drukverdeling op het uur van
maximaal verbruik op een dag
Gebruik de lijst van dagtemperaturen (alleen voor
profielberekening, overschrijft de instelling
‘Temperatuur’)

De berekening wordt gestart door op de knop ‘Bereken’ te klikken.
De berekening kan niet worden uit gevoerd als:
• profielgegevens ontbreken voor de ingestelde periode
• ‘Gebruik jaartemperaturen’ is aangevinkt en jaartemperatuurgegevens
ontbreken voor de ingestelde periode
Als ‘Alle deelnetten’ is aangevinkt moeten deze voorwaarden vervuld zijn voor alle
deelnetten, anders hoeft dit alleen maar vervuld te zijn voor het actieve deelnet.
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7.4.1 Tonen resultaten profielberekening
Als een profielberekening is gedaan, is de combobox ‘Tijdstip LET’ gevuld met een
lijst van tijdstippen waarop een rekenresultaat beschikbaar is.

Het aantal tijdstippen is maximaal 24x het aantal dagen in het opgegeven tijdvak. Dit
kan dus een aanzienlijke lijst zijn. De lijst kan worden gefilterd door het aanklikken
van de radiobuttons in het paneel rechts.
Zodra er een tijdstip is geselecteerd wordt de weergave van het net aangepast.

7.4.2 Tonen en aanpassen van profielen
Profielen worden per deelnet gedefinieerd.
LET OP: deze paragraaf behandelt de profielen zoals die gebruikt worden voor de
profielberekening. Voor Green+ wordt een andere methodiek gebruikt, zie §7.6.
Voor een meer uitgebreide beschrijving, zie ook §9.6.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities.
• Klik op Profielen – Debiet profielen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Klik op

•

Klik op
voor het verwijderen van een bestaand profiel.
Alleen mogelijk als het deelnet geen profielverbruikers bevat die het
betreffende profiel hebben.
De naam van het profiel is te veranderen door de tekst in de velden te
wijzigen.
LET OP: voor de profielberekening wordt een profieldefinitie op datum
gebruikt. Het vinkje onder ‘Dagprofielen’ mag niet worden aangevinkt.

•
•

voor het toevoegen van een nieuw profiel

IRENE Pro heeft slechts beperkte functionaliteiten voor het manipuleren van profielen
en profielgegevens. Voor het creëren van correcte profielen is veel kennis van de te
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definiëren profielverbruikers nodig en een min of meer uitgebreide statistische
analyse. Dit valt buiten de scope van de gasnetberekening zelf.
De twee overige getoonde profielparameters (“Factor” en “inverseFactor”) kunnen
niet door de gebruiker worden aangepast. Zij hebben de volgende betekenis.
Item
Type
Betekenis
Factor
double
factor gebruikt voor de capaciteitsberekening
om het standaardjaarverbruik van een
profielverbruiker om te rekenen naar het
piekverbruik (de factor is (1.4 m 3/hr)/ (2000
m3/yr)
inverseFactor
double
factor gebruikt voor het omrekenen van het
piekverbruik naar standaardjaarverbruik bij de
profielberekening (als bij de profielverbruiker
het standaardjaarverbruik nul (0) is).
Deze factor wordt automatisch berekend en is
zodanig dat het grootste verbruik bij -12oC in
de aanwezige profielwaarden correspondeert
met het opgegeven profielverbruik.
De eenheid is (m 3n/yr)/(m3n/h)

7.4.3 Tonen en aanpassen van profielgegevens profielberekening
Hieronder wordt beschreven hoe u de detailgegevens van het profiel kunt inzien en
hoe deze zijn aan te passen.
LET OP: deze paragraaf behandelt de profielen zoals die gebruikt worden voor de
profielberekening. Voor Green+ wordt een andere methodiek gebruikt, zie §7.6.
Voor een meer uitgebreide beschrijving, zie ook §9.6.
Werkwijze:
• Voer de handelingen uit zoals beschreven in de vorige paragraaf.
• Klik op één van de regels in het venster “Profielen”.
Het volgende venster wordt geopend:

In dit venster zijn een (groot) aantal uurlijkse waarden weergegeven, die het
verbruik van een profielverbruiker van uur tot uur specificeren.
(Hieronder staat een beschrijving van de diverse mogelijkheden.)

Het verbruik van een profielverbruiker is afhankelijk van zijn profiel, de temperatuur
en het standaardjaarverbruik of het piekverbruik. Het wordt berekend met de
volgende formule:
Als het standaardjaarverbruik = 0:
Q = (top + max(0, tst-t) · rer) peak · inverseFactor
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Als het standaardjaarverbruik  0:
Q = (top + max(0, tst-t) · rer) syc
waarbij:
Q
het verbruik in m3n/h
t
de heersende buitentemperatuur in oC
syc
het standaardjaarverbruik in m3n/yr
peak het piekverbruik in m3n/h
top
datum en tijdafhankelijk factor voor het basisverbruik
rer
datum en tijdafhankelijke helling van de stooklijn in oC -1
tst
datum en tijdafhankelijke temperatuur voor de stooklijn in oC
In de parameters top en rer zit ook de omrekening van yr naar h verstopt (een factor
1/8760).
U kunt de datum (UTC), top, rer en tst aanpassen door de getallen in de velden te
wijzigen. De lokale tijd (LET) wordt automatisch aangepast.
U kunt gegevens toevoegen (klik op
geselecteerde rij te verwijderen).

) en gegevens verwijderen (klik op

om de

De gegevens kunnen ook gekopieerd en geplakt worden (gebruik toetsencombinaties
Ctrl+c en Ctrl+v). Op deze manier kan data in andere applicaties worden gebruikt.

7.4.4 Tonen en aanpassen van jaartemperatuurgegevens
Jaartemperaturen vormen een onderdeel van het deelnet.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities.
• Klik op Jaartemperaturen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Door dubbel te klikken op één van de regels in het venster
Jaartemperaturen krijgt u de detailgegevens van de set te zien.
Het volgende venster wordt geopend:
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Hoewel er meerdere sets van jaartemperaturen in een deelnet aanwezig kunnen zijn,
wordt alleen de bovenste (hierboven ‘De Bilt’ genoemd) gebruikt in de
profielberekening. U kunt een set van jaartemperaturen naar de bovenste positie
brengen door hem te selecteren en op ‘Activeren’ te klikken.
U kunt de datum (UTC) en de temperatuur aanpassen door de getallen in de velden
te wijzigen.
U kunt gegevens toevoegen (klik op
) en gegevens verwijderen (klik op
om de
geselecteerde rij te verwijderen). U kunt de naam van de set aanpassen door op het
veld te klikken.
De gegevens kunnen ook gekopieerd en geplakt worden (gebruik toetsencombinaties
Ctrl+c en Ctrl+v). Op deze manier kan data in andere applicaties worden gebruikt.

7.4.4.1

Controle van de profiel- en jaartemperatuurgegevens
Om een profielberekening te kunnen doen moeten alle profielgegevens en eventueel
ook de jaartemperatuurgegevens voor de door te rekenen periode aanwezig zijn. De
profielberekening geeft een foutmelding als dit niet in orde is.
Het vaststellen welke gegevens er aanwezig zijn en welke eventueel ontbreken, kan
met behulp van de netcontrole.
Werkwijze:
• Kies het menu Analyse.
• Klik op Netcontrole.
Het volgende venster wordt geopend:

Onder andere de waarschuwingen en foutmeldingen die betrekking hebben
op de profieldefinities worden weergegeven.
Uitsluitend de aanwezigheid of afwezigheid van data wordt gecontroleerd. De
correctheid van de waarden wordt niet beoordeeld.

7.5 CML (Customer Minutes Lost)
Met de module CML kunt u een schatting van de betrouwbaarheid van het gasnet
maken.
LET OP: De CML berekening houdt geen rekening met de aantallen verbruikers in
achterliggende deelnetten. Dit betekent dat de berende CML waarden alleen geldig
zijn als het net geen andere deelnetten voedt.
LET OP: De CML berekening rekent niet met doorgeven verbruik. Met de levering
aan andere deelnetten wordt geen rekening gehouden, tenzij dit als verbruiker is
toegevoegd aan het door te rekenen netwerk.
De CML berekening roept u op via Berekening => CML:
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De CMLberekening is alleen beschikbaar als u over de juiste licentie beschikt.
Werkwijze:
• Kies het menu Berekening.
• Klik op CML.
Het volgende venster wordt geopend:

•
•
•

Vul de gewenste rekeninstellingen in (zie hieronder voor uitleg van de
parameters)
Druk op Bereken.
Wacht tot in de statusbalk de boodschap ‘<tijd><netnaam>(<nominale
druk>) klaar’ verschijnt. Afhankelijk van de grootte van het net kan dit
enige tijd in beslag nemen. Er verschijnen met tussenpozen
voortgangsmeldingen.

Naast de al bekende parameters voor de capaciteitsberekening kunt u nu ook de
parameters voor de CML-berekening instellen.
Het betreft de onderstaande parameters:
Item
Commentaar

Type
string
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Betekenis
optionele tekst om gebruikersinformatie omtrent de
instellingen en berekening weer te geven
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Eerste week

integer (0 ... 259)

Laatste week

integer (0 ... 259)

Gebruik klimaat
Gebruik leidingen
Gebruik stations

boolean
boolean
boolean

eerste week van de periode waarover de
betrouwbaarheidberekening wordt verricht
laatste week van de periode waarover de
betrouwbaarheidberekening wordt verricht
CML’s berekenen t.g.v. klimaat
CML’s berekenen t.g.v. falende leidingen
CML’s berekenen t.g.v. falende stations

In het tabblad CML bevinden zich nog een aantal detail instellingen.

Item
Gebruik standaard
klimaat

Type
boolean

Gebruik standaard
leidingen

boolean

Gebruik standaard
stations

boolean

Hoogste temperatuur

float

Laagste temperatuur

float

Temperatuurintervallen
Gebruik temperatuur
uitlopers

integer
boolean
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Betekenis
gebruik altijd de klimaatparameters volgens
het tabblad Klimaat (i.p.v. klimaatparameters
van het deelnet)
gebruik altijd de leidingparameters volgens
het tabblad Leidingen (i.p.v. de
leidingparameters van het leidingmateriaal of
de individuele leiding)
gebruik altijd de stationsparameters volgens
het tabblad Stations (i.p.v. de
stationsparameters van het individuele
station)
bovengrens van het totale
temperatuurinterval waarover wordt gerekend
ondergrens van het totale
temperatuurinterval waarover wordt gerekend
aantal intervallen waarin het totale
temperatuurinterval is opgedeeld
indien aangevinkt wordt het eerste en laatste
temperatuurinterval uitgebreid naar
respectievelijk +/- oneindig
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Gebruik iteratieve
cutoff

boolean

Gebruik
stationsmodel

boolean

indien aangevinkt worden gebruikers
afgeschakeld als leveringdruk lager is dan
Pminmin van het deelnet. De drukverdeling in
het deelnet wordt daarna herberekend.
indien niet aangevinkt wordt gerekend met
een constante faalkans van een station;
indien aangevinkt wordt de faalkans
berekend op basis van de faalkansen van de
stationscomponent en het inspectieregime

7.5.1 Invoergegevens CML klimaat
Het klimaat wordt gedefinieerd aan de hand van een aantal parameters die de
fluctuatie van de etmaaltemperatuur door het jaar heen berekenen. De gegevens zijn
bereikbaar via het tabblad Klimaat voor het default klimaat. Voor een deelnet kan een
specifiek klimaat worden gedefinieerd in het definitiescherm op het tabblad CML Klimaat (zie onderstaande figuur).

De betekenis van de parameters staat toegelicht in onderstaande tabel.
Item
Id
Tampl

Type
string
float

Tavg
Trms

float
float

Damp

timespan

Drms

timespan

Tdig

float

Betekenis
identificatie van het gedefinieerde klimaat
seizoensfluctuatie van de etmaaltemperatuur (toptop). Gebruik voor Nederland 7,6 ° K
jaargemiddelde temperatuur (Nederland 10,2 °C).
dag tot dag variatie in etmaaltemperatuur. Gebruik
voor Nederland 4° K
tijdstip van maximum gemiddelde
etmaaltemperatuur (op noordelijk halfrond
ongeveer op dag 210 van het jaar)
tijdschaal van de dag tot dag variatie in
etmaaltemperatuur (Nederland: 3 dagen)
etmaaltemperatuur waaronder geen leidingfalen
zal optreden (onder deze temperatuur wordt niet
meer gegraven).

