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1. INLEIDING
In het "Business Plan ESC-Energiestudies 1991" [4] wordt gesteld dat de resultaten van
scenariostudies voor het overgrote deel nog steeds worden vastgelegd in rapporten. Het gevolg
hiervan is dat de leze~ weinig invloed heeft op de vorm en inhoud van de gepresenteerde
gegevens! Daarom~wordt er in het.kader van hetsubprogramma gegevensbanken gestreefd
naar het ontwerpen van een interactief software pakket t.b.v, de scenariostudie Nationale
Energie Verkenningen (NEV); In dit pakket worden alle gegevens en resultaten van de NEV
opgenomen en op een gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk gemaakt. Naast de actuele studieresultaten worden ook historische gegevens opgenomen. Dit resulteert in een vergroting van
de toepassingsmogelijkheden van NEV-gegevens voor derden. Verder wordt in het business plan
gesteld dat dit informatiesysteem de centrale positie van het ESC-Energiestudies als gegevensleverancier zal versterken.
Het NEV-lnformatieSysteem wordt gerealiseerd in het project ESC - DATAMAN. Dit project
heeft als voornaamste doel het structureren en beheren van gegevens die betrekking hebben op
de studies binnen de unit ESC-Energiestudies. Hierbij moet met name gedacht worden aan
gegevens die betrekking hebben op energieaanbod- en conversieprocessen. Verder worden
binnen DATAMAN informatiesystemen ontwikkeld voor zowel intern als extern gebruik.
Het NEV-InformatieSysteem moet een gebruiksvriendelijk software-pakket zijn, zodat ook
minder deskundigen hieruit informatie kunnen verkrijgen. Het grootste deel van de benodigde
gegevens komt beschikbaar via de NEV-studie zelf of bestaan reeds als onderdeel van
DATAMAN, inclusief historische gegevens. Hiervoor dient te worden uitgegaan van de definities
zoals deze worden gehanteerd in het SELPE-model (zie paragraaf 2.3.1).
In dit rapport wordt verslag gedaan van de systeemanalyse en-ontwikkeling van het informatiesysteem. Dit is gebeurd volgens de (in Nederland) algemeen aanvaarde "System
Development Methodology" (SDM). Omdat het echter een relatief klein project betrof, zijn niet
alle fasen en activiteiten van SDM van toepassing geweest. Ook de aspecten t.a.v, tijdsplanning
komen niet aan de orde. Desondanks is het gebruik van deze methode als erg nuttig ervaren.
Gezien dit aspect is besloten over deze werkzaamheden (systeemanalyse en ontwerp) te
publiceren.
Het beschreven systeem is thans ge’implementeerd en de aangeleverde gegevens worden ingebracht. Het is de bedoeling dat het systeem tezamen met het eindrapport van de "Nationale
Energie Verkenningen 1990 - 2015H voor derden beschikbaar zal zijn.
De werkzaamheden zijn voor een deel - als afstudeerwerk - uitgevoerd door P. Lap, student
bedrijfsinformatica aan de Hogere Economische School te Amsterdam.
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2. DEFINITIESTUDIE
2.11nleiding
De definitiestudie van dit project heeftrelatief weinig tijd in beslag genomen omdat de uitgangspunten reeds vastliggen en de beslissing tot systeemontwikkeling al is genomen in het "Business
Plan ESC-Energiestudies 1991 n [4]:. Daarom zijn de activiteiten "Bepaal mogelijke oplossingen"
en "Selecteer uit oplossingen’ gedeeltelijk vervallen.

2.2 Probleemstelling
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt ongeveer iedere drie jaar een
studie gedaan naar de energievoorziening in Nederland op lange termijn, genaamd Nationale
Energie Verkenningen (NEV). In 1987 bestond de rapportage over de NEV uit drie onderdelen:
¯ Het rapport ~NEV87" [51;
¯ Tabellensets;
¯ De brochure ~Nationale Energie Verkenningen" [6].
Het rapport "NEV87" [5] bestaat uit een uitgebreide behandeling van de onderwerpen van de
NEV en een aantal bijlagen met o.a. energiebalansen en verbrandingsemissies. Daarnaast
bestaan er voor ieder scenario een uitgebreid aantal tabellen, zowel over energie als over milieu.
Deze tabellensets worden zeer beperkt verspreid. De brochure "Nationale Energie Verkenningen"
[6] is een samenvatting van het NEV-rapport voor minder deskundigen.
Het probleem is, dat de gebruiker moeilijk toegang kan vinden tot gewenste gegevens. De
brochure is wat te beperkt en het NEV-rapport en de tabellensets zijn te omvangrijk om snel
specifieke gegevens te kunnen vinden.

2.3 Beschrijving huidige situatie
Allereerst wordt in paragraaf 2~3.1 de verhouding NEV-studie versus buitenwereld aangegeven~
Daarna volgt een globaal overzicht van de gegevens die in het NEV-rapport worden opgenomen. In paragraaf 2.3.2 wordt dieper ingegaan op het verkrijgen van de modelgegevens met
behulp van het SELPE-model t.b.v. NEV.

2.3.1 De totstandkoming van de NEV
Voor het NEV-project zijn de economische uitgangspunten en de energievraagprognoses
gebaseerd op gegevens van het CPB. Het gaat hierbij om scenario’s voor de energievraag en
voor de economische groei op lange termijn. Beide zijn van toepassing op nationaal niveau.
Deze gegevens worden geleverd door o.a. het CPB-energiemodel CENECA.

Binnen ESC is een model ontwikkeld ten behoeve van (vooral) de NEV, waarmee energiescenario’s kunnen worden opgesteld. Dit model, genaamd SELPE (Statisch ESC Lineair
Programmerings Energiemodel), bevat een procesmatige beschrijving van de (toekomstige)
Nederlandse energievoorziening. Hierin wordt de loop van energiestromen~ in de vorm van
bepaalde energiedragers, weergegeven vanaf winning of invoero via allerlei bewerkingen
(processen) tot aan het verbruik in een aantal verbruikssectoren. SELPE bevat ongeveer 900
energiestromen en 350 processen.
Met behulp van de gegevens aangeleverd door het CPB kunnen in het SELPE-model diverse
scenario’s berekend worden. Deze scenario’s, die zich per NEV-studie kunnen wijzigen, zijn
(voor NEV-87) als volgt ingedeeld:
¯ Een aantal economische scenario’s. Deze bepalen de economische groei in Nederland en de
daarmee samenhangende energievraag en -prijzen. Voorbeelden hiervan: hoog, midden en
laag. Deze worden aangeleverd door het CPB. In het hoge scenario is dus sprake van een
hoge economische groei, daarmee samenhangend een hoog energiegebruik en dus hoge
energieprijzen.
¯ Een aantal zichtjaren (meestal twee) bijv. 2000 en 2015.
¯ Een aantal varianten bijv. kern, kolen en gas. Dit betekent dat de energievoorziening (binnen
bepaalde beperkingen) zoveel mogelijk wordt ingevuld met bijvoorbeeld kernenergie of
energie uit aardgas.
De resultaten die uit een modelrun komen worden via diverse bewerkingen omgezet in tabellen.
Voor ieder scenario worden twee tabellensets gemaakt. De eerste set bevat energietabellen, de
tweede milieutabellen.
De energietabellen bevatten de volgende onderwerpen (situatie 1987):
De nationale energiebalans;
Het energieverbruik van eindverbruikers;
De kolenbalans;
De oliebalans;
De gasbalans;
De elektriciteitsbalans.
Overzicht verbrandingsemissies;
Verbrandingsemissies van eindverbruikers;
Verbrandingsernissies per brandstof;
Elektrische vermogens en produktie;
Warmte/kracht-vermogens en -produktie;
Produktie en verbruik raffinaderijen;
Toepassing van duurzame energie.
De milieutabellen zijn als volgt ingedeeld:
- Overzicht verbrandingsemissies;
- Verbrandingsemissies van eindverbruikers;
- Verbrandingsemissies per brandstof;
Totaaloverzicht so2-emissie en bestrijding;
so2-emissie en-bestrijding bij eindverbruikers;
so2-emissie en -bestrijding per brandstof;
Totaaloverzicht NOx-emissie en -bestrijding;
Nox-emissie en -bestrijding bij eindverbruikers;
NOx-emissie en -bestrijding per brandstof.
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- Totaaloverzicht STOF-emissie en -bestrijding;
- STOF-emissie en -bestrijding bij eindverbruikers;
- STOF-emissle en -bestrijding per brandstof;
-

Verrneden emissie en bestrijding per maatregel;
NOx-emissie en -bestrijding bij het wegvervoer;
Verrneden so~ en STOF-emissie bij EXTRA bestrijding;
Verrneden NOx-emissie bij EXTRA bestrijding;
Cumulatief vermeden Nox-emissie bij EXTRA bestrijding.

Deze tabellensets dienen als basis voor het NEV-rapport; In dit rapport kan voor verschillende
scenario’s, varianten en zichtjaren de emissie van so~ voor de kolen- en kemvariant worden
vergeleken, door de getallen in grafiekvorm te presenteren: De onderwerpen worden zowel in
tekst- als grafiekvorm verder uitgediept met aanvullende informatie. Het rapport gaat naar het
ministerie van EZ & VROM en andere belangstellenden.
In figuur 2 is deze gang van zaken uitgebeeld in een DFD (Data Flow Diagram) en is het te
ontwerpen systeem in een bredere context geplaatst. In figuur 1 staan de symbolen die in DFD’s
worden gebruikt.

Processen

Buitenwereld
Burger
]n£ormatiestroom
Figuur 1. DFD-symbolen
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CPB
Energievraag
lange termijn

I

SELPE
model

Economische groei
lange termijn
Deskundigheid
SELPE

SELPE

Kennis ESC

heid
NEV

Workfile
NEV-rappon
Tekst en
info NEV
Ministerie

~z;~~OMI
NEV-IS

Nieuwe situatie

Figuur 2. DFD "Context Diagram"
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2.3.2 De modelgang
Er volgt nu een beschrijving van het modelleren in SELPE, waarbij verwezen zal worden naar de
A-schema’s (Activiteitenschema’s) 0 t]m 9 (zie figuur 4 t/m 9).
In figuur 3 staan de gebruikte symbo]en in A-schema’s:

[nformatieverz ameling
Activiteit
lnformatiestroom
Figuur 3. Symbolen A-schema
Het SELPE-model is geïmplementeerd :in de modelleertaal GAMS (General Algebraic Modelling
System) [7], dat is ontwikkeld door de Wereldbank. Dit systeem draaide op een mainframe
computer. In verband met het verdwijnen van de faciliteiten op het mainframe per 1 januari
1991 en het beschikbaar komen van een versie van GAMS voor werkstatíons is het SELPEmodel overgezet naar de UNIX-SUN omgeving.
A-schema 0 "Modelgang".
In dit A-schema (zie figuur 4) wordt een totaaloverzicht gegeven van de activiteiten die worden
uitgevoerd voor het betekenen van een scenario.
De procesparameters, die deel uitmaken van de invoer voor GAMS, worden onderhouden in een
PC omgeving. Hier worden ook bestrijdingsopties toegevoegd aan de basis-invoerfile voor
GAMS (activiteit 5). Met de aldus gewijzlgde invoerfìle kan GA~IS nu de optimale oplossing
genereren (activiteit 6). Omdat GAMS momenteel slechts summiere rapportage mogelijkheden .......
biedt wordt ook de modeloutput verwerkt op de PC. Allereerst wordt de output van GAMS
geconverteerd naar PC bestanden die makke[ijker te verwerken zijn (activiteit 7). Deze PC
bestanden worden gebruikt in het softwarepakket Framework om de tabellen te genereren die
opgenomen worden in het NEV-rapport (activiteit 8). Verder worden de PC bestanden gearchiveerd (activiteit 9). Tezamen vormen deze verzameling programma’s in de PC omgeving de preen postprocessing schil van SELPE.
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Overzicht van activiteiten en in- en uitvoerverzamelingen van het O-schema.
INVOER:
Bevat de uitgangspunten van alle processen binnen SELPE voor
één bepaald zichtjaar (ESC Proces Database), waarbij ?? staat voor
de laatste twee cijfers van het zichtjaar. Ge~mplementeerd in
dBASE.
AMVB file
Bevat maatregelenfoestrijdingstechnieken volgens de Algemene
Maatregelen Van Bestuur 1987. Geïmplementeerd in dBASE.
EXTRA file
Bevat maatregelen/bestrijdingstechnieken voor extra bestrijding
(boven de AMVB bestrijding). Geïmplementeerd in dBASE.
Bevat voor ieder energieproces een aantal input/initialisatie waarBasis ’85 IN-OUT
den, zoals investeringskosten, so2 emissie etc.
NEV-SET, S
Bevat de vijf hiërarchische niveau’s van het SELPE-model t.w.
subsectoren, producenten, plants, units en processen en de koppelingen/mappings hiertussen.
Scenario’s÷varianten Bevat de scenario/variant afhankelijke gegevens zoals economische
groei, brandstofvariant e.d.
NEV-EQU
Bevat de algebra~sche modelspecificatie, error checks op ingevoerde data en de doelfunktie met de SOLVE opdracht.
Bevat de brandstofnamen die de kolommen vormen voor de stanBrandstof¢ode’s
daardtabellen (informatieverzameling 81A) binnen Framework.
Procescode’s
Bevat de energie-opwekkingstechnieken die de rijen vormen voor
de standaardtabellen (ook 81A).
De files die de layout bevatten voor de diverse tabellen die worden
Tabel layouts
opgenomen in het NEV-rapport.

lA NEVA20??

1B
1C
2A
3A
3B
3C
4A
4B
4C

ACTIVITEIT:
5

Preprocessing

5A

IN-OUT nieuw

6

GAMS-run

6A
7

Workfile
Postprocessing

7A
7B
8

S2-file
al-file
Tabellengeneratie
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Bijwerken database

Hier wordt de basis IN-OUT tabel aangepast met diverse bestrijdingsopties.
De IN-OUT tabel met daarin verwerkt de bestrijdingsopties, de
(hogere) investeringskosten en de (lagere)emissies ....
Hier wordt een optimale oplossing gegenereerd voor het model en
de bijbehorende proceswaarden e.d.
Bevat de modeloplossing in een door GAMS gegenereerd formaat.
Hier worden uit de workfile (6A) de procestabel (7B) en de stromentabel (7A) gegenereerd.
Bevat alle energiestromen van een door GAMS berekend scenario.
Bevat de energieprocessen en de bijbehorende waarden.
Hier worden de rapport tabellen (8A) geproduceerd die in de tabellensets en gedeeltelijk in het NEV-rapport worden opgenomen.
Hier worden de modelresultaten gearchiveerd in dBASE bestanden
voor diverse doeleinden.

