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Voorwoord

ESC-Energiestudies van het ECN heef~ in opdracht van het ministerie van Economische
Zaken de studie "Nationale Energie Verkenningen 1990-2015" uitgevoerd, waarin het beeld
is uitgewerkt van aanbod en inzet van energiedragers voor een aantal lange termijn scenario’s. Deze scenario’s zijn, als onderdeel van de lange termijn studie, door het Centraal
Plan Bureau uitgewerkt voor de economie, het energieverbruik en enkele milleuaspeeten
op wereldschaal. De energiescenario’s geven een consistent en plausibel beeld van de
inrichting van de energievoorziening in de jaren 2000 en 2015.
De ESC-studie bevat veel gegevens over gehanteerde veronderstellingen, energiegebruik,
ingezette process~n en bijbehorende emissies.
Om de mogelijkheid te bieden de resultaten op eenvoudige wijze te raadplegen is een
informatiesysteem ontw~keld. Dit systeem bevat zowel numerieke als grafische pres~ntatles over:
Uitgangspunten voor de scenario’s;
Het toekomstig energiegebruik;
De uitstoot aan SO» l’{O~ CO= en stof;
Het opgestelde vermogen van professen in de verschi]Iende sectoren.
Daarnaast is het mogelijk data van verschillende scenario’s onderling te verge|’ljken.
De geselecteerde gegevens kunnen worden geprint of naar een file geschreven, zodat een
verdere verwe~king mogelijk is.
De programmatuur is volledig m~nugestuurd, zodat een maxlmale gebruikersvriendelijkheid is gere~~seerd.
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Installatie

DOS

Het programma is geschikt voor een IBM of 100% compatibel
computer met een DOS-versie van 3.1 of hoger.

Geheugen

Het vrije RAM-geheugen moet minstens 490 kb groot zijn.

Diskruimte

Het programma wordt in gecomprimeerde vorm op één 3V2"
diskette of op twee 5¼" diskettes geleverd. Voor de programmatuur is minimaal :3 Mb op de harde schijf nodig.

Config.sys

In de file config.sys dient minstens de opdracht FILES=31 te zijn
opgenomen.

Installatie

Voor het installeren moeten de volgende handelingen worden
uitgevoerd:
Plaats diskette 1 van het NEV-IS in een diskdrive (bijv. A:);
Ga in DOS naar de betreffende drive;
Start de installatieprocedure door INSTALL in te tikken;
Geef aan vanaf welke drive de instaiIatie wordt uitgevoerd;
Hierna moet worden aangegeven op welke drive (C of D) de
programmatuur geïnstalleerd moet worden (bijv. C);
Geef aan in welke niet aanwezige directory de programmatuur gezet moet worden (bijv. \NEV).
Eventueel vraagt het programma om schijf 2 in het diskettestation te doen.
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Programma

N EV-ln for matieSysteem

P-8

januari 1992

Algemeen

Pr~amma

Opstarten

Om het programma te starten moet het volgende commando
worden ingetikt: NEV I-T] [-Spath]
Door de optionele parameter -T mee te geven kan het openin9sscherm van het programma worden overgeslegen. Als deze
parameter niet is meegegeven, zal met <spatiebalk> naar het
Hoofdmenu worden gegaan.
Indien de programmatuur op een oetwerk-schijf is gCuastalleerd
zal de parameter -S, gevolgd door het pad waar de eventuele
setup-file (NEV.MEM) geplaatst kan worden, moeten worden gebruikt.

<F!>

In het gehele programma is het mogelijk om met <Fl> een
helpscherm over het betreffende deel van het programma te
krijgen.
Het huidige menu ver]aten en terug naar het vorige menu.

<FIO>

Ingestelde waarden definitief maken.