7.5.2 Invoergegevens CML leidingen
De bepaling van de CMLs t.g.v. het falen van leidingen is gebaseerd op een drietal
parameters per leiding per type deelnet.
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Welke set globale parameters gebruikt worden is afhankelijk van de nominale druk in
het deelnet. De lage druk parameters worden gebruikt tot en met 500 mbar, de hoge
druk parameters worden gebruikt boven de 500 mbar. De parameters zijn
weergegeven in de onderstaande tabel.
Item
Hogedruk /
lagedruk
Uitvaltijd
Faalkans

Type
-

Lekgrootte

float

Min Diameter

float

Min Lengte

float

Max Interval

float

timespan
float
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Betekenis
Hogedruk: MOP > 500 mbar
Lagedruk: MOP ≤ 500 mbar
tijdsduur van onderbreking, als de leiding faalt
kans op falen van de leiding per tijdseenheid, per
lengte-eenheid
weerstandsfactor van het lek (gebaseerd op de
leidingbinnendiameter)
Uitsluitend leidingen met een diameter > min.
diameter worden berekend. Een hogere waarde
verkort de rekentijd (minder leidingen worden
berekend). Maar let op: de cumulatieve berekende
CML van het net is dan niet meer correct.
Uitsluitend leidingen met een lengte > min. lengte
worden berekend. Een hogere waarde verkort de
rekentijd (minder leidingen worden berekend).
Maar let op: de cumulatieve berekende CML van
het net is dan niet meer correct.
Maximale interval tussen lekken. Als een leiding
langer dan dit interval is dan worden naar rato op
meer posities lekken gesimuleerd. Lagere waarden
vergroten de rekentijd en de nauwkeurigheid.
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De parameters kunnen op drie niveaus worden opgegeven:
- per afzonderlijke leiding. In het detailscherm van de leiding, tabblad CML.
- per materiaal/diameter. In het detailscherm van het materiaal, tabblad CML.
- globaal, als default parameters. Tabblad Leidingen van het CML-venster.
Deze gegevens zijn optioneel per leiding en per materiaal. Als ze bij een leiding
ontbreken, worden de materiaalgegevens gebruikt. Als ze ook bij het materiaal
ontbreken worden de globale default parameters gebruikt.

Met de knop Koppel worden de standaard CML parameters aan het materiaal of de
leiding gekoppeld en kunnen specifiekgemaakt worden voor het materiaal of de
leiding. De knop verandert dan in Verwijder. Door op de knop Verwijder te klikken
worden de specifieke CML gegevens verwijderd en worden de algemene CML
gegevens gebruikt bij een berekening.

7.5.3 Invoergegevens CML stations
De bepaling van de CMLs ten gevolge van het falen van stations is gebaseerd op
aantal parameters per station.
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De parameters zijn weergegeven in de onderstaande tabel.
Indien bij de CML-berekening de optie ‘Gebruik Stationsmodel’ niet is aangevinkt zijn
alleen de parameters ‘Faalkans’ en ‘Uitvaltijd’ van belang.
Item
Uitvaltijd
Faalkans

Type
timespan
float

(Componenten)
Aanwezig
(Componenten)
Faal Open
(Component)
Faal Gesloten
(Inspecties)
Functioneel

boolean

(Inspecties)
Start
(Inspecties)
Interval

integer

float
float
boolean

integer
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Betekenis
tijdsduur van onderbreking, als het station faalt
kans op falen van het station per tijdseenheid.
(alleen van toepassing als optie ‘Gebruik
Stationmodel’niet is aangevinkt)
indien aangevinkt, is de betreffende component
opgesteld in de gasstraten van het station
kans op open falen van de component per
tijdseenheid
kans op dichtfalen van de component per
tijdseenheid
indien niet aangevinkt betreft het een visuele
inspectie.
indien aangevinkt betreft het een functionele
inspectie (open falen van componenten wordt ook
gedetecteerd als het geen invloed heeft op de
gasvoerendheid van de gasstraat)
weeknummer van de eerste (repeterende)
inspectie
interval tussen de inspectie van eenzelfde reeks (in
0 betreft het een eenmalige inspectie in week
‘Start’)
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De parameters kunnen op twee niveaus worden opgegeven:
• per afzonderlijk station. In het detailscherm van het station, het tabblad CML.
• globaal, als default parameters. In het tabblad Stations van het CML-venster.

Indien geen specifieke gegevens aan het station zijn gekoppeld, is de knop Koppel
zichtbaar. Door op de knop Koppel te drukken worden de standaard gegevens
toegepast en kunnen voor het betreffende station gewijzigd worden. De knop Koppel
verandert in de knop Verwijder. Door hierop te klikken worden de specifieke
gegevens ontkoppeld en worden de globale parameters gebruikt bij de berekening

7.6 Green+
Met de Green+ berekening kunnen analyses gemaakt worden met invoeders van
bijvoorbeeld groen gas. Bij invoeding gaat het vaak juist om de momenten waarin het
verbruik heel laag is. Green + rekent daarom met profielen zodat elk moment van de
dag het verbruik kan worden berekend. Green+ houdt daarbij rekening met de
buffering in het net. Buffering treedt op indien gedurende een bepaalde tijd het
verbruik lager is dan de invoeding en de netdruk oploopt tot een bepaald maximaal
niveau.
Het rekenscherm van Green+ ziet er als volgt uit.
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Tabblad
Tabblad
rekeninstellingen resultaten

Tabblad
Rapportage

Tabblad Tabel

Type
berekening

Instellingen
berekening

Uit te rekenen
tijdsperiode

De Green+ module kent drie berekeningsvarianten:
1. Basisberekening
Voor de aangegeven periode wordt aan de hand van de profielen elk uur
doorgerekend. Per uur wordt de omvang van de buffer in het net berekend.
Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de buffer in het vorige
uur en de snelheid waarmee deze geleegd en gevuld wordt door de
gebruikers, invoeders, stations en compressors.
De omvang van de buffer is de hoeveelheid gas die op dat uur aanwezig is
bovenop de minimum hoeveelheid die aanwezig moet zijn om, met de
heersende drukgradiënten, de netdruk overal boven de minimum netdruk.te
houden (Buffer in m n 3). Met andere woorden: als de buffer > 0, dan is er
overal voldoende druk, als de buffer < 0. dan is ergens onvoldoende druk.
2. Debietsprong
Hiermee kan de tijd worden berekend totdat de druk te laag of te hoog wordt
als gevolg van een plotselinge verandering in de levering van een invoeder.
3. Temperatuurgrenzen
Green + berekent de minimum en maximum temperatuur waarbij de netdruk
binnen de minimum en maximum druk blijft.
Alle drie de berekeningen kunnen uitgevoerd worden met een gedefinieerde storing.

7.6.1 Tonen resultaten Green+ berekening
Er zijn drie tabbladen om de resultaten te bekijken:
• Tabblad Resultaten
Op het tabblad Resultaten kunt u de resultaten van de berekening bekijken.
In de tabel staan per doorgerekend uur het resultaat (dit verschilt per
berekeningstype). Het resultaat wordt ook in een grafiek weergegeven.
U kunt in de tabel of de grafiek een tijdstip selecteren. In de netweergave
worden de op dat tijdstip geldende resultaten getoond. Selecteert
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bijvoorbeeld het tijdstip 12.00 uur en in de netweergave toont u de druk op de
leidingen, dan ziet u de drukverdeling zoals dit geldt om 12.00 uur.
Tabblad rapport
Op het tabblad rapport ziet u de resultaten in tekstvorm. Deze kunt u
kopiëren naar uw eigen rapport.
Tabblad tabel
Op het tabblad tabel kunt u zelf een resultaten tabel samenstellen. Dit kan
door via de knoppen of door te slepen met Ctrl ingedrukt. Met Ctrl+c en
Ctrl+v kunt u de tabel kopiëren naar bijvoorbeeld Excel.

•
•

7.6.2 Tonen en aanpassen van profielen t.b.v. Green+
Profielen worden per deelnet gedefinieerd.
LET OP: deze paragraaf behandelt de profielen zoals die gebruikt worden voor
Green+. Voor de profielberekening wordt een andere methodiek gebruikt, zie §7.4.
Voor een meer uitgebreide beschrijving, zie ook §9.6.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities.
• Klik op Profielen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Klik op

•

Klik op
voor het verwijderen van een bestaand profiel.
Alleen mogelijk als het geen van de profielverbruikers in gebruik is.
De naam van het profiel is te veranderen door de tekst aan te klikken.
LET OP: voor Green+ worden dagprofielen gebruikt. Deze zijn niet
gekoppeld aan een datum. Het vinkje onder ‘Dagprofielen’ is aangevinkt.

•
•

voor het toevoegen van een nieuw profiel

De twee overige getoonde profielparameters (“Factor” en “inverseFactor”) kunnen
niet door de gebruiker worden aangepast. Zij hebben de volgende betekenis.
Item
Factor

Type
double

inverseFactor

double
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Betekenis
factor gebruikt voor de standaard
capaciteitsberekening om het
standaardjaarverbruik om te rekenen naar het
piekverbruik (de factor is (1.4 m3/hr)/ (2000 m3/yr)
factor gebruikt voor het omrekenen van het
piekverbruik naar standaardjaarverbruik bij de
profielberekening (als bij de profielverbruiker het
standaardjaarverbruik nul (0) is). Deze factor wordt
automatisch berekend en is zodanig dat het
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grootste verbruik bij -12oC in de aanwezige
profielwaarden correspondeert met het opgegeven
profielverbruik.
De eenheid is (m3n/yr)/(m3n/h)

7.6.3 Tonen en aanpassen van profielgegevens Green+
Hieronder wordt beschreven hoe u de detailgegevens van het profiel kunt inzien en
hoe deze zijn aan te passen.
LET OP: deze paragraaf behandelt de profielen zoals die gebruikt worden voor
Green+. Voor de profielberekening wordt een andere methodiek gebruikt, zie §7.4.
Voor een meer uitgebreide beschrijving, zie ook §9.6.
Green+ kent twee typen profielen: debietprofielen en drukprofielen. De systematiek is
hetzelfde, het enige verschil is dat de factoren respectievelijk met debieten of met
drukken worden vermenigvuldigd. De systematiek wordt hieronder uitgelegd aan de
hand van de debietprofielen.
Werkwijze:
• Voer de handelingen uit zoals beschreven in de vorige paragraaf.
• Klik op één van de regels in het venster “Profielen”.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Op het tabblad Profiel wordt het profiel samengesteld. Aan de linkerzijde
staan de geselecteerde dagdefinities waaruit het profiel bestaat. Aan de
rechterkant staan de beschikbare dagdefinities. Het profiel kan gewijzigd
worden door dagdefinities van de rechterkant naar de linkerkant te slepen
met de muis.
Indien een nieuw profiel wordt gemaakt, dan zijn er nog geen dagdefinities
beschikbaar en wordt automatisch het 2e tabblad Dagdefinitie geopend, zie
volgende punt.
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•

Op het tabblad Dagdefinitie worden de dagdefinities gedefinieerd.

Aan de linkerkant staat kan de dagdefinitie worden geselecteerd of nieuw
toegevoegd. In het midden (grafiek) en de rechterkant (tabel) staan de
uurlijkse waarden voor de verbruiksfactoren. Zie hieronder voor verdere
uitleg.
Het verbruik van een profielverbruiker wordt bepaald door het ingestelde standaard
jaarverbruik dan wel het ingestelde piekverbruik. Er geldt:
verbruik = standaard jaarverbruik / inverse factor
verbruik = piekverbruik

Standaard jaarverbruik ≠ 0
Standaard jaarverbruik = 0

Op basis van dit ingestelde verbruik en de geldende dagdefinitie wordt het verbruik Q
op een gegeven tijdstip berekend met de volgende formule:
Q = Sfmax * verbruik
Q = Sfbase * verbruik
Q = (Sfmax-Sfbase) / (tmax – tmin) * (T-tmin) * verbruik
waarbij:
Q
T
Sfmax
Sfbase
tmin
tmax

T ≤ tmin
T ≥ tmax
tmin < T < tmax

het berekende verbruik
de etmaaltemperatuur
Factor voor het verbruik bij etmaaltemperatuur T ≤ tmin.
Factor voor het verbruik bij etmaaltemperatuur T ≥ tmax.
Etmaaltemperatuur waarbij en waaronder Sfbase geldt.
Etmaaltemperatuur waarbij en waarboven Sfmax geldt.

