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1. SUMMARY.

The master thesis of P.P.A. Frielink has been performed partly at the

THE and partly at the N.V. "Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maat

schappij" (HTM).

The HTM provides for the public passenger transport in The Hague and

environment and has double articulated tramcars with 8 driven axles,

marked by the code "GTL-8", in service since 1981; they are equiped

with a chopper installation.

The subject of this master thesis is the energy economy of the GTL-8;

the exact task description is formulated in chapter 2.

First of all the electrical equipment of the GTL-8 is described

(chapter 3).

The research can be divided into two parts.

The first part consists of a calculation of the energy consumption of

the traction groups on the basis of an in concert with the HTM defi

ned run and brake pattern (the HTM run cycle) (chapter 4) and verifi

cation of the results by measurements (chapter 5). The calculations

are in reasonable agreement with the results from the measurements,

and differences can be explained. Both the calculations and the mea

surements have been carried out for an empty and a fully loaded tram-

car.

The second part contains the determination, by measuring, in Which

extent the in the first part handled run cycle is representative. The

energy consumption in practice is registered, during service on line

3: Bohemen - Station Laan van Nieuw-Oost-Indie v.v. kWh-Meters, that

record the energy consumption of both traction groups and the auxi

liaries in the tramcar, have been mounted in the GTL-8 (chapter 6).

From the results (chapter 7) the conclusion can be drawn that the run

cycle is not representative for the mean run and brake pattern in The

Hague.

An additional request from the HTM has been complied with, by deter

mining the distances travelled after application of the different

emergency brakes (chapter 8).

Further the conclusions of the research are lined up (chapter 9).

Finally an enumeration of items for further study is given (chapter

10).
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1. SAMENVATTING.

Het afstudeerwerk van P.P.A. Frielink is ten dele uitgevoerd op de

THE t ten dele bij de N.V. "Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Haat

schappij" (HTM).

De HTM verzorgt het openbaar vervoer in de gemeente Den Haag en omge

ving en heeft sinds 1981 dubbelgelede trams met 8 aangedreven assen

in dienst t aangeduid met de code "GTL-S"; zij zijn uitgerust met een

chopperinstallatie.

Het onderwerp van dit afstudeerwerk is de energiehuishouding van de

GTL-S; de exacte taakomschrijving staat geformuleerd in hoofdstuk 2.

Allereerst wordt de elektrische installatie van de GTL-S beschreven

(hoofdstuk 3).

Het onderzoek kan worden onderverdeeld in twee delen.

Het eerste deel bestaat uit een berekening van het energieverbruik

van de tractie-installaties aan de hand van een in overleg met de HTM

gedefinieerd rij- en rempatroon (HTM-ritcyclus) (hoofdstuk 4) en ve

rificatie van de resultaten door metingen (hoofdstuk 5). De bereke

ningen zijn in redelijke overeenstemming met de meetresultaten en

verschillen kunnen worden verklaard. Zowel de berekeningen als de me

tingen zijn uitgevoerd voor een lege en een volbeladen tram.

Het tweede deel behelst het door meten vaststellen van de mate der

representativiteit van de in het eerste deel gehanteerde ritcyclus.

Het energieverbruik in de praktijk wordt geregistreerd t en weI tij

dens dienst op lijn 3: Bohemen - Station Laan van Nieuw-Oost-Indie

v.v. In de GTL-S is een aantal kWh-meters gemonteerd t die het ener

gieverbruik registreren van de beide tractie-installaties en van de

hulpbedrijven in de tram (hoofdstuk 6). Uit de resultaten hiervan

(hoofdstuk 7) valt te concluderen dat de ritcyclus niet represen

tatief is voor het gemiddelde rij- en rempatroon in Den Haag.

Aan een additionele wens van de HTM is voldaan t door de remwegen bij

verschillende noodremmingen te bepalen (hoofdstuk S).

Vervolgens worden de conclusies van het onderzoek op een rij gezet

(hoofdstuk 9).

Tot slot voIgt een opsomming van punten voor nadere bestudering

(hoofdstuk 10).
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2. INLEIDING.

Dit is het verslag van het afstudeerwerk uitgevoerd door P.P.A. Frie

link bij de N.V. Gemengd Bedrijf Raagsche Tramweg Maatschappij (RTM).

Ret werk is uitgevoerd onder begeleiding van Prof.dr.ir. J.G. Niesten

van de vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica. afdeling

der Elektrotechniek aan de Technische Rogeschool Eindhoven. en Ing.

D.A. Borgdorff van de RTM. De verantwoordelijke hoog1eraar is

Prof.dr.ir. J.G. Niesten.

Ret energieverbuik van de RTM bedroeg in 1982 ca. 6.3% van de tota1e

kosten. Van deze energiekosten is 53% benodigd voor stroomverbruik

voor tractie van trams. De RTM heeft moge1ijkheden onderzocht om dit

energieverbruik te beperken. zonder. het voorzieningenniveau aan te

tasten. Een be1angrijke stap in die richting was de aanschaf van 100

nieuwe trams (3001-3100) die de benaming GTL-8 meekregen (de afkor

ting staat voor: Ge1ede Tram Long - 8 aangedreven assen).

De GTL-8 is uitgerust met een chopperinsta11atie. die in tweeerlei

opzicht energiebesparend werkt: ten eerste komen ver1iezen in aanzet

weerstanden te verva11en en ten tweede biedt de chopper de moge1ijk

heid om de bij het remmen vrijkomende energie terug te leveren aan

het net. De onder ten eerste genoemde besparing za1 nog extra groot

uitvallen. omdat het oude type tram. de zogeheten PCC-car. geen om

schake1ing van serie naar parallel kent van de motoren tijdens aan

loop. Tijdens de winter zu11en de besparingen ech ter k1einer zijn.

omdat de in de weerstanden gedissipeerde energie benut wordt voor de

verwarming van het rijtuig. Bij de GTL-8 za1 dan ook bij 1age buiten

temperaturen extra verwarming ingeschake1d worden.

Een andere beperking aan de besparing wordt opgelegd door de onder

stations die de boven1eiding voeden. Rierin staan namelijk gelijk

richters opgeste1d. in p1aats van stuurbare mutatoren. Ret gevo1g is

dat gerecupereerde energie niet teruggeleverd aan het openbare net

kan worden. maar opgenomen moet worden door eigen RTM-verbruikers.

d.w.z. rijdende trams die toevallig in de buurt zijn. Roe groter het
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gebied is dat door een onderstation bestreken wordt, des te groter is

ook de kans dat een remmende tram zijn energie kwijt kane Als via de

bovenleiding de remenergie niet afgeleverd kan worden, dan wordt deze

in de tram zelf gedissipeerd in remweerstanden. In 1981 zijn de GTL-8

wagens in groeiend aantal in dienst genomen en in november 1984 is de

laatste, de 3100, afgeleverd. Het is voor de HTM van groot belang te

weten hoe groot de besparing nu werkelijk is.

In de maanden mei-juni 1982 heeft de firma HOLEC, leverancier van de

elektrische uitrusting van de GTL-8, het verbruik van de tractie

installaties van zowel de GTL-8 als de PCC-car gemeten (zie bijlage

1). Gebruik werd gemaakt van Ah-meters (ampere-uur-meters) die de in

tegraal van de stroom over de tijd registreren, gesplitst in een po

sitief deel (opgenomen stroom) en een negatief deel (teruggeleverde

stroom). Deze waarden vermenigvuldigd met de constante spanning van

het onderstation geven de door het', onderstation afgegeven energie

aan.

De beperking van deze meting is dat ze aIleen inzicht geeft in het

verbruik van de tractie-installaties, inclusief de hierdoor veroor

zaakte netverliezen. Uit het oogpunt van financien zijn de netverlie

zen natuurlijk van groot belang, immers' de HTM moet de door het

onderstation geleverde energie betalen aan het Gemeentelijk Energie

Bedrijf en de netverliezen bedragen grofweg 10% hiervan.

Uit technisch oogpunt is het echter veel interessanter om inzicht te

krijgen in het energieverbruik van het rijtuig "an sich", m.b.v. ech

te kWh-meters (kiloWatt-uur-meters). Indien het verbruik verder uit

gesplitst moet worden naar de tractiegroepen en de hulpbedrijven

(o.a. verlichting, verwarming en boordnet), zijn kWh-meters een abso

lute noodzaak. Een vergelijking met gegevens van Ah-meters levert dan

het totale door de tram veroorzaakte netverlies Ope

Dit alles heeft geleid tot het verzoek van de HTM aan de Technische

Hogeschool Eindhoven om onderzoek te verrichten naar de energiehuis

houding van de GTL-8, met het lijntype en het jaargetijde als parame

ters, in vergelijking tot die van de PCC-car.

Uit dit verzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd:

"Onderwerp - ui tgaande van een in overleg met de HTM gedefinieerd
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rij- en rempatroon en dito belasting (HTM-ritcyclus) - de energie

huishouding van de GTL-8 van de HTM aan een kritische beschouwing en

verifieer deze door metingen."

Verder uitgewerkt betekent dit dat het onderzoek is op te splitsen in

drie delen:

a. het met behulp van kWh- en Ah-tellers meten hoeveel energie essen

tiele delen van de GTL-8 en de PCC-car verbruiken in lijndienst.

b. het aan de hand van de HTM-ritcyclus berekenen hoeveel energie de

GTL-8 verbruikt en hoeveel energie maximaal gerecupereerd kan wor

den, bij zowel een lege als een volle tram; de verificatie hiervan

door metingen.

c. het bepalen van de remwegen bij verschillende snelheden, verschil

lende typen remmingen en zowel lege als volle tram. Dit is een ad

ditionele wens van de HTM.
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3. DE GTL-8.

3.1. Algemeen.

De GTL-8 is een z.g.n. dubbelgeleed rijtuig, hetgeen duidt op de

mechanische uitvoering van het rijtuig met drie wagenbakken gedragen

door vier draaistellen. De vier draaistellen bevatten elk twee trak

tiemotoren die via een cardanoverbrenging de wielassen aandrijven. De

acht traktiemotoren zijn verdeeld over twee traktiegroepen, die

elektrisch geheel onafhankelijk van elkaar werken; iedere groep heeft

een eigen chopperinstallatie. Deze verdeling in twee onafhankelijke

groepen is ten behoeve van de zekerheid van de bedrijfsvoering voor

wat betreft het aanzetten, remmen, de ventilatie en de laagspannings

voorziening in de gehele tram zo ver mogelijk doorgevoerd en weI

zodanig dat een enkelvoudig defect niet leidt tot het niet meer funk

tioneren van de tram.

De functionele splitsing van de elektrische uitrusting is goed te

vergelijken met een koppelstel van twee PCC-rijtuigen (zie L1), waar

ook twee geheel gescheiden groepen te onderkennen zijn. De gehele

bediening van de tram komt om deze reden dan ook sterk overeen met de

PCC-koppelstellen. Een verdere overeenkomst met de PCC-rijtuigen· is 

wegens het gebruik van dezelfde traktiemotor - het rij- en remgedrag;

de overeenkomst wordt nog versterkt door de pedaalbediening die func

tioneel conform de PCC-rijtuigen is.

De tramrijtuigen zijn bestemd voor eenrichtingsbedrijf, zodat aIleen

aan de rechterzijde deuren zijn aangebracht en ook slechts voorzien

is in een volledig ingerichte stuurpost. Aan de achterzijde is een

hulpstuurstand ten behoeve van rangeerbewegingen.

De voeding van de twee traktiegroepen en de hulpbedrijven geschiedt

normaal via de stroomafnemer op het voorste rijtuig (A-rijtuig) uit

het 600 V gelijkstroomnet. In geval van een defect kan worden

overgeschakeld op voeding via een identieke afnemer op het achterste

rijtuig (B-rijtuig). Onder zowel het A- als het B-rijtuig is appara-

8



tuur ondergebracht voor een volledige traktiegroep. Onder het mid

denrijtuig (C-rijtuig) is de laagspanningsvoorziening ondergebracht.

Deze bestaat uit twee gelijke roterende omvormers - gevoed uit het

600 V gelijkstroomnet - die beide het 24 V boordnet voeden en even

eens elk een eigen _220/380 V, 100 Hz draaistroomnet verzorgen. Di t

elk draaistroomnet wordt - gescheiden naar de twee traktiegroepen 

de energie voor de ventilatoren betrokken welke nodig zijn voor de

koeling van de traktiemotoren, de choppers en de remweerstanden.

Normaal wordt de tram geheel afgeremd door de traktiemotoren die dan

als generator werken: de zogenaamde elektrische rem. Omdat bij zeer

lage snelheid de elektrische rem niet meer voldoende remkracht kan

leveren, zorgen trommelremmen op alle wielassen er voor dat de tram

tot stilstand komt en ook beremd blijft staan (parkeerrem). Deze

trommelremmen zijn veerbediend en wo'.rden door oliedruk gelost. Bij

elke tractiegroep behoort een complete hydraulische t:rommelremgroep

voor vier wielassen; ook de hiervoor benodigde hydraulische appara

tuur is ondergebracht onder het A-rijtuig resp. het B-rijtuig. De

tram is bovendien voorzien van railremmen die ui t veiligheidsover

wegingen alle uit het 24 V boordnet gevoed worden. In geval van nood

worden de trommelremmen en de railremmen tegelijk met de elektrische

rem ingeschakeld om de tram met een zo groot mogelijke vertr~ging

snel tot stilstand te brengen.

De tram is met uitzondering van de hydraulische losinrichting van de

trommelrem een "all electric" tram: deuraandrijving en schakelap

paratuur zijn alle elektrisch uitgevoerd.

De tram bevat twee identieke tractiegroepen met elk vier gelijk

stroomseriemotoren. Deze motoren zijn van het fabrikaat ACEC, type

1432 R en hebben een continu vermogen van 37 kW bij 300 V en 140 A,

het toerental bedraagt dan 1765 omw/min. Deze gelijkstroomseriemoto

ren worden in langsrichting in het draaistel geplaatst en drijven elk

via een haakse tandwielkast een wielas aan. Het maximum toerental

bedraagt ca. 4200 omw/min bij 70 km/h. De motor komt grotendeels

overeen met de motoren zoals toegepast in de bestaande PCC-rijtuigen.

De isolatieklasse van de motoren is anders, namelijk voor rotor en
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stator k1asse F. Direct op de motoras is een remtromme1 voor de ver

vangende (mechanische) rem aangebracht.

3.2. Ret rij- en remgedrag.

Ret nieuwe tramrijtuig heeft een karakteristiek van aanzetten en rem

men vo1gens fig. 3.1. Bij vol intrappen van het rijpedaa1 wordt de

motorstroom tot ongeveer 17 km/h op een maximum-waarde van 210 A ge-

I
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fig. 3.1

HOlEC tit

houden door de chopper (die beschreven wordt in 3.4). Wanneer de

sne1heid 17 km/h geworden is, za1 de 1ijnstroom gestegen zijn tot 660

A. Wegens de toe1aatbare be1asting van het 600 V net za1 de 1ijn

stroom vervo1gens op 660 A begrensd worden, waardoor de trekkracht

vo1gens een hyperboo1 (constant vermogen) afneemt tot aan de serieka

rakteristiek van de motor. Deze wordt a1 bereikt bij een sne1heid van

ongeveer 26 km/h, echter nu wordt de trekkracht op pei1 gehouden door

het toepassen van ve1dverzwakking. De eerste zwakve1dtrap heeft tot
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gevolg dat de veldstroom 62% van de ankerstroom bedraagt. De motor

stroom wordt ook nu weer zodanig geregeld dat de lijnstroom 660 A

blijft, waardoor de trekkracht via de eerdergenoemde hyperbool blijft

afnemen. Wanneer de seriekarakteristiek voor 62% veld wordt bereikt 

de snelheid is dan ongeveer 32 km/h - wordt de tweede zwakveldtrap

ingeschakeld: de veldstroom is 42% van de ankerstroom. De trekkracht

neemt verder af via de hyperbool tot een snelheid van 39 km/h. De

chopper is nu weer volledig uitgestuurd en vervolgens zal de trek

kracht afnemen volgens de seriekarakteristiek van de motor bij 42%

veld.

De situatie bij remmen is anders: de ankerstroom wordt gedurende de

gehele remming constant gehouden. De remstroom bedraagt over het

gehele snelheidsgebied hoogstens 205 A per motor. Boven 50 km/h moet

wegens spanningsbeperkingen voor de tractiemotor geremd worden met

gereduceerde veldbekrachtiging. De remkracht is derhalve bij snelhe

den boven 50 km/h enigszins lager.
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Over een halteafstand van 300 m bedraagt de kortst mogelijke rijtijd

op vlakke baan ca. 36 Sj rekening houdend met een haltetijd van 15 S

voor het in- en uitstappen leidt dit tot een gemiddelde reissnelheid

van 21 km/h. In het diagram van figuur 3.2 is eveneens het verloop

van de motorstroom aangegeven.

Gedurende deze rijcyclus verloopt de opgenomen lijnstroom en de voor

terugvoeden beschikbare lijnstroom zoals is aangegeven in figuur 3.3.
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VOOR TERUGVOEOEN
BESCHIKBARE ENERGIE:

0,67 kWh. 132,7%1

20

660 A

OPGENOMEN ENERGIE
2,05 kWh

10
-Tijd [sl

600

~ 400
oa:....
."

iii 200::;

Z
<oJ
:E:
<oJ
Z
0.o

fig. 3.3

Er wordt 2,05 kWh opgenomen en er komt bij het remmen voor terug

voeden 0,67 kWh beschikbaarj zijnde 33%. Deze energie zal aIleen

teruggevoed kunnen worden als andere trams of de eigen hulpbedrijven

van de GTL-8 deze energie juist nodig hebben. De energie die niet

door andere trams of de eigen hulpbedrijven wordt benut zal in weer

standen op het remmende rijtuig in warmte worden omgezet. Ret deel

van de voor terugvoeden beschikbare energie bij de karakteristieke

rijcyclus, dat werkelijk nuttig gebruikt wordt hangt af van een aan

tal externe factoren, zoals de hoeveelheid trams binnen het gebied

van het onderstation en het eigen hulpverbruik. Alhoewel met bereke

ningen aan een model een benaderende waarde van de teruggevoede ener

gie kan worden bepaald, zal - wegens de vele aannamen die moeten wor

den gepleegd - slechts een in de praktijk gemeten waarde een juist

beeld van de te verwachten situatie geven.
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3.3. De tractieschakeling.

Het hoofdstroomschema van een tractiegroep is weergegeven in figuur

3.4. De 600 V voeding loopt vanaf de bovenleiding via de pantograaf

lW5 (een per tram in gebruik) en de normaal gesloten lijnautomaat lQl

naar het afvlakfilter voor de chopperuitrusting dat bestaat uit de

~
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filtersmoorspoel 1L3 en de filtercondensatoren 1C3/1C21. Ten behoeve

van een stabiel regelgedrag tezamen met een snelle responsie is een

gedeelte van het afvlakfilter gedempt uitgevoerd. De vier tractiemo

toren van een tractiegroep zijn verdeeld in twee parallelle takken

van twee in serie geschakelde motoren. Voor het omkeren van de rij

richting van de tram is een motorbediende rijrichtingsschakelaar

aangebracht die de motorvelden ompoolt. De door de bestuurder gewen

ste aanzet- en remstroom wordt met de bijbehorende choppereenheid 1A1

in elke tractiegroep autonoom geregeld.

De chopperfrequentie is 420 Hz; om de stroomrimpel in de bovenleiding

en retourrails extra te verlagen, worden de choppers van de twee
otractiegroepen 180 in fase verschoven bestuurd, zodat de frequentie

van de stroomrimpel in de voeding .840 Hz bedraagt.

Bij het aanzetten van de tram worden de motoren via de elektromagne

tische schakelaar 1K3 en diode 1V1 met de chopper en het 600 V net

verbonden. De motoren worden tijdens de "in" -tijd van de chopper met

de volle voedingsspanning verbonden en gedurende de "uit"-tijd kan de

motorstroom over de vrijloopdiode 1v4 vrijlopen. Tijdens de "in"-tijd

van de chopper wordt als gevolg van het aangroeien van de motorstroom

magnetische energie opgeslagen in de zelfinductie van de motoren en

de motorsmoorspoel 1L4. Deze energie komt tijdens de zogenaamde

"uit"-tijd van de chopper weer vrij om de effectieve energiestroom

naar de motoren te continueren. De motorsmoorspoel dient ervoor de

stroomrimpel in de motoren tot een voor de motoren aanvaardbare waar

de te beperken.

De motorstroom wordt gemeten met meeteenheid 1U1 en wordt op de

gewenste gemiddelde waarde geregeld door aanpassing van de uitsturing

van de chopper. Tijdens het aanzetten doorloopt de uitsturing van de

chopper onder controle van de motorstroomregeling de waarden van nul

tot 100 %. Nadat de chopper in volle geleiding is gekomen, worden in

twee stappen de veldverzwakkingsschakelaars 1K41/1K42 en 1K43/1K44

bediend. De zwakveldthyristors 1V12 en 1V13 worden tijdens aanzetten

continu gestuurd. Tijdens de veldverzwakking blijft de stroomregeling

continu in werking om de trekkracht onder controle te houden en de
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motoren te beschermen.

Daar voor het uit geleiding brengen van de chopper een bepaalde mini

mum tijd nodig is, die gedeeltelijk tot de geleidingstijd moet worden

gerekend, kan niet zonder extra maatregelen een uitsturing tussen 0

en ca. S% alsmede tussen ca. 9S% en 100% gerealiseerd worden. In het

gebied van kleine uitsturingen worden daarom - onder automatische

controle van de stroomregeling - de impulsen voor het in geleiding

brengen van de chopper over een of meer periodes onderdrukt, terwijl

in het gebied van de maximum uitsturing op dezelfde wijze de impulsen

voor het activeren van het doofproces worden onderdrukt. Aan het ein

de van de aanzetperiode met de chopper wordt deze in volle geleiding

gehouden door het doven geheel te stoppen.

Het remmen van de tram geschiedt normaal met de elektrische rem.

Hierbij worden de motoren als generaioren gebruikt en wordt de rem

stroom weer met de chopper 1A1 op de door de bestuurder gewenste

waarde geregeld. Het remmen met twee parallelle groepen van seriege

neratoren is slechts realiseerbaar als de motorankers en de velden

van de twee groepen gekruist worden geschakeld. De ankerstroom van de

motoren 1M1 en 1M2 doorloopt hierbij de veldwikkelingen van de

motoren 1M3 en 1M4 en omgekeerd. Deze zogenaamde kruisschakeling

wordt uitwendig gesloten, doordat de remstroom van de minzijde van

het systeem over de remdiode 1VS en de bufferweerstanden of buf

fertrapschakelaars 1K8 en 1K9 naar de kruisschakeling 'van de motoren

kan vloeien en aan de andere zijde van de kruisschakeling de

remstroom via de remgroeperingsschakelaar 1K4 naar de chopper kan

gaan.