<PgUp>, <PgDn>,
<Home>, <End>,
<~’>,
Besturing van de cursor in de menu’s.
Menu’s

In de menu’s zijn alleen de bel witte opties te kiezen.
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Programma

Achtergrond

Tabellen

Hoofdmenu

Onder Tekst wordt een verbale uitleg gegeven over de wijze
waarop bij de vorming en berekening van scenario-uitgangspunten te werk wordt gegaan. In Tekst kunnen via trefwoorden de
tabellen en grafieken zichtbaar worden gemaakt, die onder Index
direct worden getoond.
Uit de scenarioberekeningen zijn zes verschillende soorten tabellen afgeleid. De tabellen zijn met deze optie te doorzoeken op
gegevens die voor de betreffende gebruiker van be]ang zijn. De
eerste tabel bevat overal de meest geaggregeerde gegevens.
Vanuit deze eerste tabel kan steeds meer in detail worden getreden. Het gaat om de volgende tabellen:
Energie:
Deze tabellen bevatten het energieverbruik bij de verschillende sectoren op verschillend aggregatieniveau uitgesplitst
naar brandstofsoort. Na een aantal keren in detail te zijn
gegaan, zullen de individuele processen worden getoond.
Emissie:
De emissies van SO2, NO,, stof en CO2 worden op verschillend niveau van aggregatie getoond. Uiteindelijk zullen de
emissies van de individuele processen op het scherm zichtbaar worden.
Elekttische vermogens:
Hierbij wordt een opdeling gegeven van zowel openbaar als
particulier vermogen en produktie van elektriciteit ditgesplitst
naar type proces.
Warmte/Kracht:
Het opgestelde vermogen alsmede de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit en stoom c.q. warmte bij de verschilIende s~ctoren wordt hier getoond naast de vraag aan stoom
Raffinaderijen:
De gegevens hebben hier betrekking op zowel de benodigde
energie en grondstoffen als op produkten.
Duurzame Energie:
Voor alle mogelijkheden van duurzame energie worden
vermogen en produktie gegeven alsmede de veronderstelde
besparing op het verbruik van fossiele energie.
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Hoofdmenu

Hiermee kan een selectie gemaakt worden van aan elkaar gerelateerde processen (sector en!of installatie en/of brandstof). Van
de processen is het mogelijk om de karakteristieke technische,
economische en milieugerelateerde gegevens te bekijken.
Instellingen

Hiermee kunnen een aantal instellingen worden veranderd. Dit is
mogelijk naar scenario en naar hardware. Met scenario kunnen
de standaard seenario’s welke worden getoond, worden veranderd. met hardware kan het bee]dschermtype, pr’mterpoort of
uitvoerdrive worden aangepast aan de situatie van de PC.

Help

Algemene informatie over het programma.

E~nde

Het programma wordt beëindigd.
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Achtergrond
Tekst
In dit onderdee! wordt in het kort de totstandkom~g van de Nationale Energie Verkenningen 1990-2015 uitgelegd. In de tekst zijn een aanta! zinsdelen hel w~t. Uit deze zinsdelen kan een keuze worden gemaakt om over het betreffende onderwerp iets meer te zien
te krijgen, t4et behulp van <PgUp> en <PgDn> kan de gehele tekst bekeken worden.
Over het scherm dat volgt na de gemaakte keuze staat meer in de paragraaf Achtergrond
Menu.
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Achtergrond

Programma

Index
Dezelfde onderwerpen die bij Achtergrond Tekst te voorschijn komen, zijn hier ook weer
te kiezen. Dit is echter een snelle manier om over een bepaald onderwerp iets meer te
weten te komen.
Veronderstelling