7.7 Station ontwerp (bèta versie)
Met de module station ontwerp kunnen de optimale stations groottes voor een net
worden bepaald. Er kan worden geoptimaliseerd op minimale grootte of minimale
prijs. Als input worden de prijzen en capaciteiten van standaard stations opgegeven.
Vervolgens wordt de optimale stationsgrootte voor elke stationslocatie berekend.
Werkwijze:
• Kies het menu Berekening - Station ontwerp.
Het volgende venster wordt geopend:
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•
•
•
•
•

Kies de ontwerptemperatuur (standaard is dit de ontwerptemperatuur van
het net)
Pas eventueel de lijst met stationssoorten aan de bij u gebruikte
stationsontwerpen en prijzen. Het ‘Null’ ontwerp moet onderdeel zijn van
de lijst: IRENE Pro kiest dit ‘type’ station als er geen station nodig is.
Selecteer welke stations ontworpen mogen worden.
Druk op Calculate.
In de lijst wordt voor elk station de voorgestelde grootte en de te leveren
capaciteit getoond.

LET OP: Indien er geen oplossing mogelijk is, omdat het net te veel drukverlies
heeft, worden alle stations op maximale grootte gezet en ziet u onderin de
statusbalk de melding dat er geen oplossing mogelijk is.
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8 Analyse
Met behulp van Analyse kan een netcontrole worden uitgevoerd en het daarbij
behorende Log worden bekeken. Tevens is het mogelijk om via Analyse
rekenresultaten te verwijderen. U ziet hier de drie onderdelen.

8.1 Verwijderen resultaten
Met Verwijder Resultaten worden de resultaten niet langer weergeven (De resultaten
blijven beschikbaar, het gaat uitsluitend om de weergave).
Werkwijze:
• Kies het menu Analyse.
• Klik op Verwijder Resultaten.
De resultaten worden niet langer weergegeven.

8.2 Netcontrole
De functie Netcontrole controleert het net op fouten en situaties die mogelijk op
foutieve gegevens duiden. Er is keuze uit twee type controles:
• Basis
Voert een basiscontrole uit. Hierbij wordt gekeken naar:
o vreemde waarden in de definities.
o aansluiten van verbruikers, afsluiters en stations op leidingen.
o Meerdere objecten op dezelfde plek.
• Uitgebreid
Voert een basis controle uit en daarnaast nog controle op kruisende en
rakende leidingen die niet zijn verbonden.
LET OP: Een uitgebreide controle kan bij grote netten veel tijd vergen.
Na aanroep van de functie krijgt de gebruiker een melding of alles goed is of een
melding dat er iets niet in orde is:
Werkwijze:
• Kies het menu Analyse - Netcontrole
Het volgende venster wordt geopend:

•

De basiscontrole is al uitgevoerd bij het openen van het bestand. Wilt u deze
opnieuw uitvoeren of een volledige controle doen, maak dan een keuze voor
Basis of Volledig en klik op Controleren.
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•

Kies welk type meldingen u wilt zien. U kunt kiezen uit:
o Fouten
Dit zijn fouten die veroorzaken een deel niet doorgerekend kan worden.
Een voorbeeld is een leiding waarvan de uiteinden op dezelfde positie
liggen (binnen de opgegeven tolerantie), waardoor een ringleiding
ontstaat.
o Waarschuwingen
Dit zijn situaties die niet altijd fout zijn, maar mogelijk een onbepaalde of
onbedoelde situatie opleveren. Een voorbeeld is een dicht staande
afsluiter en een verbruiker die op precies dezelfde locatie staan: het is niet
duidelijke aan welke kant van de afsluiter de verbruiker zit.
o Opmerkingen

•

Dubbelklik op een melding om de locatie in de tekening op te zoeken (alleen
mogelijk voor fouten die betrekking hebben op objecten: locatie bevat een
coördinaat).

8.3 Bekijk Log
In het log bestand worden meldingen gelogd die tijdens een berekening zich
voordoen. U kunt deze openen via het menu Analyse – Bekijk Log.
Werkwijze:
• Kies het menu Analyse - Bekijk log
Notepad opent en laat de inhoud van het logbestand zien:

LET OP: dit is niet IRENE Pro, maar de standaard applicatie van Windows om
tekstbestanden te openen.
Alternatieve Werkwijze:
• Klik onderin op de statusbalk waar de meldingen van de berekening staan:
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•

Het scherm met zowel de log van de berekening als alle waarschuwingen wordt
geopend:

•

De objecten waarop de meldingen betrekking hebben, kunnen worden gelokaliseerd
door op de melding te dubbelklikken (de locatie kolom bevat een geldig coördinaat).

8.4 Finance (bèta versie)
Met de module Finance kunt u een kostenschatting maken voor (een deel van) het
net. Dit is op dit moment nog een bèta versie om uit te proberen.
Werkwijze:
• Doe eerst minimaal een keer een capaciteitsberekening. Dit is nodig om de
knopen te genereren.
• Kies het menu Analyse – Finance.
• Het volgende scherm opent:

•
•

•

•
•

Kies linksboven welk deelnet u wilt berekenen.
Kies bij Selectie welk deel van het net u wilt doorrekenen:
o Alle leidingen: het hele netwerk wordt geanalyseerd.
o Alleen in ontwerp: leidingen met status ‘in ontwerp’ worden geanalyseerd.
o Alleen geselecteerd: leidingen die binnen het selectiegebied vallen (zie
§6.2.2)
Klik op Initialiseer om een lijst met standaard materialen, verbindingen en
sleuftypen te genereren. (U kunt ook op Genereer drukken. Dan worden lijsten
gemaakt van alle in het net voorkomende leidingen en verbindingen. Let op: dit
kan lang duren!)
Druk op Bijwerken om het net door te rekenen.
Nadat de kosten zijn berekend kunt u op het tabblad Knoop Ontwerp zien voor
welke verbindingen geen standaard oplossingen beschikbaar waren en dus niet
berekend zijn.
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9 Definities
Met het menuonderdeel Definities is het mogelijk de in het net aanwezige definities
te bekijken en eventueel aan te passen.

De definities staan in lijsten die u kunt oproepen via het menu Definities. Hierin vindt
u de volgende definities:
Deelnetten
Naam van het deelnet en instellingen, zoals de
minimum en maximum druk.
Materialen
Materiaal – diameter definities die u kunt gebruiken
voor de leidingen.
Regelaars
Regelaardefinities kunt u gebruiken in stations.
Leidingverbruik
Verbruiksdefinities die u kunt gebruiken bij het
toevoegen van verbruik op een leiding.
Verbruik
Definities die kunnen worden gebruikt voor het
plaatsen van verbruikers.
Gas
De definitie van het gas in het deelnet.
Profielen Verbruiks- en leveringsprofielen voor de
Debietprofielen
profielverbruikers en profielinvoeders.
Profielen Drukprofielen voor de stations en profielinvoeders.
Drukprofielen
Jaartemperaturen
Temperatuurlijst voor de profielberekening.
Storingssituaties
Definities van storingssituaties waarbij een of
(alleen beschikbaar
meerdere stations, verbruikers, invoeders of
met Green+ licentie)
compressoren uitvallen of maximale druk leveren.
Markeringen
Hier kunt u selecties definiëren die in de tekening met
een bepaalde kleur gemarkeerd moeten worden.
Door een van deze opties te selecteren opent u een lijstweergave. Hierin worden alle
bestaande definities getoond. Deze kunt u wijzigen of nieuw toevoegen. Met een
dubbelklik opent u het detailscherm van een definitie en kunt u de definitie bewerken.
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Definitie toevoegen
navigatie

Geselecteerde
definities verwijderen

Aantal decimalen
instellen

Lijst:
- Klik voor selecteren
- Dubbelklik voor bewerken.

U kunt de definities ook kopiëren naar bijvoorbeeld Excel. Selecteer de definities en
gebruik Ctrl+c om de selectie te kopiëren.

9.1 Definitie deelnet
De definitie van het deelnet definieert de karakteristieken van het deelnet.
Werkwijze deelnet toevoegen/wijzigen:
• Kies het menu Definities
• Klik op Deelnetten

•

Het volgende venster wordt geopend:

•

Klik op
om een nieuw deelnet toe te voegen, dubbelklik een bestaand
deelnet om het te wijzigen.
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•

Het volgende venster wordt geopend:

•
•
•

Vul alle gegevens in:
Klik op Ok
Het deelnet wordt nu in de lijst weergegeven.

De volgende eigenschappen kunnen worden ingesteld:
Eigenschap
Betekenis
Netnaam
De naam die in IRENE wordt weergegeven bij het selecteren
van het actieve deelnet. Het is praktisch om in de naam ook
de nominale druk op te nemen.
Gebied
Deze informatie wordt verder binnen IRENE niet
weergegeven.
Nominale druk
De nominale druk (MOP). Bij het plaatsen van stations
gebruikt IRENE standaard deze druk als uitgangsdruk. Deze
druk is ook de bovengrens voor het in kleur weergeven van
de berekende druk.
Minimum druk
Druk is de standaard ondergrens voor het weergeven in
kleuren van de berekende druk. Daarnaast wordt deze als
default ondergrens gebruikt voor de dimensionerings-, CMLen de Green+ temperatuurgrenzen berekening.
Gas
Geselecteerd gas voor het deelnet (zie gasdefinities in §9.5)
Geselecteerd gas
Indien aangevinkt, wordt het geselecteerd gas bij alle
op alle deelnetten
aanwezige deelnetten toegepast. LET OP: De
toepassen
compressabiliteit is drukafhankelijk. Door dezelfde
gasdefinitie voor alle netten toe te passen, kan dit een
rekenfout opleveren indien de gemiddelde netdrukken
verschillen.
Zichtbaar
Net is alleen zichtbaar en te selecteren in de grafische
weergave indien deze optie is aangevinkt.
Kleur
Kleur waarmee het net wordt weergegeven, indien geen
resultaatpresentatie is gekozen.
Commentaar
Hier kunt u commentaar met betrekking tot het net kwijt.
CML
Gegevens ten behoeve van de CML berekening, zie §7.5.
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9.2 Definitie materiaal
Materialen worden per deelnet gedefinieerd.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities
• Klik op Materialen
• Het volgende venster wordt geopend:

•

Selecteer het deelnet waarvan u de materiaaldefinities wilt veranderen.

•
•

Klik op
om een nieuw materiaal toe te voegen, dubbelklik een
bestaande definitie om die te wijzigen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Vul alle gegevens in en klik op Ok.

9.3 Regelaars
Regelaars worden per deelnet gedefinieerd.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities
• Klik op Regelaars
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•

Het volgende venster wordt geopend:

•

Selecteer het deelnet waarvan u de regelaardefinities wilt veranderen.

•
•

Klik op
om een nieuwe definitie toe te voegen of dubbelklik een
bestaande definitie om die te wijzigen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Vul alle gegevens in en klik op Ok.

9.4 Verbruikdefinities
Verbruiksdefinities worden per deelnet gedefinieerd. Men kan verbruikers toevoegen
aan een leiding of aan een positie. In beide gevallen wordt er ook een
verbruiksdefinitie meegegeven. Het verschil is dat een leidingverbruikdefinitie een
debiet specificeert en terwijl een verbruiksdefinitie voor een positie een
gelijktijdigheidsfactor specificeert.

9.4.1 Leidingverbruik
Leidingverbruik wordt per deelnet gedefinieerd. Het verbruik Q per leidingverbruiker
wordt berekend volgens de onderstaande grafiek waarin het verbruik Q is uitgezet
tegen de buitentemperatuur T.
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Qmax

Qbase
Tmin

Tmax

In de gegevens van de leiding bevindt zich een lijst van aantallen verbruikers en de
verwijzing naar de bijbehorende leidingverbruikdefinitie.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities
• Klik op Leidingverbruik
• Het volgende venster wordt geopend:

•

Selecteer het deelnet.