Als de chopper in geleiding is, staan de motoren kortgesloten en kan

de remstroom aangroeien om in het daarop volgende deel van de chop

perperiode als de chopper niet in geleiding is, via de vrijloopdiode

1V4 naar de pluszijde van het 600 V net te vloeien waarbij de

remstroom weer daalt. Door het varieren van de uitsturing van de

chopper wordt de remstroom op de gewenste waarde geregeld.

Wanneer op het 600 V net voldoende gebruikers aanwezig zijn, zal aIle

remenergie via de filtersmoorspoel 1L3, de lijnautomaat 1Q1, de pan

tograaf 1WS en de bovenleiding naar die gebruikers vloeien. Pas wan-
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neer de spanning boven een waarde van ca. 700 V komt, zal de remchop

per lA2 geactiveerd worden om middels een weerstandbelasting de over

tollige remenergie af te voeren in de vorm van warmte. De remchopper

werkt evenals de motorchopper op een vaste frequentie. De uitsturing

wordt geregeld in afhankelijkheid van de spanning op de filterconden

sator lC3, gemeten met meeteenheid lU5. Met deze filterspan

ningsregeling, werkend op een waarde van 680 tot 720 V, wordt bereikt

dat steeds zoveel mogelijk remenergie naar aanwezige gebruikers wordt

teruggeleverd en aIleen het overtollige deel wordt gedissipeerd.

Bij het remmen met een seriebekrachtigde generator, gekoppeld aan een

net met een bepaalde spanning, zijn een aantal maatregelen nodig om

een stabiele werking te bereiken. Deze stabiele werking wordt normaal

door snelle regeling van de motorchopper lAl verkregen mits de door

de motoren opgewekte spanning lager is dan de lijnspanning. De moto

ren wekken reeds bij een snelheid van ca. 24 km/h de volle netspan

ning op zodat bij remmen boven deze snelheid maatregelen nodig zijn

voor reductie van de nettospanning over de motorchopper. 20 worden

bij snelheden boven 24 en 35 km/h met de schakelaars lK8 en lK9 rem

weerstanden voorgeschakeld. Boven de 50 km/h ~al de motorspanning

niet hoger kunnen worden door de invoering van veldverzwakking. Mocht

onverhoopt de spanning over de motorchopper toch te dicht de lijn

spanning naderen dan wordt de lijnautomaat geopend. De terugvoeding

stopt en de remming wordt voortgezet met gebruikmaking van de rem

weerstand en remchopper lA2.

Ret is duidelijk dat het opnemen van remweerstanden in serie met de

motoren de terugvoeding van remenergie zal doen dalen. De keuze van

de weerstandswaarde van deze weerstanden en de snelheid boven welk

deze nodig zijn worden gunstig beinvloed door de toepassing van een

aparte remchopper aan de netzijde ten opzichte van plaatsing van een

weerstand met thyristor parallel aan de motorchopper. Bovendien kan

deze aparte remchopper dan dienst doen als actieve begrenzer van

energierijke overspanningen.

Voor een snelle opbouw van de elektrische rem bij het geven van een

remcommando is voorzien in een voorbekrachtiging van de motoren uit

de 24 V batterij 3G2. Ten behoeve van een snelle remopbouw bij hoge
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sne1heid b1ijkt het noodzake1ijk de ve1dverzwakking vertraagd vrij te

geven hetgeen geschiedt met de ve1dverzwakkingsthyristors lVll en

lV12.

3.4. De chopper.

In de choppers van de GTL-8 is gebruik gemaakt van vermogensha1f

ge1eiders waarbij de thyristor met de anti-para11e11e diode op een

si1icium tablet zijn geintegreerd. De schake1ing voor de motorchopper

en voor de remchopper is schematisch weergegeven in fig. 3.5. De glo

bale werking van de chopper met doofcircuit wordt verduidelijkt aan

de hand van het stroom- en spanningsver100p in de chopper, zoa1s voor

een chopperperiode is weergegeven •
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Aangenomen wordt dat in de motoren een stroom loopt die constant is

en de groott"e I heeft. Op tijdstip t wordt de hoofdthyristor ont-
m 0

stoken en zal de stroom I , die aanvankelijk via de vrijloopdiode
m

liep, geheel door de hoofdthyristor gaan vloeien; de vrijloopdiode

wordt stroomloos. De commutatiecondensator was tijdens het vrijlopen

van de motorstroom via de in de omlaadthyristor (doofthyristor) gein

tegreerde antiparallelle diode opgeladen tot de voedingsspanning.

Wanneer nu op tijdstip t
1

de omlaadthyristor wordt ontstoken, zal de

condensator via de omlaadthyristor, de omlaadsmoorspoel en de hoofd

thyristor ompolen. Direct aansluitend aan het ompolen zal het terug

slingeren van de condensatorlading aanvangen. Zodra de terugslinger

stroom op moment t z de motorstroom heeft overschreden is het thyris

tordeel in de hoofdthyristor stroomloos en vloeit de stroom over het

diodedeel verder. Dit duurt voort tot moment t
3

waar de terugslinger

stroom weer gelijk aan de motorstroom~wordt.

In de tijd van t z tot t
3

moet hee thyristordeel weer hersteld zijn om

daarna de voedingsspanning weer te kunnen blokkeren. Wegens de ver

liezen tijdens het commutatieproces zal de motorstroom de condensator

nog tot de voedingsspanning moeten opladen, voordat op moment t 4 de

vrijloopdiode weer in geleiding is en het commutatieproces is beein

digd. Ret zal duidelijk zijn dat de tijd t z - t
3

, die afhankelijk is

van de motorstroom en de condensatorspanning, onder aIle omstand~ghe

den groter moet zijn dan de benodigde hersteltijd voor de hoofdthy

ristor. Door een voortdurende bewaking van de verhouding tussen mo

torstroom en spanning op de commutatiecondensator kan tezamen met een

juiste besturing onder aIle omstandigheden gezorgd worden dat de

chopper dooft.

De chopperuitrusting wordt geforceerd gekoeld met lucht, die uit het

rijtuiginterieur wordt aangezogen door dezelfde ventilatoreenheid die

ook gebruikt wordt voor het koelen van de tractiemotoren. Voor de

verwarming van het rijtuiginterieur wordt gebruik gemaakt van de

warmte die vrijkomt in de remweerstanden die in serie met de motoren

zijn geschakeld. Als niet aIle voor terugvoeden beschikbare energie

door gebruikers wordt opgenomen, komt de overtollige energie eveneens

voor verwarming beschikbaar. Deze energie komt vrij in de remweer

stand behorend bij de remchopper. Voor het snel verwarmen van een
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4. Berekeningen betreffende het energieverbruik van de GTL-8.-

4.1. De ritcyclus.

Aan de hand van een bepaald rijpatroon kan berekend worden hoeveel

energie de GTL-8 verbruikt en hoeveel energie hij maximaal terug kan

leveren. Een dergelijk rij- en rempatroon is in overleg met de HTM

opgesteld en zal hierna verder aangeduid worden met de naam "HTM

ritcyclus".

De HTM-ritcyclus is gebaseerd op een traject uit lijn 3: Bohemen 

Station Laan van Nieuw Oost-Indie, en weI het stuk op de Laan van

Meerdervoort tussen de halten Fahrenheitstraat en Valkenbosplein.

Hierin komen geen hellingen en slechts een flauwe s-bocht voor. De

ritcyclus ziet er alsvolgt uit: (fig. 4.1.)

(kmlh)
y

1
50

fig. 4.1

- vanaf stilstand maximaal optrekken tot 20 km/h,

- vrijloop van ongeveer 4 sec we§ens een kruising,

- verder maximaal optrekken tot ca. 50 km/h,

- korte vrijloop,

- maximaal afremmen tot 15 km/h wegens een zijstraat,

- korte vrijloop,

- wederom maximaal optrekken tot 30 km/h,

- korte vrijloop,

maximaal afremmen tot stilstandj hiermee is de volgende halte

bereikt.
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Tijdens deze ritcyclus wordt een afstand van ongeveer 400 m afge

legd. Dit is de gemiddelde halte-afstand in Den Haag (L2).

De gemiddelde snelheid van de ritcyclus is ca. 27 km/h. De gemiddel

de halte wachttijd bedraagt 20%, hetgeen de gemiddelde snelheid van

de ritcyclus terugbrengt op 0,8.27 km/h = 21,6 km/h. Dit komt rede

lijk overeen met de werkelijke gemiddelde snelheid in Den Haag van

20 km/h.

4.2. Het effect van de roterende delen.

waarin T het uit te oefenen koppel is,
w

een wielas en w de hoeksnelheid ~an de
w

J
w

wielas.

Om een berekening van het rijgedrag van de GTL-8 te kunnen uitvoeren

is het van belang, naast de massa van de tram, ook het effect van

roterende delen te kennen.

Er is een bepaalde kracht F nodig om de tram met massa m een ver

snelling a te geven: F = m.a. Er is echter ook nog een kracht nodig

om de roterende delen van de tram een hoekversnelling te geven. De

roterende delen worden gevormd door de wielassen met wielen, de

motorassen met ankers en commutatoren en de tandwielen.

een wielas een bepaalde hoekversnellingHet koppel, dat nodig is om
dw

te geven, is: T = J 'd w,
w w t

het traagheidsmoment van

J
m

motoras.

Het koppel, dat nodig is om een motoras een bepaalge hoekversnelling
dw

mte geven, is: T = J '---d,waarin T het uit te oefenen koppel is,
m m t m

het traagheidsmoment van een motoras en w de hoeksnelheid van de
m

en

tram en r = de wielstraal.
1 dv z

T = z.-.J .-- = -.J .am r m dt r m
moet worden om de motoras

Beide koppels kunnen omgerekend worden naar een kl!'acht die op de

tram uitgeoefend moet worden, om deze assen hun hoekversnelling te

geven. Hiervoor worden de volgende formules gebruikt:

waarin z de overbrengingsverhouding is tussen motoras en

v = de snelheid van de
1 dv 1

T = -.J .-- = -.J .aw r w dt r w
Het koppel, dat op de wielas uitgeoefend

dw
meen hoekversnelling~ te geven, is z.Tm•

w = z.w ,
m w

wielas, en
v

Ww = r' met
Ingevuld:
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betekent dit... m .a
extra

r gelijk aan 0,3175 m en het traag
2

heidsmoment van de wielas inclusief tandwiel is 17,44 kgm volgens

de wagonfabrikant BN. Ret traagheidsmoment van de motoras inclusief
2

tandwiel is 0,93 kgm en de overbrengingsverhouding is 43/6. Dit

geeft een m ... 5,2 ton.
extra

extra massa die versneld moet
a 2

dat mextra ... 2· (Jw + z ·Jm)·
r

Bij een halfafgesleten wiel is

Ret totale koppel, uitgeoefend op de wielas ten behoeve van de hoek-
a 2

versnelling van de roterende delen, is T + z.T ... -.(J + z .J ).w m r w m
De hiervoor op de tram uit te oefenen kracht is (er zijn a wielas-

sen): F t ... a).. (T + T ) ... 8
2
a.(J + z2. J ). Uitgedrukt in een

ex ra r w m w m
r

worden, F
extra

De tram kan dus voorgesteld worden door een massa m 1 ... m + 5,2
totaa

ton. m ... 37,3 ton volgens de fabrikant, maar hier wordt later op

teruggekomen.

4.3. De trekkrachtvergelijking.

De trekkrachtvergelijking ziet er alsvolgt uit:

F = Fwr + mtotaal.a

z
me t F ... a.-.T •r e

T is het koppel dat een motor levert. Dit koppel is echter een
e

functie van de snelheid, geregeld door de chopper. In het begin van

aanzetten is het koppel constant, na verloop van tijd wordt de lijn

stroom constant gehouden en tenslotte verloopt het koppel volgens de

seriekarakteristiek van de motor. Er ontstaan in feite meerdere

vergelijkingen, ieder voor een bepaald snelheidsgebied.

4.4. De lastkarakteristiek.

F is geen constante, maar eveneens afhankelijk van de snelheid. In
wr

het algemeen geldt: F
wr

= Co + c
1

.v + c
2

.v2 • Voor "lagere" snelheden

kan c2 nul gesteld worden, omdat er dan een laminaire luchtstroom
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langs de tram optreedt. Voor "hogere" snelheden gaat deze laminaire

luchtstroom over in een turbulente luchtstroom. Mede door de scherpe

hoeken van de tram ontstaat al heel snel turbulentie. De wrijvings

kracht. die hier het gevolg van is. is evenredig met het kwadraat

van de snelheid.

De constante term Co ontstaat door de rolwrijving van de tram.

Gepoogd is deze wrijvingskracht als funktie van de snelheid te me

ten. aangezien de HTM geen gegevens hieromtrent had. Een uitloop

proef is een geschikt middel hiervoor. De trekkrachtvergelijking

wordt bij uitloop: F = - m l.a. De wrijvingskracht bestaat uit
wr totaa

3 coE!fficienten en dus is het in principe voldoende om bij 3 ver-

schillende snelheden de vertraging te meten en daarmee de wrijvings

kracht te bepalen. Dit levert namelijk 3 vergelijkingen voor 3 onbe

kenden.

Een aantal uitloopproeven is gedaan op lijn 11: Scheveningen Haven 

Station Hollands Spoor v.v. De resultaten bleken echter strijdig:
dv 2

Bij v = 57.9 km/h een dt = - 0.13 m/s ;

v = 50.9 km/h
dv

- 0.08
2

-= m/s ;dt

v = 40.6 km/h dv 2
-= - 0.15 m/s ;dt

33.2 km/h
dv

- 0.13 m/s 2v = -= ;dt

dv 2
v = 14.5 km/h dt = - 0.09 m/s ;

Er is een drietal oorzaken aan te wijzen voor deze tegenstrijdighe-

den. Bij de uitloopproeven kunnen voor het oog nauwelijks merkbare

hellingen een rol gespeeld hebben. evenals flauwe bochten en vooral

ook wind.

Flauwe bochten kunnen zelfs nog met het oog geconstateerd en verme

den worden. De invloed van hellingen kan geelimineerd worden door de

uitloop op een bepaalde plaats bij dezelfde snelheid in twee rich

tingen uit te voeren. evenwel met aIle praktische moeilijkheden die

daar aan vastzitten. De invloed van wind echter is helaas niet weg

te werken. door bijvoorbeeld in twee richtingen uit te lopeno De

invloed van wind komt namelijk tot uiting in de kwadratische term

van de wrijving: hier moet niet cO.v2 • maar cO,(v + vw)2 ingevuld
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niet ge~limineerd worden met behulp

het gemiddelde van (v + v )2en (v 
w

worden. v stelt de windsnelheidscomponent in de richting van de
w

tram voor, die positief genoemd wordt als ze tegengesteld is aan de

bewegingsrichting van de tram.

Door de kwadratische term kan v
w

richtingen:
2aan v •

van uitlopen in twee

v )2 is niet gelijk
w

De windsnelheid is moeilijk te meten, omdat wind een wisselvallig

karakter heeft wat betreft plaats en tijd. Het is dus ook niet moge

lijk bij het oplossen van de drie vergelijkingen met drie onbekenden

de v te vervangen door v + v •
w

Tenslotte moet ook niet vergeten worden dat deze wrijvingskracht-

formule gebruikt wordt voor berekeningen aan het rijgedrag van de

tram. Hierin dient een windsnelheidscomponent ingevuld te worden,

die overeenkomt met de werkelijk opgetreden wind tijdens het meten

van het rijgedrag. Als, zoals gesteld in bovenstaande alinea, de

windsnelheid niet te meten is en zeker niet continu tijdens de rit

cyclus, dan heeft het ook geen zin om de weerstandsco~ffici~nten

nauwkeurig te weten. De onnauwkeurigheid in de wrijvingskracht wordt

immers al veroorzaakt door de onbekendheid van de windsnelheid. Ret

is veel zinvoller om een formule uit de handboekente nemen.

De Nederlandse Spoorwegen gebruikten bij berekeningen aan de snel

tram Utrecht - Nieuwegein de formule:
2

F - 45.m + 3,9.v ,wr
waarbij v uitgedrukt wordt in mis, de massa m in ton en F in N.

wr
Handboeken van Siemens en AEG geven uitgedrukt in dezelfde eenheden

respectievelijk aan:
2

F = 69.m + 3,6.v en
wr 2

F = 49.m + 4,7.v •
wr

Tenslotte is in de Verenigde Staten de weerstand gemeten van een

PCC-car. Aangezien de GTL-8 dezelfde draaistellen heeft als de in

Den Haag rondrijdende PCC-car zou hieruit de rolweerstand bepaald

kunnen worden. Echter van de PCC-car bestaan vele uitvoeringen, die

zowel in wagenbak als in draaistellen verschillen en de Europese

PCC-cars zijn zeker in deze opzichten anders dan de Amerikaanse. Ter

vergelijking met de bovengenoemde formules is het zeker de moeite

waard de in de Verenigde Staten verkregen formule hier op te nemen:
2F = 62.m + 20.v + 4,O.v •

wr
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Opvallend hierin is het voorkomen van de snelheidsevenredige term.

liit de stromingsleer is bekend dat de luchtwrijving of evenredig is

met de snelheid, of evenredig met het kwadraad van de snelheid (be

houdens een overgangsgebied).

Voor aIle formules geldt dat de eerste term afhankelijk is van de

belading, terwijl de laatste term, de luchtwrijving, uitsluitend

afhankelijk is van de snelheid in het kwadraat, en bepaald wordt

door de vorm van de tram.

Een grove berekening aan de hand van een van de theoretische formu

les geeft aan dat de wrijving 10 a 15 % van de totale verliezen

tijdens de ritcyclus veroorzaakt. Daarom mag deze niet buiten be

schouwing worden gelaten.

Een andere mogelijkheid om de kwadr~tische wrijvingsterm te bepalen

is door middel van een windtunnelproef. Dit kan geschieden met be

hulp van een schaalmodel. Zo' n model is weliswaar aanwezig bij de

HTM, maar de onnauwkeurigheid van zo'n meting is grofweg groter dan

10 %, afhankelijk van de nauwkeurigheid van het model (volgens opga

ve van deskundigen op het gebied van stromingsleer). Bekijken we

andermaal de theoretische formules, dan zien we dat de verschillen

onderling in dezelfde orde van grootte liggen, zodat een dure en

arbeidsintensieve windtunnelproef waarschijnlijk geen betere infor

matie oplevert.

Daarom is uiteindelijk ten behoeve van de berekeningen gekozen voor

de van de NS afkomstige formule. De sneltram komt immers in vorm

aardig overeen met de GTL-8.

4.5. De massa van de GIL-8.

Zoals reeds eerder vermeld is de door de fabrikant (BN) opgegeven

massa 37,3 ton. Dit geldt echter voor de eerste serie GIL-8-en. De

laatste serie, waaronder het rijtuig dat voor de metingen beschik

baar is gesteld, de 3087, heeft andere draaistellen. Ze zijn afkom

stig van de PCC-cars en zijn naar schatting een halve ton lichter.

De massa van de tram was hierdoor niet voldoende nauwkeurig bekend.
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Verschillende methoden om de massa te meten zijn onder de loep gena

men. Uiteindelijk is gekozen voor een meting met behulp van drukdo

zen. Hiervoor is de hulp ingeschakeld van TNO-IWECO (Instituut voor

WErktuigbouwkundige COnstructies) te Delft. De drukdozen zetten met

behulp van rekstrookjes de druk om in een hiermee evenredige elek

trische spanning, die via een computer verwerkt wordt. Via een kogel

@hUIPstUk

a
\ kogel

drukdoos

fig. 4.1

wordt de kracht recht de drukdoos binnengeleid (zie fig. 4.1). De

tram wordt met 12 vijzelbokken - 4 vijzelpunten per wagenbak - net

van de rails getild (zie fig. 4.2).' Tussen de vijzelpunten van de

A c

fig. 4.2

tram en de bokken zijn de drukopnemers geplaatst. Door de totale

druk te meten is bekend hoe groot de massa van de tram is. Ook de

drukverdeling over de draaistellen is aldus bekendj deze is echter

niet interessant voor de berekeningen. De meting is drie keer uitge

voerd, dat wil zeggen dat de tram drie keer opgekrikt en weer neer

gelaten is. Iedere keer ontstaat een andere verdeling van de krach

ten op de drukdozen, zulks als gevolg van de onderlinge verschillen

in verplaatsing tussen de vijzelbokken. Dit geeft een goede indika-
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tie van de nauwkeurigheid van de meting, aangezien het totaal toch

steeds hetzelfde moet zijn.

De uitkomsten van de drie metingen geven een massa te zien van res

pectievelijk 36,59 ton, 36,60 ton en 36,61 ton. Meer gegevens om

trent de meetresultaten staan vermeld in bijlage 1. Hieruit mag

geconcludeerd worden dat de massa van de 3087 36,60 ton bedraagt met

een nauwkeurigheid van ongeveer 10 kilogram.

4.6. Het numeriek oplossen van de trekkrachtvergelijking.

dv
+ m I.-d.totaa t
differentiaalvergelijking in v

De onderdelen van de trekkrachtvergelijking F

nu bekend. Ingevuld levert dit op:
z 2

8or .T = 45.m + 3,9.v

Dit is een niet-lineaire eerste orde

= F + m loa zijn
wr totaa

en t. Het koppel is hierbij ook nog een funk tie van v. Hiervan is

geen analytische oplossing bekend. Daarom moet de hulp ingeschakeld

worden van een rekenmachine en de keuze van digitaal rekentuig ligt

voor de hand.

De oplossing van deze differentiaalvergelijking geschiedt met behulp

van een eenvoudig algorithme. Veronderstel een bepaalde beginsnel

heid, in het geval van de ritcyclus is die snelheid nul, en bereken

met de bovenstaande vergelijking de versnelling ~~ uit. Bereken met

behulp van deze versnelling de volgende snelheid:
dv

v := v + dt oDT

DT stelt hierbij de grootte van de tijdsstap voor, waarmee de bere

kening uitgevoerd wordt.

Hiervoor moet echter eerst het koppel T als funktie van de snelheid

bekend zijn.

Volgens bijlage 2 is de motorstroom bij aanzetten constant tot een

snelheid van 19,0 km/h. Het koppel is dan ook constant en bedraagt:

T = 359,30 Nm.

