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In de energiewereld is het gebruikelijk om de elektriciteit, gas- warmte-onderdelen van een energiesystemen
separaat te modeleren. Een nadeel van deze aanpak is dat mogelijke synergiën tussen deze onderdelen buiten
de scope van de modellering kunnen vallen. Dit is vooral een issue omdat verduurzaming een sterke focus legt
op het benutten van alle duurzame energiebronnen (zon-PV, wind, aardwarmte, biogas, etc.). Deze bronnen
kennen echter vaak een wispelturig karakter waardoor duurzame energiesystemen een veel grotere uitdaging
hebben om in balans te blijven dan conventionele energiesystemen.
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Wat zit in het model
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
MOTER
Figuur 1: MOTER verbindt energievraag en -aanbod door de optimale inzet van de aanwezige elektriciteit,
gas en warmte “transportassets” ( kabels, buizen, batterijen, watertanks, warmtepompen, motoren, etc.)
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