•
•

Klik op
om een nieuwe definitie toe te voegen of dubbelklik een
bestaande definitie om die te wijzigen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Vul alle gegevens in en klik op Ok.
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9.4.2 Verbruik
Het verbruik op positie wordt op een soortgelijke wijze berekend als leiding verbruik,
maar de verbruikdefinitie gebeurt in termen van een gelijktijdigheidfactor (Sf). Zie
onderstaande figuur.

Sfmax

Sfbase
Tmin

Tmax

In de gegevens van de verbruiker bevindt zich het piekverbruik en de verwijzing naar
de bijbehorende verbruiksdefinitie.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities - Verbruik
• Het volgende venster wordt geopend:

•

Selecteer het deelnet waarvan u de verbruikdefinities wilt veranderen.

•
•

Klik op
om een nieuwe definitie toe te voegen of dubbelklik een
bestaande definitie om die te wijzigen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Vul alle gegevens in en klik op Ok.
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9.5 Gasdefinitie
Gasdefnities zijn globaal gedefinieerd. Per deelnet kan een gas worden ingesteld uit
de beschikbare definities. De reden hiervoor is dat de compressibiliteit van de
gasdefinitie afhankelijk is van de netdruk. Daarom wordt aangeraden om voor ieder
deelnet met een afwijkende druk, een aparte gasdefinitie te maken, om zodoende de
nauwkeurigheid te verhogen. Omdat de druk in het net varieert, wordt aangeraden
om de compressibiliteit te gebruiken die geldig is bij de gemiddelde druk die in het net
heerst.
Er wordt ook een standaard gas gedefinieerd, zie het instellingen menu. Deze wordt
toegepast als de gasdefinitie in een deelnet ontbreekt of voor de standaard
instellingen als een nieuwe gasdefinitie wordt toegevoegd.
LET OP: De referentietemperatuur en referentie druk moeten worden ingesteld via de
standaard gasdefinitie in het Instellingen menu.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities - Gas
• Het volgende venster wordt geopend:

•
•

Klik op
om een nieuwe definitie toe te voegen of dubbelklik een
bestaande definitie om die te wijzigen.
Het volgende venster wordt geopend:

•

Vul alle gegevens in en klik op Ok.
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Beschrijving van de in te stellen eigenschappen:
Eigenschap
Betekenis
Naam
Identificatie van het gas.
Dichtheid
Absolute dichtheid van het gas bij referentiedruk en
referentietemperatuur.
Druk
De referentiedruk waarbij de dichtheid van het gas is
gedefinieerd. Normaal is dit 1.01325 bar(a). Het kan hier niet
worden aangepast. Verander dit eerst in het instellingen menu
voor het standaard gas. Druk op de knop Normaalcondities
de instellingen van het standaard gas toe te passen.
Druk
De referentietemperatuur waarbij de dichtheid van het gas is
gedefinieerd. Normaal is dit 273,15 K(= 0 °C). Het kan hier niet
worden aangepast. Verander dit eerst in het instellingen menu
voor het standaard gas. Druk op de knop Normaalcondities
de instellingen van het standaard gas toe te passen.
Normaalcondities Past de instellingen voor referentiedruk en referentietemperatuur van het Default Gas (instellingen menu) toe.
Dynamische
Dynamische viscositeit van het gas.
viscositeit
Relatieve
Compressibiliteit van het gas bij de gemiddelde druk in het net.
compressibiliteit
De compressibiliteit van een gas is drukafhankelijk en per gas
is de drukafhankelijkheid verschillend. Voor Groninger aardgas
kan deze afhankelijkheid bij lage drukken (tot 20 bar) lineair
benaderd worden. Hiervoor kan de volgende formule gebruikt
worden: compressibiliteit = 1-0.0021*gemiddelde druk
Cp
Warmtecapaciteit bij constante druk (alleen voor Green Plus
rekenmodule)
K
Verhouding tussen warmtecapaciteit bij constante druk en
constant volume (alleen voor Green Plus rekenmodule).
Calorische
De calorische onderwaarde van het gas. Deze wordt gebruikt
onderwaarde
om het verbruik om te rekenen, indien van gas wordt
gewisseld.

9.6 Profieldefinities
9.6.1 Debietprofielen en drukprofielen
Voor Profielberekeningen en Green+ berekening kunt u rekenen met profielen. Een
profiel geeft per uur van de dag een factor.
Voor profielberekeningen wordt een andere methodiek gebruikt dan voor Green+
berekening. De methodiek voor de profielberekening staat uitgelegd in §7.4.3. Hier
zal alleen de methodiek voor profielen t.b.v. de Green+ berekening worden
behandeld. Deze is wel om te zetten naar een profiel t.b.v. de profielberekening, zie
laatste punt van de beschreven werkwijze in deze paragraaf.
Er zijn twee typen profielen: debietprofielen en drukprofielen. Beide profielen werken
het zelfde. Het verschil is dat debietprofielen voor het berekenen van het debiet en
drukprofielen voor het berekenen van de druk op een bepaald tijdstip worden
gebruikt. Maar beiden gebruiken daarvoor en factor. Hieronder volgt een uitleg aan
de hand van een debietprofiel, maar de methodiek is hetzelfde voor een drukprofiel.
Werkwijze:
• Kies menu Definities – Profielen -Debietprofielen
•
•
•

Klik op de knop
Voer bij Naam een naam in.
Dagprofielen is standaard aangevinkt (nodig voor Green+).
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•

Dubbelklik op het nieuw toegevoegde profiel
Het volgende scherm opent:

•

Als eerste moet u een of meerdere dagdefinities maken. Dit gaat als volgt:
- Klik op de knop Dag toevoegen en geef de dag een naam.
Een dagdefinitie met 24 uur wordt gegenereerd. Een dagdefinitie geeft
voor elk uur van de dag een waarde voor de factor Sfmax bij
ontwerptemperatuur Tmin, de factor Sfbase bij de stookgrens Tmax.
Deze parameters geven het verband aan tussen het verbruik en de
temperatuur, zoals in onderstaande grafiek is weergegeven:

Sfmax

Sfbase
Tmin

Tmax

-

U kunt een vaste verhouding instellen tussen Sfmax en Sfbase met
Factor. Met de knop toepassen wordt voor elk uur de waarde van Sfbase
berekend volgens: Sfbase = Sfmax * Factor.
- Als Koppel Sfmax en Sfbase is aangevinkt, dan wordt de Factor bij elke
aanpassing toegepast.
- U kunt de waarden voor Sfmax via de tabel of de grafiek aanpassing. In
de grafiek klikt u met de muisaanwijzer op de gewenste waarde.
- De waarden in de tabel kunnen worden gekopieerd en geplak
(bijvoorbeeld naar een ander profiel of naar Excel) met Ctrl+c en Ctrl+v.
Het resultaat kan er als volgt uit zien:
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Als u een of meerdere dagen hebt gedefinieerd, dan kunt u een profiel definiëren:
• Kies tabblad Profiel
In de rechter kolom ziet u de door u gedefinieerde dagprofielen. Door deze te
slepen naar de linker kolom stelt u een profiel samen. In de grafiek wordt het
samengesteld profiel weergegeven

-

•

Sleep dagdefinities van de rechter kolom naar de linker kolom om extra
dagen toe te voegen.
- Verwijder geselecteerde dagen in de linker kolom door op de toets delete
te drukken.
(Met de knop Zet om in uurlijks jaarprofiel kunt u het door u gedefinieerde profiel
omzetten in een een jaarprofiel. Dit heeft u alleen nodig voor de
profielberekening. Green+ rekent met dagprofielen.)

9.6.2 Kopiëren van profielen
Profielen kunnen gekopieerd worden binnen hetzelfde net of naar een ander net.
Werkwijze:
• Open het Profielen scherm
(afhankelijk van wat voor soort profiel: Definities – Profielen –Debietprofielen of
Definities – Profielen –Drukprofielen)
• Selecteer het te kopieren profiel
• Kopieer door de toetsencombinatie Ctrl+C in te drukken.
• Selecteer het net waar het profiel naar toe gekopieerd moet worden (mag ook
hetzelfde net zijn).
• Plak door de toetsencombinatie Ctrl+V in te drukken.

Kopiëren profiel naar ander profiel met Ctrl+Slepen
Profielen kunnen binnen een netwerk ook gekopieerd worden door deze met Ctrl te
slepen en boven een ander profiel los te laten.
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Werkwijze:
• Open het Profielen scherm
(afhankelijk van wat voor soort profiel: Definities – Profielen –Debietprofielen of
Definities – Profielen –Drukprofielen)
• Houdt Ctrl ingedrukt en selecteer en sleep met de linker muisknop ingedrukt, het
te kopieren profiel en drop het op het andere profiel.
• Bevestig dat u het profiel wilt kopieren.

9.6.3 Genereer Debietprofiel (Beta versie)
IRENE Pro kan op basis van gemeten uurlijkse waarden voor verbruik en
temperatuur een profiel voor een net of een verbruiker bepalen.
Werkwijze:
• Maak in Excel een tabel met uurlijks gemeten waarden voor debiet en
gemiddelde etmaaltemperatuur. De kolomvolgorde moet zijn: datum, debiet,
temperatuur
• Kies het menu Definities – Profielen – Genereer Debietprofiel
Het volgende venster opent:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef bij Profielnaam een naam voor de profieldefinitie.
Kopieer de Exceltabel en plak die in de tabel met Ctrl + v.
Ga naar tabblad Dagen
Definieer daar de namen van de dagprofielen en koppel deze aan de weekdagen.
Geef in de rechterkolom de datums van de feestdagen in de periode van de
metingen met daarbij het dagtype dat u daarvoor wilt gebruiken.
Ga terug naar tabblad Bereken
Klik op de knop Berekenen
Als de berekening klaar is, dan kunt op het tabblad Resultaat de berekende
waarden voor de door u gekozen dagprofielen bekijken.
Druk op de knop Kopieer naar alles (tabblad Bereken) om het profiel in alle
deelnetten toe te voegen of bij te werken (bestaande profielen met dezelfde naam
worden bijgewerkt). Het profiel bestaat uit zeven dagen (zondag t/m zaterdag).
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9.7 Jaartemperaturen
Ten behoeve van de profielberekening en de Green+ berekening kunt u
jaartemperaturen definiëren. Voor elke uur van het jaar wordt een verwachte
temperatuur ingegeven.
Werkwijze:
• Kies het menu Definities
• Klik op Jaartemperaturen
• Het volgende venster wordt geopend:

•

Selecteer het deelnet waarvan u de jaartemperaturen wilt veranderen.

•
•

Klik op
om een nieuwe definitie toe te voegen of dubbelklik een bestaande
definitie om die te wijzigen.
Het volgende venster wordt geopend:

•
•

Voeg uren toe of plak die vanuit een tabel uit Excel
Sluit het scherm

9.8 Storingssituaties
Ten behoeve van de Green+ berekening kunt u storingssituaties definiëren. Een
storingssituatie bestaat uit een of meerdere storingen. Er worden vier typen storingen
onderscheiden:
1. Uitval van een station/compressor
Station of compressor functioneert niet.
2. Uitval invoeder/verbruiker
Een invoeder levert niet meer of een verbruiker stopt met de afname van gas.
3. Drukprofiel stations negeren
U kunt voor een station een drukprofiel gebruiken dat aangeeft of een station
op bepaalde tijdstippen met een andere druk invoedt. Het uitvallen van deze
regeling kan als storing worden gezien.
4. Drukprofiel invoeder negeren
U kunt voor een invoeder een drukprofiel gebruiken dat aangeeft of een
invoeder op bepaalde tijdstippen met een andere druk invoedt. Het uitvallen
van deze regeling kan als storing worden gezien.
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Werkwijze:
• Kies menu Definities – Storingssituaties
• Het volgende scherm opent:
Lijst met
gedefinieerde
storingssituaties

•
•
•

Lijsten met
verschillende
typen storingen
die gelijktijdig bij
de
storingssituatie
optreden.

Selecteer in de linker kolom een leeg veld
(of een bestaande storingssituatie om die te bewerken)
Dubbelklik het veld en vul een herkenbare naam in.
Voeg objecten toe aan de storingslijst:
- Met de knoppen Alles toevoegen
- Door met Ctrl toets ingedrukt een object uit de tekening naar de lijst te
slepen.
- U kunt een object weer uit de lijst verwijderen door het in de lijst te
selecteren en op delete te drukken.