Tot een snelheid van 29,0 km/h geldt de vo1gende relatie tussen de

ankerstroom I en het toerental van de motor, uitgedrukt in omwente
a

lingen per minuut (IN = 330 A = constant):
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1 2 1
4.UN.IN • 49S00 = O,lS.Ia + &!.n.~(Ia).Ia. (1)

Vervolgens geldt een andere relatie tot een snelheid van 33,6 km/h:
2 1

49S00 = O,lS.I + 8-3.n.~(0,62.I ).1, (2)a a a
en daarna, tot 42,4 km/h:

2 1
49S00 • O,lS.I + 8-3.n.~(0,42.I ).1. (3)a a a

De hierop volgende seriekarakteristiek geldt voor elke snelheid

1
83.n.~(0,42.Ia). (4)

is I impliciet uitgedrukt in n.
a

hiermee dus ook impliciet bekend

boven 42,4 km/h:
1
I.UN = 300 = O,lS.I a +

In de laatste vier vergelijkingen

Ret koppel, zijnde 79,S8.I .~, is
a

als funktie van n, en via een omrekeningsfactor als funktie van v.

~(I ) kan niet beschreven worden met behulp van een nette analyti-
m

sche formule wegens de in het ijzer optredende verzadiging. De krom-

me kan echter weI benaderd worden door haar te discretiseren.

Met behulp van zorn kromme kan I berekend worden bij bekende n. Dit
a

is echter een iteratieproces, dat alsvolgt kan verlopen:

veronderstel een bepaalde I , bereken de volgens de magnetiserings
a

kromme daarbij behorende ~(I ) en bereken met behulp van deze ~
a

welke stroom daarbij loopt volgens de bovengenoemde vergelijkingen

(1, 2, 3 of 4: al naar gelang de snelheid)j gebruik deze stroom

vervolgens als de nieuwe I in de kring van het iteratieproces.
a

Rerhaal dit net zolang totdat de nieuwe I zo weinig verschilt van
a

de oude als aan nauwkeurigheid gewenst is.

Vanze~fsprekend kan het iteratieproces ook andersom lopen:

veronderstel een bepaalde I , bereken met behulp van de bovengenoem-
a

de vergelijkingen (1, 2, 3 of 4: al naar gelang de snelheid) welke

van dehangt afmoet worden,gekozen

magnetiseringskromme (die

I (~) in plaats van ~(I )).
a a

Voor welke iteratiemethode

flux daarbij hoort, en bereken nu de volgende I met behulp van de
a

dus nu gelnverteerd bekend moet zijn:

vraag welke van de twee convergerend en welke divergerend is.

In het geval van constante lijnstroom (vergelijking 1, 2 en 3)

blijkt de eerste methode convergerend te zijn. Bij de seriekarakte

ristiek (vergelijking 4) blijkt de tweede methode convergerend te

zijn.

De magnetiseringskromme is afgeleid van een grafiek van ACEC, de
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fabrikant van de motoren. In deze kurven, TRA 603 (zie bijlage 3),

is de trekkracht uitgezet als funktie van de veldstroom bij volle

veldbekrachtiging. Hieruit valt de flux als funktie van de veld

stroom te berekenen. Bij een veldstroom van 40 tot 250 A, met tus

senstappen van 10 A, zijn de trekkracht en vervolgens de flux be

paald. Oaartussen wordt rechtlijnig gelnterpoleerd als benadering

van de werkelijke kromme. Het resultaat is eveneens vermeld in bij

lage 3.

In het geval van remmen wordt de ankerstroom constant gehouden, en

daarmee ook het remkoppel. Het inschakelen van de zwakveldtrappen en

de bufferweerstanden bepaalt dan hoe groot het remkoppel is en hoe

veeI elektrische energie er teruggeleverd wordt als funktie van de

snelheid.

In principe kan nu de differentiaalvergelijking opgelost worden, met

als randvoorwaarden het rijpatroon van de ritcyclus. Er is echter

nog geen rekening gehouden met de rukbegrenzing, die in de tractie

besturing'is aangebracht. Oit is een schakeling die ervoor zorgt dat

*de stroo~ niet sprongsgewijs kan veranderen. Ruk is gedefinieerd

als de afgeleide van de versnelling en grote ruk wordt door passa

giers als onaangenaam ervaren. Ais bij optrekken vanuit stilstand

"sprongsgewijs" de stroom op een bepaalde waarde ingesteld wordt,

dan wordt er eveneens "sprongsgewijs" een koppel op de wielassen

uitgeoefend en zal de ruk "theoretisch oneindig" zijn. De rukbegren

zing zorgt ervoor dat de ankerstroom slechts met een steilheid van

170 A/s per seconde kan veranderen. Oit geldt zowel voor stijgen als

dalen van de stroom. Vanaf nul zal de stroom weliswaar met een waar-

I
I
I
I
I______ ...L...-__

I
I

__... .L~v~a!!~ _ _::,- -"..
I
I
I
I
I
I
I

--I55
40

210

la ji A

fig, 4,4

* In een induktief circuit kan de stroom sowieso niet sprongsgewijs

veranderen, maar in di t geval weI veel sneller dan nu door de

rukbegrenzing toegestaan wordt.
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de van 40 A beginnen, en dalend naar nul zal de chopper bij een

ankerstroom van 55 A al geblokkeerd worden (zie fig. 4.4). Met deze

voorziening dient in het simulatieprogramma dus ook rekening gehou

den te worden.

4.7. Ret simulatieprogramma.

Ret uiteindelijk ontwikkelde programma is weergegeven in bijlage 4.

Ret is samengesteld uit een aantal procedures. Ret eigenlijke pro

gramma bestaat danook vrijwel aIleen uit het aanroepen van deze

procedures.

In het programma is de ankerstroom positief gesteld in geval van

rijden en negatief in geval van remmen.

Er zijn vier procedures, die de differentiaalvergelijking in v en t

oplossen:

TCON(X) onder de voorwaarde dat I constant en positief is en v ~ X;
a

REM(X) onder de voorwaarde dat I constant en negatief is en v ) X;
a

PCON(X) onder de voorwaarde dat I lijn constant is en v ~ Xj

VRIJ(X) onder de voorwaarde dat I nul is (vrijloop) en gedurende
a

een tijd van X seconden.

De procedure RUKB(X,Z) lost de differentiaalvergelijking op als de

ankerstroom onder invloed van de rukbegrenzing staat. de parameter X

geeft aan of de absolute waarde van de ankerstroom moet stijgen of

dalen: X = 1 voor stijgen; X = -1 voor dalen. De parameter Z geeft

aan of de absolute waa~de moet stijgen tot een vaste stroomgrens, of

dat deze stroomgrens nog verandert tijdens dit stijgen: dit is het

geval in het snelheidsgebied waarin de lijnstroom op 660 A gehouden

wordtj de stroomgrens van de ankerstroom daalt dan bij stijgende

snelheid. Zelfs gedurende de korte periode, waarin de ankerstroom

met 170 A/s verandert, ondergaat de snelheid en daarmee de anker

stroomgrens een verandering.

De hierboven genoemde 5 procedures maken op hun beurt weer gebruik

van procedures:
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IPCON rekent de ankerstroom uit bij de gegeven snelheid onder de

voorwaarde dat de lijnstroom 660 A is.

SNELH rekent de versnelling uit bij de gegeven snelheid en daarmee

de nieuwe snelheid op een tijdstip DT later.

SERlE rekent de ankerstroom uit bij de gegeven snelheid volgens de

seriekarakteristiek van de motor.

SCHRIJF houdt de tijd bij middels de parameter TIME, en schrijft de

tijd, de snelheid, de ankerstroom, het elektrische vermogen dat een

motor opneemt, de tot dan toe door een motor opgenomen energie, en

de afgelegde weg op in de outputfile. Dit opschrijven gebeurt niet

elke DT sec, dus niet na elke stap in de berekening, maar na een

aantal stappen dat wordt aangegeven door de parameter H.

Al deze procedures maken weer gebruik van de volgende procedures:

T(X, Y) rekent het koppel uit, waarbij voor de parameters X en Y de

ankerstroom en de mate van veldverzwakking ingevuld moeten worden.

N(X) rekent het toerental van de motor uit bij de gegeven snelheidj

voor de parameter X dient de snelheid ingevuld te worden.

PHI(Y) rekent de flux uit, die volgens de magnetiseringskromme hoort

bij de betreffende magnetiseringsstroom. Deze laatste dient op de

plaats van Y ingevuld te worden.

IFLUX(X) rekent juist omgekeerd de magnetiseringsstroom (en met

behulp van de mate van veldverzwakking de daarbij behorende anker

stroom) uit, die volgens de magnetiseringskromme hoort bij de be-

treffende flux. Deze laatste dient op de plaats van X ingevuld te

worden.

Verder worden in het programma de volgende parameters gebruikt:

I: ankerstroom

V: snelheid

P: per motor opgenomen vermogen

E: per motor opgenomen energie

S: afgelegde weg

TIME: tijd

EROT: rotatiespanning

ZWAK: mate van veldverzwakking: de verhouding tussen I en I
m a

R: totale ankerweerstand (inclusief bufferweerstanden)

DT: tijdsstap in de berekening
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G6:

G3:

G4:

G5:

H:

EPS:

zie procedure SCHRIJF

nauwkeurigheid (absoluut) waarmee de ankerstroom bepaald moet

worden

RWIEL: wielstraal

M: massa van de 3087

MROT: massa van de 3087 inclusief roterende delen

CO: eerste coefficient van de lastkarakteristiek

Cl: tweede coefficient van de lastkarakteristiek

C2: derde coefficient van de lastkarakteristiek

Gl: snelheid van waaraf de lijnstroombegrenzing optreedt

G2: snelheid waarbij de eerste veldverzwakkingstrap ingeschakeld

wordt tijdens optrekken

snelheid waarbij de tweede veldverzwakkingstrap ingeschakeld

wordt tijdens optrekken

snelheid waarbij de motorkarakteristiek bereikt wordt

snelheid waarbij de eerste bufferweersta~d afgeschakeld wordt

tijdens afremmen

snelheid waarbij de tweede bufferweerstand afgeschakeld wordt

tijdens afremmen

Voor de betekenis van de parameter~ SREF, Vl, V2, V3, Tl, T2, T3, en

T4 verwijs ik naar paragraaf 5.1.

Telkens na het gebruik van een van de eerstgenoemde 5 procedures

wordt in het programma een extra WRITE-statement opgenomen, om de

precieze situatie op dat moment te schetsen.
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5. HET ENERGIEVERBRUIK TIJDENS DE RITCYCLUS: RESULTATEN.

5.1. Metingen versus berekeningen.

De metingen van het energieverbruik tijdens de ritcyclus dienen de

resultaten van de berekeningen te bevestigen. Dit stuit echter op een

praktisch probleem: het is heel moeilijk om precies te rijden volgens

een rijprotocol. De tram heeft een bepaalde reactietijd bij het rea

geren op de pedaalcommando's en de bestuurder tusen het aflezen van

de snelheid en het intrappen van een pedaal. Ret is daarom heel moei

lijk om te zorgen dat een tram b.v. bij precies een bepaalde snelheid

in vrijloop overgaat. Om te zorgen dat de metingen en berekeningen

zogoed mogelijk vergelijkbaar zijn. wordt de procedure omgedraaid: er

wordt eerst een ritcyclus gereden. waarbij het snelheidsverloop. de

afgelegde weg en het energieverbruik opgetekend worden en vervolgens

wordt de berekening gerelateerd aan dit s~elheidsverloop en de afge

legde weg. Ret energieverbruik. zoals het gemeten is. wordt dan

vergeleken met de berekening.

In fig. 5.1 wordt aangegeven aan de hand van welke gegevens de bere

kening uitgevoerd wordt:

(km/h)

II

T

V1

1
5REF

fig. 5.1

V2

V3

V1. V2 en V3 zijn de snelheden die bereikt worden op het moment dat

tot vrijloop wordt overgegaan. SREF is de afstand die. op het moment

dat tot vrijloop wordt overgegaan. afgelegd is. Hier is voor de af

stand gekozen. in plaats van de snelheid. om de totale afstanden bij
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de meting en de berekening zo gelijk mogelijk te houden. Bovendien is

bij de kleine versnelling die op dat punt nog optreedt de afgelegde

weg eennauwkeurigere referentie dan de snelheid, die immers maar

langzaam verandert.

De tijden T1 tim T4 geven de duur van de diverse vrijlopen aan.

Behalve van deze gegevens wordt in de berekening verder uitgegaan van

en max. ankerstroom van 210 A bij aanzetten en 205 A bij remmen. De

bovenleidingsspanning wordt in de berekening constant aangenomen

(hetgeen in de praktijk zeer zeker niet het geval is) op een waarde

van 600 V. * Ret in de berekening meenemen van de netconfiguratie,

opdat de bovenleidingsspanning zoals in de praktijk met de belasting

zal varieren, is een bijzonder ingewikkelde zaak en wordt derhalve

achterwege gelaten.

De bufferweerstanden worden in de berekening afgeschakeld bij 35 km/h

en 24 km/h, conform de opgave van ROLEC.

De lijnstroom wordt begrensd op 660 A.

De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd voor een lege tram: m

~ 36,6 ton en een vol beladen tram: m = 49,9 ton.

Daarbij is uitgegaan van volle belading bij 185 personen a 70 kg. Dit

is 13,0 ton.

De belading is gerealiseerd door de tram te vullen met zakken zand

van ongeveer 25 kg. Steekproefgewijs zijn 5 keer 10 zakken zand gewo

gen om het gewicht te bepalen. In totaal zijn 542 zakken van gemid

deld 23,88 kg in de tram geladenj een afwijking t.o.v. de theoreti

sche belading van 7 kg.

Bij de zo ontstane 49,6 ton is in de berekening nog 0,3 ton toege

voegd voor de 4 passagiers tijdens de meting.

5.2. De meetmethode.

Bij het meten van de opgenomen en teruggeleverde energie van de trac

tie-installaties wordt gebruik gemaakt van de reeds in de tram aan-

* Volgens dhr. Borgdorff benadert 580 V beter de gemiddelde waarde.
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wezige kWh-meters (zie hoofdstuk 6). Deze meters registreren ongeveer

0,6 kWh met een puIs. De tijdens een ritcyclus opgenomen hoeveelheid

energie is ongeveer 2 a 3 kWh, overeenkomend met hooguit 5 pulsen,

met een nauwkeurigheid van 1 puIs. Di t betekent da teen dergelijke

meting weinig zin heeft.

Om toch gebruik te kunnen maken van deze kWh-meters is een extra uit

gang gemaakt, waarop niet het signaal staat, afkomstig van de eind
17trap van de 2 -deler (zie 6.3), maar dat van een tussentrap: nadat

11 17-11
pas door 2 is gedeeld. Een puIs stelt in dit geval 0,6/2 =

0,6/26
= 0,6/64 = 0,009375 kWh voor.

Het signaal kan met een UV-recorder geschreven worden en een nauwkeu

rigere registratie van het opgenomen aantal kWh's is verkregen. Door

UV-recorders wordt dus behalve het snelheidsverloop ook de energieen

geregistreerd, en weI: de opgenomen ~n (apart) de afgegeven energie

voor tractie-installatie 1 en de in remweerstand 1 gedissipeerde

energie. Hetzelfde geldt voor ·tractie-installatie 2. Ter controle

worden de lijnstroom, de ankerstroom, de netspanning, en de afgelegde

weg geregistreerd.

In een berekening kan aIleen maar aangegeven worden hoeveel een ma

chinegroep (=tractiegroep minus remweerstand) recupereert. Welk deel

daarvan gedissipeerd wordt in de remweerstand is afhankelijk va~ ver

bruikers in de omgeving. De energie, die tijdens de meting van de

ritcyclus in de remweerstanden wordt gedissipeerd, wordt opgeteld bij

de door P5 en P8 geregistreerde teruggeleverde energie. Op deze

manier is bekend hoeveel energie door de machinegroepen in totaal is

teruggeleverd; dit kan vergeleken worden met de berekening.

In totaal worden 11 signalen aangeboden. Per UV-recorder kunnen 6

signalen geschreven worden en daarom zijn twee UV-recorders nodig

hiervoor. De afgelegde weg wordt aan beide UV-recorders toegevoerd

als referentie. De beide rollen papier kunnen zodoende naast elkaar

gelegd en vergeleken worden. Noodzakelijk is dit niet, handig echter

weI. De meetopstelling is aangegeven in fig. 5.2.

Bij de eerste metingen (lege tram) was deze methode nog niet ge

bruikt, maar werden de energieen bepaald uit het verloop van de lijn-
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stromen en de netspanningen. Met de hand werd dit verloop van de rol

len papier opgemeten en vervolgens werd hieruit de opgenomen en afge

geven energie berekend. Omdat dit erg omslachtig was, is gezocht naar

betere oplossingen met het hierboven beschreven resultaat.

.-------.., opgen.
P5

L..- --J afgeg.

P7

TRACTIEBESTURINGSELCA opgen. ,........----,
P8

afgeg.

UV1 UV 2

fig. 5.2'

5.3. Resultaten.

-+t (5)

-0,17 kWh

-0,38 kWh

+0,84

+0,83

-0,35

-0,40

+1 ,06

+1 ,22

verbruikt:

- gemeten: +0,30

- berekend: +0,31

Vanwege de grote bewerkelijkheid is van de lege tram slechts 1 meting

uitgewerkt (zie fig. 5.3). Naast de uitkomsten is ter illustratie de

computeruitdraai van de berekening weergegeven in bijlage 7.

(km/h) . 1164 m
v

T

fig. 5.3

Hieruit blijkt dat in totaal is opgenomen:
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gemeten: 2,21 kWh,

berekend: 2,36 kWh;

in totaal is gerecupereerd:

gemeten: 0,52 kWh, dit is 24 % van de opgenomen energie,

berekend: 0,78 kWh, dit is 33 % van de opgenomen energie.

In werkelijkheid is een afstand afgelegd van 395 m, in de berekening

is dit 378 m. Dit brengt het energieverbruik per km op:

gemeten: 4,3 kWh/km,

berekend: 4,2 kWh/km.

Een opvallend verschil tussen gemeten en berekende waarden kan gecon

stateerd worden bij het terugleveren. De waarde van -0,17 kWh in de

laatste kolom is niet korrekt. Bij deze meting is de energie in de

remweerstanden niet meegemeten. Te oordelen naar het lijnstroomver

loop is een gedeelte van de teruggeleverde energie naar de remweer

standen gegaan en moet er dus een grQtere negatieve waarde dan -0,17

kWh staan.

-0,47 kWh

-0,47 kWh

+0,78

+0,76

-0,25

-0,27

+1 ,41

+1,66

v

T

verbruikt:

- gemeten: +0,42

- berekend: +0,38

Met een volle tram is twee keer een ritcyclus uitgevoerd. De eerste

is uitgewerkt in fig. 5.4.
(km/h)

fig. 5.4

De volgende gegevens kunnen hieraan ontleend worden:

totaal opgenomen (positief)

gemeten: 2,61 kWh

berekend: 2,80 kWh

totaal gerecupereerd (negatief)

gemeten: 0,72 kWh (28 %)

berekend: 0,74 kWh (27 %)
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Ret energieverbruik per km komt dan op:

gemeten: 4,6 kWh/km (afgelegde afstand = 409 m),

berekend: 5,0 kWh/km (afgelegde afstand = 412 m).

De tweede meting is uitgewerkt in fig. 5.5.

(km/h)

v

T

verbruikt:

- gemeten: +0,40

- berekend: +0,37

+1,40

+1,62

1
183m

-0,45

-0,46

fig. 5.5

+0,16

+0,12

-H (9)

-0,11 kWh

-0,11 kWh

totaal gerecupereerd (nega~ief)

gemeten: 0,56 kWh (29 %)

berekend: 0,57 kWh (27 %)

Rieruit voIgt:

totaal opgenomen (positief)

gemeten: 1,95 kWh

berekend: 2,11 kWh

Ret energieverbruik per km komt dan op:

gemeten: 4,3 kWh/km (afgelegde afstand =
berekend: 5,1 kWh/km (afgelegde afstand =

326 m),

303 m).

5.4. Conclusies.

Voor aIle drie de metingen geldt dat de hoeveelheid opgenomen energie

volgens de berekening groter is dan gemeten. Dit verschil ontstaat

ook bij aIle drie in de tweede periode : optrekken van ongeveer 20

km/h tot ongeveer 50 km/h.

De verklaring is te vinden in het verschil in de tractie-installaties

(zie ook hoofdstuk 7). De ene tractie-installatie trekt bij hogere
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snelheid minder stroom dan de andere. Bij de berekening is uitgegaan

van twee indentieke installaties. Ret feit dat een tractie-installa

tie in werkelijkheid minder stroom trekt bij hoge snelheden, ver

klaart dat de gemeten opgenomen energie kleiner is dan de berekende.

De hoeveelheid gerecupereerde energie komt in de berekeningen vrijwel

overeen met de energie, zoals in de metingen geconstateerd.

Verdere verschillen tussen de resultaten van de berekeningen en de

metingen hebben als oorzaak de onnauwkeurigheid van de lastkarakte

ristiek en de als constant aangenomen bovenleidingsspanning ter waar

de van 600 V. De variaties in de bovenleidingsspanning bedragen al

gauw 10% en werken door in de opgenomen vermogens in dat gebied waar

de lijnstroom constant gehouden wordt en het gebied van de serieka

rakteristiek. Dus ook weer juist in de gebieden met hoge snelheid.

Als de netspanning inderdaad te hoog gekozen is, zullen boven onge

veer 20 km/h de opgenomen vermogens ~in de berekening te hoog zijn.

Dit is inderdaad, zoals reeds geconstateerd, het geval.

De vraag of een volle tram meer energie verbruikt per km dan een lege

tram hangt af van de randvoorwaarden. Gaat men er vanuit dat een vol

le tram dezelfde eindsnelheden haalt als een lege tram in de ritcy

clus, dan mag verondersteld worden dat eerstgenoemde inderdaad meer

verbruikt. Hiervoor zijn twee redenen: ten eerste wordt de rollende

wrijving groter en wordt daarin meer energie gedissipeerd, ten tweede

is de kinetische energie bij dezelfde eindsnelheid groter en aange

zien er maar een bepaald percentage van teruggeleverd wordt in de

vorm van beschikbare elektrische energie, is het verlies groter naar

mate de kinetische energie groter is. Deze gedachtengang wordt beves

tigd door vergelijking van de meting met lege tram en de eerstgenoem

de meting met volle tram: respectievelijk 4,3 kWh/km en 4,6 kWh/km.

Ook blijkt hieruit dat er meer opgenomen wordt bij volle tram: 2,21

kWh t.o.v. 2,61 kWh. Op een punt gaat de vergelijking mank: de snel

heidsrandvoorwaarden zijn niet exact gelijk en verschillen met name

bij de eerste remming: resp. tot 16 km/h en tot 27 km/h. Of een volle

tram in normaal verkeer ook inderdaad meer energie per km zal ver

bruiken is nog maar de vraag. Door de grotere massa trekt de tram

langzamer op en zal ze op hetzelfde traject niet dezelfde snelheid

halen als een lege tram.
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6. HET ENERGIEVERBRUIK IN LIJNDIENST.