UITVOER:
6B . Solution report
Rapport tabellen
8A
Proces. dbf
9A
9B
Stromenodbf
Emissie AMVB
9C
9D
Emissie EXTRA

Bevat een rapport van de modeloplossing gegenereerd door GAMS.
De diverse energiebalansen en milieutabellen.
dBASE bestand dat de energieprocessen van een scenario bevat.
dBASE bestand dat de energiestromen van een scenario bevat.
Vermeden emissies door AMvB maatregelen.
Vermeden emissies door EXTRA maatregelen.
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2.3.3. Definitie activiteiten
Activiteit 5 "Preprocessing"
In deze activiteit (zie figuur 5) wordt het proces-invoerdeel van de IN-OUT tabel voor GAMS
samengesteld, Men gaat uit van de basis IN-OUT tabel van 1985-(2A). De.procesparameters
van de IN-OUT tabel worden veranderd aan de hand van de NEVA20?? tabel (lA) waarbij de ??
staan voor een’zichtjaar; Verder worden aan de IN-OUT tabel bestrijdingsopties toegevoegd uit
de AMvB file (1B) of de EXTRA file (1C). Dit houdt in dat het effect van de emissiebestrijdingstechnieken op de procesparameters wordt verrekend. Zo zullen de investerings-en
proceskosten meestal hoger worden door het inzetten van een bestrijdingstechniek op een
proces, maar zullen de emissies van so» NOx, en stof afnemen. Op deze manier ontstaat een INOUT tabel met gewijzigde parameters (5A) die als invoer dient voor een GAMS-run.
Activiteit 6 "GAMS-run"
Nu wordt het eigenlijke rekenwerk verricht (zie figuur 6). Allereerst worden de invoerbestanden
(SA, 3A, 3B en 3C) samengevoegd tot één source file. De source file wordt gecompileerd en
geêxecuteerd. GAMS zet nu het model om in LP-vergelijkingen (61) volgens een standaard
formaat (61A). Deze file wordt aangeboden aan een LP-solver, die het model doorrekend (62).
Uit de oplossing produceert GAMS een workfile (6A) en een solution report (6B). Het solution .......... ~
report geeft een overzicht van de modeloplossing. De workfile bevat de modeloutput in
standaardvorm.
Activiteit 7 "Postprocessing"
Deze activiteit (zie figuur 7) heeft als doel de door GAMS geproduceerde workfile (6A) te
converteren naar beter hanteerbare files in een PC omgeving. De workfile is alleen te benaderen
d.m.v, een FORTRAN programma (71). Dit programma levert uit de workfile de proceslijst
DBF]L1 (71A) en de stromenlijst (71B). De proceslijst bevat alle processen van het model en
hun waarden. De stromenlijst bevat alle energiestromen en hun omvang. Deze twee bestanden
worden overgezet naar de PC omgeving en ze krijgen een andere naam: Sl-iijk / S2-iijk waarbij
ii staat voor de laatste twee cijfers van het zichtjaar, j voor het scenario en k voor de variant. De
Sl-fi]e (7B) wordt verder alfabetisch op procesnaam gesorteerd, de S2-file (7A) wordt niet
gesorteerd.
Activiteit 8 "Tabellengeneratie"
In deze activiteit (zie figuur 8) worden de rapport tabellen gegenereerd die in de tabellensets en
het NEV-rapport worden opgenomen. Allereerst worden met BASIC programma’s en de $1- en
S2-fi]e een aantal standaard tabellen gemaakt (81) die later met het softwarepakket Framework
worden verwerkt tot rapport tabe]len. De standaard tabellen bestaan uit diverse aggregaties van
de procestabel. De rijen van deze standaardtabellen worden geaggregeerd naar energiedrager,
die in het bestand brandstofcode’s (4A) staan. De kolommen worden geaggregeerd naar
energieopwekkingtechniek die vermeld staan in het bestand procescode’s (4B). Er zijn standaard tabellen voor o~a. de,energietechnieken, de brandstot’balans, de energiebalans en milieutabe]len (81A).
De standaard tabellen worden in Framework ingelezen in een spreadsheet. Een spreadsheetnaam en -cel duidt hierbij een waarde aan. De layout van de tabellen (4C) ligt vast als een
spreadsheet. Naast de vaste teksten zijn de variabele velden (cellen)gedefinieerd. Bij deze
definitie kunnen cellen uit andere spreadsheets worden aangeroepen. Zo kan worden aangegeven welke waarden uit de eerstgenoemde spreadsheet naar de eindrapportage spreadsheet
moeten worden gekopieerd en welke (sub)totalen moeten worden gegenereerd. Het maken van
een tabel is dan in feite een recalculatie van de spreadsheet (82).
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Activiteit 9 "Bijwerken Database"
In deze activiteit (zie figuur g) worden de modelresulaten gearchiveerd in dBase bestanden.
Allereerst wordt de Sl-file (proces-tabel, 7B) geïmporteerd in dBASE. Hieraan worde~ proceskenmerken toegevoegd die in het dBASE bestand NEVA20?? (lA) staan vermeld (91). Zo
worden bijvoorbeeld de namen van de inputbrandstoffen en de energiedragers toegevoegd. Dit
resulteert in het dBase bestand proces.dbf (gA). Daar voor ieder berekend scenario een procestabel bestaat wordt dit bestand opgeslagen in het formaat Sl-iijk.dbf, ii staat voor de twee
laatste cijfers van het zichtjaar, j staat voor het scenario en k voor de variant. Met behulp van dit
bestand en de AMvB file (1B) en EXTRA file (1C) kunnen de vermeden emissies worden
bepaald (91). De S2-file (stromentabel, 7A) wordt slechts geïmporteerd in dBASE (93), er
worden verder geen bewerkingen op gedaan. Dit geeft het dBase bestand stromen.dbf (gB), met
het formaat S2-iijk.dbf (zelfde als bij de SI-file).
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3B

4C

4A
4B

, P~epmcessing

6 GAMS-run
6A

7 Postprocessing

7A

~ Tabellengenerat~e

7
6B

9A

F~guur 4. A-schema 0 "Modelgang"

9B

9C

9D

1C

IN~)UT tabel

2 Verwerken bestr.technieken
in IN-OUT tabel

1B

Figuur 5. A-schema 5 "Preprocessfng"
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1C

5A

5A

3A

3C

3B

-10mzetten modelstructuur
n~ar LP-vergelijkingen
door GAMS

6A

Figuur 6. A-schema ô "GAMS-run"
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6A

-1 Retrieve modelresultaten

~re.b.v. FORTRAN-prg.)BFIL2-1B

-2 Transfer naar PC,
rename en sorteer

-3 Transfer naar PC
en rename

!-file

Figuur 7. A-schema 7 "PosLprocessing"
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7B

4A

4C

4B

Maak geaggregeerde
standaardtabellen
m.b.v. BAS]C-prg.

-2 Maak rapportagetabe]len
re.b.v. FRAMEWORK

Figuur 8. A-schema 8 "Tabellengeneratie"
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7B

1C

7A

kenmerken toe

9A
~ ~3 Importeer
in dBASE

-2 Bepaal vermeden emissie
door AMVB en EXTRA

gA

9(3

9D

Figuur 9. A-schema 9 "Bijwerken Database"
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2.4 Systeeradefinitie
De huidige situatie is beschreven in paragraaf 2.3. Het te ontwikkelen systeem zal een aantal
veranderingen (vooral aanvullingen) t:o:v, de huidige situatie bevatten; Om deze veranderingen
te bepalen zijn een aantal interviews gehouden met medewerkers van-het: ESC van de programma’s nationaal beleid en informatiesystemen. Op grond van de resultaten van de interviews
kunnen de doelstellingen en systeemeisen van het NEV Informatie Systeem geformuleerd
worden:

2.4.1 Doelstelling
De doelstellingen van het NEV-IS:

Het systeem zal dienen om de cijfermatige studieresultaten van de HEV en andere relevante
informatie voor de gebmiker op een gebruíksw|ende[ijke wijze toeganke[ijk te maken.
Het systeem zal moeten voorzien in een deel van de informatiebehoeften van de gebruiker op
strategisch niveau voor wat betreft de nationale energìevoorziening op lange termijn.
¯ Het systeem zal voor zowel intern als extern gebruik dienen. Bij intern gebruik moet worden
gedacht aan het gebruik binnen het ESC, bij extern gebruik vooral aan energiespecialisten van
de ministeries EZ & VROM en verder andere belangstellenden als universiteiten en energiebedrijven. Dit brengt konsekwenties met zich mee ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid
van het systeem.

2.4.2 Systeerneisen
Hoofdfunkties informatievoorziening:

¯ Algemene studieresultaten.
In dit deel van het systeem moeten een aantal onderwerpen van algemene aard in :grafiekvorm getoond worden die ook in de l"lEV-brochure zijn afgebeeld. Hierbij worden een aantal
gegevens in een historisch perspectief geplaatst.
Specifieke studieresultaten.
Dit gedeelte moet de gebruiker op een eenvoudige wijze toegang verschaffen tot de tabellensets (in computervorm), en moeten de uitgangspunten van ieder proces worden getoond. Er
kunnen hier een aantal subfunkties aangebracht worden:
¯

Het benaderen van de tabellen, waarbij de resultaten op een steeds minder geaggregeerd
niveau worden getoond. Het laagste niveau is het procesniveau.

¯

Het maken van vergelijkingen tussen de verschillende scenario’s.

¯ Het tonen van de cijfers in zowel tabel- als grafiekvorm.
¯

Het tonen van uitgangsgegevens van processen.
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2.4.3 Effectiviteitseisen
De eisen voor effectiviteit van het systeem zijn als volgt:
¯ Tijdigheid.

¯

Het systeem moet tegelijk met het rapport "NEV90" beschikbaar zijn: Dit houdt,in dat het
systeem eind 1 ggl moet worden opgeleverd.

¯ De respons-tijd voor tabellen zoals die ook in de tabellensets op papier staan mag niet
meer dan 4 à 5 seconden bedragen. De respons-tijd voor gegevens op het laagste niveau
binnen het systeem (op procesniveau) mag langer zijn, daar deze gegevens slechts
incidenteel zullen worden geraadpleegd, en de insponning op technisch gebied hiervoor
groter is.
¯ Betrouwbaarheid.
Het is van groot belang dat het systeem de juiste informatie presenteert. Daarom moeten alle
opgenomen gegevens vooral worden gecontroleerd en geverifieerd naar juistheid en volledigheid.

2.5 Systeemontwikkelingseisen
De in paragraaf 2.4 opgestelde systeemeisen brengen een aantal konsekwenties met zich mee
ten aanzien van de systeemontwikkeling.

2.5.1 Doelstelling systeemontwikkeling
¯ Het ontwikkelen en implementeren van het NEV Informatie Systeem dat beantwoordt aan de
gestelde prestatie-eisen van juistheid, volledigheid en gebruiksvriendelijkheid.
¯ Het realiseren van een haalbare en geaccepteerde overgang naar de nieuwe situatie.

2.5.2 Gebruikerseisen
¯ De interactie tussen het informatie systeem en de gebruiker verloopt via het gebruik van
"aanwijsmenu’s". Verder wordt gebruik gemaakt van de standaard schermindeling zoals die
binnen het ESC wordt gebruikt.

2.5.3 Voorkeuren ontwikkelingsmethode
¯ Het systeem worden ontwikkeld volgens de methode SDM (System Development Methodology) [8]. SDM houdt zich voornamelijk bezig met de planning en organisatie van de systeemontwikkeling. Het is kort gezegd een handleiding voor de ontwikkeling van (geautomatiseerde)
systemen.
¯ Het systeem moet draaien in een PC-omgeving onder het besturingssysteem MS-DOS. Ten
aanzien van de performance-aspecten kan worden uitgegaan van een AT-compatibel PC.
¯ Het systeem wordt ge~mplementeerd in het softwarepakket Clipper. Voor het grafische
gedeelte zal gebruik worden gemaakt van DGE (grafische routine’s t.b.v. Clipper). De
modelgegevens zullen worden verwerkt met behulp van dBASE IV.
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2.6 Het systeemconcept
Het doel van het systeemconcept is het maken van een abstract logisch concept van het
systeem als één geheel, en het op basis ;daarvan ontwikkelen van een ’oplossing.

2.6.1 De processen
De gegevensverzamelingen van het systeem worden gevormd door de cijfermatige modelresultaten, historische gegevens en uitgangsgegevens van processen. Uit deze verzamelingen worden
door het systeem selecties van bepaalde gegevens gehaald. Met deze selectìes kunnen verschillende processen hun uitvoer verzorgen. De belangrijkste processen zijn:
Tabel

Deze funktie verzorgt de transformatie van modelresultaten naar overzichtelijke tabellen.

¯ Grafiek

Het doel van deze funktie is het omzetten van modelresultaten en historische gegevens in een grafiek.

¯ Uitgangspunten

Deze funktie transformeert uitgangspunten naar een overzichtelijke
(scherm)presentatie.

Tabellen

Grafieken

Uitga~jso
puntentabellen

Figuur 10. Systeemconcept
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2.6.2 De gegevensverzameiingen
De gegevensverzamelingen die door het systeem worden gebruikt, zijn afkomstig van de modelgang zoals beschreven in paragraaf 2.3.2 en van historische gegevens.
De resultaten van de modelgang zijn in een aantal bestanden vastgelegd:
¯ 9A Proces:dbf

Voor iederscenario is een apart bestand voorhanden. Ieder bestand
bestaat uit ± 200 records.

¯ 9B Stromen.dbf

Ook hier bestaat voor ieder scenario een bestand. Ieder bestand bestaat uit ± 350 records.

¯ 8A Rapport tabellen

Voor ieder scenario bestaat een set ASCII files (voor iedere tabel één
ASCII file).

Verder is er het bestand met uitgangsgegevens:
¯ lA NEVA20??

Voor ieder zichtjaar is een bestand voorhanden met uitgangsgegevens. Ieder bestand bestaat uit ± 280 records.

De historische gegevens zullen voor dit systeem worden opgezocht in de literatuur, en in een
bestand worden gezet. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt in het hoofdgedeelte
"Algemene studieresultaten" (zie paragraaf 2.4.2).

2.7 De oplossing met bijbehorende gevolgen
Er zijn weinig mogelijkheden om verschillende systeemoplossingen en alternatieven te creêren
daar het systeem aan o.a. de volgende eisen moet voldoen (zie ook paragraaf 1.5):
¯ Het systeem moet geautomatiseerd zijn.
¯ Het systeem moet gerealiseerd worden in een PC omgeving.
....... ¯ Het systeem moet worden geïrnplementeerd in Clipper.
¯ Het systeem moet interactief zijn.
¯ Het systeem moet gebruiksvriendelijk zijn.
Er zal daarom één oplossing worden beschreven, die voldoet aan deze eisen. De activiteit
"evalueer oplossingen en selecteer" kan dus vervallen.

2.7.1 De "oplossing"
Het systeem zal bestaan uit een Clipper-programma dat:wordt gedistribueerd op floppydisks
tezamen met bijbehorende handleiding. De gebruiker krijgt op een interactieve wijze toegang tot
de gewenste gegevens. Dit betekent dat de gebruiker, binnen de gestelde eisen aan de responstijd, direct antwoord krijgt op zijn.vragen. De .gegevens worden gepresenteerd in tabel- en
grafiekvorm. Verder betekent dit dat de gebruiker met de resultaten kan "spelen". Hij/zij wordt
door de aard van het systeem (gebruiksvriendelijk, interactief, grafieken) als het ware uitgenodigd om de studieresultaten te doorzoeken en te vergelijken met die van andere scenario’s.
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2.7.2 Aanpak systeemontwikkeling
Voor de verdere systeemontwikkeling zal gebruik worden gemaakt van prototyping. Het
prototype heeft de volgende doelstellingen:
¯ Het achterhalen van de gedetail|eerde funktionele specifikaties.
¯ Het betrekken vande ~ESC-gebruikersn~bij het te ontwikkelen systeem~ zodat inhoudelijke
fouten tijdig worden gesignaleerd.
¯ Het bekijken van de technische haalbaarheid van de gekozen oplossing.

2.8 Goedkeuring Definitiestudie
Na goedkeuring van de Definitiestudie met de oplossing is begonnen met het Basisontwerp.
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3. BASISONTWERP
3.11nleiding
In deze fase wordt de gekozen oplossing verder uitgewerkt. Het systeemconcept (zie paragraaf
2.6) dient als uitgangspunt voor de basisgegevensstructuur en de basisfunctiestructuur. Het
systeem wordt nu nog .niet gedetailleerd ontworpen. Dit zal plaats vinden in de volgende fase,
het ~Detailontwerp".