Onder deze optie staan een aantal punten welke als invoer van
het model voor de verschillende scenario’s worden gebruikt.
Kenmerken: Dit zijn veronderstellingen die gemaakt zijn op
het gebied van de wereldeconomie en de plaats van Nederland in de wereld;
Kentallen: Een aantal kenmerkende getallen over de bij de
NEV gehanteerde scenario’s, zoals BNP, bevolkingsgroei en
dergelijke;
Prijzen: De prijzen van een aantal brandstoffen bij verschillende sectoren in fl/G J;
Produkiie industrie: lndexeijfer over de omvang van de produkiie bij de sectoren van de industrie (1990= 100);
Volume effect overig: Index¢ijfer van een aantal gegevens die
de groei van de overige sectoren weergeeft (1990= I00);
Energie-intensiteit industrie: lndexcijfer over de benodigde
energie per eenheid produkt bij de sectoren van de industrie
(1990=100);
Energie-intensiteit overig: lndexcijfer over de benodigde
energie per eenheid volume bij de overige sectoren
(1990=100);
Vraag industrie: De benodigde energie bij de sectoren van
de industrie in P J;
Vraag overig: De benodigde energie bij de overige sectoran
in PJ.

Resultaten

Een aantal van de resultaten die het model oplevert zijn via
grafieken in een historisch perspectief geplaatst voor de periode
1975-1990.
Verbruikssaldo: De verbruikie energie per sector;
Brandstofinzet: De verbrutkte energie uitgesplitst naar energiedrager;
SO2-emissies: De emissie van SOz uitgesplitst naar een aantal belangrijke sectoren;
NOx-emissies: De emissie van NOX uitgesplitst naar een aantal belangrijke sectoren;
CO2-emissies: De emissie van COz uitgesplitst naar een
aantal belangrijke sectoren.

Hoofdmenu

Terug naar het hoofdmenu.
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Achtergrond
Menu
Als vanuit Achtergrond Tekst of Achtergrond Index een optie gekozen wordt, kan dit
beeld op het scherm komen.
Grafiek

Een grafiek van de bovenstaande tabel. Uit de bel witte opties in
de tabel is de soort grafiek te bepalen.

Terug

Terug naar het vorige menu of de tekst, afhankelijk van de wijze
waarop dit scherm is bereikt.

Hoofdrnenu

Terug naar het hoofdmenu.
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Tabellen
Scenariokeuze

Elke keer als de tak Tabellen wordt aangeroepen, worden de scenario’s getoond die in de
tabellen zullen verschijnen. Deze scenario’s kunnen veranderd worden. Dit is echter geen
definitieve verandedng; dat kan alleen bij Instellingen Scenario’s.
Basisscenario

Het basisscenario is het scenario waarvan in pdncipe alle beschikbare gegevens op het scherm zullen verschijnen. Vanuit
scenario kan dan verder in detail worden getreden.

Vergelijkingsscenario’s

De vergelijkingsscenario’s zijn die scenario’s waarmee het basisscenario vergeleken kan worden. Me0dmaal kunnen er drie worden geselecteerd.

Scenariokeuze

De scenario’s die beschikbaar zijn, staan in het rechterdee] van
het menu. Die scenario’s die nog niet gekozen zijn, zijn bel wit
van kleur en kunnen zodoende nog gekozen worden. Om in het
rechterdeel van het menu te komen kan de <--~ >-toets worden
gebruikt. Met <Enter> of <Esc> wordt daarna weer teruggegaan naar het ]inkerdeel.

<FIO>

Wanneer de cursor in het linkerdeel van het menu staat, zal met
<FIO> de eerste tabel getoond worden.
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Tabellen
Menu
Voor elk van de taballan die in de tak Tabellen op het scherm komen, kan een aantal van
de onderstaande opties worden gekozen. De opties die te kiezen zijn, zijn bel wit van

Detail

Als deze optie gekozen wordt, zal er een menubalk in de tabel
komen. Vanuit deze tabel kan dan een onderdeel worden gekozen dat verder uitgesplitst moet worden. De onderdelen die te
kiezen zijn, zijn bel wit van kieur. Het besturen van de menubalk
in de tabel gaat met <î>, <~,~, <-~~ en <«->. Indien vanuit
de linkerkant van de tabel naar de bovenkant van de tabel moet
worden gegaan, gaat dit met <-~~. Andersom moet <~~
gebruikt worden.

Terug

Terug naar een tabel, die meer geeggregeerd is.