6.1. Geschiedenis.

Van 26 april 1982 tot 17 juni 1982 heeft ROLEC metingen verricht be

treffende het tractieverbruik van de GTL-8 en de PCC-car (zie bijlage

1). Om tot een overzicht te komen hoeveel de RTM moet betalen aan

energie per km heeft ROLEC gebruik gemaakt van Ah-meters, die gemon

teerd werden in een GTL-8 en een PCC-car. De tractie-stroom wordt ge

integreerd over de tijd en de integraal wordt daarbij verdeeld in een

integraal over de positieve stroomwaarden en een integraal over de

negatieve stroomwaarden (motorconventie). Dit levert twee tellers tan

den op: het eerste getal geeft het aantal opgenomen Ah aan, het twee

de getal geeft het aantal teruggevoe'de Ah aan. Ret verschil tussen

deze twee geeft aan hoeveel lading het onderstation in de tijd heeft

moeten leveren. Door vermenigvuldiging met de nullastspanning van dit

onderstation (660 V) berekent men de hierdoor afgegeven hoeveelheid

energie. Bedenk dat het onderstation geen energie kan opnemen, het

negatieve deel van de integraal geeft aan hoeveel lading aan andere

trams geleverd is. De door het onderstation afgegeven energie, inclu

sief de verliezen van het onderstation zelf, wordt in rekening ge

bracht door het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) , zij het met

behulp van eigen kWh-tellers aan de wisselspanningszijde. De inte

graal is opgesplitst in twee delen om inzicht te krijgen in hoeveel

lading (let weI, geen energie) in de tijd teruggeleverd wordt door de

tractie-installatie. Ret is wellicht overbodig te vermelden dat het

negatieve deel van de integraal bij de PCC-car nul bedraagt. Een ver

gelijking van de totale Ah/km voor de GTL-8 en de totale Ah/km voor

de PCC laat zien hoeveel de RTM per km bespaart aan energiekosten

door het inzetten van GTL-8 wagens.

Ret is echter onontbeerlijk kennis te verkrijgen omtrent de oorzaken

van dit verschil aan energiekosten. Daartoe is het absoluut noodzake

lijk gebruik te maken van echte kWh-meters en weI meters die conform

de eerder genoemde Ah-meters de integraal van het vermogen over de
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tijd opsplitsen in een positief en een negatief deel. Ret is de enige

manier om te meten welk percentage van de opgenomen tractie-energie

gerecupereerd wordt tijdens remmen. Ah-meters zeggen niets over de

verhouding opgenomen en teruggevoede energie) aangezien de bovenlei

dings-spanning in het algemeen veel hoger is bij terugvoeden) dan bij

opnemen.

Wil men bovendien het totale energieverbruik van de tram bepalen)

onderverdeeld in de opname van tractie) remweerstanden en de hulp

bedrijven) dan is men wederom genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot

kWh-meters. Immers de bovenleidingsspanning varieert sterk) van grof

weg 450 V tot 700 V) en het is niet te voorspellen bij welke spanning

de diverse delen hun stroom opnemen. In formule: fu.Ldt '" ufLdt

bij varierende u.

Ret argument dat de netverliezen zo niet meegerekend worden is

slechts steekhoudend met betrekking tot het totale verbruik van de

tram. Door het totale echte kWh-verbtuik van de tram te vergelijken

met het totale Ah-verbruik vermenigvuldigd met de spanning van het

onderstation) krijgt men de netverliezen veroorzaakt door de tram als

het verschil tussen die twee.

Ombouwen van Ah-meters naar kWh-meters vergt slechts een relatief

kleine 'aanpassing. Op de ingang van de Ah-meters wordt een met de

werkelijke stroom evenredige spanning aangeboden. Vervangen we. deze

ingangsspanning door een spanning die evenredig is met het werkelijk

vermogen dan is ons doel bereikt. Ombouwen komt dus neer op het voor

schakelen van een vermenigvuldiger die twee spanningen met elkaar

vermenigvuldigt: degene die een maat is voor de werkelijke stroom en

degene die een maat is voor de werkelijke spanning. Een aantal ROLEC

meters is op een dergelijke wijze uitgebouwd tot kWh-meters. Alvorens

deze in detail te bespreken) is het nuttig te beschrijven hoe de ge

wenste ingangsspanningen beschikbaar komen.

6.2. De transfoshunts.

De spanningen en stromen in de tram worden gemeten met behulp van

transfoshunts ("Transfoshunt" is eigenlijk een merknaam van de firma
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fig. 6.1

Fabrimex, maar zal verder gemakshalve gehanteerd worden). Dit zijn

gelijkstroomtransformatoren waarvan de werking berust op het volgende

principe (zie fig. 6.1). De stroom die primair loopt veroorzaakt een

magnetisch veld. Dit wordt gemeten en ogenblikkelijk op nul terugge

regeld door de interne elektronica door secundair een stroam te laten

lopen die het veld opheft. Het secundair windingsaantal is veel gro

ter dan het primaire waardoor de secundaire stroom eenzelfde factor

kleiner kan zijn. Meestal is primair maar 1 winding aanwezig en se

cundair 1000 of 5000. Bij een primaire stroom van 1000 A loopt secun

dair dus respectievelijk 1 A en 0,2 A.

De voordelen van deze meetmethode zijn:

geisoleerd meten,

- snel volgen van de primaire stroom,

verwaarloosbare ingangsweerstand aan primaire zijde,

hoge meetnauwkeurigheid: 0,1 %.

Een dergelijke stroomtransformator kan ook gebruikt worden om spanning te

meten (zie fig. 6.2):

I 10000: 2000 IL .J

+n i
,
r
----

Vprim.~

•

---------~

I

~f+15V
I -15V
I
1--------...•

fig. 6.2
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in serie met de primaire wikkeling wordt in dat geval een weerstand

geschakeld, waardoor de primaire stroom een maat is voor de spanning.

Om toch een stroom in de orde van 100 mA aan secundaire zijde te

krijgen, bij een lage primaire stroom (20 mA), moet de wikkelverhou

ding bijvoorbeeld 5:1 zijn, in plaats van 1:5000 bij de stroomtrafo.

Door nu een weerstand in de secundaire keten op te nemen wordt de

stroom vertaald in een spanning. Deze spanning wordt vervolgens

gebruikt als ingang voor de Ah- en kWh-meters.

6.3. De Ah-meters.

De Ah-meters zien er schematisch uit als in fig. 6.3. De werking is

als voIgt: de spanning wordt aangeboden aan een voltagefollower (de

uitgangsspanning hiervan voIgt de ingangsspanning, het resultaat is

follower is

of negatief

afgeeft: de

de=

echter dat de ingangsweerstand hoogohmig wordt). Na de

een gelijkrichterschakeling geplaatst, die twee signalen

eerste uitgang is de gelijkgerichte ingangsspanning: v
u

1
tweede uitgang geeft aan of de ingangsspanning positief

is.

Uit dit laatste signaal wordt afgeleid of de teller voor positieve

stromen of de teller voor negatieve stromen moet gaan tellen. De

gelijkgerichte ingangsspanning wordt aangeboden aan een spanhing

frequentie omzetter die een bloksignaal afgeeft: JlJlJ1J1I Hoe hoger de

spanning, des te groter de frequentie. Door het aantal pulsen te tel

len wordt de integraal van de spanning over de tijd verkregen, zij

I Iii J1.fUUlllf JUlJU1. .fl.I
-----i -e>I- UlF -:- 217 opgenomen II

selector

sign (I) --
-:- 2

17 --.1 afgegeven I'I

fig. 6.3
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het in discrete vorm. Deze is dan een maat voor de over de tijd gein

tegreerde werkelijke stroom. Voordat het aantal pulsen geteld wordt,

gaat het bloksignaal naar een tweetal delers, die ervoor zorgen dat
17de frequentie een factor 131.072 kleiner wordt (2 ). Er is een twee-

tal delers met een teller dat de positieve Ah telt en een tweetal dat

de negatieve telt. Met behulp van een logische combinatorische scha

keling wordt het juiste tweetal geselecteerd.

6.4. De kWh-meters van ROLEC.

De kWh-meters zijn heel eenvoudig afgeleid van de in 6.3 beschreven

Ah-meters. De ingang van de Ah-meter wordt nu gevormd door de uitgang

van een elektrische vermenigvuldiger met twee ingangen. E~n ingang is

aangesloten op de spannings-transfoshunt en ~~n op de stroomtransfo

shunt. Ret levert het volgende beeld op (zie fig. 6.4):

-U1X II.U ., Ah-mete, I

fig. 6.4

Op deze manier wordt in plaats van Ii. dt gemeten: JU.Ldt.

6.5. De kWh-meters van de TH.

De HTM heeft in 1979 twee gelijkstroom kWh-meters gekocht van de TH

Eindhoven. Deze zijn destijds in drie TH-stages ontwikkeld en gefa

briceerd (zie L4, L5 en L6). Ze bestaan evenals de HOLEC-meters uit

een gedeelte dat de positieve vermogens integreert en een gedeelte

dat de negatieve vermogens integreert. Ret principe is echter heel

anders (zie fig. 6.5). De spanningen afkomstig van de spanningtrans

foshunt en de stroomtransfoshunt worden ook hier met elkaar vermenig

vuldigd. Dit signaal representeert dus het vermogen en het wordt
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toegevoegd aan twee enkelzijdige gelijkrichters. E~n gelijkrichter

maakt hiervan een signaal dat gelijk is aan de ingangsspanning mits

deze groter dan nul is. De andere gelijkrichter maakt juist een sig

naal dat gelijk is aan de absolute waarde van de ingangsspanning mits

deze kleiner is dan nul. Zo ontstaat er dus een signaal dat uitslui

tend positieve vermogens voorstelt en een signaal dat uitsluitend ne

gatieve vermogens voorstelt. De vermogens-signalen worden ieder aan

een integrator toegevoegd. Bereikt de uitgangsspanning van zo'n inte

grator een bepaalde waarde dan wordt er een telpuls gegenereerd en de

integrator gereset. De telpulsen worden weer geteld door een mecha

nische teller; uiteraard voor zowel het "positieve" als het "nega

tieve" deel. Een belangrijk verschil met de HOLEC-meters is het

principe van integreren en het feit dat hier de integratie van posi

tieve vermogens onafhankelijk geschiedt van die van negatieve ver-

mogens.

6.6. De plaatsing van de meters.

In de GTL-8 (nr. 3087) zijn 3 Ah-meters, 5 HOLEC-kWh-meters en 1 TH

kWh-meter ondergebracht. Fig. 6.6 geeft aan waar. De tractiegroep

wordt hier schematisch voorgesteld door een motor met chopper en de

filterspanningsbegrenzing door een weerstand met chopper. Het netto
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resultaat t gedefinieerd als het verschil tussen de opgenomen en te

ruggevoede energie t van de TH-meter moet gelijk zijn aan de som van

de nettoresultaten van de kWh-meters in tractie-installatie 1 t trac

tie-installatie 2 en de hulpbedrijven. De TH-meter dient dus als ve

rificator.

De som van de nettoresultaten van de Ah-meters geeft t vermenigvuldigd

met de spanning van het onderstation t aan hoeveel energie de tram aan

het onderstation onttrekt. Gekozen is hier echter voor een opsplit

sing in 3 Ah-meters om eventuele storingen bij de kWh-meters gemakke

lijker te kunnen opsporen. Hierop wordt later teruggekomen.

De filterspanning (die ongeveer gelijk is aan de bovenleidingsspan

ning) en de tractiestroom aan de netzijde van de chopper worden in

beide tractie-installaties al gemeten ten behoeve van de tractie

besturingselectronica. Dit gebeurt eveneens met transfoshunts en de

uitgangen hiervan zijn gebufferd beschikbaar vanuit de elektronica

kast.

Daarom is de plaatsing van transfoshunts uitsluitend nog nodig voor

de stroommeting in de remweerstanden (in wagenbak A en B) t de hulp

bedrijven (wagenbak C) en direct achter de stroomafnemer voor de to

tale stroom (wagenbak A). Voor de totale vermogensmeting en het hulp

verbruik wordt de filterspanning nog eens apart gemeten uit prakti

sche overwegingen.

In de PCC-car (nr. 1331) zijn 2 Ah-meters t 2 HOLEC-kWh-meters en I

TH-kWh-meter ondergebracht. De TH-meter dient hier eveneens als veri

ficator (zie fig. 6.7). Bij de PCC-car zijn geen transfoshunts voor

handen t vandaar dat deze allemaal gemonteerd moeten worden. De meters

van de remweerstand 1 en 2, de hulpbedrijven van de GTL-8 en aIle me

ters van de PCC-car zullen geen afgegeven energie registreren t omdat

deze delen aIleen energie opnemen.

Welke gegevens kunnen nu afgeleid worden uit de tellerstanden? Bekij

ken we eerst de GTL-8. Uit de HOLEC-kWh-meters is rechtstreeks bekend

hoeveel energie tractie-installatie 1 en 2 opnemen en terugvoeden aan

het net en de hulpbedrijven. Eveneens is bekend de grootte van het

hulpverbruik en de energie gedissipeerd in remweerstand 1 en 2. Zoals

reeds vermeld leveren de Ah-meters samen de totale aan het ondersta-
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tion onttrokken energie Ope Het verschil hiervan met het netto resul

taat van de TH-meter is de hoeveelheid energie die in het net verlo

ren is gegaan, zowel tijdens opnemen als tijdens terugvoeden aan

andere trams.

De Ah-meters kunnen op de volgende wijze een indikatie zijn voor het

goed funktioneren van de kWh-meters: het is mogelijk een "effektieve"

JU.i.dt
spanning te defini~ren: U~t : Deze op zichzelf strikt

ji.dt

theoretische spanning is een indikatie voor de gemiddelde spanning

~JU.dt maar niet meer dan dat, want i '" constant. Blijkt echter bijv.

dat de "effektieve" spanning tijdens recupereren van een tractie

installatie ver boven de 680 V ligt, de aanspreekdrempel voor de rem

chopper, dan kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een meet

fout. Verder mag men niet rekenen met deze "effectieve" spanningen.

Bij de PCC-car is ook rechtstreeks bekend hoeveel de tractie-instal

latie en de hulpbedrijven ·opnemen. Uit de resultaten van de Ah-meters

valt het netverlies en de door het onderstation afgestane energie te

bepalen. Wat betreft de effektieve spanningen geldt hetzelfde als bij

de GTL-8.

6.7. De ijkingen.

De transfoshunts en de meters zijn apart geijkt. AIle bij de ijkingen

gebruikte apparatuur is vergeleken met een zogeheten "voltage-stan

dard" van de HTM, een apparaat dat binnen een nauwkeurigheid van

0,001% een gewenste spanning levert. De transfoshunts zijn geijkt

door primair een stroom of spanning te verzorgen en te meten en de

bijbehorende secundaire spanning te meten. Hierbij zitten de onnauw

keurigheden van de eventuele voorschakelweerstanden (aan primaire

zijde), de afsluitweerstanden (aan secundaire zijde) en de verster

kers in de tractie-electronica-kast inbegrepen. Dit geeft het volgen

de beeld:

I til: 150 A komt overeen met 1,5 V + 0,1% + 0,1%,net, ract egroep -

+ 0,1% is de afwijking, ± 0,1% is de meetnauwkeurigheid.

48



fig. 6.8

I tractiegroep 2' 150 A komt overeen met 1,50 V + 0,4% ± 0,1%.
net,

U ' 600 V komt overeen met 3,00 V + 0,3% ± 0,1%.filter(tractie-elca),
I , 140 A komt overeen met 1,40 V + 0,6% ± 0,2%.

remweerstand,A'
I remweerstand,B' 100 A komt overeen met 1,00 V + 0,5% ± 0,2%.

Ihulpbedrijf: 14 A komt overeen met 1,40 V + 0,8% + 0,2%.

Ufilter(hulpbedrijf): 600 V komt overeen met 3,00 V - 0,4% + 0,3% •

In samenwerking met ROLEC zijn hun kWh- en Ah-meters geijkt. Hierbij

is de RTM-Uvoltage standard u weer als calibrator gebruikt, in com

binatie met een multimeter als nulspanningsmeter (zie fig. 6.8). Op

deze manier kan de grootste meetnauwkeurigheid bereikt worden. De

ingangen zijn aangesloten op een stabiele span

ningsbron en de ingangsspanningen zijn gemeten

direct op de klemmen van de Ah- en kWh-meters. De

voedingsspanningen zijn gedurende de ijking gecon

troleerd en bleken stabiel te zijn. Voordat de ij

king gestart werd was de hele ijkopstelling in een

dik uur "warm gedraaid u
, zodat verondersteld kon

worden dat de opstelling stabiel en tot rust geko

men was. De ijkingen zijn uitgevoerd voor posi

tieve vermogens, m. b.v. een positieve spanning op zowel de Us pan-

nings-U als de UstroomingangU, en voor negatieve vermogens, door een

negatieve spanning op de UstroomingangU te zetten. Deze ingangsspan

ningen zijn v66f en na de ijking gemeten en bleken 0,3 mV verlopen te

zijn op 3 V (0,01%). Ret gemiddelde hiervan is aangenomen als uit

gangspunt voor de calibratie.

Allereerst zijn de meters voor de GTL-8 geijkt. Om een voldoende

nauwkeurige ijking te krijgen is een meettijd van 20 uur aangehouden

voor de positieve vermogens van P5 tim P10 en P12. De negatieve ver

mogens werden gedurende 21 uur aangeboden. P11 vormt hierop een uit

zondering. Gedurende de ijking bleek Pll inges teld te zijn op een

verkeerde calibratie: 0,39 kWh per puIs; deze is vervolgens veranderd

en geijkt gedurende 5 uur wat betreft de positieve vermogens en gedu

rende 17,25 uur wat betreft de negatieve vermogens. De resultaten

staan in tabel 6.1 en een uitgebreider meetrapport in bijlage 5. De

relaties tussen de ingangsspanningen en de vermogens c.q. de stromen
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worden bepaald door de afsIuitweerstanden en de windingsverhoudingen

van de transfoshunts. Deze staan eveneens vermeld in bijIage 5.

Opgenomen vermogens

meet- gemeten

apparaat: calibratie:

afwijking t.o.v.

theoretische calibratie:

meet

nauwkeurigheid:

P5 0,616 kWh/puIs + 2,7 i. ± 0,03 i.

P6 1,007 Ah/puls + 0,7 i. ± 0,03 i.

P7 0,608 kWh/puIs + 1,3 % + 0,03 %

P8 0,605 kWh/puIs + 0,9 % ± 0,03 i.

P9 1,006 Ah/puls + 0,6'.% ± 0,03 i.

P10 0,610 kWh/puIs + 1,7 % ± 0,03 %

Pll 0,503 kWh/puIs + 0,6 % ± 1,7 %

P12 1,010 Ah/puls + 1,0 % ± 0,3 i.

Afgegeven vermogens

meet- gemeten afwijking t.o.v. meet-

apparaat: calibratie: theoretische calibratie: nauwkeurigheid:

P5 0,607 kWh/puIs + 1,1 i. ± 0,03 i.

P6 1,007 Ah/puls + 0,7 i. ± 0,03 i.

P7 0,605 kWh/puIs + 0,8 i. ± 0,03 %

P8 0,604 kWh/puIs + 0,6 % + 0,03 %

P9 1,007 Ah/puls + 0,7 i. ± 0,03 i.

P10 0,604 kWh/puIs + 0,6 % + 0,03 i.

Pll 0,509 kWh/puIs + 1,9 i. + 0,5 %

P12 1,003 Ah/puls + 0,3 i. ± 0,3 i.

tabel 6.1.
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om te controler~n of de Ah- en kWh-meters stabiel zijn is vanaf aan

vang van de ijking ieder half uur naar de telstanden gekeken. Hierbij

waren zij, zoals vermeld op pagioa 49, al gedurende 1 uur opgewarmd.

De eerste twee uur bleek geen verloop in de telling te zitten en ver

volgens werd de halfuurlijkse controle achterwege gelaten. Uit eerder

gedane ijkingen blijkt echter dat de Ah- en kWh-meters niet stabiel

zijn vanuit een koude start. Zonder 1 uur opwarmtijd blijken ze af

wijkingen te bezitten t.o.v. de berekende calibratie in de grootte

orde van 3%.

P5 tim Pl0 worden gevoed vanuit de tractie-electronica en hebben der

halve altijd voedingsspanning als de stuurstroom ingeschakeld is. Een

tram in lijndienst wordt ook op de eindpunten meestal geparkeerd met

de stuurstroom in. Aangenomen mag worden dat de Ah- en kWh-meters

derhalve vrijwel altijd in stabiele opgewarmde toestand zijn.

Pll en P12 hebben een eigen extra voeding die altijd ingeschakeld is

en op zijn beurt gevoed wordt door de boordaccu's.

Als extra voorziening is in de Ah- en kWh-meters een batterij opgeno

men die zorgt voor het in stand houdene van de informatie in de 2
17

_

delers bij uitvallen van de voedingsspanning.

Naar de niet-lineariteit van de Ah- en kWh-meters is geen onderzoek

verricht. Niet-lineariteit kan voorkomen in de spanning-frequentie

omzetters en bij de" kWh-meters in de vermenigvuldigers. Volgens HOLEC

is die echter kleiner dan 0,5 %, zeker voor spanningen lager dan 5 V.

De invloed van de voedingsspanning is niet onderzocht.

De Ah- en kWh-meters blijken geen merkbare offset te hebben, met uit

zondering van Pl0. Pl0 telt bij een spanning van nul Volt op de in

gangen 1 puls per 320 sec aan de positieve kant.

De Ah- en kWh-meters van de PCC-car, Pi tim P4, zijn met dezelfde

ijkmethode onderzocht en geven calibraties te zien volgens tabel 6.2.

Een uitgebreid rapport is bijgevoegd in bijlage 6. De meettijden wa

ren 23 uur voor de positieve vermogens en 18 uur voor de negatieve

vermogens.

Opgemerkt dient te worden dat de negatieve telzijde van P7, Pl0, Pll,
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Opgenomen vermogens

meet- gemeten

apparaat: calibratie:

afwijking t.o.v.

theoretische calibratie:

meet

nauwkeurigheid:

P1 1,006 kWh/puIs + 0,6 % + 0,04 %

P2 1,003 Ah/puls + 0,3 % ± 0,02 %

P3 1,011 kWh/puIs + 1,1 % ± 0,4 %

P4 0,995 Ah/puls - 0,5 % ± 0,2 %

Afgegeven vermogens

meet- gemeten

apparaat: calibratie:

afwi j ki ng t ~ 0 • v •

theoretische calibratie

meet

nauwkeurigheid:

P1 1,000 kWh/puIs + 0,0 % ± 0,05 %

P2 1,002 Ah/puls + 0,2 % ± 0,03 %

P3 1,008 kWh/puls + 0,8 % ± 0,5 %

p4 0,986 Ah/puls - 1,4 % ± 0,3 %

tabel 6.2

P12 en P1 tim p4 niet gebruikt wordt in de praktijk. Toch is deze

zijde meegenomen in de ijkingen om een compleet beeld te krijgen van

de Ah- en kWh-meters. Dit maakt het namelijk mogelijk om Ah- of kWh

meters uit te wisselen, ter controle van de meetresultaten. Dit is

echter niet nodig of wenselijk gebleken.

