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Het ITSF model is interessant voor overheden, regulators, energieleveranciers, netbeheerders en technologie- 
leveranciers. Doel van het model is om een toekomstig energiesysteem te simuleren, waarbij de effecten 
van nieuwe technologieën (bijv. elektrische voertuigen) en de effecten van de inzet van flexibiliteit bepaald 
kunnen worden. Essentie is dat het systeemgedrag wordt bepaald door te simuleren op apparaat niveau, 
waarbij het specifiek gedrag, en het effect van vraagsturing, betrouwbaar nagebootst kan worden. De 
simulatie is agent based, waarbij de doelstellingen van de verschillende actoren gemodelleerd worden, 
en het totale gedrag kunnen beïnvloeden aan de hand van bijvoorbeeld marktprijzen, netwerkcongestie 
of spanningsproblemen in het net. ITSF is primair bedoeld voor ondersteuning bij strategische keuzes, 
business cases en investerings-beslissingen. Beoogde schaalgroottes zijn van straat en community tot 
regio niveau (LV en MV netwerken). Het simuleren van volledige landen (HV netwerken) behoort niet tot  
de scope van ITSF.

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 

Het model biedt ondersteuning bij het vergelijken 

van de verschillende opties om het energiesysteem 

betaalbaar en betrouwbaar te houden, in de transitie 

naar een meer duurzame energievoorziening. Hierbij 

kunnen de mogelijkheden van verschillende innovaties, 

zoals demand response, energieopslag en smart grids, 

onderling vergeleken worden. 

O.b.v. het gesimuleerde gedrag kunnen de kosten van 

(vermeden) netverzwaringen en opwek capaciteit, maar 

ook de haalbaarheid van specifieke business modellen 

getoetst worden.

Wat zit in het model
ITSF betreft een dynamisch model, mede gebaseerd  

op gedetailleerde netberekeningen, waarbij regellussen 

ingebouwd kunnen worden om het effect van onderlinge 

interacties te bepalen. Actoren, met name de interactie 

met de flexibiliteit, kunnen opgenomen worden in het 

model. Momenteel zijn de rollen Leverancier / PV, RNB, 

Prosumer en Aggregator geïmplementeerd. Bestaande 

netwerktopologieën kunnen geïmporteerd worden.  

De inzet van de flexibiliteit kan gekoppeld worden aan 

de verschillende markten (spot / intraday / balancing).

De modelleertechniek betreft een bottom-up benade-

ring, vanaf apparaat-niveau.

Input, output en bronnen
Een toekomstig energiescenario dient ingevoerd  

te worden. Alle gesimuleerde waardes (bijv. belas-

tingprofielen per tijdseenheid op apparaat niveau) 

worden in een database opgeslagen. Informatie  

kan snel en eenvoudig onttrokken worden via  

een gebruiksvriendelijke reporting tool.

Bediening
ITSF is een experttool, modelberekeningen worden  

als een dienst aangeboden. Netwerktopologie wordt  

bij voorkeur in PowerFactory formaat aangeleverd. 
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IMPRESSIE VAN HET MODEL

ITSF

Figuur 1: Configuratie scherm Figuur 2: Kibana report
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Figuur 3: Load flow berekening
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