3.2 De basisgegevensstructuur
Er kan worden gekozen uit twee benaderingen om de basisgegevensstructuur van het NEV-IS te
ontwerpen.
¯ Ten eerste kan de hele gegevensstructuur opnieuw worden ontworpen volgens de relatlonele
benaderingswijze. Dit betekent dat de bestaande entiteiten worden genormaliseerd. Normaliseren is een techniek om er voor te zorgen dat er een relationeel model ontstaat. Een
,genormaliseerde gegevensverzameling wil dus zeggen dat in die verzamel ng geen redundantie meer voorkomt.
Het voordeel van een volledig genormallseerde gegevensstructuur is dat het gemakkelijker is
om de database consistent te houden. Dit wil zeggen dat als bijvoorbeeld de naam van de
sector "Textiel~’ verandert moet worden in ~Textiel en papier", dit op slechts één plaats in het
bestand veranderd hoeft te worden. Er is dus altijd een consistente naamgeving.Een tweede
voordeel is dat het gegevensmodel veel minder gevoelig is voor bepaalde veranderingen in de
gegevensstructuur. Stel dat ereen type energiedrager bij een tabel wordt toegevoegd, bijvoorbeeld methanol. In de huidige situatie betekent dit, dat er een extra veld moet worden gecreeerd. Dit heeft als gevolg dat de gegevensstructuur veranderd, zodat alle programmatuur, die
van de gegevensstructuur gebruik maakt, moeizaam moet worden aangepast. Dit programmatuuronderhoud heeft, als het al gebeurd, hoge kosten tot gevolg. Als het niet gebeurd,
bijvoorbeeld wegens tijdgebrek, hoopt dit werk zich op en ontstaat de beruchte ~backlog~.
Een backlog houdt in dat er een dermate grote achterstand is bij het programmatuuronderhoud, dat er geen tijd voor het bouwen van nieuwe applicaties overblijft. Het is daarom op
lange termijn beter om er voor te zorgen dat er een stabiel datamodel wordt ontwikkeld, dat
niet of nauwelijks aangepast hoeft te worden gedurende een langere periode. Als iedere
applicatie dan gebruik maakt van deze structuur, hoeven ze niet steeds aangepast te worden.
Dit is een trend die bij veel organisaties voorkomt, namelijk uitgaan van de gegevens in de
organisatie (die niet aan verandering onderhevig zijn), die in kaart brengen en op basis
hiervan applicaties ontwikkelen.
Om dit te illustreren volgt er een klein uitstapje naar de theorie.
De manieren waarop in een organisatie de gegevens worden opgeslagen kunnen in vier
klassen [9] worden onderverdeeld:
Platte files. Ieder programma heeft zijn eigen gegevensverzameling en bevat
routines die de gegevens lezen en wegschrijven. Er ontstaan veel files met een
hoge mate van redundantie. Verder is de data zeer nauw verbonden met de
applicatie. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten, omdat bij een wijziging van het
programma ook de datastructuur opnieuw moet worden opgezet en geprogrammeerd.
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Applicatie databases. Ieder programma heef~ zijn eigen database. Voor ieder
programma worden dus steeds opnieuw dezelfde gegevens opgeslagen. Er wordt
dus geen gebruik gemaakt van de voordelen van de database benadering. Het
enige verschil met de klasse 1 omgeving is dat de programma’s wat gemakkelijker
te ontwikkelen en te onderhouden zijn omdat ze onafhankelijker zijn van de data
dan bij de klasse I omgeving. Het DBMS wordt dus meer gebruikt als een makkelijke
manier om files te benaderen, en niet als een echt database systeem.
111 Subject databases. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle informatie die
binnen een organisatie wordt gebruikt. De informatie wordt per onderwerp gegroepeerd. Voor ieder groep wordt dan een zogenaamde subject database gemaakt.
Over de gehele organisatie (afdeling) gezien is het aantal databases veel minder
dan bij een klasse 11 omgeving. Dit betekent dat meerdere programma’s op
dezelfde gegevens toegrijpen. De data wordt dus onafhankelijk van de applicaties
(die vaak veranderen) ontworpen en bewaard. Dit leidt op de lange termijn tot
snellere ontwikkeling van applicaties en lagere onderhoudskosten van bestaande
applicaties.

IV Informatie systemen. Deze klasse is bedoeld voor het interactief kunnen zoeken in
databases, en is daarom flexibel van opzet. Deze klasse is gescheiden van klasse III
om reden van efficiëncy. Het zoeken in de database vraagt namelijk veel tijd .....
Kenmerkend voor deze klasse is dat het voor gebruikers makkelijk is om incidentele en ongestructureerde informatie uit de database te halen. Meestal gebeurd dit op
basis van SQL (zie paragraaf 3.2.1). Ook voorzien de laatste tijd steeds meer PCpakketten in een interface naar een database door middel van SQL. Het is dan
bijvoorbeeld mogelijk om selecties uit de database direct in te lezen in een spreadsheet.
De situatie bij het ESC komt momenteel het meeste overeen met klasse Il, ieder programma
een eigen database. Omdat bij het ESC geen sprake is van een routinematige behoefte aan
steeds dezelfde gegevens (orders, facturen e.d.), maar van een flexibele ongestructureerde
behoefte aan informatie komt de klasse IV benadering in aanmerking.
Het nadeel van een volledig genormaliseerde database is dat de performance lager is,
vanwege de relaties die tussen de bestanden gelegd moeten worden. Daarom wordt vaak een
gecontroleerde redundantie toegelaten. Dit betekent echter wel dat er extra voorzieningen .....
moeten worden getroffen om de database consistent te houden. De programmatuur moet er
dan voor zorgen dat "TextielN overal in de database wordt vervangen door ~Textiel en papier’.
Daar de database van het NEV-IS door de gebruiker alleen wordt geraadpleegd, en nooit
wordt gemuteerd, zorgt een bepaalde mate van redundantie in dit geval voor weinig probleEen ander nadeel is dat in eerste instantie een grotere inspanning nodig is om een volledig
datamodel te ontwerpen. Het kost minder tijd om snel weer een "ad-hoc" bestand te maken.
¯ Ten tweede kan ervoor worden gekozen om zoveel mogelijk van de bestaande situatie uit te
gaan. Dit betekent dat de Framework tabellen zouden moet worden geconverteerd naar een
Dbase bestand. En dat de overige, reeds bestaande, bestanden in ongewijzigde vorm worden
overgenomen. Dit houdt dus in dat we de klasse I1 benadering blijven volgen. Het voordeel
van deze benadering is dat er minder inspanning nodig is om de gegevensstructuur te
implementeren. De te gebruiken programmeertaal Clipper is minder geschikt om een
complex relationeel model snel en eftìciênt,te benaderen. Verder ligt de performance in dit
geval hoger, wat met het oog op de respons-tijd (zie paragraaf 2.4.3) noodzakelijk is. Het
nadeel is zoals gezegd het optreden van redundantie.
Om nu duidelijk de gevolgen" van de twee benadering aan te geven, worden beide benaderingen nu verder uitgewerkt. Allereerst volgt in paragraaf 3.2.1 beschrijving van de volledig
relationele gegevensstructuur (k]asse IV) met voorbeelden in SQL, daarna in paragraaf 3.2.2
van de gegevensstructuur met redundantie.
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3.2.1 De basisgegevensstructuur zonder redundantie
Allereerst wordt in figuur 1 1 gegevensstructuurdiagram 1 weergegeven. Dit is een logische
representatie van de gegevensstructuur; wat betekent dat iedere entiteit niet noodzakelijkerwijs
een fysiek bestand voorstelt. Hiema wordt een opsomming gegeven van de entiteiten en
bijbihorende attributen (velden), en worden de entiteiten beschreven. De cursief gedrukte
attributen zijn of maken deel uit van de sleutel. De sleutel is een unieke identificatie van een
rij/tuple/record. Ter verduidelijking zijn verder een aantal voorbeeldtabellen opgenomen.

[

ENERGIEORAGERS

LEGENDA

Figuur 11. Gegevensstructuurdiagram 1

Entiteiten en attributen
TABELSECTORE~I

= sectorcode
+ sectorbeschrijving
Bevat de naam van een sector zoals die staat vermeld in de rijen van de tabellensets. Iedere
sector wordt aangeduid met een unieke sectorcode.
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ENERGIEDP~AGERS

= energiedragercode
÷ energiedragerbeschrijving
Bevat de naam van een energiedrager zoa]s, die staat vermeld in de kolommen van de tabellensets. Iedere energiedragercode wordt aangeduid met een unieke energiedragercode.
TABELWAARDEN
~ studie ÷ zichtjaar ÷ scenario ÷ variant ÷ sectorcode ÷ energiedragercode
÷ tabelwaarde
Bevat een waarde van een cel in de tabellensets. De combinatie sectorcode en energiedragercode duidt deze cel aan. De combinatie studie, zichtjaar, scenario en variant duidt een bepaalde
tabellenset aan.
PROCESVEI~WlJZING

In deze entiteR wordt de verbinding tussen de tabellen en de resultaten op procesniveau gelegd.
Dit houdt in dat voor ieder tabelrecord (voor zover van toepassing) de bijbehorende processen
kunnen worden opgezocht. Verder is rekening gehouden met het feit dat bepaalde (industriêle)
sectoren, zoals die vermeld staan in de tabellen, bestaan uit meerdere nev-sectoren. Een
voorbeeld hiervan is de sector petrochemie, die bestaat uit de nev-sectoren petro-chemisehe
industrie (IPE) en produktie van chemisch restgas (ICG). De desbetreffende sector kan dus in ...........
verband worden gebracht met nev-processen uit één of meer nev-sectoren.
PROCESWAARDEN

studie + zichtjaar + scenario + variant ÷ nev-sector + her-proces + neu-energiedrager
÷ opgesteld vermogen in MW
÷ totale investeringskosten in miljoenen guldens 1985 ........
÷ totale proceskosten in miljoenen guldens 1985
Bevat modelresultaten op procesniveau. Het gaat hierbij om het gedeelte dat geen repeating
group is. De combinatie studie, zichtjaar, scenario en variant duidt een bepaalde modelrun aan.
PROCESEMISSIES

= studie + zichtjaar + scenario + variant + nev-sector + neu-proces + nev-energiedrager +
emissiecode
+ emissie in tonnen per jaar
Bevat emissies per- proces die worden uitgerekend door het model. De emissiecode kan
momenteel zijn: SO2, NOx, STOF of CO2. Als een proces SO~ en CO~ uitstoot, zijn er dus twee
aparte records met een emissiewaarde.
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IN- OUTPUT WAARDEN

= studie ÷ zichtjaar + scenario ÷ variant ÷ nev-sector ÷ nev-proces ÷ nev-energiedrager ÷
in- outputcode
÷ in- outputwaarde in PJ
Bevat de berekende waarden van de in-en outputs van een proces. De in, outputcode heeft het
formaat ij, waarbij i staat voor ~nput of output en j voor een volgnummer. Er is dus voor iedere
in- en output van een proces een apart record.
UITGANGSPUNTEN

-- studie ÷ ziehtjaar ÷ nev-sector ÷ nev-proces ÷ nev-energiedrager
+ rendement in procenten
÷ levensduur in jaren
÷ beschikbaarheidsfactor in procenten
+ specifieke investeringskosten in miljoenen guldens per MW
+ proceskosten in miljoenen guldens per P Jo
Bevat voor ieder proces een aantal veronderstellingen voor een bepaald zichtjaar.
UITGANGSEMISSIES
~ studie ÷ zichtjaar ÷ neu-sector ÷ neu-proces ÷ nev-energiedrager ÷ emissiecode
÷ emissie in tonnen per Pai
Bevat veronderstellingen ten aanzien van emissies per proces voor een bepaald zichtjaar. Het
emissietype wordt net als bij de procesemissies aangeduid met een emissiecode.
IN- OUTPUT VERHOUDINGEN

= her-sector ÷ her-proces ÷ nev-energiedrager + in- outputcode
÷ energiedragerafkorting
÷ procesin- output verhouding
Bevat voor iedere procesin- en output een zgn. allocatiefactor die de verhouding aangeeft tussen
de inputs en tussen de outputs. Verder wordt voor iedere in- en output de bijbehorende
energiedrager aangegeven.
EMISSIEBEPERKINGEN

= studie + zichtjaar + emissiebeperkingscode + emissiebeperkingsvariant + nev-sector + nevproces + nev-energiedrager
+ extra specifieke investeringskosten in miljoenen guldens per MW
+ extra proceskosten in miljoenen guldens per P Jo
+ emissiereductie in tonnen per PJi
+ penetratiegraad in procenten
Bevat emissiebeperkingstechnieken en de gevolgen voor de processen waarop ze van toepassing kunnen zijn.
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BEPERKINGBESCHRIJVING

= emissiebeperkingscode
+ emissiecode
+ beperkingbeschrijving
+ maatregel
Bevat een beschrijving van de emissiebeperkingstechnieken en de type emissies en maatregelen
waarop ze van toepassing zijn.
NEV-SECTORBESCHRIJVING

+ beschrijving nev-sector
Bevat een beschrijving van de nev-sectoren.

NEV- PROCESBESCHRIJVING

= nev-proces
+ beschrijving nev-proces
Bevat een beschr~ving van de nev-processen.
ENERGIEDRAGERBESCHRIJVING

= energiedragerafkorting + nev-energiedrager
+ beschrijving energiedrager
Bevat een beschrijving van de nev-energiedragers.

.....