De TH-kWh-meters zijn geijkt met behulp van dezelfde meetinstrumenten

en -opstelling als de HOLEC-meters. De duur van de ijking is echter

veel korter: 1 uur en 3 kwartier, aangezien de TH-meters bij hetzelf

de vermogen 12 keer zo snel tellen. De meetnauwkeurigheid wordt dan

niet nadelig beInvloed. De resultaten zijn vermeld in tabel 6.3.
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De meter PE4 heeft een offset in het positieve deel d.w.z. hij telt

pulsen zonder spanning op de ingangen. Er zijn pogingen gedaan om

deze te meten. Die leveren verschillende waarden op: 0,566 pulsen/mi

nuut, en 0,75 pulsen/minuut. Blijkbaar is er ook nog sprake van

drift, of schoon de vermenigvuldiger en de integratoren in een oventje

geplaatst zijn om temperatuursafhankelijkheid zoveel mogelijk te be

perken. Wat betreft de niet-lineariteit wordt verwezen naar het

stage-rapport van de ontwerper van deze kWh-meters (L8).

Opgenomen vermogens

meet

apparaat:

PEl

PE4

gemeten

calibratie:

52,00 Wh/puls

48,95 Wh/puls

afwijking t.o.v.

theoretische calibratie:

+ 4,0 ',%

- 2,1 %

meet

nauwkeurigheid:

± 0,02 %

± 0,02 %

Afgegeven vermogens

meet- gemeten

apparaat: calibratie:

PEl

PE4 49,4 Wh/puls

afwijking t.o.v.

theoretische calibratie:

- 1,3 %

tabel 6.3

meet

nauwkeurig~eid:

± 0,2 %

De negatieve zijde van PEl is niet gemeten, aangezien deze meter toch

in de PCC-car gebruikt zou worden.
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7. RESULTATEN VAN METINGEN TIJDENS LIJNDIENST.

7.1. De meetperioden.

De GTL-8 heeft dienst gedaan op lijn 3: Bohemen-station Laan van

Nieuw-Oost-Indie v.v. Tijdens deze dienstperiode zijn in de tram. een

aantal malen de telstanden opgenomen van de km-teller en de meters PS

tim P12. Uit deze standen valt voor de betreffende periode het ener

gieverbruik per gereden kilometer te bepalen.

De tijd, verstreken tussen de momenten van standen opnemen, varieert

grofweg tussen 1 week en 4 weken. Een lange periode levert het nauw

keurigst het gemiddelde energieverb~lk per gereden kilometer, mi ts

de omstandigheden in deze periode hetzelfde blijven. Voor de trac

tlegroepen is dit laatste het geval: het traject verandert niet en de

bovenleidingsstructuur evenmin. Ret verbruik van de hulpbedrijven is

echter sterk afhankelijk van het weer: extra verwarming wordt inge

schakeld bij koud weer. Om een nauwkeurig gemiddelde te krijgen is

het voor de tractiegroepen dus van belang om gedurende een lange pe

riode te meten. Voor het hulpverbrulk geldt dit strikt genomen.ook,

maar het is interessanter om dit te bepalen met de buitentemperatuur

als parameter, dus gedurende korte perioden van een vrijwel constante

buitentemperatuur.

Gegeven dat een afstudeerperiode een klein jaar bedraagt en dat voor

bereidingen al gauw enkele maanden in beslag nemen, is het duidelijk

dat een nauwkeurige bepaling van het hulpverbruik, met het jaarge

tijde als parameter, voor een afstudeerder tot de onmogelijkheden be

hoort. WeI is het mogelijk aan te geven dat het hulpverbruik sterk

varieert. Met behulp van een berekening is het eveneens mogelijk te

bepalen tussen welke grenzen di t theoretisch zal zijn. De meetre

sultaten dienen dit te bevestigen.
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7.2. Ret hulpverbruik: theoretisch.

De twee omvormers verbruiken ongeveer 7,5 kW samen onder normale om

standigheden (d.w.z. de batterijen hoeven niet opgeladen te worden).

Dit is bevestigd door een meting in de werkplaats met Pll: 18 pulsen

zijn gemeten gedurende 91 min, dat wil zeggen dat bij een calibratie

van 0.614 kWh per puIs het vermogen 18 x 0,614 kWh x 60/(91 min) =
7,3 kW is.

De verlichting en hulpverwarming nemen samen ongeveer 33 kW op vol

gens opgave van de fabrikant.

Ret hulpverbruik zal dus liggen tussen 7,5 en 40.5 kW. Met behulp van

de gemiddelde snelheid op 11 jn 3 resul teert di t in een mi nimaal en

maximaal verbruik per kilometer. De gemiddelde snelheid op lijn 3 op

werkdagen (zie L2) was in het seizoen 82/83 17.6 km/h. Ret hulp

verbruik varieert dus tussen 7.5/17.:6 = 0.4 kWh/km en 40.5 /17,6 =
o2.3 kWh/km. De thermostaat in de GTL-8 staat afgesteld op 18 C. Dit

betekent dat bij buitentemperaturen hoger dan l80 C het hulpbedrijf

ongeveer 0,4 kWh/km zal bedragen. Bij welke buitentemperatuur het

hulpverbruik maximaal zal zijn. is moeilijk te berekenen.

7.3. De meetresultaten.

De resultaten zijn ondergebracht in tabel 7.1.

De Ah's van P6, P9 en P12 zijn vermenigvuldigd met 660 V en gedeeld

door het aantal km en daarom geldt ook daar dat de eenheid kWh/km is.

De TR-kWh-meter telt ongeveer 1 puIs per minuut aan positieve zijde

zonder dat er werkelijk energie opgenomen wordt (zie 6.7). Met de

gemiddelde snelheid op lijn 3 van 17,6 km/h resulteert dit in 60/17,6

puls/km = 0,17 kWh/km. Er wordt dus 0,17 kWh/km teveel geteld. In de

tabel 7.1. is hiermee rekening gehouden en is bij de opgegeven kWh/km

al 0,17 kWh/km afgetrokken. In de derde kolom staan bij P5 tIm P7

geen meetresultaten. Gedurende die meetperiode warnen deze meters

niet aangesloten. Pl1, de kWh-meter voor de hulpbedrijven, is wegens

lange levertijd van voedingen pas laat gemonteerd en derhalve zijn de

gegevens pas in de laatste drie perioden beschikbaar.
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1 2 3 4 5 6

aantal kIn: 3569,8 583,4 1221,0 1761,5 861,2 577 ,3

aantal kWh/km,

TH opgenomen: 6,2 5,9 6,1 5,2 4,7 4,9

afgegeven: 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8

P5 opgenomen: 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9

afgegeven: 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

P6 opgenomen: 2,0 2,0 1,9 1,9 2,1

afgegeven: 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6

P7 opgenomen: 0,02 0,03 0,07 0,09 0,1

P8 opgenomen: 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,3

afgegeven: 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

P9 opgenomen: 2,4 2,4 2,6 2,4 2,4 2,5

afgegeven: 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7

P10 opgenomen: 0,02 0,03 0,07 0,09 0,1

Pll opgenomen: 2,6 1,9 1,4 1,2

P12 opgenomen: 2,7 2,4 1,4 1,0

tabel 7.1
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De kWh-meter P10 voor remweerstand 2 bleek ongeveer 0,7 kWh/km (te

veel) te tellen (uit de resultaten van de metingen uit hoofdstuk 5

bleek dat bijna aIle getelde pulsen afkomstig van offset waren). De

resultaten van P10 waren derhalve niet bruikbaar. Nadere vergelijking

tussen de opgenomen energieen van remweerstand 1 en 2 in hoofdstuk 5

met behulp van een correctie voor P10 geeft te kennen dat deze onge

veer gelijk zijn.

Daarom is in de tabellen bij P10 hetzelfde resultaat als bij P7 inge

vuld.

We zien dat het tractieverbruik (P5 en P8) vrij constant is, zowel

voor opgenomen als de afgegeven energie. Dit geldt evenzo voor de op

genomen en afgegeven lading (Ah) van de tractie (P6 en P9). Uit de

resultaten valt het gemiddelde tractieverbruik te bepalen door het

totale aantal getelde kWh te delen door het totale aantal afgelegde

kilometers; dit levert het volgende beeld op:

tractie 1: opgenomen 1,8 kWh/km

afgegeven 0,7 kWh/km

Aan het onderstation:

tractie 1 : opgenomen 2,0 kWh/km

afgegeven 0,7 kWh/km

tractie 2: opgenomen 2,2 kWh/km

afgegeven 0,7 kWh/km

tractie 2: opgenomen 2,4 kWh/km

afgegeven 0,7 kWh/km

Om de totale door de tram veroorzaakte netverliezen te bepalen moeten

eerst de netto resultaten aan het onderstation van tractie-installa

tie 1, tractie-installatie 2 en de hulpbedrijven opgeteld worden.

Deze som stelt de totale door de tram aan het onderstation onttrokken

hoeveelheid energie voor. Vervolgens moet hier de door de tram opge

nomen hoeveelheid energie van afgetrokken worden.

Ret probleem is echter dat de resultaten van P12 niet betrouwbaar

zijn, aangezien verwacht mag worden dat het onderstation meer levert

dan de hulpbedrijven opnemen (het verschil is netverlies) en de gege

vens suggereren juist het tegenovergestelde. Bij de pogingen om P12

opnieuw te ijken is de meter kapot gegaan en tijdgebrek heeft het

hers tel in de weg gestaan!

Vandaar dat het uitsluitend mogelijk is een minimum van de netverlie

zen m.b.v. de tractie-installaties aan te geven:
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P5 1,1 kWh/km,
netto

P6 : 1,3 kWh/km,
netto

P8 : 1,5 kWh/km,
netto

P9 : 1,7 kWh/km,
netto

samen 2,6 kWh/km.

samen 3,0 kWh/km.

Dit levert dus een netverlies van 0,4 kWh/km. Door de hulpbedrijven

zal dit verlies alleen maar groter worden.

De TH-meter is geinstalleerd als verificator: de som van het tractie

verbruik en het hulpverbruik moet gelijk zijn aan het totaalverbruik.

Controleren we dit in de laatste drie kolommen, dan blijkt dit te

kloppen:

P5 - P5 + P8 - P8 + Pll .. TH - THopg afg opg afg opg afg

kolom 4: 1,7 0,7 + 2,2 0,7 + 1,9 '" 5,2 - 0,7 (4,4 .. 4,5)

kolom 5: 1,7 0,6 + 2,1 0,7 + 1,4 .. 4,7 - 0,7 (3,9 .. 4,0)

kolom 6: 1,9 0,6 + 2,3 0,7 '.+ 1,2 '" 4,9 - 0,8 (4,1 .. 4,1)

Ret verschil van 0,1 kWh/km in kolom 4 en 5 is een gevolg van afron

dingen in de resultaten van P5, P8 en P11.

Met behulp van de TH-meter klunnen we dus het hulpverbruik berekenen

voor die kolommen waar dit niet bekend was:

Pll '" TH - TH - P5 + P5 f - P8 + P8 fopg afg opg a g opg a g

kolom 1: Pll '" 6,2 0,6 1,8 + 0,7 2,1 + 0,7 .. 3,1

kolom 2: Pll = 5,9 0,6 1,8 + 0,7 2,1 + 0,7 .. 2,8

We zien dus dat het hulpverbruik zich over de meetperioden als volgt heeft

ontwikkeld:

3,1 2,8 2,6 1,9 1,4 1,2

Di t is in chronologische volgorde vanaf 1 februari tot 8 mei. Dit

lijkt heel acceptabel met het oog op het veranderende jaargetijde. In

het oog springt echter de waarde van 3,1 kWh/km. Dit is veel hoger

dan de 2,3 kWh/km die berekend is in 7.2. Gezien de kloppende resul

taten van de kolommen 4, 5 en 6 is het waarschijnlijk dat deze 3,1

kWh/km ook correct is; hetzelfde geldt voor de getallen 2,8 en 2,6.

De afwijking t.a.v. de berekende maximale waarde in 7.2 moet dan ge-
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zocht worden in de grofheid van de berekening: uitgegaan was daarbij

van een gemiddelde snelheid van 17,6 km/h. Deze gemiddelde snelheid

geldt tussen het vertrek aan het begin van de lijn en de aankomst aan

het einde. Daar zit logischerwijze niet bij inbegrepen de wachttijd

aan het einde van de lijn en wachttijden in de remise, terwijl in die

wachttijden vaak resp. soms de hulpbedrijven weI werken. Vandaar dat

in de werkelijkheid het hulpverbruik, uitgedrukt in kWh/km, hager

*uitvalt.

De hoge waarde van 3,1 kWh/km is geregistreerd in de periode 1 febr.

tot 26 febr. In deze periode is het zo koud geweest, dat zelfs de

Friesche Elfstedentocht voor het eerst sinds jaren georganiseerd kon

worden (21 febr.).

7.4. Conclusies.

Ret verbruik van de beide tractiegroepen is:

tractie-installatie 1

tractie-installatie 2

1,8 kWh/km opgenomen

0,7 kWh/km afgegeven

2,2 kWh/km opgenomen

0,7 kWh/km afgegeven

Ret verbruik van de hulpbedrijven varieert sterk en is voornamelijk

afhankelijk van het jaargetijde. De gemeten waarden liggen tussen 1,2

en 3,1 kWh/km. In de zomer zal het hulpverbruik lager zijn dan 1,2

kWh/km.

Een vergelijking tussen het energieverbruik van tractie-installatie 1

* Volgens nadere gegevens van de RTM hieromtrent blijkt dit inderdaad

te kloppen: over 8 ritten (halve lussen) inclusief in- en uitrukken

naar en vanuit de remise, totaal 72 km, doet een bestuurder 5 uur

en 40 minuten. De gemiddelde snelheid inclusief wachttijden is dus

72/5,67 = 12,7 km/h. Ret verbruik is dus 17,6/12,7 x 2,3 kWh/km =
3,2 kWh/km.
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en 2 maakt duidelijk dat de beide installaties in di t opzicht niet

identiek zijn. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij de eerste

tractie-installatie de chopper al bij een lagere snelheid uitgestuurd

is. Dit betekent dat de motorstroom van tractie-installatie 1 bij een

lagere snelheid de seriekarakteristiek voIgt en dus neemt bij hogere

snelheden tractie-installatie 1 minder energie Ope Met betrekking tot

het recupereren zijn er geen verschillen te constateren.

Ret vinden van diepere achtergronden van bovengenoemd verschil is

geen eenvoudige zaak en valt, mede gezien de beschikbare tijd, buiten

het kader van deze afstudeeropdracht.

De hoeveelheid energie, die gedissipeerd wordt in de remweerstanden,

neemt toe naarmate het hulpverbruik afneemt. in de eerste meetperio

den is deze hoeveelheid energie vrijwel te verwaarlozen, maar in de

laatste periode moet 0,1 kWh/km overtollig~ energie gedissipeerd wor

den. De verwachting is dat dit verder zal toenemen wanneer het hulp

verbruik zal afnemen, zoals in de zomer het geval is.

Geconcludeerd kan worden dat de hulpbedrijven in belangrijke mate er

toe bijdragen dat gerecupereerde energie niet nutteloos gedissipeerd

wordt. Dit is om twee redenen gunstig: de tram is minder afhankelijk

van de aanwezigheid van andere trams die energie kunnen opnemen en

bij recuperatie naar de hulpbedrijven van de eigen tram treden geen

bijkomende netverliezen Ope
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8. HET REMGEDRAG VAN DE GTL-8.

Als normale bedrijfsrem heeft de GTL-8 de elektrische rem. Voor nood

gevallen worden meerdere remsystemen ingeschakeld.

Door het rempedaal extra diep in te trappen tegen een extra veer in

wordt een noodremming tot stand gebracht, waarbij drie systemen sa

menwerken: de elektrische rem, de railremmen en de trommelremmen. Te

vens worden ook de zandstrooiers ingeschakeld. Voor de eerste wielas

van ieder draaistel wordt fijn Maaszand op de rails gestrooid om een

optimale adhesie tussen wiel en ra:LI te bewerkstelligen. Ret rem

pedaal wordt in de diepste stand vergrendeld om de bestuurder de kans

te geven om te vluchten.

Behalve een rij- en rempedaal heeft de GTL-8 ook een dodemanpedaal.

Dit pedaal dient tijdens de rit door de bestuurder in de middenstand

gehouden te worden. Wordt de bestuurder onwel, dan zal hij 6f voor

over vallen en het dodemanpedaal tot de bodem induwen, 6f het pedaal

loslaten. In het eerste geval wordt eenzelfde noodremming bewerkstel

ligd als bij maximaal intrappen van het rempedaal. Ret enige verschil

is dat met het rempedaal de railremmen per draaistel een voor een in

geschakeld worden.

In het tweede geval worden aIleen de railremmen en de trommelremmen

bekrachtigd, de elektrische rem en de zandstrooiers niet. Dit is der

halve een minder forse noodremming.

Er zijn dus drie manieren van remmen: elektrische rem, dodemanpedaal

induwen en dodemanpedaal loslaten.

Voor aIle drie de typen remmingen is de remweg bepaald. Parameters

zijn daarbij: de beginsnelheid en de belading. De resultaten hiervan

zijn gerangschikt in tabel 8.1 tim 8.6.

Ter vergelijking met de maximaal toelaatbare waarden zijn de resulta

ten eveneens uitgezet in fig. 8.1.
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maximale E-rem, lege tram

beginsnelheid remweg vertraging

km/u 216 9 m 1,1 m/s

km/u 217 10 m 1,1 m/s

km/u 1,3 225 19 m m/s

km/u 227 22 m 1,3 m/s

gemiddelde remvertraging:
21,3 m/s

41 km/u 44 2m 1,4 m/s

42 km/u
246 m 1,4 m/s

59 km/u 1,4 2
95 m m/.s

60 km/u 99 1,4 2m m/s

tabel 8.1

dodeman los, lege tram

beginsnelheid remweg vert raging

15 km/u 1,8 25 m m/s.
215 km/u 5 m 1,8 m/s

km/u 225 11m 2,3 m/s

km/u 225 12 m 2,0 m/s

gemiddelde remvertraging:
2

2,2 m/s

40 km/u 24 m 2,6 2m/s

40 km/u 25 m 2,4 2
m/s

59 km/u 56 2,4 2m m/s

59 km/u 57 2,4 2m m/s

tabel 8.2
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dodeman in,

beginsnelheid

16 km/u

17 km/u

25 km/u

25 km/u

lege tram

remweg

4 m

4 m

10 m

10 m

vertraging

22,6 m/s
2

2,9 m/s

2
2,4 m/s

. 2
2,4 m/s

gemiddelde remvertraging:
22,9 m/s

41 km/u 20 m

42 km/u 22 m

60 km/u 44 m

60 km/u 43 m

maximale E-rem, volle tram

3,2 2
m/s

3,1
2

m/s

3,2
2

m/s

3,2
. 2

m/s

tabel 8.3

beginsnelheid

15 km/u

16 km/u

25 km/u

26 km/u

40 km/u

40 km/u

61 km/u

59 km/u

remweg

9 m

11m

23 m

26 m

50 m

52 m

129 m

119 m

vert raging

21,0 m/s

0,9 m/s
2

2
1,1 m/s

2
1,0 m/s

1,2 2
m/s

1,2 2
m/s

2
1,1 m/s

1,1 2
m/s

tabel 8.4

gemiddelde remvertraging:
2

1,1 m/s
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dodeman los, volle tram

beginsnelheid remweg

16 km/u 6 m

17 km/u 6 m

25 km/u 12 m

26 km/u 12 m

41 km/u 31 m

40 km/u 29 m

60 km/u 73 m

58 km/u 73 m

vert raging

21,7 m/s

1,9 m/s 2

22,1 m/s
2

2,2 m/s

22,1 m/s
22,2 m/s

21,9 m/s
. 2

1,8 m/s

tabel 8.5

gemiddelde remvertraging:
2

2,0 m/s

dodeman in,

beginsnelheid

17 km/u

15 km/u

26 km/u

25 km/u

volle tram

remweg

5 m

4 m

10 m

9 m

vert raging

22,4 m/s
22,3 m/s

22,6 m/s
22,7 m/s

gemiddelde remvertraging:
2

2,7 m/s

40 km/u 23 m

41 km/u 22 m

59 km/u 47 m

58 m 47 m

2,7 2m/s

2,9 2
m/s

2,9 2
m/s

2,8 2m/s

tabel 8.6

64



nUI.6;1 710.297",,,, 80



9. CONCLUSIES.

De kritische beschouwing van de energiehuishouding van de GTL-8 heeft

ten eerste bestaan uit een berekening van het energieverbruik van de

beide tractie-installaties. Berekeningen kunnen alleen uitgevoerd

worden aan de hand van een bepaald rij- en rempatroon. Daarom is in

nauw overleg met de HTM de ritcyclus gedefinieerd.

De uitkomsten van deze berekeningen zijn afhankelijk van de snelheden

die in de ritcyclus als uitgangspunten gelden. Voor de lege tram is

een verbruik van 4,2 kWh/km berekend. Voor de vol beladen tram

leveren de berekeningen een verbruik van 5,0 kWh/km en 5,1 kWh/km Ope

Ten tweede zijn de berekeningen geverifieerd door metingen van het

energieverbruik tijdens de ritcyclus. ·Daarbij geldt exact hetzelfde

snelheidspatroon als biJ de verschillende berekeningen. De uitkomsten

hiervan zi jn: voor de lege tram 4,3 kWh/km en voor de vol beladen

tram resp. 4,6 en 4,3 kWh/km.

Op sommige punten verschillen de metingen nogal van de berekening~n.

De voornaamste oorzaken zijn: de onbekendheid met de exacte lastka

rakteristiek, het aannemen van een constante en te hoge bovenlei

dingsspanning en mogelijk het niet identiek zijn van de twee tractie

installaties.

Ten derde is onderzocht in welke mate de ritcyclus ook werkelijk

representatief is. Daartoe is met behulp van kWh-meters het energie

verbruik geregistreerd, zoals zich dat gemiddeld in Den Haag voordoet

op lijn 3. De uitkomst hiervan is dat de tractie-installaties samen

2,6 kWh/km verbruiken.