9.9 Markeringen
Hiermee kunt u een selectiecriterium definiëren met een markeringskleur. Deze
definities worden in uw persoonlijk profiel opgeslagen, en kunnen daarom bij elk
bestand dat u opent, worden gebruikt. Door het toepassen van het selectiecriterium
worden alle objecten die voldoen, gemarkeerd met de ingestelde markeringskleur.
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Werkwijze markeringdefinitie toepassen:
• Kies menu Definities – Markeringen
• Het volgende scherm opent:

ingestelde
Beschikbare eigenschappen
markeringskleur van het object

Lijst met
gedefinieerde
selecties
Markering
instellen als
favoriet
bewerken van de
geselecteerde
definitie

Selecteer op welk net de markering(en)
moet(en) worden toegepast.

•
•
•
•
•

Pas geselecteerde
markering toe

Pas alle favoriete
markeringen toe

Selecteer de selectiedefinitie die u wilt toepassen door vooraan de rij te klikken.
Verander de markeringskleur, door op de ingestelde kleur te klikken.
Selecteer het deelnet waarop u de markeringen wilt toepassen.
Klik op markeer.
(De knop met het sterretje past alle favoriete markeringen toe).

Alle objecten die voldoen aan de criteria, worden gemarkeerd met de geselecteerde kleur.
U kunt zelf nieuwe definities toevoegen of bestaande definities aanpassen. Deze
worden bewaard in uw persoonlijk profiel en zijn daarom toepasbaar in elk net dat u
opent.
Werkwijze markeringdefinitie aanpassen of toevoegen:
Object waarvoor ingestelde
• Kies menu Definities – Markeringen
markering geldt markeringskleur
• Het volgende scherm opent:
Lijst met
gedefinieerde
selecties

Bewerk de
selectiecriteria
hier

•
•
•
•

slepen

Selecteer de definitie of de onderste rij (met een * vooraan) om een nieuwe
definitie toe te voegen.
Selecteer vooraan in de rij welk type object u wilt selecteren.
In het tekstvak kunt u de criteria aangeven die per eigenschap moet gelden. De
beschikbare eigenschappen staan in de lijst links onderaan. Deze kunnen met de
muis naar het tekstvak worden gesleept. Voor meer informatie, zie bijlage II.
Door op de cel met de kleur te klikken kunt u een markeringskleur kiezen.
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10 Instellingen
Via het instellingen menu kunnen gebruikersinstellingen worden gewijzigd. Deze
wijzigingen blijven bewaart bij het afsluiten van IRENE Pro.
Met het menu Instellingen word het volgende scherm geopend:

Het betreft de volgende typen instellingen:
Tabblad
Weergave
Labels
Eenheden
Folders
Berekening
Standaard gas

Standaard profiel
Taal
Kaarten

Inhoud/functie
instellen van de grafische presentatie van het net
bepaal bij welke netobjecten labels worden geplaatst
Instellen van de eenheden voor de invoergegevens en
rekenresultaten
instellen van de mappen waar bepaalde gegevens staan
standaard instellingen voor de capaciteitsberekening.
instellingen voor standaard gas. Deze wordt bij
berekeningen gebruikt, indien een net geen eigen
gasgegevens bevat. Hier worden de normaal condities
(referentiedruk en -temperatuur) ingesteld.
verbruiksdefinitie die standaard wordt gebruikt voor
profielverbruikers bij de standaard capaciteitsberekening
instellen van de taal.
Instellingen voor achtergrondkaarten (zoals vaste kaarten
of kaarten van internetproviders als Google Maps.
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API Keys

Hier kan de API key voor OpenWeather en Google worden
ingevuld. De API key voor OpenWeather is op te vragen bij
https://home.openweathermap.org

LET OP: Het betreft hier gebruikersinstellingen. Andere gebruikers kunnen hun eigen
keuzes maken zonder dat dit elkaar beïnvloedt.
LET OP: Indien zogenaamde bedrijfsinstellingen worden gebruikt, dan kunnen
sommige instellingen niet of alleen maar tijdelijk door de gebruiker worden veranderd.
De tijdelijke instellingen worden weer teruggezet naar de bedrijfsinstellingen bij het
opnieuw opstarten van IRENE Pro.
De verschillende tabbladen zullen hieronder achtereenvolgens behandeld worden.

10.1

Weergave
Op het tabblad weergave zijn de volgende gebruikersinstellingen te vinden.

Eigenschap
Achtergrondkleur
Grootte

Kleur (middelste kolom)

Betekenis
Hiermee wordt de kleur van de achtergrond ingesteld.
Hiermee kan worden ingesteld met welke grootte
objecten worden weergegeven.
LET OP: Soms is dit in meters en soms in pixels. De
objecten die in pixels worden opgegeven schalen niet
mee bij in en uitzoomen.
De middelste kolom geeft de kleur (en de vorm) weer
van het object. Wordt hierop geklikt, dan opent een
kleurenkiezer en kan een andere kleur worden
ingesteld (met uitzondering van leidingen: die kleur
wordt bepaald door de net definitie).
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Lijndikte
Zichtbaarheid

10.2

Sommige objecten kennen twee varianten. Bijvoorbeeld
de afsluiter: de 1e variant wordt gebruikt voor geopende
afsluiters, de 2e variant voor dichte afsluiters.
De lijndikte waarmee de objecten worden getekend.
Dit geeft de zichtbaarheid van de niet actieve netten
aan: 0% is onzichtbaar en 100% is even zichtbaar als
het actieve net.

Labels
Hier zijn dezelfde keuze-opties als bij het menu Identificatie beschikbaar. Het verschil
is dat deze wijzigingen bewaard worden. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Eigenschap
Leidingen
Stations
Afsluiters
Verbruikers
Profielverbruikers

Betekenis
Indien aangevinkt, wordt de ID van de leiding bij de
leiding weergegeven.
Indien aangevinkt, wordt de ID van stations en
compressors weergegeven.
Indien aangevinkt, wordt de ID van de afsluiter bij de
afsluiter weergegeven.
Indien aangevinkt, wordt de ID van verbruikers en
invoeders bij weergegeven.
Indien aangevinkt, wordt de ID van profielverbruikers en
invoeders bij weergegeven.
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Hoogtemarkeringen
Werkplannen
Notities

10.3

Indien aangevinkt, wordt de ID van hoogtemarkeringen
bij de hoogtemarkeringen weergegeven.
Indien aangevinkt, wordt de naam van werkplannen bij
de werkplannen weergegeven.
Indien aangevinkt, wordt de korte tekst van notities bij
de notities weergegeven.

Eenheden
Hier kunnen de eenheden worden gekozen waarmee de verschillende grootheden
moeten worden weergegeven. De volgende gebruikersinstellingen zijn beschikbaar:

Eigenschap
Lengtes
Diameters
Snelheid
Debiet
Gebruik Energie
Druk

Betekenis
Eenheid voor afstanden en lengtes.
Eenheid voor diameters.
Eenheid voor de snelheid waarmee het gas stroomt
(altijd onder bedrijfscondities).
Eenheid voor debiet (altijd teruggerekend naar
normaalcondities).
Indien aangevinkt, wordt in plaats van een debiet, de
energie per tijdseenheid weergegeven.
Eenheid voor de weergave van drukken (tijdelijk
aanpassingen via de werkbalk
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Temperatuur
Aantal decimalen

Eenheid voor de weergave van temperaturen.
Aantal decimalen waarmee standaard getallen worden
getoond (kan ook direct tijdelijk worden aangepast via
de knoppen

10.4

)

Folders
Op het tabblad kunnen de locaties van bepaalde bestanden en mappen worden
ingesteld:

Eigenschap
Handleiding
Logbestand
Kaarten online
Kaarten lokaal
Import
Licentie

Betekenis
Locatie van de handleiding (indien niet ingevuld, dan
wordt de handleiding uit de programmamap gebruikt)
Locatie waar het logbestand wordt opgeslagen.
Bij het gebruik van online achtergrondkaarten worden
hier de opgehaalde kaarten gecached.
Locatie voor achtergrondkaarten met een ESRI worldfile.
Standaard locatie voor irene-bestanden (wordt alleen
gebruikt bij openen van bestanden)
Locatie van het licentiebestand. Zonder licentiebestand
wordt IRENE Pro in demo-modus gestart.
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Bedrijfsinstellingen

10.5

Locatie voor het bedrijfsinstellingenbestand (wordt soms
gebruikt in plaats van gebruikersinstellingen).

Berekening
Op het tabblad worden standaard rekeninstellingen ingesteld (gelden alleen indien in
het irene bestand nog geen rekeninstellingen aanwezig zijn):

Eigenschap
Deelnet
Alle deelnetten
Doorgeven verbruik

Etmaaltemperatuur
Gastemperatuur
Nauwkeurigheid

Betekenis
Het geselecteerde deelnet (alleen werkzaam als Alle
deelnetten niet is aangevinkt).
Indien aangevinkt worden alle deelnetten doorgerekend,
te beginnen bij de netten met de laagste drukken.
Het berekende verbruik van een deelnet wordt
doorgegeven aan het deelnet dat het station voedt (als
Alle deelnetten niet is aangevinkt worden eventueel
bestaande, oude rekenresultaten gebruikt om het
verbruik van de lagere druk deelnetten te bepalen!).
Gemiddelde etmaaltemperatuur waarop het gas (warmte)
verbruik gebaseerd wordt.
De temperatuur van het gas in de leiding.
De nauwkeurigheid waarmee de drukken worden
berekend. De nauwkeurigheid wordt opgegeven als
percentage van het maximaal toegelaten drukverlies.
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Connectietolerantie

Geprojecteerde
leidingen
Hoogte
Referentiehoogte
Max. Afstand
profielverbr.
Begrenzen
(Stationopties)
Regelaars
(Stationopties)

10.6

Maximale afstand van eindpunten van leidingen tot de
daaraan te verbinden objecten (andere leidingen,
stations, afsluiters, verbruikers en hoogtemarkeringen),
die als hydraulisch verbonden worden beschouwd.
Indien aangevinkt worden de geprojecteerde leidingen in
de berekening meegenomen.
Indien aangevinkt wordt de berekening met
hoogtecorrectie uitgevoerd.
Referentie niveau voor de hoogte ten opzichte waarvan
de stijgwinst van het gas wordt bepaald.
Maximale afstand van profielverbruikers tot de leiding,
waarmee ze automatisch gekoppeld kunnen worden
(max. lengte van de aansluitleiding).
Indien aangevinkt, wordt de berekening uitgevoerd
rekening houdend met de parameters Max. capaciteit en
Min. capaciteit van de stations.
Indien aangevinkt, wordt de berekening uitgevoerd met
de regelkarakteristiek van de in de stations evt.
aanwezige regelaar (zie bijlage voor de details).

Standaard Gas
Op het tabblad wordt het standaard gas gedefinieerd. Dit wordt gebruikt voor de
default instellingen bij het definiëren van een nieuw gas. Hier kunnen de
referentiedruk en temperatuur voor de normaal condities worden ingesteld. Ten
behoeve van backwards compatibility wordt de calorische waarde gebruikt indien de
gasdefinitie geen calorische waarde bevat. De volgende instellingen zijn beschikbaar:
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Eigenschap
Naam
Dichtheid
Druk
Temperatuur
Dynamische viscositeit
Relatieve
compressibiliteit

Betekenis
Identificatie van het gas.
Absolute dichtheid van het gas bij referentiedruk en
referentietemperatuur.
Referentiedruk , normaal 1,01325 bar(a)
Referentietemperatuur, normaal 273,15 °K (= 0 °C).
Dynamische viscositeit van het gas.
Compressibiliteit van het gas bij de gemiddelde druk in
het net.
De compressibiliteit van een gas is drukafhankelijk en per gas
verschillend. Voor Groninger aardgas kan deze
afhankelijkheid bij lage drukken (tot 20 bar) lineair benaderd
worden. Hiervoor kan de volgende formule gebruikt worden:
Z = 1-0.0021*gemiddelde druk
Hierin is Z de compressibiliteit.