Vergelijk

Bijna alle gegevens in de rijen en kolommen kunnen worden
vergeleken met de desbetreffende rijen of kolommen van de
geselecteerde vergelijkingsscenario’s. Net als bij Detail zal na
keuze van deze optie een menubalk in de tabel verschijnen. Uit
de hel witte onderdelen is dan een keuze te maken. Het bestuten van de menubalk is gelijk aan die van Detail.

Grafiek

Van een aantal tabe]len zijn de gegevens in een grafiek te bekijken. Dit kan in hoofdzaak a]s scenadogegevens onderling worden vergeleken. Het is echter ook bij enkele andere tabe]len
mogelijk.

Overzicht

Het is mogelijk om een overzicht te krijgen van alle tabellen die
bij een bepaalde groep horen. Aangegeven is dan in welke tabel
het programma zich bevindt en via welke route deze tabel bereikt is. De overzichten zijn ook opgenomen in de B~]lage van
deze handleiding.

Scenario

Deze optie geeft aan welk scenario als basis is gekozen en wat
de vergelijktngsscenario’s zijn.

UitVoer

De tabellen zijn op drie manieren uit te voeren: naar de printer,
naar een ASCll-file of naar een file die in een spreadsheet geimporteerd kan worden. De printerpoort en de drive waar de flles
naar toe gaan kan bij Instellingen Hardware worden opgegeven.

Hoofdmenu

Terug naar het Hoofdmenu
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Processen

Programma

Processelectie
Hierin is het mogelijk om van een bepaald proces de invoer voor het model te bekijken.
Deze informatie bestaat uit technische-economische gegevens, beschrijving van het proces en gegevens over de emissie. Het gaat hierbij alleen om invoergegevens voor het
model, dus geen gegevens over het opgesteld vermogen, verbruikte hoeveelheid brandstof, emissies en dergelijke.
In het rechterdeel van het menu staan alle sectoren die onderkend worden. De sectoren die nog te kiezen zijn, zijn hel wit van
kleur. De overige sectoren zijn niet te kiezen, omdat bij Installatietype of Brandstof iets gekozen is wat in combinatie met de
betreffende sector niet mogelijk is. Met <-->> wordt naar het
rechterdeel van het menu gegaan.
lnstallatíetype

Brandstof

lnstallatietype is in 2 onderdelen uitgesplitst. De eerste is een
grove uitsplitsing, terwijl de tweede de specifieke installatie onderkend. De keuze gaat verder precies als bij Sector.
Ook brandstof is in twee onderdelen uitgesplitst. Hier is ook
sprake van eerst een grove uitsplitsing met daarna een mogelijkheid tot een keuze van een enkel brandstoftype. Het maken van
de keuze is gelijk aan die van Sector en lnstallatietype.

<FIO>

Vanuit het [inkerdeel van het menu zal met <Fl0> naar de lijst
met gekozen processen worden overgegaan.

Detail

Als deze optie gekozen wordt, zal er een menubalk in de lijst
met processen komen. Vanuit deze lijst kan dan een proces
worden gekozen waarover meer gegevens getoond moet worden. Een beschrij,Ang van het proces verschijnt onderaan het
scherm.

Terug

Terug naar het menu voor de keuze van de sectoren, installaties
en brandstoffen.

Uitvoer

De lijst met processen zijn op drie manieren uit te voeren: naar
de printer, naar een ASCII-file of naar een file die in een spreadsheet ge-umporteerd kan worden. De printerpoort en de drive
waar de files naar toe gaan kan bij Instellingen Hardware worden opgegeven.

Hoofdmenu

Terug naar het hoofdmenu.
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Processen

Pro9ramm~

Me/’lu
Van elk proces zijn een aantal gegevens bekend w~lke als invoer dienen voor het model
dat de scenarioberekeningen uitvoert. Deze gegevens zijn met deze menu’s te b~kijken.
Terug

Terug naar de processenli~st.

Algemeen

Dit geeft een overzicht van een aantal technische en economische gegevens over het gekozen proces.

Definitie

Met deze opúe wordt een korte toelichting op het proces gegeven.