De gemeten waarden van het hulpverbruik liggen tussen 1,2 en 3,1

kWh/km.

De conclusie hieruit moet luiden, dat de ritcyclus niet represen

tatief is gebleken voor het rij- en rempatroon op lijn 3 in Den Haag.

Oorzaken hiervan kunnen zijn het niet ha1en van een snelheid van 50

km/h en langer uitlopen in de praktijk.
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10. NABESCHOUWING.

De kritische beschouwing van het energieverbruik van de GTL-8, die

in de voorgaande hoofdstukken beschreven is, heeft antwoord kunnen

geven op een aantal vragen. Mede door de beperkt ter beschikking

staande tijd voor een afstudeeropdracht zijn enkele andere vragen

echter open gebleven en ook heeft het onderzoek enige nieuwe daaraan

toegevoegd.

De volgende punten verdienen mijns inziens aandacht voor verdere

bestudering:

- het energieverbruik van de hulpbedrijven, met het jaargetijde als

parameter.

de invloed welke dit verbruik heeft op de dissipatie in de rem

weerstanden.

- de lineariteit en temperatuurafhankelijkheid van de kWh-meters

(zowel die van de TH als die van HOLEC). Hierbij is het handig om

de meters van HOLEC zodanig te calibreren, dat 1 puIs een veel

kleinere hoeveelheid Wh voorstelt, bijvoorbeeld 50 Wh zoals bij de

TH-meters. De ijkperioden kunnen dan aanmerkelijk bekort worden.

- vergelijking van het energieverbruik van de GTL-8 met dat van de

PCC-car. De voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen in de vorm

van ijking en inbouw van de meters (zie ook hoofdstuk 6).

- bepaling van de netverliezen. Wegens de invloed van het hulpver

bruik dient hierbij ook het jaargetijde als parameter genomen te

worden.

de oorzaak van het niet exact identiek zijn van de beide tractie

installaties.

het bepalen van een representatieve ritcyclus voor het rij- en

rempatroon in Den Haag.

Indien deze ritcyclus gevonden wordt, kan met behulp van een bereke

ning bepaald worden:

- de verliezen in bufferweerstanden,

- de verliezen ten gevolge van wrijving,

- de invloed van de snelheden, bij welke de bufferweerstanden afge-

schakeld worden, op het recuperatiepercentage,
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- de juiste lastkarakteristiek,

- de relatie tussen het energieverbruik en de halteafstand.

Tot slot wil ik iedereen bedanken, die in welke vorm danook een

positieve bijdrage heeft geleverd aan dit afstudeerwerk, in het

bijzonder:

- de directie van de HTM en het hoofd Afdeling Trammaterieel: ire

L.H. Haring,

- mijn beide begeleiders: lng. D.A. Borgdorff (HTM) en Prof.dr.ir.

J.G. Niesten (THE) voor de goede begeleiding en prettige samenwer

king,

- B.C. de Jong en J. Koolmees van HOLEC voor de assistentie bij de

metingen en de prettige samenwerking,

- TNO-lWECO voor het bepalen van de massa van de 3087,

- en mijn moeder voor het typen van dit verslag.

NASCHRIFT.

Bij controle van de elektrische installatie van de 3087 na het af

sluiten van dit afstudeerwerk is gebleken dat de tweede zwakveldscha

kelaar van tractie-installatie 1 niet naar behoren funktioneerde. Dit

verklaart het opvallende verschil tussen het energieverbruik van de

beide tractie-installaties. Het werkelijke verbruik van een tractie

installatie zal liggen tussen de waarden, gemeten bij installatie 1

en 2.
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BIJLAGR J.
B 1.1

Meetrapport HTH-GTL-8

Energiegebruik tractie-uitrusting

ju1i 1982

Om een juist bee1d te verkrijgen van het energiegebruik van het

nieuwe trammateriee1 van de HTM, zijn energiemetingen uitgevoerd

aan een GTL-8 rijtuig.

Teneinde een goed bee1d van de besparingen te kunnen vormen is

deze1fde meting uitgevoerd aan een PCC rijtuig (1300 serie).

Uitvoering van de metingen:

In beide rijtuigen was een meting ingebouwd welke de motorstroom

registreerde en deze verwerkte tot Ampere uren (Ah).

In het PCC-rijtuig was de meetomzetter (transfoshunt) gep1aatst

tussen HI/H2 en PI/P2.

In het GTL-8-rijtuig was deze aangebracht in de tractiekast A,

pot. H6 in serie met de rijgroeperingschake1aar IK3.

Tevens was in het GTL-8-rijtuig een netstroommeting, eveneens

uitgevoerd a1s Ah-meting ingebouwd.

Hierbij werd gebruik gemaakt van de beschikbare 1ijnstroom

meting in de chopperbesturing.

De verwerking vond p1aats in de kast van tractiebesturingseenheid

A.

De metingen zijn uitgevoerd 1n de periode van week 16 tot week 24,

1982.

Meetresu1taten:

De meetresu1taten zijn 31s bij1age bijgevoegd.

De vo1gende tota1en konden worden genoteerd:

-PCC gereden: 6.282 km

opgenomen: 29.228 Ah (motorstroom voor 4 motoren)

-GTL-8 gereden: I 1.861 km

opgenomen: 58.554 Ah (motorstroom voor 4 motoren)

opgenomen: 42.093 Ah (netstroom voor 4 motoren)

gerecupeerd: 8.137 Ah (netstroom voor 4 motoren)

I~I
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Uitwerking van de meetresultaten:

Daar de energie moet worden betaald voor de kilowatturen

die door het onderstation moeten word~n geleverd. mag voor

berekening van het gebruik uitgegaan worden van de gemeten

Ampere uren vermenigvuldigd met de spanning in het onderstation.

Deze heeft een vrij constante waarde van 660 V. welke geldt voor

aanzetten zowel als recuperatief remmen.

In het laatste geval is immers minder energie vanuit het

onderstation nodig omdat een remmende tram een gedeelte levert.

De gebruiksgetallen zijn voorts uitgedrukt in kwh/km.

Daar de vergelijking tussen de PCC-rijtuigen en de GTL-8 rijtuigen

plaats vindt op basis van een dubbefgelede tram. moeten de ver

kregen uitkomsten worden vermenigvuldigd met een factor tweet

zodat de uitkomsten dan staan voor een PCC koppelstel resp. een

GTL-8-rijtuig.

Na berekening ontstaan de volgende resultaten:

PCC (motorstroommeting) 6.16 Kwh/km/koppelstel

GTL-8 (motorstroommeting) 6.49 Kwh/km/GTL-8

(netstroommeting) 3.77 Kwh/km/GTL-8

verhouding gerecupereerd/opganomen x 100 % : 19.44 %

De uitkomst van de netstroommeting werd berekend door de waarde

"opgenomen" te verminderen met de waarde "gerecupereerd".

Conclusie:

Het netto energiegebruik van het GTL-8 r1Jtuig 1S 3.77 kwh/km/ GTL-8.

Het energiegebruik van een PCC-koppelstel is 6.16 kwh7km/koppelstel.

Dit betekent dat de besparing in energiegebruik 2.4 kwh/km bedraagt.

ofwel 39 %.

Van deze 2,4 kwh/km bedraagt het aandeel van teruggvoedde

energie: 0,91 kwh/km (19,4 % van de opgenomen energie) en de

besparing wegens het wegvallen van .de verliezen in aanzetweer

standen 1,48 kwh/km.
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Ue mectresultatcn zijn in de onderstaande figuur weergegeven:

GEMETEN ENERGIEGEBRUIK

PCC
KOPPELSTEL

BESPARING 24 (39 0/0)NETTO GEBRUIK 377. -- - --..

TERUGGEVOEO 0,91

OPGENOHEN 4,68

I
6.16

765

1__- __-_. - __

o 2 3 4

--~~. ENERGIEGEBRUIK [kWh/kmJ

82-07-07

Ing. W.F. Laman



Heetres.ultaten •
••••••••••••••

I 82- 82- IJ- 82- 82- 82- 82- 82- 82-
Datum 06- O~ 85- o.s- 05- 0'- 06- 06- 06-

26 03 I I 18 16 01 01 14 17

{gereden km 722 814 271 612 676 6.53 553 1169 747

PCC opgenomen 4168 3773 1276 3150 3395 2900 2272 5044 3250

kwh/km/koppel- 7,62 6,12 6.22 6,19 6,63 5,82 5,42 5,70 5,74 I
( ,t

I
ste]

gereden km 2339 1196 891 1252 1231 1188 1431 1203 530

opgenomen 11699 5885 4443 5915 7089 8295 6542 6364 2322
motorstr.

kwh/km/GTL-8 6,6 6,5 6,58 6,24 7,6 6,12 6,0 7,0 5,78
~ ~ ~j

td

GTL-8
.

netstroom opg. 8533 4122 3113 4201 5165 5928 4'740 4622 1669 ~,..

netstroom ree. 1728 '924 706 873 819 1138 817 762 310

rec/opg. x 20,25 22,42 22,68 20,78 17,02 19,2017,24 16,49 18,57100 7.-

kwh/km/GTL-8 3,84 3,53 3,57 3,51 4,60 3,54 3,62 4,24 3,38
~. ~ '1-?-

l-
I

N.B. De waarden van het PCC-rijtuig in de eerste kolom zijn te hoog, Qot

"
omdat de tellers niet geresetwaren, zodat de beginstand # 0 was.

82-07-07 Lmn

I



B 2.1

BIJLAGE 2.

Principe berekeningen ritcyclus.

Voor de gelijkstroommachine geldt:

E ... c.~.w, (zie L3)

waarbij E

rad/s.

rotatie-emk, ~ ... luchtspleetflux, W ... hoeksnelheid in

n.z
De machineconstante c =~ met p ... aantal poolparen, z = aantal21t.a'
ankerdraden, 2a = aantal ankertakken.

Tevens geldt T = c.~.1 , met T ... elektrisch koppel en 1 = anker-
a a

stroom.

De toegepaste ACEC tractiemotor, type 1432 R, heeft de volgende

eigenschappen: golfwikkeling, waarbij a ... 1, p ... 2, het aantal

gleuven G 42, en het aantal spoelen per gleuf u = 3.

z ... 2.u.G 2.3.42 ... 252 draden (126 spoelen) met 1 blinde spoel: (2

draden zijn niet aangesloten) werkzaam 250 draden. Dus z = 250.

c wordt: ~2.z ... 2;25~ ... 50
2
0 is ongeveer 79,58.

1t.a 1t. 1t

n 500 500 1
E w.c.~ ... 21t.60.~.~ ... ~.n.~ ... 83.n.~

T 1 .c.~ = 79,58.1 .~
a a

Voor de bepaling van de verliezen moe ten opgeteld worden:

R ... ankerweerstand, R ... veldweerstand, R
h

... hulppolenweerstand,
a m

ijzerverliezen uitgedrukt in R
ij

, borstelverliezen uitgedrukt in

225
1502 =

225 W

mQ, R
h

26 mQj

mQ, ~ 30 mQj

P ..
Drukken we di t ui t in een weerstand, dan geldt: R..... ..2:.J. =

1.J 12
a

10 roO (volgens opgave van de HTM). Het borstelspanningsverlies druk-

e = 20°C: R ... 34 mQ, R = 49
a m

e... 65°C: R = 39 mQ, R ... 56
a m

e ... 110°C: R ... 45 mQ, R = 63 mQ, R
h

= 34 mQj
a m

Het ijzerverlies is ongeveer 0,5% van P . 1: 0,5%.45 kW ...
nom1.naa

(P . 1 = 45 kW bij U ... 300 V en 1 ... 150 A).
nom1.naa a

ken we ook uit in een weerstandj bij een ankerstroom van 150 A en

Ub 1 5
een borstelspanning Db van 1,5 V wordt dit: Rb = y- = 150 ... 10 mQ.

a
De totale weerstand wordt: R = R + R + ~ + R.. + Rb •tot a m -n 1.J
Bij 65°C: R ... 39 + 56 + 30 + 10 + 10 roO = 145 mQ.

tot



y.300 V = ~.y.UN; UN is de net

en y is de uitsturing van de

ook uit van de gemiddelde motor-

B 2.2

We ronden dit af, rekening houdend met verliezen in toevoerdraden,

tot R = 0,15 Q.
tot

In het quasi-stationaire geval geldt dus:
1 1

U = Ia.Rtot + 83.n.~ = I a .0,15 + 83.n.~ en T = 79,58.Ia.~

Om het koppel als funktie van de snelheid te weten te komen, nodig

voor het oplossen van de trekkrachtvergelijking, moeten dus I (v) en
a

~(v) bekend zijn. Voor verschillende snelheden gelden verschillende

motorstroomregelingen.

Aanzetten

Bij maximaal aanzetten geldt: I = 210 A, de bijbehorende flux ~ =
a

21,5 mVs (uit grafiek van ACEC, zie bijlage 3). Het koppel is dan:
-3

T = 79,58.210.21,5.10 = 359,30 Nm. De stroom wordt op deze waarde

gehouden door de chopper. Er treedt ~een rimpel op in de stroom, die

als gevolg een rimpel in het koppel heeft. Door de relatief grote

frequentie (420 Hz) en de massa van de tram heeft deze rimpel een te

*verwaarlozen effekt op het dynamische rijgedrag van de tram. De

berekening kan nauwkeurig genoeg uitgevoerd worden met de gemiddelde

motorstroom. Bij maximaal aanzetten geldt dus in eerste instantie

dat I constant is en Took. Tot welke snelheid geldt dit?
a

We nemen de stationaire motorspanningsvergelijking en gaan daarbij

uit van de gemiddelde spanning: U =

spanning (= bovenleidingsspanning)

chopper, waarbij 0 ( y ( 1. We gaan

stroom I •
a

Tijdens aanloop wordt de motorstroom constant gehouden, totdat de

lijnstroom in totaal 660 A is. De stroom die vanuit het net naar de

* De rimpel in het koppel bedraagt volgens HOLEC maximaal 40 A top

top. Dit betekent dat de maximale dynamische stroom ongeveer 210 A

+ 20 A zal zijn. Het maximale dynamische koppel is een factor 1,12

groter dan het maximale quasi-statische koppel van 359,30 Nm. Dit

betekent dat de adhesiecoefficH~nt een factor 1,12 groter moet

zijn dan zou volgen uit een berekening met 210 A: 0,17 in plaats

van 0,15. Volgens L1 varieert deze coefficient van 0,06 bij natte,

gladde rails tot 0,30 bij droge met zand bestrooide rails.



B 2.3

chopper vloeit noem ik IN en deze is gelijk aan de halve lijnstroom

(er zijn twee parallelle chopperinstallaties): IN = 330 A.

Gaan we in eerste benadering uit van te verwaarlozen chopperverlie

zen dan kunnen we de volgende vermogensbalans opstellen ten aanzien

van de chopper (het vermogen dat aan de netzijde de chopper ingaat

komt er aan de motorzijde weer uit):

UN·IN = 2.U.2.Ia = 2.~.Y.UN·2.Ia

oftewel: IN = 2.y.I
a

Op het moment dat de lijnstroom 660 A is geldt dus: IN = 330 A en I
a330 11= 210 A. Rieruit voIgt dat y = 420 = 14. De gemiddelde motorspanning

11is dan y.300 V = 14.300 V; I was 210 A en de bijbehorende ~ = 21,5
1 a

mVs. U = 0,15.Ia + 83.n.~ levert ingevuld op:

3= 1,14.10, omw./min. = 19,0 km/h.n =
11
14.300 - 0,15.210

1 -3
8
3

.21,5.10

Vervolgens wordt de lijnstroom constant gehouden op 660 A en volgens

IN 330 A 165 A
de vermogensbalans van de chopper geldt: y = ---- = = ~---2.1 2.1 Ia a a
De spanningsvergelijking wordt:

y.300 V = 1~5 A. 300
a -

oftewel: 49500 W=
~ is een funktie van 1. Op

1
V = 0,15.Ia + 83.n.~

2 1
0,15.1 + ~3.n.~.Ia a

deze manier kan I bepaald worden a'ls

funktie van n en dus v. En evenzo ~ als funktie van n en v. Ret

invullen van I(v) en ~(v) in de koppelvergeli]king maakt het moge

lijk deze differentiaalvergelijking in v en t op te lossen.

Ret koppel zal ongeveer omgekeerd evenredig met n verlopen.
165 A

Op het moment dat I a gezakt is tot 165 A, is y = I = 1 geworden.
a

Groter kan y niet worden en als nu verder niet ingegrepen zou wor-

den, zou de stroom verder omgekeerd evenredig met de snelheid afne

men. Op dit moment echter wordt veldverzwakking toegepast. Bij welke

snelheid wordt dit bereikt?

I = 165 A, Y = 1, ~ = 20,0 mVs,
a 1

en de spanningsvergelijking y.300 V = 0,15.1 + 8-3.n.~ wordt:
1 a_3

300 = 0,15.165 + ~.n.20,0.10

waaruit voIgt dat n = 1741,5 omw./min, oftewel v 29,0 km/h.

De veldverzwakking houdt in dat de veldstroom 62% van de ankerstroom

is. Ret vermogen wordt weer constant gehouden en de vermogensbetrek-



B 2.4

I 1n) en ~(n)
a

stroom volgens de bekende seriekarakteristiek:
1

300 = 0,15.1 + 8-3.n.~(0,42.1 )a a
omgekeerd evenredig met n verlopen en T omgekeerdI zal ongeveer

a
evenredig met n2 • Uit bovenstaande vergelijking worden

bepaald en ingevuld in de differentiaalvergelijking.

king is nu: 49500 = 0,15.1
2 + 8-31.n.~(0,62.1 ).1a a a

Wederom worden I en ~ bepaald als funktie van n en ingevuld in de
a

differentiaalvergelijking. Zodra de veldverzwakking is ingeschakeld,

zal met een sprong I stijgen en de uitsturing van de chopper dalen.
a

Daarna zal I weer ongeveer evenredig met In dalen tot 165 A, wan
a

neer y 1. Dit zal zijn bij de volgende snelheid:

I = 165 A, I = 0,62.165 = 102,3 A, ~(102,3 A) = 16,4 mVs:
a m 2 1 -3

49500 = 0,15.165 + ~.n.16,4.10 .165,

waaruit voIgt dat n = 2014 omw./min., oftewel v = 33,6 km/h.

Vervolgens wordt nog een keer veldverzwakking toegepast, zodanig dat

I = 0,42.1 • De vermogensbetrekking wordt:
m a 2 1

49500 = 0,15.1 + ~3.n.~(0,42.1 ).1a a a
I en ~ kunnen uitgedrukt worden in n en ingevuld worden in de dif

a
ferentiaalvergelijking. Op een gegev.en moment wordt y weer 1 en:

I • 165 A, I • 0,42.165 = 69,3 A, ~(69,3 A) = 13,0 mVs:
a m 2 1 -3

49500 - 0,15.165 + ~.n.13,0.10 .165,

waaruit voIgt dat n = 2540 omw./min., oftewel v = 42,4 km/h.

Op dit moment wordt niet hernieuwd veldverzwakking toegepast, maar

verloopt de

Afremmen.

Bij afremmen ligt de zaak een stuk eenvoudiger, omdat de motorstroom

hier steeds constant gehouden wordt. Bij maximaal remmen wordt de

motorstroom op 205 A gehouden. De volgende betrekking geldt:
1

8-3.n.~(1 ) = R.1 + U, en mechanisch: T = 79,58.1 .~(1 ) is con-m a a m
stant. De bewegingsdifferentiaalvergelijking wordt dus heel eenvou-

dig. De spanningsbetrekking is nodig om uit te rekenen hoeveel ener

gie er teruggeleverd wordt aan het net.

Er gelden verschillende voorwaarden bij verschillende snelheden:

- boven 57 km/h: 2 zwakveldtrappen, 2 bufferweerstanden

R = R + lR8 + lR9 = 0,15 + 0,63 + 0,75 = 1~53 Q,
a

I = 0,42.1
m a
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- 50 km/h ( v ( 57 km/h: 1 zwakveldtrap, 2 bufferweerstanden

R = 1,53 Q,

I = 0,62.1
m a

- 35 km/h ( v ( 50 km/h: volveld, 2 bufferweerstanden

R = 1,53 Q,

I = Im a
- 24 km/h ( v ( 35 km/h: volveld, 1 bufferweerstand lR8

R = R + lR8 = 0,15 + 0,63 = 0,78 Q,a
I = I

m a
- beneden 24 km/h: volveld, geen bufferweerstand

ook $ constant; daardoor varieert U aIleen

R <: R <: 0,15 Q,
a

I = Im a
constant is, isOmdat I

a
met n: U is evenredig met n. Aan de bovenleidingszijde betekent dit

dat de netstroom lineair is met n:

205 A geeft

de choppervermogensbalans: UN.I
N

=
4.U.la 820

IN = ~U"""N~'" 600· U•

2.U.2.I
a

, met UN = 600 V en I
a

<:

Opmerking: in feite is de snelheid, waarbij de zwakveldschakelaars

uitgeschakeld worden, afhankelijk van de motorstroom bij remmen. Bij

210 A bedragen deze snelheden 51 en 58 km/h. Hier hoeft verder geen

rekening mee gehouden te worden, omdat in de berekeningen de rem

stroom steeds 205 A is en bovendien een snelheid van 50 km/h niet ge

haald wordt.





I in A

40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

~n mVs

7,85
10,0
1 1,7
13, 1
14,2
15,2
16,2
17,0
17, 7
18,3
18,9
19,4
19,8
20,2
20,6
20,9
21,2
21,5
21,8
22,0
22,2
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tabel afgeleid uit TRA 603

Opm.: Deze getallen, ingevuld in de formules van bijlage 2, leveren

andere snelheden op waarbij de chopper volledig uitgestuurd

raakt dan volgens HOLEC. Vandaar dat er iets afwijkende snel

heden vermeld staan in hoofdstuk 4 ten opzichte van hoofdstuk

3.