Cp
K

Warmtecapaciteit bij constante druk (alleen voor Green
Plus rekenmodule)
Verhouding tussen warmtecapaciteit bij constante druk
en constant volume (alleen voor Green Plus
rekenmodule).
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Calorische onderwaarde

De calorische onderwaarde van het gas. Deze wordt
gebruikt om het verbruik om te rekenen, indien in een
net van gas wordt gewisseld.
LET OP: Deze waarde wordt ook gebruikt indien een
bestand wordt geopend, waar de gasdefinities nog
geen calorische onderwaarde bevatten.

10.7

Standaard profiel
De standaard verbruikdefinitie wordt gebruikt voor profielverbruikers die zelf geen
verbruiksdefinitie bevatten, voor bij het uitvoeren berekeningen waarbij geen profielen
worden gebruikt (capaciteit, n-1, dimensioneren, CML). De volgende instellingen zijn
beschikbaar (zie ook §9.4.2) :

Eigenschap
Sfmax
Sfbase
tmin
tmax

Betekenis
Factor voor het verbruik bij etmaaltemperatuur T ≤ tmin.
Factor voor het deel van het verbruik dat bij
etmaaltemperatuur T ≥ tmax optreedt.
Etmaaltemperatuur waarbij en waaronder Sfbase geldt.
Etmaaltemperatuur waarbij en waarboven Sfmax geldt.
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10.8

Taal
Hier kan de taal worden ingesteld. Er kan worden gekozen uit Nederlands en Engels.

10.9

Kaarten
Instellingen voor het gebruik van achtergrondkaarten:

Eigenschap
Kaartenbron

Verbinding

Betekenis
Instellen van de bron voor achtergrondkaarten. Er zijn
twee opties:
• Lokale map: Kaarten staan in een map. Dit kan
met kaarten met het zogenaamde ESRIworldfile systeem. De locatie van de map
wordt ingesteld op het tabblad Folders, bij de
optie Kaarten lokaal.
• Internet: kaarten worden opgehaald van een
online service. LET OP: ook hiervoor met een
locatie worden ingesteld waar opgehaald
kaartmateriaal kan worden gecached, zie
tabblad Folders, de optie Kaarten online.
Van toepassing als kaartenbron op internet is gezet:
• Offline: alleen eerder gecachede bestanden
van de ingestelde provider worden gebruikt, er
worden geen nieuwe kaarten opgehaald. Dit
kan handig zijn als de internetverbinding traag
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Provider
Kaart CS

Bijwerken index kaarten

10.10

is. Het kan veroorzaken dat niet altijd een
achtergrondkaart kan worden weergegeven.
• Online: kaarten worden via de ingestelde
provider opgehaald.
Keuze uit diverse internetproviders voor kaartmateriaal.
Alleen van toepassing bij Internet als kaartenbron.
Coördinatensysteem dat wordt gebruikt voor de
weergave. LET OP: bij het gebruik van ESRI worldfile
kaarten moet het coördinatensysteem gelijk zijn.
Anders worden de kaarten niet (juist) weergegeven.
Alleen van toepassing bij Lokale map als kaartenbron.
Indien nieuw kaartmateriaal is toegevoegd, kan
hiermee de index worden bijgewerkt. Wordt dit niet
gedaan, dan wordt het nieuwe kaartmateriaal niet
getoond.

API Keys
Voor sommige internetdiensten is een API key nodig. Deze kan bij de provider
worden aangevraagd (een account is nodig):

Eigenschap
OpenWeather API Key

Betekenis
Nodig voor het automatisch ophalen van de huidige
etmaaltemperatuur voor de locatie van het geopende
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Google API Key

10.11

gebied (IRENE Pro Operations). Op te vragen bij
https://home.openweathermap.org
Nodig voor het zoeken op adres. Dit kan worden
verkregen via het Google Maps Platform
(https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=nl).

Bedrijfsinstellingen
Alle gebruikersinstellingen kunnen ook als bedrijfsinstellingen worden ingesteld. Dat
betekent dat de gebruiker niet of alleen tijdelijk kan afwijken van de bedrijfsinstelligen.
Hiervoor moet een bestand worden gemaakt met de bedrijfsinstellingen. Het bestand
moet op een server worden gezet waar alle gebruikers bij kunnen. De locatie kan
worden ingesteld op het tabblad Folders bij de optie Locatie bedrijfsinstellingen.
Het maken van bedrijfsinstellingen kan alleen door gebruikers met een zogenaamde
Admin licentie. Daarmee komt een extra menu optie beschikbaar: Beheerder Bedrijfsinstellingen. Daarmee opent het volgende scherm:

Alle instellingen die in dit hoofdstuk zijn behandeld, zijn ook hier in te stellen. Zie voor
een beschrijving van de diverse opties de voorgaande paragrafen.
Er is één extra optie: Alleen lezen. Indien aangevinkt, dan is de instelling niet te
wijzigen door de gebruiker. Indien niet aangevinkt, dan kan de gebruiker de optie
wijzigen, maar alleen tijdelijk. Zodra IRENE Pro wordt afgesloten en herstart, wordt
weer de bedrijfsinstelling toegepast.

Handleiding IRENE Pro 4.7
© Kiwa N.V.

- 120 -

11 Help
11.1 Handleiding
Als u via het menu Help op Handleiding klikt wordt de handleiding van deze applicatie
geopend. De handleiding wordt in PDF formaat meegeleverd bij de installatie. Er
wordt van uitgegaan dat de gebruiker op zijn werkplek een pakket heeft staan
(bijvoorbeeld Acrobat Reader) waarmee de handleiding bekeken kan worden.

11.1.1 About
De Aboutbox toont informatie over de versie van IRENE en uw licentiegegevens:
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I Functionaliteiten Irene Pro vensters
Onderstaand overzichten staat welke functionaliteit in de diverse schermen aanwezig
is. Hieronder eerst een uitleg van de verschillende kollomkoppen:
- Ingestelde eenheden
De waarden worden in de eenheid weergegeven die door de gebruiker is
ingesteld (via menu Instellingen)
- Kopiëren naar clipboard
De inhoud van de lijst kan worden gekopieerd (bijvoorbeeld naar Excel).
Gebruik Ctrl en Shift in combinatie met de muis aanwijzer om een selectie te
maken en gebruik Ctrl+C om de selectie te kopiëren.
- Plakken van clipboard
De waarden kunnen vanuit een andere applicatie in de lijst worden geplakt.
Gebruik Ctrl+v om de waarden te plakken.
- Sorteren
De lijst kan gesorteerd worden door op de kolomkop te klikken
- Filteren
De lijst kan gefilterd worden door met de rechtermuisknop op de kolom te
klikken en een filter in te stellen.
Overzichtsvensters (Lijsten)
Naam (titel)

Ingestelde
eenheden

Kopiëren
naar
clipboard

Plakken
van
clipboard

Sorteren

Filteren

Definities
Deelnetten
Gassen
Materialen
Verbruikdefinities
Definities Leidingverbruik
Profielen
Jaartemperaturen
Storingssituaties

ja
nvt
ja
ja
ja
nvt
nvt
nvt

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee

nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee

ja
nee
ja
ja
ja
nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Bedrijfsmiddelen
Verbruikers
Profielverbruiker/invoeder
Regelaars
Stations/compressoren
Afsluiters
Hoogtes
Leidingen

ja
ja
ja
ja
nvt
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
nee
nee
nee
nee
Ja (ID’s
om
leidingen
te
markeren)

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Detailvensters
Naam (titel)
Details - Deelnet
Details – Gas
Details – Materiaal
Details – Verbruiksdefinitie
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Details - Definitie leidingverbruik
Details - Debiet/drukprofiel
Details - Jaartemperatuur

ja
nee
nee

Details - Verbruiker
Details – Profielverbruiker/invoeder
Details - Regelaar
Details – Station/compressor
Details - Afsluiter
Details - Hoogte
Details – Leiding
Details - Tekstnotitie

ja
ja
ja
ja
n.v.t.
ja
ja
n.v.t.

Overig
Naam (titel)
Irene Pro
Capaciteit
Dimensioneren
Profielberekening
Rapportage
Afbeelding opslaan
Instellingen
XMLLog
Over Irene Pro
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II Markeringen definiëren: selectietekst
Een markeringsdefinitie bevat een tekst die aangeeft aan welke criteria een object
moet voldoen. Welke criteria u kunt opgeven, hangt af van het geselecteerde
objecttype. De verschillende mogelijkheden zijn hieronder per objecttype opgesomd.
De tekst moet volgens een vast patroon worden opgebouwd. In het volgende
voorbeeld worden alle stations gemarkeerd die een uitgangsdruk van meer dan 95
mbar hebben en hun ID de tekst DIS bevat.

Eigenschap
(numeriek)

waarde

Eigenschap
(tekst)

zoektekst

p.mbar > 95 and code.contains( “DIS”)

eenheid

Vergelijkings
-operator

tekstfunctie

Logische
operator

II.1

De eigenschap
Elke object heeft een aantal eigenschappen. Het voorbeeld laat zien dat de criteria
voor eigenschappen die numeriek zijn op een andere manier beschreven moeten
worden dan de eigenschappen die tekstueel zijn. Bij numerieke waarden moet vaak
de eenheid aangegeven worden, zie het kopje eenheid. Bij tekstuele eigenschappen
geeft u een zoektekst op. Deze moet altijd tussen aanhalingstekens staan.
Alle beschikbare eigenschappen voor het object staan in de lijst rechts onderin. Deze
eigenschappen kunnen naar het bewerkingsvak gesleept worden.

slepen

bewerkingsvak
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II.2

Eenheden
U geeft de eenheid aan door deze na een punt achter de eigenschap aan te geven.
Afhankelijk van de eigenschap kunt u kiezen uit de volgende eenheden.
Type
Debiet

Lengte

Druk

Snelheid
Temperatuur

II.3

keuzemogelijkheden
m3h
m3s
m3y
mm
m
cm
hm
km
inch
Pa
hPa
kPa
MPa
mbar
bar
bara
psi
ms
kmh
kelvin
celsius
fahrenheit

Betekenis
normaal kubieke meters per uur
normaal kubieke meters per seconde
normaal kubieke meters per jaar
millimeter
meter
centimeter
hectometer
kilometer
inch
pascal (overdruk)
hectopascal (overdruk)
kilopascal (overdruk)
megapascal (overdruk)
milibar (overdruk)
bar (overdruk)
bar (absoluut)
pounds per square inch (overdruk)
meter per seconde
kilometer per uur
Kelvin
graden Celsius
graden fahrenheit

Vergelijkingsoperatoren
De vergelijkingsoperator geeft aan hoe de waarde van de eigenschap zich moet
verhouden tot de opgegeven waarde. U heeft de keuze uit de volgende
mogelijkheden:
vergelijkingsoperator
= of ==
!= of <>
>
<
>=
<=

II.4

Betekenis
Is gelijk (werkt ook voor tekst)
Is ongelijk aan (werkt ook voor tekst)
Groter dan
Kleiner dan
Groter dan of gelijk als
Kleiner dan of gelijk als

Logische operatoren
Met logische operatoren kunt u meerdere criteria combineren op verschillende
manieren. De volgende operatoren zijn mogelijk:
Logische operator
AND
OR

Betekenis
Aan beide criteria moet worden voldaan.
Aan één van beide criteria moet worden voldaan.

Door haakjes te gebruiken kunt u bijzondere combinaties maken. Bijvoorbeeld:
(criterium1 AND criterium2) OR (criterium3 OR criterium4)
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In dit geval moet het object voldoen aan criterium1 en criterium2 of het object moet
voldoen aan criterium3 of criterium4.

II.5

Tekstfuncties
Indien u wilt dat eigenschappen die van het type tekst zijn aan bepaalde criteria wilt
laten voldoen, dan kunt u tekstfuncties gebruiken. Deze voegt in na een punt na de
eigenschap. De functie wordt gevolgd door haakjes waarbinnen de zoektekst tussen
quotes wordt aangegeven.
Let op: de functies zijn hoofdlettergevoelig.
Tekstfunctie
contains(“zoektekst”)
startswith(“zoektekst”)
endswith(“zoektekst”)
tolower()
toupper()

Betekenis
De tekst bevat de zoektekst.
De tekst begint met de zoektekst
De tekst eindigt met de zoektekst
De tekst geheel in kleine letters
De tekst geheel in hoofdletters.