Met deze datastructuur, ge~mplementeerd in een relationeel DBMS, kunnen alle mogelijke zoekoperaties worden verricht. Als voorbeeld hiervan zijn hieronder een aantal SQL opdrachten
- geformuleerd ~met .bijbehorende uitkomsten. Voor de database is gebruik gemaakt van de ....
voorbeeldtabellen. SQL staat voor Standard Query Language, en is de industriestandaard voor
vraagtalen bij een relationeel DBMS. SQL is in staat op relatief eenvoudige wijze complexe
zoekoperaties te verrichten. Eén goed geformuleerde opdracht kan al snel meerdere pagina’s
programmacode vervangen. Om deze reden wordt SQL ook wel een 4e generatietaal genoemd.
Bij de gebruikelijke 3e generatietalen, zoals dBASE, Pascal en Foñran, moet precies worden
aangegeven hoe de gegevens opgehaald moeten worden. Met SQL hoeft alleen maar aangegeven te worden welke gegevens je wilt hebben. Verder is SQL de manier om gegevens uit een
klasse IV database op te vragen.
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SQL-opdracht 1
Geef een overzicht van de sectoren waarvan het totale vermogen kleiner is dan 2000 MW. De
sectoren dienen aangeduid te worden door een volledige omschrijving~
(nev_stbs = nev-sectorbeschrijving, procwaar -- proceswaarden)

SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING

nev_stbs,beschr, SUM(procwaar.vermogen)
procwaar, nev stbs
procwaar.nev_~ector = nev_stbs.nev_sector
nev stbs.beschr
SUM~procwaar.vermogen) < 2000;

TOTAAL VERMOGEN

SECTOR

519.11
54.29

Petro-chemische industrie
Textielindustrie

SQL-opdracht 2
Geef een overzicht van alle inputs en outputs van alle processen gesorteerd op proces en
input/output nummer. Vermeld ook de volledige omschrijving van elke in- en output.
(iowaard = in- output waarden, ioverh = in- output verhoudingen, enerdrbs = energiedragerbeschrijving)

SELECT

iowaard.nev_sector, iowaard.nev proces,
iowaard.nev enerdr, enerdrbs.be~chr,
lowaard.iocôde, iowaard.iowaarde
FROM
iowaard, ioverh, enerdrbs
iowaard.nev sector = ioverh.nev sector
WHERE
AND ..... lowaard~nev--_proces = ioverh’.nev~proces~
AND
iowaard.nev enerdr = ioverh.nev enerdr
iowaard.iocôde
= ioverh.iocôde
AND
ioverh.afkorting
= enerdrbs.afkorting
AND
ORDER BY lowaard.nev_sector, iowaard.nev~roces,
iowaard.nev_enerdr, iowaard.iocode;

NEV SECTOR NEV PROCES NEV ENERDR I/0# I/O BESCHR. WAARDE
ITE
ITE
OCV
OCV

CGT
CGT
PLT
PLT

I1
Ol
I1
I2

GN
GN
OC
OC
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-0.470
Gas Natural
Electricity
0.120
Oil Crude -2666.000
Electricity
-8.460

SQL-opdracht 3
Geef alle tabelwaarden met bijbehorende sector- en energiedragerbeschrijvingen. Sorteer dit op
de sectorbeschrijving.
(tabsecto -- tabelsectoren, engdrag --energiedragers,~tabwaard-- tabelwaarden)

SELECT " tabsecto.beschr, engdrag.beschr, tabwaard~tabelwaard
FROM
tabsecto, engdrag, tabwaard
WHERE
tabwaard.sectorcode = tabsecto.sectorcode
AND
tabwaard.engdragcod = engdrag.engdragcod
ORDER BY tabsecto.beschr;

SECTOR

ENERGIEDRAGER TABELWAARDE

Petrochemie
Petrochemie
Textiel

Gas totaal
Olie totaal
Gas totaal

65.00
307.00
6.00

Hieronder zijn de tabellen in beperkte vorm als voorbeeld getoond.
Tabel 1. Voorbeeldtabellen
ENERGIEDRAGERS

studie zichtjaar scenario variant sectorcod_e energiedragercode tabelwaarde in PJ
~
2000
EVTEX
GSTOT
EVPCH
OLTOT
3
~2000
[65
~~

607

]

[ PROCESVERWI JZ IN~G
sect orcode nev-sector

PROCESWAARDEN
studie zicht jaar
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87

2O0O
2000
2000
2000
2000

KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN

ITE
ITE
IPE
ICG
OCV

nev-proces

nev-energiedx

CGT
HET
SBO
PLT
PLT

GN
GN
CL
OL
0C
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tot. investk

5,50
0.50
48,79
4.65
519.11 200.75
80.00 76.25
3000.12 963.73

tot .procesk
2.340
12.874
194.733
83.728
569.927

Tabel 1. Voorbeeldtabellen (vervolg)
IN- OUTPUT WAARDEN
nev-sector

studie zichtJaar

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87
~EV87
4EV87

KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN

ITE
ITE
ITE
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
0CV
0CV
0CV
0CV
0CV

~nev-ene~giedr

in- outputcode

in- outputwaarde

GN
GN

CGT
CGT
CGT
PLT
PLT
PLT
PLT
PLT

-0.47

O2

PLT
PLT
PLT
PLT
PLT

0.28
-2666.00
-8.46

0C
0C
0C
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

O2
O3
04
05
O6
07

nev-energiedr

e~lssiecode

GN
CL
CL
CL

NOX
S02
NOX
STOF

-98.74
338.00
18.48
1095.85
285.19
657.51
68.66
87.14

PROCESEMISSIES
studie zichtJaar

2O00
2000
2000
2000

NEV87
NEV87
NEV87
NEV87

KOLEN
KOLEN
KOLEN
KOLEN

CGT
SBO
SBO
SBO

ITE
IPE
IPE
IPZ

64.0
3257.2
1931.0
244.6

UITGANGSPUNTEN
e

tjaar her-sector nev-proces nev-e~rgiedr rend levd beschik.fac spec.inv p/oc.k
ITE
IPE

CGT
SBO

GN
CL

0.90 15.0 0.15
0.75 I0.0 0.18

0.12000
0.25000

UITGANGSEMISSIES

studie zichtjaar
NEV87
NEV87
NEV87
NEV87

2000
2000
2000
2000

ITE
ITE
IPH
IPE

her-proces

nev-energiedrager

emlssiecode

CGT
CGT
SBO
SBO

GN
GN
CL
CL

NOX
STOF
S02
STOF

50.0
75.3
89.5
40.0

IN- OUTPOT VERHOUDINGEN

!nev-energiedragez

nev-sector
ITE
ITE
ITE
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV
OCV

CGT
CGT
CGT
PLT
PLT
PLT
PLT

in- outputcode

GAS-NAT
ELECTR
STEAM
OIL-CRU
ELECTR
STEAM
HEAT
OIL-HEA
OIL-LSO
OIL-MED

02

02
03
04
05
06
07

PLT
PLT
PLT
PLT
PLT
PLT

afkorting verhouding

OIL-PET
OIL-LPG
OIL-NEC

NEV- SECTORBESCHRI JVING

NEV-PROCESBESCHRIJVING

W/H-installatie met gas~urbine en
Stoomproduktie met stoomketel
Produktie van gas

afvalwarmtekete/

35

0.3000
0.700
-0.700
0.150
0.150
0.150
0.180
0.150
0.100

0.700
0.300

Tabel 1. Voorbeeldtabellen (vervolg)

ng nev-energiedrager beschrijving energiedrager
GN
EL
OC

Gas Natural
Electricity

BEPERKINGBESCHRI JVING
~I
em.beperk.code em.code beperk.beschr.
DRY-TECH
M-LEANB
[]KALK--INJ

NOX
NOX
1S02

maatregel

AMVB

Lage NOX verbrandingskamer bij nieuwe gasturbines AMVB
EXTRA
Axme afstelling bij gasmotoren (Lean Burn)
IToepasslng kalkinjectie bij kolen v.n. fornuizen 1

studie zichtj beperk.code beperk.var nev-sector ne~-proces nev-enr.dr inv.kost proc.kost em.red pengrd
NEV87

2000

DRY-TECH

5

ITE
ITE

CGT

GN

0.120

0

88

0.

7

3.2.2 De basisgegevensstructuur met redundantie
Bij deze gegevensstructuur wordt zoals gezegd zoveel mogelijk uitgegaan van de bestaande
situatie. In figuur 12 is het gegevensstructuurdiagram weergegeven. Hierbij kan worden volstaan
met slechts zes entiteiten in plaats van vijftien (zie figuur 1 1). Hierdoor ligt de performance
hoger. Nogmaals moet echter benadrukt worden dat bij een wijziging van bijvoorbeeld de
tabelstruetuur (bijvoorbeeld een extra energiedrager) bestandsstructuur ook gewijzigd moet
worden, en dus ook de applicatieprogramma’s.

LEGENDA

Figuur I2. Gegevensstructuurdiagram 2
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Entiteiten:
TABELLEbl

-- studie ÷ zichtjaar ÷ scenario ÷ variant ÷ sectorcode
+ sectornaarn

÷ kolen totaal in PJ
÷ ketelkolen in PJ
÷ cokeskolen in PJ
÷ cokes in PJ
÷ olie totaal in PJ
÷ ruwe olie in PJ
÷ olie niet-energie in PJ
÷ ofie zwaar-destillaat in PJ
÷ olie midden-destillaat in PJ
÷ olie licht-destillaat in PJ
÷ LPG in PJ
÷ gas totaal in PJ
÷ aardgas in PJ
÷ cokesgas in PJ
÷ hoogovengas in PJ
÷ raffinaderijgas in PJ
+ PC-gas in PJ
+ chemisch restgas in PJ
+ biogas in PJ
+ elektriciteit totaal in PJ
+ elektriciteit produktie in PJ
+ e]ektriclteit verkoop openbaar net in PJ
+ elektriciteit eigen verbruik in PJ
+ elektriciteit inkoop openbaar net in PJ
+ elektriciteit finaal verbruik in PJ
+ overige energiedragers in PJ
+ totaal binnenlands verbruik in PJ
Deze entiteit bevat de gegevens van alle tabellen van alle studies, zichtjaren, scenario’s en
varianten. De sleutel wordt gevormd door de attributen studie, zichtjaar, scenario, variant en
sectorcode. Zie ííguur 2.c voor de voorlopige de sectoren en de velden waarop ze betrekking
hebben (de benodigde velden zijn aangegeven met een punt, de overgebleven velden zijn
redundant).
PROCESVERWIJZIN~
= sectorcode + r~ev-sector
Zie paragraaf 3.2.].
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PROCESSEN

= studie + zichtjaar + scenario + variant + her-sector + nev-proces + nev-energiedrager
+ opgeste]d vermogen in MW
+ totale investeringskosten in miljoenen guldens 1985
~
+ totale proceskosten in miljoenen guldens 1985
+ SO2 emissie in tonnen per jaar
+ NOx emissie in tonnen per jaar
+ STOF emissie in tonnen per jaar
+ CO~ emissie in tonnen per jaar
+ procesinput 1 in PJ
+ procesinput 2 in PJ
+ procesoutput 1 in PJ
+ procesoutput 2 in PJ
Deze entiteit bevat de studieresultaten op procesniveau. De sleutel bestaat uit de volgende
attributen: studie, zichtjaar, scenario, variant, her-sector, her-proces, nev-energiedrager. De
entiteit bevat de processen van alle studies, zichtjaren, scenario’s en varianten. Ook de nie~tingezette processen worden opgenomen. Dit vergt een extra conversieslag. Verder is momenteel
in dit bestand rekening gehouden met slechts twee procesin- en outputs. Dit is gedaan om zo
min mogelijk af te wijken van de huidige structuur. Wèl is de naamgeving van de procesin- en
outputs in de uitgangspunten-entiteit opgenomen, om de redundantie zo ver mogelijk te
beperken.
UITGANGSPUNTF~N

studie + zichtjaar + nev-sector + nev-proces + nev-energiedrager
+ inst allatiebeschrijving
+ eenheldsgrootte
+ conversiefactor
+ rendement in procenten
+ outputverhouding 1 (warmte/kracht)
+ outputverhouding 2 (warmte/kracht)
+ levensduur in jaren
÷ beschikbaarheidsfactor in procenten
÷ specifieke investeringskosten in miljoenen guldens per MW
+ proceskosten in miljoenen guldens per P Jo
+ emissie SO~ in tonnen per PJi
+ emissie NOx in tonnen per PJi
+ emissie STOF in tonnen per PJi
+ emissie CO2 in tonnen per PJi
+ procesinput 1 aí~orting energiedrager
+ procesinput 2 a~orting energiedrager
+ procesoutput 1 afkorling energiedrager
+ procesoutput 2 afkorting energiedrager
Bevat de uitgangspunten van processen inclusief emissíes en naamgeving van procesin- en
outputs.
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EMISSlEBEPERKINGEN

= em~ssiebeperkingscode + emissiebeperkingsvar~ant
+ nev-sector + nev-proces + nev-energiedrager
¯
÷ extra specifieke investeringskosten in miljoenen guldens per MW ~
+ extra proceskosten in miljoenen guldens per P Jo
+ reductie emissie SO2 in tonnen per PJi
+ reductie emissie NOx in tonnen per PJi
+ reductie emissie STOF in tonnen per PJi
+ penetratiegraad in procenten
Bevat emissiebeperkingen per proces en hun gevolgen met betrekking tot reductie en kosten.
BEPERK]NGBESCHRIJVING

= emissiebeperkingscode
+ emissietype
+ beperkingsbeschrijving
Bevat een beschrijving van de emissiebeperklngstechnieken.
Op de volgende twee pagina’s staat de entiteit TABELLEN uitgewerkt. In dit figuur is een
tabellenset in verkorte vorm in een bestand gezet. Een punt duidt een waarde aan. Zoals is te
zien, zijn er veel velden niet gevuld, omdat er simpelweg geen waarde voor bestaat. Meer dan de
helft van de gereserveerde ruimte zal dus nooit worden gebruikt. Ongeveer 60% van de
ingenomen ruimte is overbodig. Bij de eerste gegevensstructuur (paragraaf 3.2.1) is tabel 2 in
drie delen gesplitst. Allereerst zijn respectievelijk de sectomamen en de namen van de
energiedragers in een apart bestand geplaatst. In een derde bestand zijn de eigenlijke waarden
gezet. Een combinatie van een sectomaam en een energiedrager duidt een bepaalde waarde
aan. De voordelen van deze aanpak:
¯ Alleen de waarden die werkelijk bestaan worden opgeslagen (de punten in figuur 2.c).
Hierdoor wordt 60% opslagruimte bespaart.
¯ De sectornamen en energledragers worden slechts één keer opgeslagen en niet voor ieder
scenario opnieuw~ Dit bespaart nogmaals opslagruimte en bovendien zijn de sectomamen
voor ieder scenario hetzelfde. Er kunnen dus geen inconsistenties ontstaan.
Hoewel er dus bij de volledig relationele gegevensstructuur aanzienlijk meer entiteiten en
bestanden voorkomen, is de totale ruimte die de structuur inneemt slechts een fractie van die
van de redundante structuur.
Hiermee zijn de voordelen van een volledig relationele gegevensstructuur voldoende duidelijk
gemaakt. De conclusie luidt dat voor de ontwikkeling van het NEV-IS vanwege performanceaspecten, de te gebruiken programmeertaal en de beschikbare tijd toch uitgegaan moet worden
van de niet-relationele structuur.
..... Buiten het bestek van het:NEV-IS zou wel gedacht kunnen worden aan de-overstap naar de
klasse lV omgeving.
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Tabel 2. Recordindeling TABELLEN

to--

zode

naam

Winnlng
Importen
Exporten
Bunkers
BINNENL~~¢DS VERBR.
Saldo import/export

OLIE

KOLEN

SECTOR

ketel cokes
kolen kolen

tO--

ruwe

dest.