BIJLAGE 4. B 4.1

BEGIN FILE OUTPUT<KIND=DISK);
FILE INPUT<KIND=DISK,TITLE="PARAH.",FILETYPE=7);
REAL I,EPS,V,ZWAK,P,R,H,HROT,CO,Cl,C2,RWIEL,DT,E,S,EROT,

SREF,Gl,G2,G3,G4,GS,G6,Vl,V2,V3,Tl,T2,T3,T4;
INTEGER TIHE,H;

REAL PROCEDURE T<X,Y); VALUE X,Y; REAL X,Y;
T:=2S0/3.141S926S4*X*Y;

o REAL PROCEDURE N<X); VALUE x; REAL x;
o N:=X*21S/3.141S926S4/RWIEL/3.6;
o
o PROCEDURE IFLUX<X); VALUE X; REAL x;
o BEGIN
o IF X>O.0222 THEN I:=240+<X-O.0222)/O.00002
o ELSE IF X>O.0220 THEN I:=230+<X-O.0220)/O.00002
o ELSE IF X)O.0218 THEN I:=220+<X-O.0218)/O.00002
o ELSE IF X>O.021S THEN I:=210+<X-O.0215)/O.00003
o ELSE IF X>O.0212 THEN I:=200+<X-O.0212)/O.00003
o ELSE IF X>O.0209 THEN I:=190+<X-O.0209)/O.00003
o ELSE IF X>O.0206 THEN I:=180+<X-O.0206)/O.00003
o ELSE IF X>O.0202 THEN I:=170+<X-O.0202)/O.00004
o ELSE IF X>O.0198 THEN I:=160+<X-O.0198)/O.00004
o ELSE IF X)O.0194 THEN I:=lS0+<X-O.0194)/O.00004
o ELSE IF X)O.0189 THEN I:=140+<X-O.0189)/O.00005
o ELSE IF X>O.0183 THEN I:=130+<X-O.018J)/O.00006
o ELSE IF X)O.0177 THEN I:=120+<X-O.0177)/O.00006
o ELSE IF X>O.0170 THEN I:=110+<X-O.0170)/O.00007
o ELSE IF X>O.0162 THEN I;=100+<X-O.0162)/O.00008
o ELSE IF X>O.OlS2 THEN I:=90+<X-O.0152)/O.00010
o ELSE IF X>O.0142 THEN I:=80+<X-O.0142)/O.00010
o ELSE IF X)O.0131 THEN I:=70+<X-O.0131)/O.OOOll
o ELSE IF X>O.0117 THEN I:=60+<X-O.Ol17)/O.00014
o ELSE IF X>O.0100 THEN I:~50+<X-O.Ol00)/O.00017
o ELSE IF X>O.00785 THEN I:=40+<X-O.0078S)/O.000215
o ELSE I:=X/O.0001962S;
o I:=I/ZWAK;
o END;
o
o REAL PROCEDURE PHI<Y); VALUE Y; REAL Y;
o BEGIN REAL x;
o X:=ABS<Y);
o IF X>240 THEN PHI:=O.0222+0.00002*<X-240)
o ELSE IF X>230 THEN PHI:=O.0220+0.00002*<X-230)
o ELSE IF X>220 THEN PHI:=O.0218+0.00002*<X-220)
o ELSE IF X>210 THEN PHI:=O.0215+0.00003*(X-210)
o ELSE IF X>200 THEN PHI:=O.0212+0.00003*<X-200)
o ELSE IF X>190 THEN PHI:=O.0209+0.00003*<X-190)
o ELSE IF X>180 THEN PHI:=O.0206+0.00003*<X-180)
o ELSE IF X)170 THEN PHI:=O.0202+0.00004*<X-170)
o ELSE IF X>160 THEN PHI:=O.0198+0.00004*<X-160)
o ELSE IF X>150 THEN PHI:=O.0194+0.00004*<X-150)
o ELSE IF X>140 THEN PHI:=O.0189+0.0000S*<X-140)
o ELSE IF X>130 THEN PHI:=O.0183+0.00006*<X-130)
o ELSE IF X>120 THEN PHI:=O.0177+0.00006*<X-120)



600
700
SOO
900
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
'200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
200
300
400
500
600

00
800

00
000
100

0200
300
400
500
600
700
800
900
000
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ELSE IF X)110 THEN PHI:=0.0170+0.00007*(X-ll0)
ELSE IF X)100 THEN PHI:=0.0162+0.0000S*(X-l00)

ELSE IF X)90 THEN PHI:=0.01s2+0.00010*(X-90)
ELSE IF X)80 THEN PHI:=0.0142+0.00010*(X-80

ELSE IF X)70 THEN PHI:=0.0131+0.00011*(X-70)
ELSE IF X)60 THEN PHI:=0.0117+0.00014*(X-60)

ELSE IF X)sO THEN PHI:=0.0100fO.00017*(X-SO)
ELSE IF X)40 THEN PHI:=0.0078S+0.00021S*(X-40

ELSE PHI:=O.0001962S*X;
END;

PROCEDURE IPCON;
'BEGIN REAL J;

J:=O;
WHILE ABS(J-I»=EPS DO
BEGIN J:=I;

EROT:=2S/3tN(V)*PHI(I*ZWAK);
I:=(-EROT+SQRT(EROT**2+29700»/0.3;

END;
P:=I*(I*RfEROT);

END;

PROCEDURE SERlE;
BEGIN REAL J,FLUX;

J:=O;
WHILE ABS(J-I»=EPS DO
BEGIN J: =I;

FLUX:=(300-0.1S*I)*3/2S/N(V);
IFLUX(FLUX);

END;
P:=I*300;

END;

PROCEDURE SNELH;
BEGIN REAL [(VDT;

DVDT:=(172/3/RWIEL*T(I,PHI(I*ZWAK»-M*<CO+Cl*V+C2*V**2»
IMROT;

V:=V+3.6*DVDT*DT;
S:=S+V*DT/3.6;

END;

PROCEDURE SCHRIJF;
BEGIN TIME:=TIME+l;

IF TIME/H-ENTIER(TIME/H)=O
THEN WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,FS.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,FS.l>,TIME*DT,V,I,P,E,S);
END;

PROCEDURE RUKB(X,Z); VALUE X,Z; INTEGER X,Z;
BEGIN INTEGER V;REAL IG,IH;

IF Z=O THEN IPCON;
V:=SIGN(IH
IF X=l THEN BEGIN IG:=I; I:=40*V; END

ELSE IG:= SS*Vj
WHILE X*V*I<X*VtIG DO



1100
1200
L300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800

900
4000
4100
4200
4300
4400
4500

600
4700
4800
4900

000
5100

200
300
400
500

~600

700
800
900
000
100
200
300
400
500
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BEGIN I:=I+170*DT*X*V;
SNELH;
EROT:=25/3*N<V)*PHI<I*ZWAK);
P:=I*<I*R+EROT);
E:=E+P*OT;
SCHRIJF;
IF Z=O THEN BEGIN IH:=I; I:=IG;

IPCON;
IG:=I; I :=IH;

END;
END;

END;

PROCEDURE PCON(X); VALUE X; REAL X;
WHILE V<=X DO
BEGIN IF-CON;

SNELH;
E:=E+P*DT;
SCHRIJF;

END;

PROCEDURE REM (X); VALUE X; ·.REAL X;
BEGIN REAL FLUX;

FLUX:=PHI(I*ZWAK);
WHILE V>=X DO
BEGIN SNELH;

P:=I*(25/3*N(V)*FLUX+I*R);
E:=E+P*DT;
SCHRIJF;

END;

PROCEDURE VRIJ(X); VALUE X; REAL X;
BEGIN REAL TIJD;

TIJD:=O; 1:=0; P:=O;
WHILE TIJD<=X DO
BEGIN SNELH;

TIJO:=TIJD+DT;
SCHRIJF;

END;
END;

PROCEDURE TCON(X); VALUE X; REAL X;
BEGIN REAL FLUX;

FLUX:=PHI(I*ZWAK);
WHILE V<=X DO
BEGIN SNELH;

P:=I*(25/3*N(V)*FLUX+I*R);
E:=E+P*DT;
SCHRIJF;

END;
END;

BEGIN V:=O; ZWAK:=l; 1:=210; E:=O; TIME:=O; S:=O; R:=0.15;
READ(INPUT,I,EPS,M,MROT,CO,C1,C2,RWIEL,DT,SREF,H,



~600

!)700
~800

~900

7'000
7'100
7'200
7'300
7'400
7'500
7'600
7'700
7800
7900
8000
3100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200

300
400
500
600
700
BOO
900
000
100
200
300
400
500
600
700
BOO
900
000
100
200
300
400
500
600
700
BOO
900
000
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G1,G2,G3,G4,G5,G6,V1,V2,V3,T1,T2,T3,T4);
WRITE(OUTPUT,<' TIJO',X3,'V',XB,'I',XB,'P',X9,'E',XB,'S'>

WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
F8.0,X2,FB.0,X2,F5.1},TIME*OT,V,I,P,E,S);

RUKB(l,l);
WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

FB.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);
TCON(G1H

WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);

PCON(V1>;
WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);
RUKB(-l,l);

WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);

VRIJ(T1> ;
WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*DT,V,I,P,E,S);
I:=210;

RUKB(l,O);
WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1},TIME*OT,V,I,P,E,S);
PCON(G2);

WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
FB.O,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);

ZWAK:=0.62;
PCON(G3);

WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*DT,V,I,P,E,S);

ZWAK:=0.42;
PCON(G4);

WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);

WHILE S<=SREF DO
BEGIN SERlE;

SNELH;
E:=E+P*DT;
SCHRIJF;

END;
WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*DT,V,I,P,E,S);
RUKB(-l,l);

WRITE(OUTPUT,<FS.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
, F8.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIME*DT,V,I,P,E,S);

VRIJ(T2);
WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

FB.0,X2,FB.0,X2,F5.1),TIHE*OT,V,I,P,E,S);
I:=-205;
ZWAK:=U
R:=1.53;



100
200
:300
:400
:500
:600
:700
800
:900
:000
:100
:200
:300
:400
:500
:600
:700
;800
:900
,000
,100
1200
f300
1400
1500
1600
1700
1800
900
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
000
100
200
300
400
500
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RUKB(l,l);
WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);
REM(GS);

WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIME*DT,V,I,P,E,S);

R:=0.78;
REM(G6) ;

WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);

R:=0.15;
REM(V2) ;

WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*OT,V,I,P,E,S);

RUKB(-l,l);
WRITE(OUTPUT,(F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1>,TIHE*DT,V,I,P,E,S);

VRIJ(T3);
WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*OT,V,I,P,E,S);
I:=210;

RUKB(l,l);
WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*OT,V,I,P,E,S);
TCON(G1);

WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*DT,V,I,P,E,S);

F'CON(G2) ;
WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1>,TIHE*DT,V,I,P,E,S);
ZWAK:=0.62;
PCON(V3);

WRITE(OUTPUT,(F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
• F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*OT,V,I,P,E,S);

RUKB(-l,l);
WRITE(OUTPUT,(F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*OT,V,I,P,E,S);

VRIJ(T4);
WRIT~(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*OT,V,I,P,E,S);
I:=-205;
ZWAK:=1j
R:=0.78;

RUKB(l,l);
WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,

FB.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIME*OT,V,I,P,E,S);
REM(G6);

WRITE(OUTPUT,<F5.2,X2,F5.2,X2,F6.1,X2,
F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIHE*DT,V,I,P,E,S);

R:=0.15;
REM(O);
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7600 WRITECOUTPUT,(F5.Z,X2,F5.Z,X2,F6.1,X2,
7700 F8.0,X2,F8.0,X2,F5.1),TIME*DT,V,I,P,E,S);
7800 END;
7900 LOCK(OUTPUT,CRUNCH);
3000 END.



m'J,a!'fJ tI... '(til tI~' lti) £1_ '(I) f.),.,'1I) tI ("eV) tl (~,/~) tll,lIl) tl (,;v/ UJt'
." J.... ,I- .( ...01 ,1" rf -< r.d J1",f ..< .._01 rJ",r ~~CI j~ •''fir, .. --~

,..... ........
~N ~ -- , .

'-'" '-'" rt
... .-

1},'O6.. .. t-' • '? II (I) l.,9 P919 .1.9Ui/~ - (),: 'PSII. 0, 'J~/J 1].,6'J'j - '1.1~2 "},8ul .r8
~

~ S OQ

P,o (l) .2, cjJjl9 2,oooz6 'l,B( I} • ;"~ ,- -Il.£c;~ .5':),6'(1)
~, 9.6}q3 . ..2,00/03 -1l-.J9,(1) (1)

rt rt a
0p

. - _. --
, t ' 8J.~rt rt 'd (I) J, '18Jj-.1 2, ~88J1 . ;2, r>Ol.J~ 2,OO2. 0 l.. I J. C'r 5 _'J. 801 -r}.799 3'1 )~t-'. t-'. ()Q...... ...... (1) ..- . ..p. p. ~ ?7 (]) )., 94 7-9'1 .2,9'111. ~, OO"j 7 ,oOC'9¥ 't,l15' 'f, lit r .i},E0 2 -,1,7-97 ..1'1 3 'ta

I-d I-d a .-lJl ~ (1) -. - - .
~ ,~.lOOjG I }-, 83{, ,]-, ~ ~, 39 8~ ~ P'-l, b) - ~ 2, occ>j It "},80 1 -'},79?rt ..- ?9 /)- ,8J6a lJl h) - - ].,00'22> 2 I oOleO '}-.EL,S" _'f. ?Ol -1},J9,) ~'j8 1.

I-d ::r' -
iJ.. B1~

~ ?I 6) 2, ooU~ 2,0 0 }0'-l I J- ' l t, \' _)} .gcl -II· JIi'J 3?1~0 - -..
I-d ?s- (7) 2, ?nYI 2, 9882T 2,00121 2~0(j '9? ,}. ~3t /1- , l ~~ -, J. 8 0 / -1J·80() .388'1
~

I
N ----- -~

-_.

N
o
::r'

,.
i~' ".

.....

........ a
~ w (1)
'-'" "-' rt.. t-' •

~ ~
~

Oll

(1) (1)
rt rt llJ
rt rt t-n
t-'. t-'. Oll

L... L... (1)
P. P. Oll

(1)
I-d I-d <:
lJl .... (1).... ~
rt ..-S -...J
I-d ..
...... N
0 lJl..

::r'
"d

N

N

::r'

/172J. a!'fJ tI... :(tI) tI...:·lti) tJ..:-{I) -v..,'II) tI In/V) tl In/V) til-,I 1/) tll_·IV) ,,1;',1'
'fir. ." J.... rl-, ;.(L..01 .,.1-p. rio , < ... d Ji-" rf , -<: ..~d ,./." r ~~.cI .1<'" .

~ I

P /1 (1)
.. ... .. ,

o~ '9 litO2, 99981 3 , 00090. ", '9)"1 1},31t' . '7,J~f - '1'19j - If·n 8 ICij
P'o I?) J,oP02.t: J,OO(';3a 1,9$';)'t I, 9S~/i IJ ,F... )" . '). nG -'t.)'}, - 17. 7~8 't°7°
08 I~) 2 • .9<j';}-' 2,'1'i5 t3 ;',9 to;.1 "96:° 20 I.} J 4/rf' ')-. sp- - ']. )~, - It 'J?~ 'to 'j0,., •

I. q;;C;d.I 7 ('I) 3,0003/. .J/OOOt,~ (, 9r 91O ; I ,.,CP" '], S .... (, _ l}-.}~) - J 7, I'}; ~Ci 33

~, :/9 61 }
.' ~ I

, } • i'~ b 'J,' ~I.j (,
f"-l, (If) ..... -. ~, 19 SJO - I},ns - 'I. ?CJJ L,IO

?9 ft,)
.

1,9bO ).1 1,91~i2-. - 17--,2" )- 1.-,.2~" - '},n, - '~ I }5! 'I c.O'd'

1'1 Iq) - - " 960 /'1 ,t.9602O I}-,l'rr I}.al,~ - '}. f3j - 'J,n? ~cN'

'Ps- (9) !2,.9,ft o 2, ~'j9lJ ;,96OJ y 1'91ou It,iF l},~~t - '},2<.,o - 't,n) '-t°7°



B 5.2

. -

?YWJa-I'? At ~ %. w-r ~f ,- ;{ (,o.14r' ~6:: ,:~: w.-~ 4t: ;1.c... ...r
J1r .. ,

? 2 8 g J-I /I

P,o 9) J8 ~~ 9?
CJ

JJ'I d~ 95 93 11
1'7- Jl? 9J JtY 91

PI). 10 tQ /0 /0

P'j iCO lao 9) loe

?t 10 c CJj tOO 97
Ps- 77 7t 9} J;-.

~i 0- a-.-..e&.

~.f- t,;o-/..,j r:'I'~~cLL..<-J

o

'''! - - 1,1-- -t- --.~
i

.-:..._-l-._ +.~ .~ __.,.t.. ~.-

I .
__ ..... ~ __ .• I . ~...•...;. _ ~_._4--.:-_

! i :
.. I .. ';-j -

-t~ --=:, ~~~C·~L ~ l~~t~~" .
;-..~_+_ +-_~_--l ..

- - - I -_. ~ _ .. i. ~- _.. ~._- !-. -. t-...-

:'

, .
. ... - -:. - ..

: .. _,__ ~_. t

_ ,-,,-_r . .'

. - .
-.~ .£~~.:,:-:.

-: f~ .,., :_-~
___.... ..._ . -:- ~. j .t

:.~'-~----,~:- , j ,-:l'i · ,,' ~~.~,-,-~~~'J";,~~,, ~.,.t'::,. \.:=j,,--lJ.;'-':!.i,'l.•. i!.... -. :,'~
. 1- ... -t-.. ~--1- -;--+-,',:! ..-+--~ 'r_'-.1.-.-..-~.'.-_.. ~~,-..",.'~__~.._..-,_'_~--_-f..'. -._:.~..'~.!._...... . .
l- __ ~ ~_,.l__ "'-- 't. ~ - - - ~ - ~ ~ _.~.-----~.-.-.-_. 1--+-+'_";"'--7--7 - r··'· !



---- ---- S
N (1)
"-' '-" rt

1-"
I:'

S S OQ
(1) (1)
(1) (1)

rt rt 0
rt rt 'd
1-" 1-" OQ
LI. LI. (1)
p.. p.. I:'

0
'"d '"d S
U1 (1)

I:'
rt ..-S U1

::r'
'"d
......
0..
'"d

N..
N
0

::r' '0

/I?Uvfa/po tI..... !tJ) . t(: tv 8'Nck-.~ . I/c...JJ p4... tle-.4,J 'P" ~rJ'~ Wu~1v.
;,r. ~/dd .. y-".iI. . _ 14JD-u..r~ cbor ~r.L~-J Id", fJ.Ju., foil. ,;r. cJJr;J,:,

c:J.J,r.J", .

1'''1 (,j
-

J. l,/ l 0,>9 3 ~~2,98 9'1 OJ 19S"1't l<j,'l ~3 SZ 0 %
... . . .. - - ~ .._- - .

~,A J~ 1( 0Jb,o kW'i, ~P fO (l) 1'98J 81. l.,ooo'J ., 13'}',I;( l'JIg -1,1 %

PI
. .

k.J~ 'Z 0, ~rkwh~•(7) ~,9~i't1. 2, 002/3. ZJ~J. 1.8 ~5a'3 l~S'f - 0,3

Pt- (l) '2,11 783 2, CX:II~ ~ 73':)1 , Yt, hJ~
35e

' 393ft _ I,J 7- 0/ 608 k",~.~

rp 11 (7) - 0,.2°o'F- ~Ol • ? IlL 1, 0 2 19 S _ 1,0 % 1,010 n~/p..6

f9 fl) - 1,00213 ~oo~o 26 Al it 00 't .ley:' J -0,) 't 1,006 p~..~

pi (1)
..

z, o~2lb At '1 ItL~- ~oc It , .3 1. 4- 00 't 3~/5" -0" 1,00t 'fJ,,1

p> (J) B'J3, n klJ~ 33 8) 388'1 - 1,6 7- t t k",'1{.
.1, 9583) 2,00210 13, I '/'<1

- .

.
w

z o,s-~ h)V.....
% O,~ LwLjp..k

z o. ''1' I(\JkA,..~
k o.6(jr fc.wbjpJ

Z 1,0 03 f1~t ... /)
Z (,DOt Ill~,,~

X I,OC>t AL /p.i
k O/~t {u~jp..L

-0 (,

-:1 ,0

- 1, 1

203

'-I II)

4/1 b, ~o AL

:J ~ b9' H kl,ll

/,9 J 911

0, '9 5) J

" '/022
(,,{, aI9

1,960;6

,
., '/ J 9r"9~~' .. 'J~t8, H3 k", ~

... J, ~'O)l' . 2~t9 ,. t
5

k.A

2~t2JB(l kv~

4",1& Al
Ii II b, ~ b A~

3 I oO@3l?

.3 . coo 32. .. _

cz", /3)

PIO (I,)

Pi ( .. j

Pl ft.)

Pil (I;)

P? ~)

pt ft.)

PJ- (~)N

N

~ G ~
'-" "-' rt
• - •• 1-'-

I:'
~ ~ OQ
(1) (1)
rt rt III
rt rt Hl
1-'- 1-'- OQ
LI. LI. (1)
p.. p.. OQ

'"d '"d ~
U1 ::: ~_
rt ..-S ............
'"d ..

N
o U1..



I

'Ilj IT 11~~~li)
. $ h•.• I- J ~...:'rJ. .

..._'·ppro ........... c, 1J~Jicl .lJ ~rJ -

I ~ I i'i !

:.J' ~:~;;;~:·~lI ....]iJI :01+.' lid'
~ • I .; ,;11,.. ; '" '. ,~c.... ..e ....·cI

: j

._¢.;. ~·t··

.r, 99"0
, -; . ~- .

; . t. __ .: .~ S-,9'~9b .. .1 ,.ooO'jl J,OOOltj

~J=' .2 2,00,,3, ~,ool33

. 1---

"PJ. $', 9?)Pl 'I ~~~/S' O,~O Ie> O,JO'TT

.~~ .. ;.
O. 1015'./ O,~O'}S

i. : I" L I ; ,
I i I.,. -"f':' ~-, .. .,_.. i--+ _.- _...... - ....

1};'9r· ·tIfT 19'';- I I
':~:')'I 9r~ 1}J,Jr'']-'ff'o

.- ---

't./J.i9~r:·
" •. L...j. _L , : .~

1},9"'" t'~1'j .:-17/9 1 1 ~s:91
,: . .~1' .' ~.... - . - -~ -r ~ . I· . .,

a.ooo, .. ? '.; 99r; ~?~i~ . -I} 1 9" ...1) r
I I .• ,.~ . . I . , .

;~"I}~ 991 ... :? ;q~r. J., ~.:'tg~ - ,It:. 9S }

I
I

..
i

/'f?tJ ~I'/' (j ~., (o ) d_ ( ()) tJ"" fl) u... iT) I U!trl ~) .:tA]r1 Vi "(r' i ? U /-'8 li) 7Jp ","· (-.II'./.
"r . .sh....r " ....G( ~O-r~ ~_01 ~ ~o.,.~ ,<- · .ll~rl- -l""cJ H",

I

: , : ,

PL [", 9? 80J r, 97rd ' -1(0051) -l, WJ02 '1, 991 ' -n.j' ;- '}-,V}- 41,.J 2,t.,
,

?2
., · .. .,

36rio- - - 2,O°It H _J,oO"11 '7, 99!· Ofr" G',>tJn -.'7- •. 9r~ cry""~,
.?J .C.Lolt,

.. - .. .. ,_ ··4 .._

'.I,/S-,9?9 1r s-. q~? 1J _c,lo"7 /1, ~, 1 --4 .. - .... -./} ,OJ't
1''1

... . - ...... . '-'" --.- .- , t: .
.. - - _ v/lO/,? -o,lO/53 ,)-, q~lJ . 'j -- --17.9 .) ,-3 2

- -- .~... ~., . . - ,
, ,

,
•• _._••••-. ''"? ._-- - .--

, 'I - .-:._. -, ., ; ..
I .. -- I - . i.· ..