U kunt de hoofdlettergevoeligheid ontwijken door de functie tolower() te gebruiken.
Deze functie zet de hele tekst om in kleine letters. U moet dan de zoektekst ook
geheel in kleine letters schrijven.
Voorbeeld:
code.tolower().contains(“dis”)
In dit geval worden alle stations gevonden waar code (ID) de tekst “dis” bevat, zonder
hoofdlettergevoeligheid. Hetzelfde kan met de functie toupper() worden bereikt.
II.6

Beschikbare eigenschappen en functies per objecttype
Per objecttype zijn een aantal eigenschappen beschikbaar waarvoor selectiecriteria
gedefinieerd kunnen worden. Alle beschikbare eigenschappen worden in het scherm
in een lijst links onderaan weergegeven. Deze eigenschappen kunnen van de lijst
naar het bewerkingsvak worden gesleept.

slepen

bewerkingsvak

Lijst met beschikbare
object- eigenschappen

Het is van belang of het al dan niet een numerieke waarde betreft en of het een
bepaalde eenheid heeft. De belangrijkste eigenschappen zijn hier per objecttype
aangegeven. Bij functies moeten ook de haakjes aan het einde van functienaam
worden gebruikt.
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II.6.1

Pipeline (leiding)
Eigenschappen
Eigenschap

Type

Eenheid

ID
Naam
Materiaal – Naam
Materiaal –
binnendiameter
Lengte
Status

Tekst
Tekst
Tekst
Numeriek

Lengte

Jaar

Numeriek

Berekende waarden
Waarde
Debiet
Snelheid
Restdruk 1
Restdruk 2
Functies
Waarde
Aantal
kleinverbruikers

Numeriek
Tekst

Lengte
Keuze uit:
• In gebruik
• Geprojecteerd
• In ontwerp
• Buiten gebruik

length
StateToStr

year

Type
Numeriek
Numeriek
Numeriek
Numeriek

Eenheid
Debiet
Snelheid
Druk
Druk

Te gebruiken afkorting
flowAbs
speedAbs
remainingPressure1
remainingPressure2

Type
Numeriek

Eenheid
-

Te gebruiken afkorting
Smallcustomercount()

Voorbeelddefinities:
Definitie
Material.diameter.m > 0.1
materialName.tolower().contains(“GGY”)
OR materName.tolower().contains(“AC”)
Smallcustomercount() > 0
Math.Abs(remainingpressure1.mbar –
remainingpressure2.mbar) >1
II.6.2

Te gebruiken
afkorting
code
Name
materialName
Diameter

Betekenis
Markeert alle leiidngen waarvan de
binnendiameter grooter is dan 0.1 m.
Markeert alle leidingen waarvan de
naam van de materiaaldefinitie GGY of
AC bevat.
Markeert alle leidingen waarop één of
meerdere leidingverbruikers aanwezig
zijn.
Markeert alle leidingen waarover het
drukverschil meer is dan 1 mbar.

Station
Eigenschappen
Eigenschap
ID
Naam
Uitgaande druk
Ingaande druk
Maximum capaciteit
Minimum capaciteit
Status

Type
Tekst
Tekst
Numeriek
Numeriek
Numeriek
Numeriek
Tekst

Eenheid

Druk
Druk
Debiet
Debiet
Keuze uit:
• In bedrijf
• Uit bedrijf

Te gebruiken afkorting
code
name
p
pin
qmax
qmin
StateToStr

Berekende waarden
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Waarde
Leveringsdebiet
Toestand

Type
Numeriek
Tekst

Ingaande druk
Zenddruk
Aantal aangesloten
verbruikers

Numeriek
Numeriek
Numeriek

Eenheid
Debiet
Keuze uit:
• Open
• Gelimiteerd op
maximum
• Gelimiteerd op
minimum
• Gesloten
Druk
Druk
-

Voorbeelddefinities:
Definitie
Feedcount >= 500

Valve (afsluiter)
Eigenschappen
Eigenschap
ID
Naam
Status

II.6.4

Type
Tekst
Tekst
Tekst

Eenheid

Keuze uit:
• Open
• Gesloten

Te gebruiken afkorting
Code
Name
StateToStr

Consumer (grootverbruiker)
Eigenschappen
Eigenschap
ID
Naam
Verbruik
Definitie
Berekende waarden
Waarde
Druk
Berekend verbruik
Dichtstbijzijnde
voedingspunt

II.6.5

calculatedPin
Pcalc
feedcount

Betekenis
Markeert alle stations waarvan het
aantal aangesloten verbruikers 500 of
meer is.
Markeert alle stations waarvan de
berekende ingaande druk lager is dan
de opgegeven ingaande druk.

calculatedPin.mbar< pin.mbar

II.6.3

Te gebruiken afkorting
calculatedCapacity
LimitedString

Type
Tekst
Tekst
Numeriek
Tekst

Eenheid

Type
Numeriek
Numeriek
Tekst

Eenheid
Druk
Debiet
-

Debiet

Te gebruiken afkorting
Code
Name
q
definitionName

Te gebruiken afkorting
P
Qcalc
NearestFeed

Profileconsumer (profielverbruiker)
Let op: dit zijn ook de profielinvoeders!
Eigenschappen
Eigenschap
EAN

Type
Tekst
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Naam
Jaarverbruik
Piekverbruik
Verbruikdefinitie
Profieldefinitie
Koppelingstatus

Tekst
Numeriek
Numeriek
Tekst
Tekst
Tekst

gekoppeld

boolean

Automatisch
gekoppeld

boolean

LeidingID
Max.
invoedingsdruk

Tekst
Numeriek

Berekende waarden
Waarde
Druk
Verbruik
Naam van het
dichtstbijzijnde
station

Type
Numeriek
Numeriek
Tekst
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Debiet
Debiet

Keuze uit:
• Automatisch
• Via leiding
• Niet verbonden
Keuze uit:
• true
• false
Keuze uit:
• true
• false
Druk

Eenheid
Druk
Debiet

Name
syc
PeakConsumption
CdefName
ProfileName

connected

autoconnected

pipelineid
Pmax

Te gebruiken afkorting
P
Qcalc
NearestFeed
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III Capaciteitsberekening
IRENE PRO gebruikt de Hardy-Cross iteratieve berekeningsmethode gebaseerd op
de twee wetten van Kirchhoff:
• De som van het drukverlies in een gesloten lus van leidingen is gelijk aan 0
(geen pompen aanwezig).
• De som van de hoeveelheid aankomend gas op een knooppunt van leidingen
is gelijk aan de som van de hoeveelheid vertrekkend gas.
De berekening van de drukval wordt gedaan met de volgende formule:
2

2

p1 − p2 = z  λ 

L
T
 ρ(n)  v 2 
 p(n)
D
T(n)

met:
p1

absolute druk begin (instroomzijde) van de leiding

p2

absolute druk eind (uitstroomzijde) van de leiding

z

compressibiliteitsfactor van het gas



frictiefactor volgens Colebrook & White formule (zie hierna).

L

lengte van de leiding

D

diameter van de leiding

(n)

dichtheid van het gas onder referentie condities

T

gastemperatuur (K)

T(n)

temperatuur bij referentie condities (273.15 K)

p(n)

druk bij referentie condities (101325 Pa)

Voor het bepalen van de frictiefactor gebruikt IRENE Pro de formule van Colebrook &
White. Voor iedere iteratie in het vermaasde gasnet wordt de frictiefactor opnieuw
berekend.
Colebrook & White formule:

=

0.25
2.51
k
[log(
+
)]2
Re  3.71 D

met:



frictiefactor

Re
k
D

Reynolds-getal = Q (n)/ (¼  D )
wandruwheidlengte voor de binnenwand (m)
binnendiameter van de leiding (m)
dynamische viscositeit (Pa s)
gasdebiet (m 3n/s)


Q
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IV Regelaars
Basisformules.

1

De relatie tussen het debiet door een regelaar en zijn uitgangsdruk wordt beschreven
door een drietal relaties.
De eerste relatie is die tussen de klepstand Vp en het relatieve debiet Qr. Hierbij is Qr
een functie van Vp of omgekeerd. Beide grootheden zijn getallen die kunnen variëren
tussen 0 en 1, waarbij per definitie geldt:
Qr( Vp=0) = 0
Qr( Vp=1) = 1
De functie is monotoon stijgend: als Vp1 > Vp2 dan geldt Qr,1 > Qr,2.

a: plugklep
b: vlakke klep
c: parabolische klep

a

relatief debiet Qr

b

0

c

0

relatieve klepstand Vp

1

De relatie tussen Qr en Vr wordt opgegeven in tabelvorm, waarbij een aantal
VpQr-combinaties zijn getabelleerd.
De tweede relatie is die tussen de relatieve klepstand Vp en de uitgangsdruk Pout.
Deze wordt beschreven door drie parameters: de regelklasse AC, de nominale
klepstand bij bepaling van de regelklasse Vp,AC en de nominale uitgangsdruk Pout,nom.
Voor de uitgangsdruk van de regelaar geldt:
Pout( Vp)=

Pout ,reg (1 − AC (V p − V p , AC ))
als0  V p  1
onbepaald
alsV p  1ofVp  0
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AC (Pout,reg-Pamb)

Pout,reg

Pamb

0

Vp,AC
klepstand Vp

1

Tenslotte is er de relatie tussen het debiet Q en het relatieve debiet Qr:
Qr = Q/Qmax
In principe volstaan de bovenstaande relaties met bijbehorende numerieke waarden
voor de parameters om de uitgangsdruk van een station te bepalen als functie van
zijn leveringsdebiet.
In de praktijk zijn er twee extra complicaties. Deze worden hieronder nader toegelicht.
1. Definitie van Qmax
De Qmax is afhankelijk van de gebruikscondities van de regelaar, namelijk zijn
ingangsdruk, uitgangsdruk en de gassoort. Vooral de ingangsdruk is in de praktijk
een belangrijke variabele.
Omdat we altijd met aardgas werken blijft variatie in gassoort als conditie buiten
beschouwing, maar de overige twee, in het bijzonder de ingangsdruk zijn wel
relevant.
Er geldt
Qmax = KG Pin / 2
als Puit < 0.54 Pin
Qmax = KG Puit(Pin-Puit) als Puit > 0.54 Pin
Hierbij is KG een constante die wel van de regelaar afhangt, maar niet meer van de
drukken.
Er zijn dus twee manieren om de grootte (maximum capaciteit) van een regelaar te
specificeren:
• specificeer KG
• specificeer een Qmax met bijbehorende Pin en Puit
2. Definitie van Pout
De nominale uitgangsdruk van de regelaar Pout,reg wordt gespecificeerd bij een
klepstand van Vp,AC. Meestal is Vp,AC = 0.5.
De nominale uitgangsdruk van een station Pout,stat wordt meestal gespecificeerd bij
een veel lagere klepstand bij inregeling Vp,ref = 0.2 of 0.1.
Er geldt
Pout,stat = Pout,reg (1 – AC (Vp,ref –Vp,AC))
De Pout,reg wordt uit deze formule berekend, waarbij de Pout,stat de bij het station als
constante opgegeven uitgangsdruk is. De uitgangsdruk van het station als functie van
het debiet wordt met de eerder gedefinieerde functie P out( Vp) bepaald.
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Details voor de implementatie.
In Irene Pro kan een station op vier manieren worden gebruikt in de
capaciteitsberekening:
1. Zonder regelaar en zonder begrenzing
2. Zonder regelaar en met begrenzing
3. Met regelaar en zonder begrenzing
Deze keuze bepaalt niet alleen het gedrag van de berekende zenddruk van het
station, maar heeft ook invloed op de betekenis van de stationsparameters Station.P
en Station.Qmax.
1. Zonder regelaar en zonder begrenzing.
De zenddruk is altijd Stationsdruk en de parameter Maximum Capaciteit heeft geen
invloed op de berekening.
2. Zonder regelaar en met begrenzing.
Als Station.Qmax = 0 wordt gerekend als in situatie 1.
Als Station.Qmax > Station.Qmin > 0 kan een station in drie toestanden staan:
- ssMaximize: het debiet is Station.Qmax, de druk aan de uitgang wordt
bepaald door de capaciteitsberekening en is lager dan Station.P
- ssMinimize: het debiet is Station.Qmin, de druk aan de uitgang wordt bepaald
door de capaciteitsberekening en is hoger dan Station.P
- ssOpen: de druk aan de uitgang is Station.P en het debiet Q (Station.Qmin <
Q < Station.Qmax) wordt bepaald door de capaciteitsberekening
3. Met regelaar zonder begrenzing.
In deze situatie hebben Station.Qmax en Station.Qmin geen betekenis.
Als Station.Regelaar is niet gedefinieerd wordt gerekend als in situatie 1.
Als Station.Regelaar wel is gedefinieerd verloopt de berekening als volgt:
- Met behulp van Station.Regulator.Pin en de bij de regelaar gedefinieerde KG
of (Pin, Puit, Qmax)-combinatie wordt een Qmax voor het station berekend.
- De Qmin voor het station is altijd 0.
- Met behulp van de Station.Vp_ref, Station.P en de bij de regelaar
gedefinieerde AC en Vp,AC wordt een Pout,reg berekend en de daaruit
voortvloeiende Pout,max en Pout,min
- Als initiele klepstand wordt Vp = 0.5 gekozen en als stationtoestand wordt
ssOpen gekozen (mits het station niet in de ssClosed toestand stond)
- vervolgens worden de iteraties van de capaciteitsberekening uitgevoerd,
waarbij ook de klepstand en de toestand van het station wordt aangepast tot
convergentie is bereikt.
Na afloop kan het station in een van de drie toestanden staan:
- ssMaximize: het debiet is de voor het station berekende Qmax, de druk aan de
uitgang wordt bepaald door de capaciteitsberekening en is lager dan Pout,min
- ssMinimize: het debiet is 0, de druk aan de uitgang wordt bepaald door de
capaciteitsberekening en is hoger dan Pout,max
- ssOpen: de druk aan de uitgang is de debietafhankelijke Pout (Pout,min < Pout <
Pout,max) en het debiet Q (0 < Q < berekende Qmax) wordt bepaald door de
capaciteitsberekening