[

Gezlnnen en Overh.
Industrie
Overige bedrijven
Transport
!EINDVERBRUIKERS
01Je- en Gaswlnnin
Cokesfabrieken
Raffinaderijen
Gasbedrijven
Centrales
~armtebedrljven
ENERGIEBEDRIJVEN
~VGEZ
EVOVH Overheid
Voeding en Genotm.
Textiel
Papier en Grafisch
Kunstmestchemle
Petrochemie
Overige Chemie
Basismetaal
Overige Metaal
Overige Industrie
Land- en Tuinbouw
BouwbedriJven
Diensten
Personenwagens
0verig wegvervoer
Overig vervoer
VBGOV
VBIND
VBOVB
VBOGW
VBTRP
VB}<AF
VBGAB
VBCEN
VBWAB
VBTOT

OVRIG TOTAL
licht

Gezinnen en Overh.
Industrie
Overige Bedrijven
Olle- en Gaswinning
Transport
:affinaderijen
GasbedriJven
:entrales
WarmtebedriJven
VERBRANDING

GRIND Industrie
GROVB Overige Bedrijven
GRTRP Transport
GRRAF ~ffinaderiJen
GRTOT ;RONDSTOF
OZIND Industrie
OZCOF Cokesfabrieken
Gasbedrijven
Raffinaderijen
OZCEN Centrales
OZTOT 0MZETTING
TPVLZ TRANSPORTVERLIEZEN
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LPG

overig

total

Tabel 2. Recordindeling TABELLEN (vervolg)
GAS

SECTOR
tO--

aardgas

ELECTRICITEIT
PCgas

biogas

opnet verbr

Winning
Importen
Exporten
Bunkers
BINNENL~2qDS VERBR.
Saldo import/export
Gezinnen en 0verho
Industrie
Overige bedmiJven
Transport
EINDVERBRUIKERS
Cokesfabrieken
Raffinaderijen
Gasbedrijven
Centrales
Warmtebedrijven
ENERGIEBEDRIJVEN
Overheid
¯

Voeding en Genotm.
Textiel
Papier en Grafisch
~unstmestchemie
Petrochemie
Overige Chemie
Basismetaal
Overige Metaal
Overige Industrie
Land-- en Tuinbouw
BouwbedriJven
Diensten
Personenwagens
Overlg wegvervoer
Overlg vervoer
Industrie
Overige Bedrijven
Raffinaderijen
Gasbedrijven
Warmtebedrïjven
VERBRANDING
Industrie
Overige Bedrijven
Transport
Raffinaderijen
GRONDSTOF
Industrie
Cokesfabrieken
Gasbedrijven
Raffinaderijen
Centrales
0MZETTING
TRANSPORTVERLIEZEN
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3.2.3 De basisgegevensstructuur van het algemeen gedeelte
Hierboven is de gegevensstructuur van het specifieke gedeelte beschreven. Hìerbij is geen
rekening gehouden met het algemene gedeelte (het "brochure" gedeelte). Dit is gedaan omdat
de twee delen geheel los van elkaar staan en geen data van elkaar nodig hebben. Hiema wordt
dus de gegevensstructuur van het algemene gedeelte beschreven.
Er zijn twee entiteiten te onderscheiden:
GRAFIEKEN

= grafiekcode + oolgnummer
+ waarde
Deze entiteit bevat de waarden die door de grafieken worden gebruikt. De grafiekcode duidt een
grafiek aan, en volgnummer de waarde binnen een grafiek.
TEKST
= onderwerpcode
+ tekst
Bevat tekst over een bepaald onderwerp.

3.3 De basisfunctiestructuur
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de logische functiestructuur. Een functie geeft aan
wat de bewerking inhoudt, niet hoe deze uitgevoerd wordt. De functies kunnen gegroepeerd
worden in hoofdfuncties en verder worden onderverdeeld in subfuncties en soms in subfuncties
etc. Voor het basisontwerp is het voldoende als de inhoud van de in het systeemconcept (zie
paragraaf 2.6) vermelde hoofdfuncties een niveau "dieper" wordt beschreven.

3.3~ 1 De hoofdfuncties en functies
In figuur 13 wordt de functiestructuur weergegeven, waarbij functiebeschrijvingen 0 t/m 3 met
hun respectievelijke functies worden onderscheiden.

Functiebeschrijving
Hoofd functies
0 /~Ev-ls
Dit is de overkoepelende functie, d.w.z, het programma zelf.
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1 Algemeen
Deze hoofdfunctie verzorgt de presentatie van de onderwerpen analoog aan die van de
brochure "Nationale Energie Verkenningen". Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
grafieken en tekst. De preeieze inhoudvan dit~onderdeel zal in overleg~met de makers van de
brochure moeten worden bepaald.

Figuur 13. Functiestructuurdiagram
De bedoeling van deze hoofdfunctie is het verstrekken van algemene informatie aan mensen
die niet zo goed op de hoogte zijn van de nenergiematerien. Dit deel is dus toegankelijk voor
een grotere groep mensen.
2 Specifiek
In deze hoofdfunctie worden de resultaten van de modelruns gepresenteerd. Hierbij wordt
uitgegaan van de structuur van de tabellensets op papier. De tabellen worden verdeeld in
twee hoofdgroepen: energie en milieu. Verder is het mogelijk naast een referentiescenario een
aantal additionele scenario’s te kiezen. Dit om de resultaten van de diverse scenario’s met
elkaar te kunnen vergelijken. De nadruk zal liggen op de cijfermatige presentatie hoewel het
ook mogelijk zal zijn een:aantal grafieken te tonen, Deze grafieken ~zijn voornamelijk bedoeld
om resultaten voor diverse scenarlo’s gemakkelijker te kunnen vergelijken.
Deze hoofdfunctie is met name bedoeld voor energledeskundigen die specifieke gegevens
zoeken. Maar ook de leek zal tot op zekere hoogte toegang moeten kunnen vinden tot
bepaalde gegevens. Er zal dus enerzijds gezorgd moeten worden voor een snelle toegang,
anderzijds ook een begrijpelijke toegang tot een tabel.
3 Diversen
In deze hoofdfunctie worden een aantal functies opgenomen die het gebruik van het systeem
moeten vergemakkelijken. Hieronder vallen een help-functie en een functie om het systeem
te configureren.
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Functies

1.1 Grafieken
:~. ~-,, In deze functie:worden~de-grafieken,.uit ~de brochure, getoond:.Hie~bij gaat,het:om-algemene
studieresultaten zoals bijvoorbeeld ’Verdeling van de finale energievraag~. Verder kunnen
historische ontwikkelingen met hierop aansluitend de diverse scenario resultaten getoond
worden.
1.2 Tekst
In deze functie bestaat de mogelijkheid de uitgangspunten van de scenario’s in te zien voor
de volgende onderwerpen:
¯ Economie
¯ Energiepolitiek
¯ Besparingspolitiek

2.1 Energie
Deze functie geeft de mogelijkheid de cijfermatige studieresultaten in te zien, die betrekking op het energieverbruik. Verder kunnen de gegevens ook vergeleken kunnen worden
met die van andere scenario’s, zowel in tabel- als grafiekvorm. Ook moeten de resultaten
ook op procesniveau getoond worden, met daarop aansluitend de uitgangspunten van een
proces.
2.2 Emissie
In deze functie kunnen de modelresultaten met betrekking tot emissies worden bekeken.
De manier van toegang tot de gegevens is analoog aan functie 2.1. Verder kunnen ook hier
de emissies op~procesniveau worden bekeken. Wellicht kunnen ook de diverse emissiebeperkingstechnieken getoond worden, die op een bepaald proces van toepassing zijn.
2.3 Scenariokeuze
Hierbij is het mogelijk een ander referentiescenario en vergelijkingsscenario’s te kiezen.

3.1

l-Ielp
Aanwllend op de hulp die de gebruiker te allen tijde kan oproepen, is het ook mogelijk
hulp te krijgen over het programma als geheel. Hier kan bijvoorbeeld aangegeven worden
welke paden de gebruiker moet bewandelen om een bepaald gegeven op te zoeken.

3.2 Setup
Hier kan de gebruiker het programma configureren voor de gebruikte hardware.

3.3.2 De basisdialoogstructuur
In deze paragraaf wordt de basisdialoogstructuur beschreven. Dit betekent dat op basis van de
functiestructuur, in, paragraaf ,3,3.,1 ,kan worden ,aangegeven~~hoe de ~dialoog-,met ~de ,gebruiker
verloopt. Op deze wijze kan al in een vroeg stadium een consistente gebruikersinterface worden
gedefinieerd.
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In figuur 14 wordt de dialoogstructuur schematisch aangegeven voor de hoofdfuncties. De
getallen in de beeldschermen verwijzen naar de functies beschreven in paragraaf 3.3A.ln de
figuur worden de menukeuze’s door middel van cijfers gedaan. In een later stadium kan echter
worden besloten dit te doen met een cursorblok en depijltjestoetsen.
¯ ....

LEGENDA
BEELDS~HERM

B E~íU RIN G~~~

<ESC> = ESCAPE

S

= SUBMENU

Fìguur I4. De basisdialoogstructuur

3.4 De basisprogrammastructuur
Bij het vaststellen van de programmastructuur moet verder bepaaldworden welke functies door
welke programmamodulen verricht zullen worden.

3.5 Planning
Met gegevens verzamelen wordt bedoeld:
¯
¯

Historische gegevens verzamelen
Mode]resultaten verzamelen
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4. DETAILONTWERP
4.11nleiding
Het doel van de fase Detailontwerp is het maken van de gedetailleerde specificatie van het
informatiesysteem waarin zowel de functionele als de technische aspecten beschreven zijm De
vorm en inhoud van het informatiesysteem worden in deze fase inal hun details bepaald. Hierbij
wordt uitgegaan van het raamwerk dat in de vorige fase is ontwikkeld.
Binnen het detailontwerp zijn twee etappes te onderscheiden:
¯ In de eerste etappe staan de functionele aspecten centraal. Deze hebben betrekking op:
¯
¯
¯
¯

Te verrichten bewerkingen.
Te produceren uitvoer~
De gegevensverzamellng.
De vereiste prestatie

¯ De tweede etappe handelt over de technische aspecten. Hierbij wordt beschreven hoe en met
welke hulpmiddelen de functionele aspecten kunnen worden gerealiseerd. De volgende
onderwerpen komen hierbij aan de orde:

¯
¯
¯
¯

Beeldschermindelingen.
Lijstindelingen.
Programmaspecificaties.
De fysieke structuur van de database.

..... Wijzigingen die na deze fase nog moeten worden aangebracht, hebben meestal grote invloed op
de kosten en/of op opleveringstermijn. Het is daarom van groot belang dat het ontwerp juist is
en voldoet aan de wensen en eisen van de gebruikers.

Herkomst van fouten

Figuur 15. Herkomst van fouten
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4.2 De functiestructuur in detail
De bedoeling van deze activiteit is het in detail bepalen vande functies van het systeem; Hierbij
wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de functiestructuur uit de vorige fase (zie paragraaf 3.3).
Er volgt in de paragrafen 4.2.1 tot en met 4.2.3 een functionele decompositie van de hoofdfuncties. Dit houdt in dat de (hoofd)functies worden onderverdeeld in subfuncties. Tevens wordt een
beschrijving van deze subfuncties gegeven.

4.2.1 Functionele decompositie hoofdfunctie "Algemeen"
In figuur 16 zijn de functies van hoofdfunctie 1 "Algemeen" verder gedetailleerd.

ALGEMEEN

TONEN

TONEN

MENU

TONEN
GRAFIEK

TEKST

EXPORT.
GRAF.DATA

GEEF
HELPINFO

VORIG

GEEF
HELPINFO

MENU

VORIG
MENU

Pìguur 16. Funtiestructuurdiagram 1
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Het grafiekengedeelte (1.1 ) bestaat uit vijf subfunctles. In subfunctie 1.1.1 wordt een menu getoond met de diverse brochure-grafieken. Dit zijn "vast" ingeprogrammeerde grafieken die een
samenvatting vormen van de studieresu]taten. Op dit moment is nog niet bekend welke
grafieken in de brQchure worden opgenomen, Pas,als, dit bekend is kan de definitieve inhoud
van deze subfunctie worden bepaald. In 1,1.2 wordt de grafiek op het grafisch scherm getoond.
De layout van de grafieken zal later ìn het detailontwerp worden vastgesteld.
Subfunctie 1.1.3 biedt de mogelijkheid de grafiekdata te exporteren naar een standaardformaat
(komma-delimited, quote-defimited en blank-delimited), zodat de gebruiker de gegevens kan
inlezen in een spreadsheet, tekstverwerker, database of grafisch pakket. Het is dan mogelijk de
gegevens, zonder ze over te typen, voor eigen doeleinden te gebruiken. In 1.1.4 wordt hulp
geboden betrel~ende de subfuncties 1.1.2 en 1.1.3. Deze help-informatie is ook oproepbaar als
de subfunctie reeds gekozen is. Door 1.1.5 kan men terugkeren naar het vorige menu.

2.1

Figuur ] Z Functiestructuurdiagram 2
In het tekstgedeelte (1.2) is het mogelijk de uitgangspunten van de scenario’s in te zien. De uitgangspunten worden onderverdeeld in een aantal onderwerpen. In 1.2.1 kan zo’n onderwerp
worden gekozen.
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Net als bij de grafieken worden de onderwerpen afgestemd op die van de brochure. Subfunctie
1.2.2 toont de tekst van het gekozen onderwerp op het scherm. Subfunctie 1.2.3 biedt hulp over
de subfuncties 1.2.1 en 1.2.2. Door 1.2.4 kan men weer terugkeren naar het vorige menu.

4i2~2 Functionele decompositie hoofdfUnctie "Specifiek"
In figuur 17 zijn de functies en subfuncties van de hoofdfunctie "Specifiek" weergegeven. In deze
figuur is uitgegaan van twee typen balansen, namelijk Energie en Emissie. In het definitieve
systeem kunnen echter~ athankelijk van de aangeleverde nev-tabellen,, nog meer :balanstypen
worden opgenomen. Hierbij wordt gedacht aan o.a: Warmte/Kracht, Duurzame Energie,
Raffinaderijen en Elektrische Vermogens.
Functie 2-.1 "Energie" (en ook de andere balanstypen), bevat twaalf subfuncties. Na de keuze
voor deze functie verschijnt automatisch de eerste tabel (subfunctie 2.1.1). De tabellen zijn
volgens een hiërarchische wijze aan elkaar gekoppeld (zie figuur 18).

--Kolenbalans

Grondstof
~Verbranding
--Gezin. & overheid

--Kol~nbalans

Proce~
"Proces

Grondstof
_~verbranding
Omze%ting

-- Elektr.balans

--Gasbalans

~Verbranding
Gron~stof

--voeding & Genotm. --Proces
-- Textiel
Proces
--Papier & Grafisch--Proces
--Kunstmestchemie
--Proces
--Petroche~ie
--Proces

--Industrie

--Binnenlands
verbruik

Gezinnen
Overheid

--oliebalans
--Gasbalans
Energiestromen

~

Elektr.balans

--Eindverbruikers

~verige bedrijven

--Transport

Land- & Tuinbouw --Proces
Bouwbedrljven --Proces
~Diensten
Proces

~

Elektr.balans
Persone~wagens
--Proces
Overig wegvervoer--Proces

Elektr.balans

i

Olie- & gaswi~~ing --Proc~s
Cokesfabrieken
--Proces
Raffinaderijen --Proces
Gasbedrijven --Proces
Centrales
--Proces
E Warmtebedrijven --Proces

