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PLATOS is bedoeld om de impact van toenemende hoeveelheden moderne verbruikers als elektrische 
voertuigen (EV) en warmepompen, en lokale opwekking zoals zonnepanelen, op het elektriciteitsnet te 
onderzoeken. PLATOS is interessant voor netbeheerders in de planning en de bedrijfsvoering van het net. 
Het model simuleert het net, signaleert overbelastingen (congestie) en spanningsproblemen en verkent 
mogelijke oplossingen, zoals netverzwaring, vraagsturing van EV en het gebruik van elektriciteitsopslag. 
PLATOS is een load-flow model voor het E-net, gericht op het wijkniveau in het laagspanningsnet,  
maar kan ook op huisniveau of in de middenspanning gebruikt worden. 

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 

In de energietransitie spelen decentrale opwek en 

elektrificatie van vervoer en warmtevraag een belangrijke 

rol. Dit heeft gevolgen voor het E-net, die door PLATOS 

worden onderzocht, gericht op het distributienet. 

Daarnaast worden elektriciteitsopslag en vraagsturing 

als oplossingen voor flexibiliteit onderzocht. 

Wat zit in het model
Opslag en vraagsturing worden ingezet ten behoeve 

van de netbeheerder. De basis van het model is een 

netmodel (LS/MS) in PowerFactory voor statische 

load-flow analyse. PLATOS is een schil hieromheen. 

Met een tijdstap van een minuut tot een uur wordt 

het model doorgerekend voor bijvoorbeeld een jaar, 

worden netproblemen geïdentificeerd en mogelijke 

oplossingen geanalyseerd. Na de technische analyse 

berekent het model de kosten van de oplossingen. 

Input, output en bronnen
De input bestaat uit de layout van het lokale E-net en 

de jaarprofielen (b.v. elk uur of kwartier) van de huizen 

in het net: E-consumptie en E-opwekking (bv PV). 

De output bestaat uit: jaarprofielen van de belasting 

van alle netcomponenten;  jaarprofielen van de 

spanning op alle punten in het E-net; identificatie van 

de plaats en tijd van netproblemen; plaats en grootte 

van benodigde netverzwaring of opslagsystemen; 

jaarprofielen van het vermogen van de opslagsystemen. 

Weergave: kentallen, grafieken. In de grafische layout 

van het E-net kan de gebruiker na de simulatie de 

plaatsen van de opslagsystemen weergeven.  

Bediening
PLATOS is bedoeld voor experts in netberekeningen. 

Het model heeft een user interface met alfanumerieke 

invulvelden. De layout van het E-net kan men aanmaken/

importeren in PowerFactory; Profielen worden ingelezen 

met de PLATOS user interface. Data kan men exporteren 

naar Excel o.i.d. PLATOS draait lokaal op een PC, een 

licentie van PowerFactory is nodig. De rekentijd is enkele  

minuten om een jaar door te rekenen. 

Verkrijgbaarheid
In principe is PLATOS een expert-tool voor consultants/

experts. Het is vooralsnog een dienst, geen product.
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IMPRESSIE VAN HET MODEL

PLATOS

Figuur 1: Hoofdscherm  
van de PLATOS user interface.  
De netlayout wordt ingelezen  
via PowerFactory. In dit scherm  
(linkerzijde) kan de gebruiker 
kiezen of kabels en transfor-
matoren wel/niet verzwaard 
moeten worden in geval van 
overbelasting. Verder kan de 
gebruiker aangeven of hij zelf de 
posities van de opslagsystemen 
kiest, of dat PLATOS deze kiest. 

Figuur 2:  
Het simulatieprincipe  
van PLATOS. 
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Figuur 3: Voorbeeld 
van PLATOS-resultaten: 
Boven: de belasting van de 
wijktransformator (eis: ≤100%); 
Onder: de spanning op elk 
knooppunt in het net (eis: 
≥0.9 en ≤1.1). Horizontale as: 
een periode van drie dagen. 
‘Default’= geanalyseerd 
scenario met veel PV en veel EV; 
‘STO’ = resultaten met opslag 
(storage) als oplossing; ‘BAU’ = 
resultaten met netverzwaring 
(conventionele oplossing = 
business as usual = BAU).PLATOS 
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