Emissie

Indien een proces SO2, NOx, CO2 of stof emitteert, zullen hier de
gegevens over deze emissies te zien zijn.

Verrnijding

Soms zijn er aan het proces een aantal voorzieningen getroffen
die de emissie vermtnderen. Indien dit het geval is, zullen hier de
betreffende maatregelen getoond worden.

Uitle~

Uitvoer

Hoofdmenu

Bij Vermijding worden met een code een aantal maatregelen
getoond. Met de optie Uitieg is het mogelijk om een nadere
beschrijving van die code op het scherm te krijgen.
Alle gegevens over het proces zijn op drie manieren te exporteren namelijk naar de printer, naar een ASCII-fi]e of naar een file
die in een spreadsheet geïmporteerd kan worden. De printerpoort en de drive waar de files naar toe gaan kan bij Instellingen
Hardware worden opgegeven.
Terug naar het hoofdmenu.
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Instellingen
Scenariokeuze

Elke keer als de tak Tabel/en wordt aangeroepen, worden de scenario’s getoond d~e in de
tabel!en zullen verschijnen. Deze scenario’s kunnen met deze optie worden veranderd en
opgeslagen.
Basis.scenario

Het basisscenario is het scenario dat ~n principe de enige waarvan alle gegevens op het scherm zullen verschijnen. Vanuät dit
scenario kan dan verder in detail worden getreden.

Vergelijkingss~enario’s

De vergelijkingsscenado’s zijn die scenario’s waarmee het basisscenario vergeleken kan worden. Maxù’naal kunnen er drìe scenario’s voor de vergelijking worden gekozen.

S~enar~okeuze

De scenario’s die beschikbaar zijn, staan in het rechterdeel van
het menu. Die scenario’s die nog niet gekozen zijn, zijn bel wit
van kieur en kunnen zodoende nog gekozen worden. Om in het
rechterdeel van het menu te komen kan de <--,>-toets worden
gebruikt. Met <Enter> of <Esc> wordt daarna weer teruggegaan naar het linkerdeel.

<FlO>

Het definitief maken van de gemaakte veranderingen. De gegevens worden opgeslagen in de file NEV.MEM. Voortaan zal deze
instelling bij het opnieuw opstarten of het verdere gebruik worden gehanteerd.
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Pr~ramma

Instellingen
Hardware

Voor het uitvoeren van de gegevens naar printer of file en het tonen van de grafiek op het
scherm, zijn een aantal variabelen nodig. Deze kunnen hier worden gedefinieerd.

Pánterpoort

Een keuze maken van de printerpoort. Met < --> > wordt naar het
rechterdeel van het menu gegaan, waar dan de keuze gemaakt
kan worden uit LPTI:, LPT2:, LPT3:, COMI: of COM2:.

Sehermtype

Met deze optie kan een keuze van het schermtype worden gemaakt. Dit is vooral belangrijk voor het tonen van de grafiek.
Met VGA en EGA zal alles op het scherm in ideur verschljnen,
terwijl met CGA en Hercules alles in zwart-wit op het scherm
komt. Indien het programma bij het opstarten of na keuze Grafiek geen of vreemde beelden toont, is waarschijnlijk een verkeerd schermtype gekozen. De oplossing voor dit probleem is of
om het juiste schermtype te kiezen of om de file NEV.MEM uit
de directory te verwijderen. Na het opnieuw opstarten zal het
programma dan weer met zijn standaardwaarden terug komen.

Uitvoerdrive

<FIO>

De uttvoer van gegevens naar file zullen in principe in de huidige
directory komen. Met deze optie is het mogelijk om de uitvoer
naar de A: of B: drive te zenden.
Het definitief maken van de gemaakte veranderingen. De gegevens worden opgeslagen in de file NEV.MEM.
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Overzicht

Energie:

Emissie:
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Overzicht

Elektri~¢he vermc~ens:

Warmte/l~racht:

Raffinaderijen:

Duurzame Energie:
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