--EnergiebedriJven

Figuur 18. Tabellenstructuur Energie
Eerst krijgt men dus de tabel "Energiestromen" te zien. Dit geeft een beeld van het binnenlands
verbruik op het meest geaggregeerde niveau. Als nu subfunctie 2.1.3 "Niveau dieper" gekozen
wordt, kan een tij- of kolomtitel aangewezen worden die verder uitgesplitst moet worden. De
titels die gekozen kunnen worden, zijn gemarkeerd. Als bijvoorbeeld de kolom "Kolen"
aangewezen wordt, wordt de kolenbalans getoond. Als gekozen wordt voor "Totaal", wordt een
..... tabel getoond waarin dit.totaal wordt.uitgesplitst,.etc. Op deze manier ishet mogelijk het
energieverbruik op een steeds gedetailleerder niveau te bekijken, en komt men steeds lager in
de boomstructuur van tabellen. Met~subfunctie 2.1.4 "Niveau hoger" kan men weer een stapje
hoger in de hiérarchie komen. Met. behulp van subfunctie 2.1.5 "Vergelijk scenario’s" is het
mogelijk een bepaalde tij of kolom van een tabel te vergelijken met die van andere scenario’s.
Net als bij subfunctie 2.1.3 kan een tij of kolom gekozen worden, die vergeleken moet worden.
In 2.1.6 "Tonen plattegrond" wordt een overzicht getoond met de positie van de huidige tabel
gemarkeerd. Deze subfunctie moet voorkomen dat de gebruiker "verdwaald" in de boomstructuur en dat hij/zij de weg niet weet naar een bepaalde tabel. Het overzicht zal ongeveer dezelfde
indeling hebben als in figuur 19, maar dan zonder de processen (het laatste niveau).
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Met subfunctie 2.1.7 is het mogelijk de gekozen scenario’s en de omschrijving even op het
scherm te tonen. Dit voor het geval dat men de betekenis van de vijf posities korte scenariocode
is vergeten. Als men op het laagste niveau van de tabellen is aangekomen, kan men na de
,~ keuze "Dieper" een secto~ aanwijzen waarvan de bijbehorende processen dan worden getoond~
........ Als nu opnieuw "Dieper" wordt gekozen, kan een proces aangewezen worden waarvan dan
uitgebreide informatie wordt getoond (subfunctie 2.1.8). Met subfunctie 2.1.9 "Printen tabel" kan
een hardcopy van een tabel worden gemaakt. Subfunctie 2.1.10 "Exporteren tabel" kunnen de
gegevens van een tabel worden uitgevoerd naar een bestand in een bepaald ASCll formaat
(komma-delimited, quote-delimited, blank-delimited). Dit bestand kan worden ingelezen .in een
spreadsheet, database, grafiekenprogramma of tekstverwerker voor eigen gebruik.
Verder is het met subfunctie 2.1.2 "Tonen grafiek" mogelijk om van bepaalde tabellen een
grafiek te tonen. Als een scenariovergelijking wordt gemaakt met behulp van subfunctie 2.1.5,
kan altijd een grafiek worden getoond.
Subfunctie 2.1.11 "Geef helpinformatie" toont een venster met helpinformatie dat betrekking
heeft op de bovenstaande functies. Er wordt ook hulp geboden door het indrukken van Fl. Met
F1 krijgt men context-gevoelige informatie over de functie die op dat moment wordt gebruikt.
Met behulp van subfunctie 2.1.12 "Vorig menu" wordt terug gesprongen naar het menu
"Specifieke resultaten".
Functie 2.2 "Emissie" bevat dezelfde subfuncties als 2.1, maar heeft betrekking op emissiegegevens. Uiteraard hoort hier een andere tabellenstructuur bij (zie figuur 19).
Vervolgens worden in figuur 20 t/m 23 de structuren van respectievelijk Elektrische Vermogens,
Warmte/Kracht, Raffinaderijen en Duurzame Energie weergegeven.

Industrie

--Eindverbruikers --

Overige verbruikers

Transport

Totale
emissies

~

-- Verbrandings -emissies

Voedlng & Genotm. --Proces
Textiel ------Proces
Papier en Grafisch --Proces
Kunstmestchemie --Proces
Petrochemie --Proces
Overige chemie --Proces
Basismetaal --Proces
Overige metaal --Proces
Overige industrie --Proces
waarvan mobiel --Proces

i
~

overheid --Proces
Land- & Tulnbouw --Proces
Bouwbedrijven --Proces
Diensten --Proces
waarvan mobiel --Proces

Personenwagens --Proces
Overig wegvervoer --Proces
E overig vervoer --Proces
olle- & gaswinning -- Proces
Cokesfabrieken --Proces
Raffinaderijen --Proces
|GasbedriJven --Proces
Centrales SEP --Proces
Centrales niet SEP --Proces
WarmtebedriJven --Proces

~
E

--EnergiebedriJven
--Proces
emissies

Industrie
Raffinaderijen
~Overige energiebedrijven
--Brandst°fverbruik~

K°lenOlie
Gas

Fìguur 19. Tabellenstructuur Emissie
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Idem
Idem

~

Industrie

~STEG & GT

F~guur 20. Tabellenstructuur ElektHsehe Vermogens

--Industrie
Totaal

--Overige verbruikers

Voeding & Genotm. --Proces
Textiel ---- --Proces
Papier en Grafisch --Proces
Kunstmestchemle --Proces
Petrochemie --Proces
Overige chemie --Proces
Basismetaal --Proces
Overige metaal --Proces
Overige industrie --Proces

i

Proces
Land- & Tuinbouw --Proces
~Overheid
Diensten
Proces

--Raffinaderij-proces

F~guur 21, Tabellenstructuur Warmte/Kracht

Totaal

~

Nie~-brandstoffen
Kolen en aardgas
Olieprodukten

Figuur 22. ¯ Tabellenstructuur Raffinaderijen

--Elektr. opwekking

Totaal

--Therm. toepassingen~ ~Zonne-energie
Warmtepompen
--Energie uit afval
--Import niet fossiel

Figuur 23. Tabellenstructuur DuuFzame Energie
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4.2.3 Functionele decompositie hoofdfunctie "Diversen"
In figuur 24 is functiestructuurdiagram 3 weergegeven, welke de functies en subfuncties inzake
~hoofdfunctie 3 "Diversen~ bevat, Functie 3.1 "Help" bevat een aantal subfuncties met betrekking
tot het geven van algemene informatie over een aantal onderwerpen. Deze. onderwerpen
betreffen onder andere het bedienen van het programma, de menu opties e.d. Met behulp van
functie 3.2 "Setup" kan men de conííguratie van de hardware en het programma instellen. Het
instellen van de hardware (subfunctie 3.2.1):betreft de grafische kaart; het printertype en de
uitvoerdrive. De programma-instelling betreft de scenariokeuze. Hiermee kunnen de gekozen
scenario’s worden opgeslagen, zodat niet elke keer opnieuw de scenario’s gekozen hoeven te
worden.
3

3,2

3,1

3.2.1

3.1.2

3.1,3

Figuur 24. Functiestructuurd~agram .3
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4.3 De gedetailleerde gegevensstructuur
In deze paragraaf,worden details.van de gegevensstructuur beschreven die betrekking hebbem
opde functioneleaspecten beschrevem Het gaat dus om de eigenschappen van de gegevens
zelf, niet de technische aspecten.
In paragraaf 2.2 is de basisgegevens structuur vastgesteld voor twee benaderingswijzen. Er werd
gekozen voor een structuur met weinigentiteiten en vrij veel redundantie,:Na enig:experimenteten met de TABELLEN-entiteit kwam men echter tot de conclusie dat dit bestand teveel ruimte op
disk zou gaan innemen. Er is daarom een andere manier gekozen om de betrokken gegevens
op te slaan. Op zich is dit een technisch aspect, maar dit heeft ook gevolgen voor de logische
gegevensstructuur. In figuur 25 is daarom aangegeven hoe de TABELLEN-entiteit is gesplitst in
twee entiteiten, en een entiteit SCENARIO is toegevoegd. Het vroegere veld "sectornaam" is een
aparte entiteit geworden.

TABELSECTOREN

TABELWAARDEN

SCENARIO

Figuur 25. Wijziging gegevensstructuur

Verder zijn de aparte velden voor iedere energiedrager vervangen voor een veld energiedrager,
en is een entiteit SCENARIO toegevoegd. De gedeeltelijk gewijzigde gegevensstructuur luidt als
vol,t:
TABELWAARDEN

= scenariocode + sectorcode + energiedragercode
+ tabelwaarde
TABELSECTOREN
= sectorcode

SCENARIO

= scenariocode
+ scenarionaam
+ scenariobeschrijving
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In de entiteiten worden diverse code’s gebruikt die hieronder worden toegelicht.
SCFJNARIOCODE

Definitie:
Formaat:

verkorte aanduiding van een scenario
X(5)

Waarde

Betekenis

BG00B
BGISB
BG00D
BGISD
BG00G
BG15G
BG00K
BGISK
EU00B
EU15B
EU00D
EU15D
EU00G
EU15G
EU00K
EU15K
GS00B
GS15B
GS00D
GS15D
GS00G
G$15G
GS00K
GS15K

Balanced Growth 2000 Basis
Balanced Growth 2015 Basis
Balanced Growth 2000 Duurzaam
Balanced Growth 2015 Duurzaam
Balanced Growth 2000 Gas
Balanced Growth 2015 Gas
Balanced Growth 2000 Kern
Balanced Growth 2015 Kern
Europa 2000 Basis
Europa 2015 Basis
Europa 2000 Duurzaam
Europa 2015 Duurzaam
Europa 2000 Gas
Europa 2015 Gas
Europa 2000 Kern
Europa 2015 Kern
Global Shift 2000 Basis
Global Shift 2015 Basis
Global Shift 2000 Duurzaam
Global Shift 2015 Duurzaam
Global Shift 2000 Gas
Global Shift 2015 Gas
Global Shift 2000 Kern
Global Shift 2015 Kern

ENEI~GIEDRAGERCODE

Definitie:
Formaat:

verkorte’aanduiding van een energiedrager
X(5)

Waarde

Betekenis

Tabel

BITOT

Binnenlands totaal

KKOL

Ketelkolen

CKOL
COKES
KOTOT
NENER
ZDEST
MDEST
LDEST

Cokeskolen
Cokes
Kolen totaal
Ruwe olie
Niet energie
Zwaar destillaat
Midden destillaat
Licht destillaat

OLTOT
AGAS
CaAS
BGAS
WSTOF
GATOT

Olie totaal
Aardgas
Cokesgas
Biogas
Waterstof
Gas totaal

1.1, 1.2
1.3
1.3
1.3
1.1, 1.2, 1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.1, 1.2, 1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.1, 1.2, 1.5

ROUE
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ENERGIEDRA<3ERCODE (vervolg)

Waarde
EPTOT
EPREV
EOVER
EO1NK
ELTOT
EL~]N
METHA
ETHA
WTRNS
AFVAL
URAAN
ZGSg"R
OVTOT
HWARM
OVERB
SO2
NOX
STOF
CO2
BVí~RB
EVEMW
EVEMU
EPELE
EPWAR
EPVER
WKVMW
WKVMU
WKPEL
WKPST
WKPHI
WKEST
WKEHI
PROIN
PROUI
PRAIN
PRAUI
PRNAF
DVMMW
DVMUR
DNPEL
DNPWA
DTZGS
DAFBI
DSTET
DFOSE

Betekenis

Tabel

Produktie elektriciteit totaal
Produktie elektriciteit voor eigen gebruik
Verkoop elektriciteit aan openbaar net
lr~oop elektriciteit van openbaar net
Elektriciteit totaal
Finaal vebruik elektriciteit
Methanol
Ethanol
Warmtetransport
Afval
Uraan
Zon, geo en stroming
Overig totaal
Hergebruik warmte
Totaal verbruik
SO~

1.6
1.6
1.6
1.6
1.1, 1.2, 1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.1, 1.2, 1.7
1.7
1.7
2.1, 2.2, 2.3
2.1, 2.2, 2.3
2.1, 2.2, 2.3
2.1, 2.2, 2.3
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2
3.1, 3.2
3.1, 3.2
3.1, 3.2
3.1, 3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

STOF
CO2
Brandstofverbruik
Elektrisch vermogen in MW
Elektrisch vermogen in uren
Produktie elektriciteit
Produktie warmte
Brandstofverbruik
Warmte/kracht vermogen in MW
Warrnteikracht vermogen in uren
W/K produktie elektriciteit
W/K produktie stoom
W/K produktie hitte
Energievraag stoom
Energievraag hitte
Energieopwekking in
Energie opwekking uit
Raffinage in
Raffinage uit
Netto aflevering
Duurzame energie vermogen in MW
Duurzame energie vermogen in uren
Netto produktie elektriciteit
Netto produktie warmte
Waarde tabel|en zon, geo en stroming
Waarde tabellen afval en biogas
Waarde-tabel|en waterstof en ethanol
Besparing fossie|e energie
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SECTORCODE
Definitie:
Formaat:

verkorte aanduiding van een sector

x(5)

Waarde

Betekenis

Waarde

BVBUN
BVEXP
BVSIE
BVWlN
DZAFH
DZDIE
DZENU
DZEUA
DZIMp
DZINF
DZMVG
DZOW’r
DZRDF
DZSGV
DZTOT
DZWEL
DZWKR
DZWPO
DZWST
DZZOE
EBCEN
EBCOF
EBEBD
EBOEG
EBTOT
ELTOT
EVBAM
EVDIE
EVEVB
EVIDU~
EVKCH
EVOCH
EVOIN
EVOVH
EVOVR
EVOWV
EVPGR
EVTEX
EVTP, A
EVVGM
GR[ND
GRRAF
GRTI~P
GSGAS
GSIND
GSOW
GSTOT
KAAAG
KAKOL
KLCEN
KLIMD

Bunkers
Exporten

BVEEB

DZZEN

Exporten en bunkers
Importen
Totaal
Aardwarmte
Afvalwaterzuivering
Totaal
(Bio)ethanol
Huishoudens
Industrie
Landbouw
Elektr. opwekking
Part. windturbines
Rioolwaterzuivering
Therm. toepassingen
Vuilverbranding
Gasgestookt
Totaal
Warmtepompen
Totaal

DZZON

Zonnecellen

EBCNS
EBCSP

Centrales niet SEP

EBGAB
EBRAF
EBWAB

GSCEN

Gasbedrijven
Raffinaderijen
Warmtebedrijven
Totaal
Bouwbedrijven
,, waarvan mobiel
Huishoudens
Totaal
Land- en tuinbouw
,, waarvan mobiel
Overige verbruikers
Overige metaal
Totaal
Petrochemie
Personenwagens
Totaal
Totaal
Grondstof
Overige verbruikers
Tot a al
Centrales

GSGEZ

Huishoudens

GSOEB
ûSP, AF

Overige energiebedr
Raffinaderijen
Transport
Kolen en aardgas
Totaal
Huishoudens
Kolen

BVIt4P

B~FFOT
DZAAW
DZAWZ
DZELO
DZETH
DZ~EZ
DZlND
DZLBW
DZOPW
DZPWT

Saldo import/export
Winning
Afvalhout
Diensten
Energie uit afval
Totaal
Import niet fossiel
Totaal
Mestvergisting
Openb. windturbines
RDF
Stortgaswinning
Totaal
Elektrisch
Waterkracht
Totaal
Waterstof
Zonne-energie
Centrales
Cokesfabrieken
Energiebedrijven
Olie- en gaswinning
Totaal
Totaal
Basismetaal
Diensten
Eindverbruikers
Industrie
Kunstmestchemie
Overige chemie
Overige industrie
Overheid
Overig vervoer
Overig wegvervoir
Papier en grafisch
Textiel
Transport
Voeding en genotm.
Industrie
Raffinaderijen
Transport
Gas
Industrie
Overige verbruikers
Totaal
Aardgas
Kolen
Centrales
Industrie

DZRWZ

DZTHT
DZWB
DZWGG

DZWP/
DZWPP

EMTOT
EVBOU
EVDIM

EVGEZ
EVIND
EVLTB
EVOIM

EVOVE
EVOVM
EVOVV
EVPCH
EVPSW
EVTOT
EVTRP
GI~OST
GI~OW
G RTOT

GSTRP

KAKLA
KATOT
KLGEZ

KLKOL
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, Betekenis

Centrales SEP

SECTORCODE (vervolg)

Waarde

Betekenis

Waarde

Betekenis

KLOEB
KLRAF
KLTRP
NBNBS
NBTOT
OLCEN
OLIND
OLOLI
OLRAF
OLTRP
OOCOO
OOGVC
OOKLN
OOKRN
OOKVS
OOOLG
OOOTO
O00VO
OOSEP
OOSTH
OOSTN
OOSTT
OOWB
OOWKR
OOWND
OPUD
OPM1D
OPOLP
OPRGS
OPTOT
OZCEN
OZGAB
OZIND
OZOMZ
OZRAF
PEOVG
pEP, AF