I

, ,

J. __ •

I.-, - _... " ~ ....



B 6~2

"1LuJ().f?~' .a.{:: hi ol =: t£. 'p~~-h.L_ ~J: ./{.l 61-~' il'
" r, ..

PI b'o ;-9 to to s-J
P2 iCC 9J /00 100 100

P3 { t £ 6 t
Pi, 11 (0 10 10 10

oll"A..5

/:;
o o

._.__ •. -
i '

-~J .__ i. --i----, ,, ,

....

; • • I

. __ ..1_. _ -... _.•

#-/' ,

...... _r

' ....- -~ .••• !'"

-+
!

t I r

------+.

! . r

, .
~-,-- --------...---

;, ~

-,,- --'~'----r-'--

... -~ ----- - ~-- --~........-~._--------. __~ ~_. J.~_' I

i,



O~ro~ ~3d" .)3 ~rs .

I)c ._l-cJ ..,._1 \...L.- I~,"~. . 't - V" ,~

\..bur k ..L-::J b~ I,....lu-. ~O"
. ~t,.

9, .2 ;COO,' -.21$"9,33 ~\J 1t s-2 11P - Q~.s- OZ

9.2
. i- ,.

f.\l It/Of,2,(;;0''>1: It 60S " L;~-'j I - 0,3 %.
9.3 J q7'1' c

D"JOI,.O, . l}8,/b h)~ 1}3 1") S' _ ~(J8 1-,

?f
' , - -, - !

,,6j n 4~ '-tt~ 'tit "__ r- _
O,i1C>lr~ r 0,1 b;l

Q\.
W

!:JnuAu.rf· (I, ! I.J) .- tL~'{I) 8u~L.-..,6 /)~-~..I;J."" I ff.'-oJ-I . ~.Jc4 'J:.,sc;tJ :r I..J"~11 r. . f-dP/. 'j~JlI ~rcl<.-.-. ct,;r ,..lu--j j' ..!u, . .-, C • =.L. l.J-.t

VI f ..H flJJ l, QOS'qC' ~ .64, to k::..Jl 2.('" :L,G'j
,

% ',OCO INk;, j- 0

9']
"~ , 2,00 ltJ2 dOl, 70 III d08 3b - 0,2- 7- ',(0). I/'~.

Q;.P,J ),'1~ qH i
~,J.;~6~ 2'~,FkLJ~ 1.1'6 2.b _ 0, y X ',(0) k\ll~h .1

p~
.-,.- --- _.-: .. 9:S~;~-"- 3.62, z, J1h 363 3t~ ~~ ~1h lJ... - . .+ -.-. -+ J, f :>·eru,

"

Afgegeven: me'ettijd: 18hrs.



B 7. 1

BIJLAGE 7.

l~O T!JI! (s)V (km/h) ! (A) -~-(W) E (J) e (m)w

200 0.00 0.00 210.0 .r O. o. 0.0
.300 0.20 0.13 74.0 887. 105. 0.0
400 0.40 0.45 108.0 RUKI 21~9. 398. 0.0
5QO 0.60 0.98 142.0 4346. 1033. 0.1
600 0.60 1. 73 176.0 7756. "'l"'l"'l7 0.1.... -~~.
700 1.00 2.71 210.0 L12716. 4247. 0.3
800 1. 00 2.72 210.3 .r12775. 4272. 0.3
900 1. 20 3.8,J ~ 1 r. 7 15::13. 7·:~45 • O. '1... ~ v • ""'"

'1 f"I f"I", 1. 40 4.89 210.3 17674. 10336. 0.7... "'. .., ""
1 1 1\ 1\ 1. 60 I:" 00 210.3 2C·1:;::. 1·H20. 1.0...... '" ~141 , _

1~O0 1. 80 7.07 "'l11"\ -z ::?591. 18395. 1.3...... ..., " \oJ

13'::0 2.00 8.15 210.3 :!5C'46. 23161. 1.8
14 ':'Ct "'l "'ll\ 9 • 24 210.3 27498. 28416 • "'l "'l_.~v _.-
1C:,.·,., 2.40 10.33 210.3 29948. 34165. 2.8Www

160e· 2.60 11.-i1 210.3 7 "'l":O 7 40401. ;:.• 1\TCON w_w,,,,,,t

17C::" "'l on 12.49 210.3 34835. 47127. 4 • 1_t"""",
1800 "2 ('\(\ 13.57 210.3 7""'l"7"2 54340. 4.8_t..,..., _, _, """t

1900 3.20 14.65 210.3 39706. 62040. 5.6
2000 3.40 15.72 210.3 42134. .,r,"'l"'l" 6.4, -w __ , •

2100 3.60 It.• el~ ~10.3 44557. 78899. 7 .:·...,
~:C'Q "2 '"'f'l 17.87 "'l1f'l "2 46975. 8SQ54. C 7_.ew

~ ... til • W
~ .'-'"'l"2 r,t... 4.00 18.9·1 :!10.3 493E6. 97693. 9 "2.... _w'"

• w
~ It f\ r , '1.02 1 0 .04 210.3 L49627. 98683. 9 II

I

_ 111 '" W .. ,
• I"'lC:f'\f'l 4.20 19.98 203.8 +l\0"" r\f"I 107593. 10.'1_wv w PCO!'f •.. ..J w W •

260C' 4.34 20.70 10Q '"' L49500. 1147~1. 1'1 '"'. ~ , ,,- ...... -
~70C' 4.40 20.97 J 189.7 .r-46851. 117417. 1195
,,",or."'. '1.60 21.78 155.7 3t·83'2 .. 1~57e6t 1 "'l .,_"""" w v .-.. "
,",OAf'l 4.80 ~:.~6 1 "'l 1 ., RIAKa

~63S:!. 1321':'12. 13 .. 9-" ....... ... ~ ..... ,
3C'c-O 5.00 22.72 07 ., 16031. 136~:9. 1::.::~. I • ,

3100 :5.19 22.89 54.7 L 719~. 138554. 1" .,... _ .. I

'7'" "I"'. c: '''If''l 22.89 0.0 r t. 13855'1. 16.5 E tot= 8 X 138554 J =w_~· "" w .. ~. ..., w •

:::30C' 5.40 22.82 0.0 0 .. 138554. 17.7 1108432 J = 0,31 kWh
"2/i f'l.'. 5.60 22.76 0.0 (- .. 138554. 19.0_"T ""''''

3~i00 5 .. eCI 22.69 0.0 O. 138554. 'l('\ "2_w'"_
3t·OO 6.00 22.63 0.0 O. 138554. ~1.~

3700 6.20 "'l"'l 1:"" o t, O. 138554. 22.8__ .. trJ J
• w

"'7C'.""'. 6 at. ~2.50 0.0 O. 138554. 24.0_'-'w"" • • w

39C'0 6.60 22.44 0.0 r. 138554. 25.3" .
4000 6.80 2:!.38 0.0 " 13855/•• ') J. r.:" . ..... \J t w

4100 7.00 "'l"'l "21 0.0 o. 138554. 27.8"'_t"" ...
., '''If'lf'. 7.20 "'l"'l "'lr:" 0.0 VRI, O• 138554. 29.0-... " ..... t .. ~

4"2 ,..r" 7.40 22 .. 19 0.0 O. 138554. 30.2_w"

4400 7.60 22.13 0.0 O. 138554. 31 .5
4500 7.80 22.06 0.0 O. 138554. 32.7
4600 8.00 22.00 0.0 O. 138554. 33.9
4700 8.20 21. 94 0.0 O. 138554. 35.1
4800 8.40 21.68 0.0 O. 138554 .. 36.4
4900 8.60 21. 82 0.0 O. 138554. 37.6
5000 8.80 21.76 O. C· O. 138554. 38.8
5100 9.00 21.70 0.0 O. 138554. 40.0
5200 9.20 21.64 0.0 O. ---138554. - 41.2 -
5300 9.40 21.57 0.0 O. 138554. 42.4
5400 9.60 21.51 0.0 O. 138554. 43.6
5500 9.67 21. 49 0.0 L C. 138554. 44.0
5600 9.80 21. 54 -- ---62. e r 8749. 139374. 44.8
~700 10.00 21.76 . 96.8 18092. 142032. 46.0
5800 10.20 22.19 130.8 R,\AKI ., 9 1 7 1 146745. 47.2- ...., ....



B 7.2

TIJD V I P E S
5900 10.40 22.83 164.8 RIA!:'I 41602. 153815. 48.5
6000 10.52 23.31 184.5 L 49500 • 159108. 49.2
6100 10.60 23.67 182.4 .r49500. 163266. ~9.7
6200 10.80 24.52 178.2 ~9500. 173166. c: 1 1_......
6300 11. 00 25.35 174.4 49500. 163066. 52.5
6400 11. 20 26.14 171.0 49500. 192966. 53.9
6500 11. 40 26.91 167.8 49500. 202666. 55.'!
6600 11. 58 27.59 165.0 49500. 211875. ~l. "7

-.J \oJ' I

6700 11.60 27.65 1 85 • 4+,"''''' 4 9 5 0 0 • 212766. 56.9
6800 11.80 28.36 1 8 ., 6 :=~bt 4 C C" " 0 222666. 58.4_. .ItJw •

6900 1,2. 0 I~ 29.04 180.0 49500. 232566. 60.0
7000 12.20 29.71 177.6 49500. 242466. 61.7
7100 12.40 30.36 175.4 40 c:" r, 2523e·6. 63.34 __ .... ...,.

7200 1.., to r. 30.99 173.3 49500. 262::66 • 65 .. 0....... wv

7300 12.80 31.61 1 -1 "'1' 49500. 272166 • 66.8.. / ... "'"
7400 13.00 32.21 169.4 49500. ~8~O66. e· S. 6
7500 13.2Q 32.60 167.6 49500. 291966. 70.~

7600 13.40 33.38 165.9 49500. '30 18t6. ... ., ..,
1_ ....

7700 13.5CI 33.67 165.0 49500. 307014. 73.2
7600 13.60 33.93 1 e 6 6 .t\J"'~ 4 C ~ 0 r, 311766. 74.1• ~ :~6'" .I,J v.
7900 13.80 34.47 1°~ " ·19500. 321666 • 76.0... ~ ..... peON
8000 14.0Ct 34.99 183.5 49500. 331566. 77.9
8100 14.:0 35.50 182.0 49500. 341466. 79.9
8200 14.40 36.00 180.7 49500. 351366. 01 ,..-.,.' _ • c·
8300 14.60 36.50 179.3 49500. 361266. 83.9
81100 14.80 36.98 178.0 49500. 371166. 8'~ 0-. ,
8500 15.00 37.45 176.8 49500. 381066. 88.0
8600 15.20 37.92 175.6 49500. 390966. 9r. 1v • •

8700 15.40 38.37 174.4 49500. 400866. c.., ~)

"-"-
S800 15.60 38.8:: 173.3 49500. 410766. 9'1.3
8900 ' c:: ~~ r. 39.26 172.~ 495':10. 420t·66 • 96,,5._...... "'"

9000 16.00 39.69 171. :; 49500. 430566. 98.7
9100 16.20 40.11 170.2 49500. 440466. 1(:0.9
9200 16.40 40.53 169.2 495C·C· • 450366. 103 .. 1
9300 16.60 40.94 168.2 49500. 460266. le-5.~

9400 16.80 41.34 167.3 49500. 470166. 1(\, "-J
... ... , .. J

9500 17.00 41.73 166.4 49500. 480066. 1'" (\.. .. v .. """

9600 17.20 42.12 165.6 49~00. 489966. ' 1" "1.. .. _....'
9700 17.36 42.43 165.0 t..49500 • 498084. 114.3
980C' 17.40 42.50 164.7 .r-49407. 499864. 11~.7

9900 17.60 42.87 163.0 48896. 509694. 117.1
10000 17.80 43.23 161.4 48407. 519423. 119.'!
10100 18.00 43.58 159.e 47940. 529057. 1 .., 1 C... _..... ,
10200 18.20 43.91 158.3 47494. 538600. 124.3
10300 18.40 44.24 156.9 47066. 548055. 126.7
10400 18.60 44.56 155.5 46656. 557427. 129.2
10500 18.80 44.87 154.2 46263. 566718. 131.7
10600 19.00 45.17 153.0 45ee6. 575932. 134.2
10700 19.20 45.46 151 • 7 SERI~ 45523. 5e5073. 136.7
10800 19.40 45.75 150.6 45174. 594142. 139.2
10900 19.60 46.02 149.5 44839. 603143. 141.8
11000 19.80 46.29 148.4 44516. 612077. 144.4
11100 20.00 46.56 147.3 44204. 620949. 146.9
11200 20.20 46.el 146.3 43904. 629759. 149.5
11300 20.40 47.06 145.4 43615. 638511. 152.1
11400 20.60 47.30 14~.5 43335. 647205. 154.8
11500 20.eO 47.'54 1.43.-6 - 43065. 655845. ---'1 '5 7 • 4
11600 21. C'O 47.77 142.7 42813. 664432. 160.0
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B 7.4

TIJD V I P E S

17500 31.20 12.54 0.0 o. 507141. 242.7
17600 31. 40 12.50 0.0 o. 507141. 243.4
17700 31.60 12.46 0.0 O. 507141. 244.1
17800 31. ee, 12.42 o.c VRIJ o. 507141. 244.e
17900 32.00 12.38 0.0 O. 507141. 245.5
18':)00 32.20 12.34 . 0.0 _0 • _507141 • 246.2
18100 32.40 -12.31 .'Q .-0 -0. -~07141 • 246.8
18200 32.46 12.29 0.0 l o. 507141. 247.0
18300 32.60 12.36 64.5 .r- 5527. 50768S. 247.~

1840C 32.S0 12.62 ge.~ ·11404. 5C·9360. . 2~8 .-2
18500 33.00 13.08 132.5 ~l.lk& lS579. ~12346. 24S.9
lS600 33.20 13.75 166.5 27073. '516901. 249.7
1870C 33940 14.65 200.5 37121. 523305. 25C·. ~
18800 33.46 14.95 210.3 L 40396. ~~C"'C"'I:"C'" 250.7trJ ... ~trJtrJ.J •

18900 33.60 15.72 210.3 .r- 42119. 531415. ., <"; 1 7--- .,.,
19000 33.80 16.79 210.3 44542. 540084. ..,e-.., ..,

_.J_ .....

19100 34.00 17.86 210.3 'tC.ON 46960. 549237. "~7 .,... """"'.-
19200 34.20 18.93 210.3 49371. 558872. 254.2
19300 34.22 19.0·1 210.3 L 49612. 559862. 254.3
19400 34.40 19.97 203.8 r 49500. 568772. 25~;. 3
19500 34.60 20.97 197.5 49500 ... '578672. 256.4
19600 34.80 21.92 191. 9 49500. 58S572. "~7 • 6;... ""',
19700 35.00 22.84 186.8 49500. 5981\72. 258.2
19800 35.20 23.72 182.1 49500. 608372. 260.l
19900 35.40 24.57 178.0 49500. 618272. 261.5
20000 35.t·0 ..,'" 70 174.2 49500. 628172. 262.9___ ""'I

20100 3~.eo 26.18 170.8 49500. 638072. 264.3
2C'200 36.C' O 26.95 167.6 49500. 647972. 265.2-
2030':- 36.17 ..,7 e-o

16~.O 4l;'C;r,f\ 656486. 267.1~,.tJl • I _ V V •

2040C' 36.20 27.69 185. 2ot-1.IJAJ( 49 50() • 657872. 267.3
20500 ;!6.40 ")0 70 182.5 ::0&1 4oe-0~ 667772. 268.9_Ut""" J #w \,,-.
206(';0 36.60 29.08 179.9 49500. 677672. 2?O.5
20700 36.80 29.74 177.5 49500. 687572. .,-.., 1_I_,,*,
..,,.\0 r,r. 37.00 30.39 175.3 4c~r.f\ 697472 • 273.8... ~. w", "" I W W ..., •

20900 37.20 !1. 03 173.2 Pc,oN 49500. 707372. 275.~

21000 37.40 31. 6,1 171.2 49500. 717272. 27"/'.2
21100 ~. 7.60 3 ~l .., '" 169.3 49500. 727172. ::79.0_... ""

212<)0 -:7 or. 3:?S3 167.5 49500. 737072. 280.8WI. W",

21300 36.00 33.41 165.8 49500. 746972. 2E:.6
21400 38.09 33.67 165.0 49500. 751625. 283.5
21500 ~8.20 33.96 186 • 5..... ..,IlK 4 9500 • 756872. 28/:.5
21600 38.40 34.50 184.9 :=O}% 49500. 766772. 286 • ~1

21700 38.60 35.02 183.4 49500. 77667'2. 2S2..~.

21800 3e.E'~
"'Ir.:; I:""'I 182.0 49500. 786572. .., Q (', ..:
WW.~W - I ", .. '-0'

21900 39.00 36.03 180.6 47'50C- • 796472. "0':1 -::- I _ • ,."

2200C' 39.20 36.5:! 179.2 49500. 8C·6372. ..,OLl -::
.. I ,.~.

22100 39.40 37.00 178.0 49500. 816272. 296.~,

22200 39 .60 37.48 176.7 49500. 826172. 298. Al

22300 39.80 37.94 175.5 49500. 836072. 30C-. '3
22400 40.00 38.40 174.4 4950(0. 845972. 302.6
22500 40.20 38.84 173.2 49500. 855872. 30"..8
22600 40.38 39.24 172.3 L 4950C-. 864881. 306.7
22700 40.40 39.28 169.2 r 48122. 865758. '7f\J, c_",,,-,. I

22800 40.60 39.61 135.2 32539. 873795. 309.1
22900 40.80 39.76 1 0 1 • 2 RlA.~" 18375. 878845. 311.3
23000 41. 00 39.77 67.2 8062. 881403. 313.5
23100 41. 07 39.74 55.0 L 5390. 881S81. 31~.3 E = 8 X 881881 J =
23200 41.20 39.66 0.0 r o. 881881. 315.8 tot

7055048 J = 1,96 kWh
V~IJ
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23300 41.4fJ 39.52 0.0 o. BelB81. 316.0
23400 41.60 :!9.39 0.0 o. 881881. 320.1
23500 41.BO 39.25 o.c o. B81881. 32::.3
23600 42.00 39.12 0.0 o. 8818el. 324.5
23700 42.20 38.98 0.0 VRIJ o. se1881. 326.7
23800 42.40 38.85 0.0 o. B81881. 32e.8
23900 42.60 38.72 0.0 o. B81881. 331.0
24000 42.80 38.59 o.c o. B81881. 333.1
24100 43.00 38.46 0.0 o. 8818el. 3!~.3

24200 43.20 38.33 c.c o. 8eleel. 337.11
24300 43.27 38.28 0.0 L o. BB1SB1. 338.2
24400 43.40 38.11 -62.1 r- 11156. B80e50. 339.5
24500 43.60 37.71 -96.1 -21381. 877592. 341. 6
24600 43.60 37.10 -1 7 0 1 _700Q" 872320. 343.7
24700 -44.00 36.28 -1 ~4 • 1 RU(l_~c~~;' 865341. i:'\~.e• ww-.,-.t

24800 44.20 35.23 -198.1 -43023. 857149. 347.7
24900 44.24 34.99 -205.2 t. -436.63. 855328. 34£.2
25000 44.40 34.04 -205.2 ["-41598. 848594. .--3 4 9 • '] ._-

25100 44.60 7" 0" -205.2 -32994. 840538. 7 e: 1 e:w_."".,J w_ •• _

25200 44.80 31.67 -205.2 -36402. 833001. 353. :3
25300 45.00 30.49 -20~.2 _77t:"., 82~gel. -ze:c: r."" ... --_. -'-' ...... '"

25400 45.20 29.31 -205.2 -31252. 819477. 356.7
25500 4~.40 28.14 -205.2 -28693. B13485. 3e:'O 7-'-,t_

25600 45,. 60. 26.98 -205.2 -26143. 808004. 359.8
25700 4~.eo 2S.81 -205.2 -23603. 803032. 361. :3
25800 "'6.00 24.66 -205.2 -21072. 798567. 362.7
25900 4t.l1 24.00 -205.2 -19633. 796248. 363.5
26000 4~,.20 "7 r" -"Oe: "R'- -451',pC 7923~5. 364.0,_.""'''' - ~0; • ; 01$ ....- 4 ,,; 7:3 •26100 46.40 "" 7r 783562. 365.3~~.w...J -. .,J._), -...J.

26200 46.60 21.21 -205.2 -40067. 775300. 36t.. 5
"L'{',,, 46.80 20. ';)7 -205.2 -37568. 767540. 3t,7.7_\.0_101',",

26400 47.00 18.93 -205.2 -35-:)75. 760278. 368.E
26500 47.20 17.79 -205. ~ Rcl1-32590. 753514. 369.:
~6600 l!7.40 16.66 -205.2 -30110. 747~47. 37':).7
26700 47. t.o 1 eo ro' " -205.:! -27636 • 741475. 371.6..; . ..;-.

26800 47.80 14.40 _","c; IJ -25167. 736197. 7"" e'
-..,~.-.

~" _.....;

26900 48.00 13.27 -:!C·5.2 -22703. 73141~. ~·73.2

~7CO';) 118.20 12.15 -205.2 -~O244. 727120. 373.9
27100 48.40 11.02 -205.2 -17789. 723319. 37'1.6
~7~00 48.60 9.9C· -205.2 -15337. 720009. "7 ., c:-. 1__ I ltJ ...

27300 48.80 8.78 -205.~ -12889. 717189. 375.7
2740':;' 49.00 7.66 -:!O5.2 -10444. 714858. 37 t .• 1
27500 49.20 6 .. '" -205.2 -6001. 713016. 37t.• 5."';l-l

27600 49.40 5.43 -205.2 -5561. 711663. 376.9
27700 49.60 4.32' -205.2 -3122. 710797. 377.1

8 710419 Jt. E = X =27800 49.8-:- 3.20 -205.2 -685. 710419. 377.3 tot
27900 5';).00 2.09 -205.~ 1751. 710528. 377.S 5683352 J = 1,58 kWh
28000 50.20 0.97 -~O5.2

mech. 4186. 711124. 377.6
28100 50.38 -0.00 -205.2

reM.
632.9. 712051. 377.6

:I
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