Aanpassingen van het XSD (voor import vanaf Irene Pro V 3.0).
De oorspronkelijke XSD was onvolledig als er regelaargegevens uitgewisseld
moesten worden. Daarom is het aangepast. De aanpassingen zijn zodanig dat oude
xml’s nog steeds valide zijn, zolang ze maar geen regelaargegevens bevatten (d.i.
het element Grid.SubGrid.Regulators afwezig of leeg is).
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Ten opzichte van de oorspronkelijke XSD zijn er op twee plaatsen aanpassingen
gedaan.
De definitie van Regulatortype is veranderd:
• Het blok ReferenceData is toegevoegd
• de definitie van VpQrList is verplaatst uit het choice-blok met KG en KGdef
naar de ReferenceData.

De definitie van StationType is veranderd:
• Het optionele element Vp_ref is toegevoegd aan Regulator.
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V Dimensionering
Inleiding.
Het dimensioneren van gasnetten is evenzeer een kunst als een kunde. In beginsel is
het een technische optimalisatie, namelijk het kiezen van de kleinste leidingdiameters
zodanig dat nog overal gas op voldoende druk wordt geleverd.
Er zijn echter impliciet extra randvoorwaarden aanwezig:
- de leveringszekerheid moet voldoende hoog zijn. Dit betekent dat het
uitvallen van één of meerdere leidingen geen al te grote gevolgen mogen
hebben
- het net moet goedkoop en praktisch zijn opgebouwd. Dit betekent dat er niet
op willekeurige plaatsen vernauwingen of verwijdingen zijn aangebracht om
maar de kleinste leidingdiameters te kunnen gebruiken
(Soms zijn er nog andere overwegingen, bijvoorbeeld dat het net voorbereid moet zijn
op toekomstige uitbreidingen. Dit aspect laten we verder helemaal buiten
beschouwing)
In de praktijk van de dimensionering worden deze extra randvoorwaarden “vertaald”
naar de eis dat het drukverlies zo gelijkmatig mogelijk over het net moet zijn verdeeld
(drukverlies per lengte-eenheid zo constant mogelijk). Bovendien gunnen we onszelf
maar een beperkt aantal leidingsegmenten waarvoor uit een beperkt aantal diameters
mag worden gekozen. Op deze wijze ontstaat een combinatorisch optimalisatie
probleem, dat in principe door het doorrekenen van een zeer groot, maar eindig
aantal netontwerpen kan worden opgelost. Het aantal mogelijk configuraties is veel
en veel te groot om in een praktische tijdsperiode door te rekenen. Bovendien heeft
het er alle schijn van dat dit optimalisatieprobleem “NP-hard” is, dat wil zeggen dat er
geen algoritme bestaat dat efficiënt met zekerheid het optimum vindt.
Dit betekent dat we met heuristieken (vuistregels) moeten werken die uit het grote
aantal mogelijke netconfiguraties een configuratie selecteert die acceptabel is.
De heuristiek die in Irene wordt toegepast is de volgende:
1) Kies voor alle leidingen de grootste diameter en bereken de drukverdeling bij
de maximale gasvraag. Als onder die omstandigheden overal voldoende druk
heerst, is daarmee aangetoond dat er een netdimensionering mogelijks is
met de beschikbare diameters
2) Kies voor alle leidingen de kleinste diameter en bereken de drukverdelingen
bij de maximale gasvraag. Meestal zal de druk nu op een aantal knoop- of
eindpunten van het net te laag zijn. Bepaal voor ieder van die knooppunten
a. de reeks van leidingsegmenten stroomopwaarts naar het
dichtstbijzijnde voedingspunt
b. bepaal de minimale drukgradiënt die nodig is om het betreffende
knooppunt te voorzien van voldoende druk;
c. selecteer uit de reeks van leidingsegment de leidingen met een te
grote drukgradiënt;
d. vergroot alle diameters van de geselecteerde leidingsegmenten met
eenzelfde factor, zodanig dat, bij gelijkblijvende debietverdeling in het
net, het knooppunt voorzien zou zijn van voldoende druk. Omdat er
maar een beperkt aantal diameters beschikbaar zijn, zal de factor
van diametervergroting niet exact de gewenste factor kunnen zijn.
Kies de grootste beschikbare diameter die leidt tot een factor die niet
groter is dan de gewenste factor;
e. Het is denkbaar en waarschijnlijk dat hetzelfde leidingsegment in
meerdere stroomopwaartse paden voorkomt. Kies in dat geval de
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f.

grootste diameter die uit de evaluatie van de afzonderlijke paden
volgt;
optioneel: beperk de diametervergroting tot maximaal een gegeven
(klein) aantal stappen.

120
100
A

80

Druk [mbar]

60
P
mi
n

40
B

20

C

0

D

-20
-40
-100
Figuur 6
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Afstand [m]
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700

Voorbeeld van drukverloop tussen knooppunt F (eindpunt) en A
(voedingspunt). Leidingdelen AB, CD en DE hebben een drukgradiënt die
groter is dan ideaal. Deze segmenten zullen worden verzwaard. Oranje
lijn: na verzwaring met factor

3) Bereken opnieuw de druk- en debietverdeling in het net met de aangepaste
diameters. Indien het net na het uitvoeren van de verzwaringen nog niet aan
de eis van voldoende druk op alle knoop- of eindpunten voldoet, verzwaar
dan selectief leidingen op de volgende wijze:
Doe hetzelfde als beschreven onder punt 2, maar vergroot alle
leidingsegmenten die een te grote drukgradiënt hebben met maximaal
één diameterstap (ook indien dat betekent dat de factor waarmee de
diameter vergroot zou moeten worden dan overschreden wordt.
4) Herhaal punt 3 totdat op alle knoop- en eindpunten voldoende druk is (de test
bij punt 1 garandeert dat dit binnen een eindig aantal iteraties mogelijk zou
moeten zijn)
Beperkingen.
Het bovenstaande heuristische algoritme werkt over het algemeen goed, maar is niet
optimaal. Er zijn twee nadelen:
- Er zijn situaties waarin er leidingen teveel worden verzwaard (zie figuur 7).
Dit effect is minder geprononceerd naarmate er meer ontwerpdiameters
beschikbaar zijn.
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Figuur 7
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Voorbeeld van een situatie waarin leidingen teveel worden verzwaard. Het
algoritme verzwaart zowel leiding AB als BC (getrokken oranje lijn), terwijl
zou kunnen worden volstaan met het verzwaren van BC (of AB)
(gestippelde oranje lijn) .
Bij parallelle leidingen die dezelfde “functie” hebben, wordt alleen die leiding
verzwaard die toevallig de grootste drukgradiënt heeft. Deze gaat vervolgens
het meeste gas transporteren, waardoor hij bij een eventuele volgende
iteratie weer verder wordt verzwaard. Het eerst verzwaren van de andere
parallelle leiding zou logischer zijn. Hetzelfde effect treedt op in een ring van
leidingen. De leiding met initieel de laagste drukgradiënt wordt niet
verzwaard, en de ring valt in feite uiteen in twee takken.
Dit effect inherent aan de stap 3 van het algoritme. Het effect kan enigszins
worden bestreden door veel ontwerpdiameters te definiëren en in stap 2 veel
diametervergrotingen toe te staan.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat het niet 100% zeker is dat de heuristiek
altijd een oplossing vindt. Alleen leidingen in het stroomopwaartse pad van de
kritische knoop- en eindpunten worden verzwaard. Het is denkbaar dat het nodig is
om een van de andere leidingen te verzwaren. Tot dusver zijn er nog geen netten
gevonden waarbij dit probleem optreedt.
Voorbeeld.
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Initieel (fase 2) max 2 diameter stappen Initieel geen diameter vergroting (alleen fase
3)
Figuur 8 Dimensionering van een ring van 8 leidingen. Selectie uit 3
leidingdiameters: 48 mm, 58 mm en 73 mm. Door in fase 2 geen
diametervergroting toe te staan, wordt in dit geval een scherpere
dimensionering verkregen. Het verschil is de leiding rechtsonder: 58 mm
i.p.v. 73 mm.
Mogelijke verbeteringen.
Een van de oorzaken waardoor de dimensionering soms minder scherp uitvalt dan
mogelijk is, is het feit dat meerdere leidingen tegelijkertijd worden verzwaard. De
mogelijke interactie tussen die verzwaring worden in de heuristiek niet volledig
meegenomen.
Één manier om ervoor te zorgen dat de dimensionering scherper wordt, is dan ook
het één voor één verzwaren van de leidingen. Dus beschouw de volgens fase 3 te
verzwaren leidingen als voorstel en kies, op grond van andere heuristische
argumenten, de belangrijkste daarvan uit. Bijvoorbeeld sorteer de te verzwaren
leidingen op debiet en lengte (of druk, of voedingspunt) en kies de leiding met het
grootste debiet en of lengte (of een gewogen combinatie). Pas vervolgens alleen
deze ene verzwaring toe (of laat per voedingspunt maar één verzwaring toe).
Een dergelijke aanpassing van het algoritme is betrekkelijk eenvoudig door te voeren.
Het nadeel van dit algoritme is dat de rekentijd aanzienlijk zal toenemen. Voor kleine
netten is dat geen bezwaar, voor grote wel. Het ligt dan ook voor de hand deze
mogelijkheid alleen als optie, die de gebruiker zelf kan aanvinken, toe te voegen aan
het nu bestaande algoritme.
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VI Installatie IRENE Pro
Stap 1: Downloaden:
• Login op www.irenepro.com
• Klik op Downloads
• Download de laatste versie van IRENE Pro
Stap 2: Installeren
• Pak de zip file uit.
• Lees de Release Notes
• Start setup.exe.
Stap 3: Stel de licentie in (indien u over een licentiebestand beschikt)
• Ze uw licentiebestand op de door u gewenste locatie
• Start IRENE Pro met de snelkoppeling op uw bureaublad of startmenu.
• Kies menu Instellingen
• Selecteer tabblad Mappen
• Klik op de knop bij Licentie
• Selecteer uw licentiebestand
• Druk op Ok
• Start IRENE Pro opnieuw op
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Contactgegevens
Bezoek de website van IRENE Pro voor meer informatie, tips & trics en meer:

www.irenepro.com

Helpdesk & technische ondersteuning:
E-mail: irenepro@kiwa.nl
Tel. +31 88 998 3381
Accountmanager
Philip Breukink
m: +31 6 21 16 88 32
e-mail: philip.breukink@kiwa.nl
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