Overige energiebedrijven
Raffinaderijen
Transport
Niet-brandstoffen
Totaal
Centrales
Industrie
Olie
Raffinaderijen
Transport
Combi-oud
GV-STEG + CO2-opslag
Kolen-nieuw
Kern
KV-STEG
Olie/gas
Totaal
Overig
SEP
STEG
STEG (nieuw)
Totaal
Vuilverbranding
Waterkracht
Wind
Lichte destillaten
Midden destillaten
Olieprodukten
Raffinaderijgas
Totaal
Centrales
Gasbedrijven
Industrie
Omzetting
Raffinaderijen
Overige
Raffinaderijen
Brandst.cel heat
Campagnebedr.(mix)
GT/fornuis
HD/TD-kolen
Industrie
TE-aardgas
HD/TD-overig
Overig
Wind
Raí-finaderijen
Brandstofcel stoom
GT/AK
HD/TD-gas
STEG
STEG
TE-overig gas
Totaal

KLOW
KLTOT
NBELK
NBSEH
OBTOT
OLGEZ
OLOEB
OLOVV
OLTOT
OOBSC
OOGST
OOIMP
OOKLO
OOKVC
OONSP
OOOPO
OOOVC
OOOVS
OOSP2
OOSTM
OOSTO
OOTOT
OOWKN
OOWKS
OOZON
OPLPG
OPNED
OPPCG
OPROL
OPZWD
OZCOF
OZGEZ
OZOEB
OZOW
OZTOT
PEPRE
PETOT
POBCS
POGTA
POHTG
POIDU
POOBS
POOTG
POOVE
POOVR
POPAR
PORBH
PORFI
PORGF
PORHK
POSGT
POTEA
pOTEO
POTOL

OVerige verbruikers
Totaal
Elektriciteit
Stoom en hitte
Overige brandstof
Huishoudens
Overige energiebedr
Overige verbruikers
Totaal
Brandstofcellen
Gasturbine
Import
Kolen-oud
KV-STEG +CO2-opslag
Totaal
Openbare opwekking
OV-STEG +CO2-opslag
OV-STEG
Niet-SEP
STEG (middenlast)
Totaal
Totaal
Openbare WKK niet SEP
Openbare WKK (SEP)
Zonnecellen
LPG
Niet-energiedragers
Petrocokes-gas
Ruwe olie
Zware destillaten
Cokesfabrieken
Huishoudens
Overige energiebedr
Overige verbruikers
Totaal
Procesemissie
Totaal
Brandst.cel stoom
GT/AK
HD/TD-gas
Totaal
Brandstofcel stoom
TE-overig gas
Totaal
Overig
Particuliere opwekking
Brandstofcel heat
Totaal
GT/fomuis
HD/TD-kolen
STEG & GT
TEoaardgas
HD/TD-overig
Totaal

POBCH
POCBM
POGTF
POH’IìK
POIND
POOTA
POOTO
POOVG
POOWD
PORAF
PORBS
PORGA
PORHG
PORST
POSTG
POTEG
POTOA
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SECTORCODE (vervolg)
Waarde

Betekenis

Waarde

Betekenis

POTOT
RFTOT
VBCEN
VBGEZ
VBOEB
VBOVV
VBTOT

Totaal
Totaal
Centrales
Huishoudens
Overige energiebedrijven
Overige verbruikers
Totaal
Verbranding

POWND

Wind
Transportverliezen
Gasbedrijven
Industrie
Olie- en gaswinning
Raffinaderijen
Transport
Verbrandingsemissie

VBVBD

TVTOT
VBGAB
VBIND

VBOGW
VBRAF
VBTRP
VBVBE

4.4 De mens-machine interface
De gebruiker moet communiceren met het informatiesysteem om er informatie uit te krijgen.
Hierbij is het noodzakelijk dat er berichten worden uitgewisseld. Deze berichten betreffen zowel
de informatieverstrekking van de gebruiker aan het systeem als van het systeem aan de
gebruiker. Een ,voorbeeld van informatieverstrekking aan de gebruiker is de weergave van een
tabel op het scherm. Het geven van informatie aan het informatiesysteem kan bijvoorbeeld een
menukeuze inhouden. De gebruiker geeft hierbij als het ware antwoord op een vraag die door
het systeem wordt gesteld.
De mens/machine interface bepaalt voor een belangrijk deel of de gebruiker gemakkelijk met
het systeem overweg kan, dus de acceptatie van het systeem. Een slecht ontworpen mens/machine interface kan zich manifesteren in overvolle schermen en inconsistentie in het gebruik
van bepaalde toetsen: Het is bijvoorbeeld voor de gebruiker verwarrend als hij voor het
uitvoeren van een selectie de ene keer op CTRL-END en de volgende keer op Fl0 moet drukken.
Om deze redenen wordt in deze activiteit vastgelegd hoe de communicatie met de gebruiker in
principe moet verlopen.

4.4.1 Specificaties van de mens-machine interface
De volgende toetsen hebben bij alle vormen van berichtgeving van de gebruiker aan het
systeem dezelfde functie:
Toets
F1
Home
End
PgUp

PgDn
Enter
Escape

Betekenis
Geef contextgebonden hulpinformatie over het geselecteerde item
Beweeg de cursor in de vier richtingen
Verplaats de cursor naar het eerst selecteerbare item
Verplaats de cursor naar het laatst selecteerbare item
Verplaats de cursor naar het eerst selecteerbare item op het scherm, indien
de cursor hier reeds staat, scroll het scherm nol regels omlaag (n = aantal
regels op scherm)
Verplaats de cursor naar het laatst selecteerbare item op het scherm, indien
de cursor hier reeds staat, scroll het scherm n-1 regels omhoog
Voer het geselecteerde item uit
Breek de huidige selectie af en keer terug naar de voorafgaande toestand
Voer de actie uit met de geselecteerde items
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Voor de niet-grafische schermindeling wordt gebruik gemaakt van het volgende basisconcept
(bij gebruik van een monochroom scherm wordt gebruik gemaakt van hoge intensiteit en
kaders):
Item

Kleur

Schermachtergrond
Achtergrond menubalk
Achtergrond gegevensblok
Selecteerbare items
Niet selecteerbare items
Titel
Helpregel
Statusbalk
Helpinformatieblok
Invoerveld

Donkerblauw
Window in cyaan met zwart schaduweffect
Window in cyaan met zwart schaduweffect
Wit op cyaan
Zwart op cyaan
Wit op donkerblauw
Wit op donkerblauw
Wit op donkerblauw
Window in lichtgrijs met zwart schaduwefl:ect
Wit op grijs

Het grafische scherm met de verschillende grafiektypen maakt gebruik van de volgende
kleuren:
Item

Kleur

Titel
Assenstelsel en bijschriften
Legenda-items
Grafiekdeel en legendablokje 1
Grafiekdeel en legendablokje 2
Grafiekdeel en legendablokje 3
Grafiekdeel en legendablokje 4
Grafiekdeel en legendablokje 5
Grafiekdeel en legendablokje 6
Grafiekdeel en legendablokje 7
Grafiekdeel’en legendablokje 8
Grafiekdeel en legendablokje 9
Grafiekdeel en legendablokje 10
Grafiekdeel en legendablokje 1 1
Grafiekdeel en legendablokje 12
Grafiekdeel en legendablokje 13
Grafiekdeel en legendablokje 14
Grafiekdeel en legendablokje 15

Wit op donkerblauw
Wit op donkerblauw
Wit op donkerblauw
Rood
Geel
Groen
Lichtcyaan
Lichtmagenta
Lichtgrijs
Lichtrood
Cyaan
Lichtgroen
Magenta
Wit
Lichtblauw
Grijs
Bruin
Zwart

De grafiekdelen (staven en taartpunten) dienen in geval van een kleurenscherm geheel
ingekleurd te worden. Bij gebruik van een monochroom scherm kunnen in plaats ~an kleuren
vulpatronen gebruikt worden.

6O

De kleur van tekst in zowel menu’s als tabellen e.d. kan alleen wit of zwart zijn. Als een item
selecteerbaar is dan is het wit, anders zwart. Op monochrome schermen wordt wit vervangen
door hoge intensiteit.
....

:~ De menu!s worden in de vorm van pulldownmenu’s geimplementeerd,~maar ook in de vorm van
een losse menubalk (dus zonder onderliggende pulldownmenu’s)~ Verder wordt gebruik gemaakt
van zogenaamde dialoogvensters. Deze worden gebruikt om bepaalde invoer aan de gebruiker
te vragen. Een voorbeeld hiervan is de vraag welke ~vergelijkingsscenado’s moeten worden
gebruikt, of welk type beeldseherm wordt gebruikt; Hierbij moet goed worden gelet op het
verschil tussen een pulldownmenu en een dialoogvenster. Een pulldownmenu dient om de
gebrulker te laten kiezen uit diverse onderdelen van het programma. Een dialoogvenster geeft
de gebruiker de mogelijkheid te bepalen welke informatie hij in een programmaonderdeel krijgt
te zien,
De helpfunetie die met functietoets Fl kan worden opgeroepen is online aanwezig. Er moet
specifieke hulp worden geboden over de functie die op dat moment wordt gebruikt, zogenaamde
contextgevoelige help. Het is niet nodig dat in de helpschermen wordt gebladerd. We] is het
noodzakelijk dat de helpteksten duidelijk zijn daar het systeem zonder handleiding bediend moet
kunnen worden.
De basisindeling van het tabelscherm is onderstaand gegeven.
1
2
3
4
5
6
7
8
~23456789~~23456~89~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~234~6789~
NEV Informatie Systeem

<BASISSCENARIO>

2
3
4
9
6
7
8
9

<TITEL>
KOLOM KOLOM KOLOM KOLOM KOLOM KOLOM KOLOM KOLOM KOLOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<RIJTITEL
<RIJTITEL
<RIJTITEL
<RIJTITEL
<RIJTITEL
<RIJTITEL
<RIJTITEL
<RIJTITEL
<RIJTITEL

2O

i>
2>
3>
4>
5>
6>
7>
8>
9>

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999 99999 99999 99999"99999 99999 99999 99999 99999

22
23 Detail Terug Vergelijk Grafiek Overzicht Scenario Uitvoer Hoofdmenu ]
24
25 <HELPREGEL>

Figuur 2ô. Basisindeling van het tabelscherm
Er wordt uitgegaan van maximaal negen rijen en kolommen. Afhankelijk van het benodigde
aantal rijen en kolommen varieert de grootte van het gegevensblok en het bijbehorende
tij/kolom titelblok; Linksboven staat het gebruikte basisscenario, De titel geeft de naam aan van
de getoonde tabel en de gebruikte eenheid. De helpregel biedt informatie over ieder item dat
met de cursor kan worden bereikt.
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Na aankomst op het laatste niveau van een tabellentak kan in de meeste gevallen nog een
niveau dieper worden gegaan. Hierbij worden dan de processen getoond die in de gekozen
sector voorkomen. Voor ieder proces wordt voor het betreffende basisscenario o.a. de inzet, de
kosten en de emissies getoond. Ook de processen die helemaal niet zijn ingezet in het scenario
worden getoond. De waarden zijn ~hiervoor dus niet berekend en, worden vervangen door
streepjes. Op deze manier kan dus ook bekeken worden welke processen niet zijn ingezet.
Indien er meer dan twaaff processen voorkomen wordt er een zogenaamde scrollbar in het blok
gezet. Hiermee kan door middel van een blokje worden aangegeven waar men zich in de lijst
met processen bevindt. Als door de processenlijst wordt gelopen scrollen de bijbehorende
proceswaarden mee. Als een proces wordt geselecteerd met de cursor verschijnt onderaan het
beeldscherm een regel met een verklarende omschrijving. Dit is bedoeld voor mensen die niet
op de hoogte zijn van de procescode’s die in SELPE worden gebruikt. Als men een proces
onder de cursor met behulp van ENTER nader wil bekijken verschijnen de schermen met
gegevens over het proces. Deze schermen worden hiema beschreven.
Ook kunnen de waarden van het proces vergeleken worden met die van andere scenario’s. Dit
vindt plaats door de optie "Vergelijken" te kiezen.
De schermlayout van het scherm met procesgegevens is hieronder weergegeven.
1
2
3
4
5
6
7
8
~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~
<BASISSCENARIO>
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<TITEL>
[MW]
[mln f185]
Verm Invest Proces

XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
<PROCES>
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX
XXX-XXX-XX

23
24
25

IDetail

Terug

999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
Vergelijk

999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999

999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999
999999

-- [ton] -- [kton]~
SO2
NOx Stof
C02i
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999
99999

Grafiek overzicht Scenario Uitvoer Hoofdmenu ~

<HELPREGEL>

Figuur 27. Schermlayout van het scherm met procesgegevens
Een onderwerp in het hoofdmenu is informatie over processen. Deze hebben betrekking op
veronderstellingen die worden gemaakt voor de parameters van deze processen. Voorbeelden
van procesparameters zijn: rendement, levensduur, proceskosten en emissies. Deze kunnen
benaderd worden door te kiezen voor een sector, een installatie en een brandstof~ype. Bovendien kunnen de verschillende bestrijdingstechnieken die op een proces van toepassing zijn
getoond worden. Ook kan van iedere bestrijdingstechniek de penetratiegraad in diverse
zichtjaren worden getoond.
Tenslotte is het mogelijk een uitgebreide beschrijving van het betreffende proces te laten zien.
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Hierna worden een aantal schermlayouts weergegeven waarbij is uitgegaan van de layout van
de sheets van de ESC-procesdatabase.
1
2
3
4
5
6
7
8
~23456~89~123456789~~23456789Q~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~l23456789~
Technlsch/Economisch

2
4
5
6
7
8
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXXXX<TITEL>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX-XXX-XX

I

Eenheidsgrootte
XXX
Rendement
W/K-verhouding
Levensduur
Beschikbaarheid
%
t.g.v,
uren
Spec. Investering
w.v. energieproces mln.~
milieu
mln.~
mln.f/PJo
Proceskosten
w.v. energie
mln.f/PJo
milieu
mln.f/PJo

22
23
24

1985

2000

2015

999999
999
99.99
99
999.9
99999
999.999
999.999
999.999
999.999
999.999
999.999

999999
999
99.99
99
999.9
99999
999.999
999.999
999.999
999.999
999.999
999.999

999999
999
99.99
99
999.9
99999
999.99g
999.999~
999.899~
999.999~
999.999~
999.999

Terug Technisch/Economisch Omschrijving Emissie Bestrijding Hoofdmenu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXX<HELPREGEL>XEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Figuur 28. Schermlayout voor technische -en economische gegevens van processen
1
2
3
4
5
6
7
8
1234567890123456789012345678901234567890123~567890123456789012345678901234567890
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XXX-XXX-XX

NOx-emissie
Stofemissie
C02-emissie

ton/PJi
ton/PJi
ton/PJi

~1985

2000

2015~

9999
9999
9999

9999
9999
9999

9999
9999

22
23 ~Terug Technisch/Economisch Omschrijving Emissie Bestrijding Hoofdmenu ~
24
25 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<HELPREGEL>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Figuur 29. Schermlayout voor milieugegevens van een proces
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1
2
3
4
5
6
7
8
~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~~23456789~
BestriJdingstechnieken/Penetratiegraad
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2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<TITEL>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22
23
24
25

~Terug Technisch/Economisch Omschrijving Emissie Bestrijding Hoofdmenu ~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<HELPREGEL>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Figuur 30. Schermlayout voor bestrijdingstechnieken c.q. penetratiegraad
1
2
3
4
5
6
7
8
~23456789~~23456789~~23456789~~234567890~23456789~~23456789~~234567890~23456789~
Omschrijving
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<TITEL>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX-XXX-XX

22
23
24
25

LTerug Technisch/Economisch Omschrijving Emissie Bestrijding Hoofdmenu ]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX<HZLPREGEL>XXXXXXXXXXXZZZXEXXXXXXXZX

Figuur 31. Schermlayout voor de omschrijving van processen.
Een ander onderwerp in het hoofdmenu is de tak "Algemeen". Hier wordt een samenvatting
gegeven van de NEV-studie. Er wordt een stuk tekst gepresenteerd met bepaalde trefwoorden
die wit zijn gemarkeerd. Na de selectie van een trefwoord wordt bijvoorbeeld een grafiek of een
ander stuk tekst getoond dat dieper ingaat op een bepaald onderwerp. De schermindeling komt
grotendeels overeen met bovenstaande layout. Er wordt uitgegaan van een groot blok tekst met
een zogenaamde scrollbar emaast Met de toetsen PgUp en PgDn kan door de tekst worden
gebladerd en met de pijltjestoetsen T,(, kan een gemarkeerd trefwoord worden gekozen.
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Voor het selecteren van één of meerdere items wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
dialoogvensters. Bij het kiezen van bijvoorbeeld een aantal scenario’s wordt hiervan gebruik
gemaakt. Onderstaand voorbeeld geeft het principe weer waarop deze methode van selecteren
werkt. Het voorbeeld heeft betrekking op het selecteren van scenario’s in de Balansentak van
het hoofdmenu.

Beschikbare scenario~s:
0. Bal.Growhh-2OO0-Bas
Vergelijklngsscenario’s:
~.¯ Bal.Grow~h-20~5-Dzm
3.

Bal. Growth-2000-Bas
Bal.Growth-2015-Bas
Bal.Growth-2000-Dzm
Bal.Growth-2015-Dzm
Bal.Growth-2000-Gas
Bal.Growth--2015-Gas
Bal.Growth--2000--Kr~

Fìguur 32. Menu voor het selecteren van scenario’s
Aan de linkerkant staan vier invoervelden 0 t/m 3: Als alle velden nog leeg-zijn kan alleen in
veld 0 het basisscenario worden ingevuld. Dit gebeurt door een willekeurige toets in te drukken,
:waarna de cursor naar het rechter gedeelte springt met beschikbare scenario’s. Ook kan in het
invoerveld de eerste letter van het scenario worden ingetypt, waardoor naar het eerste scenario
met de betreffende beginletter wordt gesprongen. Hier kunnen alle wit gemarkeerde scenario’s
geselecteerd worden en met EN’I’ER naar het invoerveld gebracht. Als het basisscenario is
gekozen kan het eerste vergelijkingsscenario worden geselecteerd door met de cursor naar
beneden te gaan. Het selecteren gaat analoog aan het kiezen van het basisscenario, maar het
scenario dat reeds geselecteerd is als basisscenario kan uiteraard niet meer gekozen worden. Dit
wordt aangegeven door dit scenario zwart te markeren. De overige twee vergelijkingsscenario’s
worden op dezelfde manier geselecteerd. Overigens is alleen het kiezen van een basisscenario
verplicht; de vergelijkingsscenario’s zijn facultatief.
De andere dialoogvensters, bijvoorbeeld bij de "Processen" tak, werken volgens hetzelfde
principe.
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5. REALISATIE
..... Het doel van deze fase ishet implementeren van het ontworpen informatiesysteem. Naast het
programmeren in-de programmeertaal Clipper wordt verder de database gevuld met de
berekende~mode]resultaten. Hiervoor is een conversieslag nodig om de gegevens uit een
spreadsheet in een databasebestand te brengen. Verder moet het systeem getest worden. Hierbij
wordt een onderscheid gemaakt in het testen, van de applicatie en de gegevensverzameling.
Tenslotte dient ook de documentatie geschreven te worden voor zowel de gebruikers als voor
systeemonderhoud. Bij systeemonderhoud moet gedacht worden aan het verbeteren van
gemelde fouten, het toevoegen van eventuele nieuwe scenario’s en he toevoegen van extra
functionaliteit (bijvoorbeeld voor een volgende NEV-studie).
In de volgende paragrafen komen aan bod de vervaardiging van de programmatuur, de
conversie van gegevens, de systeemtest en de vervaardiging van de documentatie.

5.1 De vervaardiging van de programmatuur
Reeds tijdens.het basisontwerp is een prototype gebouwd van het systeem. Hiermee werden de
reacties van de gebruikers binnen het ESC gepeild. De suggesties werden verwerkt in het
prototype. Bij het maken van het prototype werd uitgegaan van een minlmale schermpresentatie. Voor het definitieve systeem wordt uitgegaan van de schermlayout en de kleuren die in de
vorige fase zijn gespecificeerd. Dit heeft als gevolg dat een gedeelte van het systeem opnieuw
moet worden geprogrammeerd. Voor de rest kan gebruik worden gemaakt van de code van het
prototype. Het prototype heeft dus voornamelijk een functie vervuld bij het vaststellen van de
systeemeisen.
Er wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal Clipper 5.0. Dit is procedureel georiënteerde
taal, afgeleid van de databasetaal van dBASE. Het gebruik van Clipper heeft als voordelen
tegenover dBASE:
¯ Clipper produceert na compilatie een zogenaamde "executable". Dit is een programma dat
zonder verdere hulpmiddelen rechtstreeks vanaf de prompt in DOS kan worden uitgevoerd.
Dit in tegenstelling tot dBASE dat het gebruik van een zogenaamde "runtime-module"
’ "noôdzakelijk mäakt!~Een runtime~module is een "deel van de code van dBASE dat het
programma nodig heeft om te draaien. Deze runtime-module neemt veel ruimte in beslag op
de harde schijf en op de distributiedlskettes.
¯ Clipper biedt ruimere mogelijkheden met betrekking tot de schermafhandeling dan dBASE.
¯ De performance van met Clipper gemaakte programma’s ligt aanmerkelijk hoger.
Het grootste nadeel van Clipper ten opzichte van dBASE is:
¯ Daar Clipper een compiler is moet tijdens de ~ontwikkeling van .het systeem heel ~vaak
gecompileerd worden. Dit neemt zelfs op een snelle computer (386 SX) veel tijd in beslag.
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De voordelen van Clipper tegenover Turbo Pascal met de zogenaamde "Database Toolbox" zijn:
¯ Clipper maakt, in tegenstelling tot Turbo Pasca], gebruik van het algemeen gangbare dBASE
fileformat (.DBF), Dit betekent dat voor eventuele bewerkingen die vooral op het bestand
moeten worden verricht met behulp van een gespecialiseerd p~kket als dBASE IV kan
worden gebruikt. Bovendien wordt dit formaat binnen het ESC (althans binnen de groep
Nationaal Beleid) als standaard formaat beschouwd voor de opslag van modelgegevens.
¯ Binnen het ESC is reeds veel kennis omtrent het programmeren in Clipper aanwezig.
De grootste voordelen van Turbo Pascal zijn:
¯ De code die tijdens de compilatie wordt gecompileerd is compact en neemt dus minder
ruimte in op de distributiefloppy. Bij gebruik van Clipper is de executable veel groter omdat
zonder dat ook maar één regel code is geprogrammeerd het bestand al circa 150 Kilobytes in
beslag neemt.

....

¯ Voor Pascal zijn zeer veel routines verkrijgbaar die bepaalde raken kunnen verrichten. Een
nieuwe ontwikkeling hierbij is het gebruik van OOP (Object Oriented Programming). De
objecten die hierbij worden gebruikt om een programma samen te stellen kunnen ook"
opnieuw in andere programma’s worden gebruikt.
Het systeem moet gereed zijn tegelijk met het verschijnen van het rapport "NEV gl". Gereed
zijn houdt in:
¯ Het systeem moet voldoen aan de in het detailontwerp gespecificeerde eisenpakket.
¯ Het systeem dient getest te zijn, en goed bevonden. Dit geldt zowel voor het programma zelf
als voor de ingebrachte gegevens.
¯ Het systeem dient te worden geaccepteerd door de "gebruikers".
¯ De technische documentatie (waarvan dit rapport deel uitmaakt) moet zijn voltooid. Deze
documentatie is ergobelangrijk .voor onderhoud aan het systeem.
¯ De gebruikersdocumentatie moet klaar zijn.

5.2 De conversie van data
Het systeem wordt gevuld met de resultaten van de scenarioberekeningen. Deze worden door de
de NEV-medewerkers aangeleverd in het Framework formaat, als een spreadsheet. Dit houdt in
dat deze niet zonder meer kunnen worden gebruikt in dBASE. Er is daarom een conversieslag
nodig van het spreadsheet naar het database formaat. Het database formaat kan in dBASE
worden geconverteerd naar de juiste bestandsstructuur (TABELWAARDEN, zie paragraaf 3.3).
In figuur 4.1 is deze procedure weergegeven.
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3. EXPORTEREN
NAAR DBASE

4. CONVERTEER NAAR
BESTANDSSTRUGTUUR

4A

Figuur 33. A-schema "Gegevensconversie"
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Verklaring van A-schema "Gegevensconversie":

1 A ??-BAL.

De energiebalansen in Framework formaat waarbij ?? het volgnum"met vande balans aanduidt. Iedere balaìas is een spreadsheet dat
gegevens ophaalt en cumuleert uit een centraal spreadsheet met
ruwe modelresultaten.

1B

Structu~trhoofdtabel

Dit is een databasebestand in Framework dat verwijzingen bevat
naar de energiebalansen in lA.

2

Samenvoegen
balansen

Door het hercalculeren van de databasestructuur lA wordt deze
gevuld met de getallen uit de energiebalansen lA.

2A

Samengev. balansen

Dit is de gevulde structuur van lA.

3

Export. naar dBase

Bestand 2A staat nu nog in het Framework-formaat en moet dus
worden geëxporteerd naar het dBASE-formaat.

3A

Bestand balansen

Dit is het bestand 2A in dBASE-formaat.

4

Converteer naar
bestandsstructuur

Bestand 3A wordt nu toegevoegd aan de bestandsstructuur
"TABELWAARDEH" dat rechtstreeks dient als databestand voor het
systeem (zie paragraaf 3.3).

4A Tabelwaarden

Bevat de gegevens van alle tabel]en van alle scenario’s.

5.3 Het testen van de programmatuur en de data
Omdat het NEV Informatie Systeem vooral is bedoeld voor gebruik buiten het ESC is het zeer
~belangrijk dat het’zo foutloos mogelijk is. Er zijn hoofddelen waarin fouten kunnen bestaan:

¯ De programmatuur
¯ De data.
Fouten in de programmatuur kunnen worden veroorzaakt door verschillende coderingsfouten.
Ten eerste is het mogelijk dat een module zijn taak niet goed uitvoert. Het tweede fouttype
wordt veroorzaakt doordat de module’s niet goed samenwerken. Naar aanleiding hiervan kan
het programma op twee manieren getest worden:

¯ Top-down testen
¯ Bottom-up testen.
Bij top-down testen wordt eerst de menustructuur en de bijbehorende programmabesturing
geprogrammeerd. Vervolgens wordt iedere module eerst "stand-alone" uitgebreid getest en
daarna aan de menustructuur toegevoegd. Na iedere toevoeging aan de menustructuur wordt
het gehele systeem getest.
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Dit om vast te stellen of de modules goed samenwerken. Dit is vooral van belang wanneer
modules elkaars data gebruiken en dus afhankelijk van elkaar zijn.
..... Bij bottom-up testen wordt begonnen met de laaggelegen modules in de programmahiërchie te
......... programmeren en te testen..De besturing wordt het laatst gerealiseerd~. ..........
Het NEV Informatie Systeem bestaat uit een verzameling autonome programmadelen die niet of
nauwelijks rekening hoeven te houden met andere programmadelen. Daarom lijkt hier bottomup testen het meest geschikt.
Verder dient er voor te worden gezorgd dat de getoonde gegevens correct zijn. Hiermee wordt
bedoeld dat de gegevens gelijk zijn aan die in de aangeleverde tabellem Er kan op verschillende
manieren worden getest of de data juist en volledig zijn. Volledigheid kan tot op zekere hoogte
worden getest door alle getallen in zowel het aangeleverde Framework bestand als het bestand
na conversie op te tellen en te vergelijken. Verder kan ieder tabel op het scherm worden
vergeleken met de aangeleverde tabel.
Om uitgaande van het voorliggende detailontwerp zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen
van de potentiële gebruikers, is tijdens het project op verschillende tijdstippen de programmatuur gedemonstreerd aan een aantal medewerkers van het ESC. De eerste versie was een
prototype~met gegevens uit vroegere studies waarbij duidelijk was wat er zou worden getoond.
Op grond van de op- en aanmerkingen is het programma uitgebreid. Uitgaande van het
voorliggende technische ontwerp bleek het niet moeilijk de structuur aan te passen. Het ging
met name om het toevoegen van een aantal modules waarmee nog meer data konden worden
getoond. Nadat de eerste echte scenarioresultaten waren ingebracht heeft een nieuwe demonstratie plaats gevonden. De functionaliteit kwam toen beter tot zijn recht, hoewel er nog diverse
aanpassingen nodig bleken. Met name werd besloten de mogelijkheid in te bouwen de invoergegevens van processen meer direct te benaderen. Een tweede versie is getoond tijdens een
cursus voor nieuwe medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken. Daarbij bleek de
behoefte aan meer referentie in de vorm van historische gegevens. Bovendien werd het nodig
geacht alle relevante gegevens van 1990 te tonen. De opzet bleek voldoende flexibel om ook dit
in te kunnen brengen.
Hoewel de totale opzet niet wezenlijk is veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke
detailontwerp zijn er toch een aantal belangrijke verschillen, en wel:
¯ De hoöfdfuhctie ’~LGEMEEN heeft de naam ACHTERGROND gekregen en toont als opties
achtereenvolgens Tekst en Index. Onder Tekst volgt een lopende tekst met gemarkeerde
steekwoorden waarmee een tabel, een grafiek of nieuwe tekst wordt gegenereerd. Onder
index zijn kenmerken en kentallen de uitganspunten van de scenario’s samengevat respectievelijk in verbale en numerieke vorm.
¯ Tabellen over energie en milieu kunnen zichtbaar worden gemaakt onder de hoofdfunctie
SPECIFIEK. Naast de benadering via de vraagsectoren zijn tevens de energiebedrijven
onderscheiden, alsmede duurzame energie en warmte/kracht.
¯ De benadering van processen via de tabellen werd als omslachtig ervaren, daarom is de
hoofdfunctie PROCESSEN,toegevoegd waarmee één ~of meerdere processen op-grond van
sector, type techniek en brandstof worden geselecteerd. Van ieder geselecteerd proces
kunnen de invoerkarakteristieken worden opgevraagd.
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5.4 De documentatie
Er zijn voor dit project twee typen documentatie te onderscheiden:
¯ Technische documentatie
¯ Gebruikersdocumentatie.
Onder technische documentatie valt dit rapport, programmalistings en andere schema’sl Dit
type documentatie is van essentieel belang voor toekomstig systeemonderhoud zoals het
verbeteren van fouten, het toevoegen van scenario’s en het uitbreiden van de programmatuur.
Onder de gebruikersdocumentatie wordt verstaan de handleiding voor de gebruikers en een
installatievoorschri~ì. Bij ieder exemplaar van het systeem wordt ook een installatievoorschrift
gevoegd. De handleiding wordt alleen aan een geselecteerde groep toegezonden en verder op
aanvraag aan anderen.
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