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1.1 GENERELT 

1.1.1 Introduktion 
 
 
WindPRO er navnet på et Windows 98/ME eller NT/2000/XP PC-programsystem til 
projektering af vindmøller. Programsystemet er modulopbygget, hvilket gør det muligt 
at sammensætte et system med netop de moduler man har brug for. Programsystemet    
er baseret på mere end 15 års erfaring med udvikling af brugervenlige PC-programmer 
til beregning af vindmøllers produktion, støj, økonomi, visuelle virkninger, m.v. 
WindPRO henvender sig til alle, der projekterer, planlægger, godkender eller 
myndighedsbehandler vindmølleprojekter.  

Filosofien bag WindPRO - Objektorienteret Projektering 
Den grundlæggende filosofi bag WindPRO kan sammenfattes under betegnelsen 
"objektorienteret projektering".  Et  vindmølleprojekt består af en række "objekter" hvor 
selve møllerne er de centrale objekter. Programmet skelner mellem nye og 
eksisterende møller som f.eks. gør det muligt at beregne udbyttet af kun nye møller 
inklusiv indflydelsen af de eksisterende. 
 
Andre objekter er: målemaster, lægivere, støjfølsomme områder, transformatorer, etc. 
Nogle af objekter bestemmer vindenergien, andre det miljømæssige aspekt og sluttelig 
andre bestemmer gennemførligheden af projektet. Fælles for alle objekter er, at det er 
nødvendig at kende koordinaterne for hvert enkel objekt, for at kunne udføre 
beregninger. 
 
En anden stærk facilitet i WindPRO er, at programmet automatisk genkender 
koordinaterne fra et kort på skærmen. Du skanner blot kortene eller bruger kort fra CD-
rom eller andre digitale kort. Når kortene er konverteret og kalibreret med kendte 
koordinater,  kan du begynde. Vælg da de relevante objekter fra værktøjsboksen og 
placer dem på kortet ved at klikke på musen. 
 
Slutteligt, vil programmet spørge om ydereligere data for at fuldende inddateringen. 
Mølle objekterne er linket til det enestående vindmølle database, som indeholder 
størstedelen af de tilgængelige vindmøller på markedet. Dette gør det muligt hurtigt at 
sammenligne eget projekt med andre forslag. 
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WindPRO kan fåes i følgende sprog: 
Dansk, Engelsk, Tysk, Spansk, Svensk og Fransk. 
 
Bemærk venligst, at manualer og online hjælp p.t. kun er på UK, DE, FR og DK.  
Beregningsmodulerne 
 

Når alle relevante og nødvendige objekter er oprettet, vælg og aktiver da de 
nødvendige beregningsmoduler. For hvert enkel modul forefindes en detaljeret 
beskrivelse. Nye moduler vil blive udsendt senere. 
 

 

Udskrifterne 
WindPRO genererer udskrifter designet til kunden, men også til baggrundsrapporter 
med detaljeret analyser til evalueringsformål.  

Systemkrav - Windows 95/98/ME eller NT/2000 
Skal man arbejde med digitale kort eller billeder, bliver RAM meget afgørende for 
systemets hurtighed. Anbefalet minimum er 400 MHz processor og 132 MB RAM samt 
min. 400 MB friplads på harddisk før installation. Skanner eller kort på digital form. Hvis 

muligt også GPS og digital kamera. Til 3D-Animator anbefales det på det 
kraftigste at anvende Windows 2000/XP og 3D grafikkort. 
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1.1.2 Licensvilkår 
 
Energi- og Miljødata (EMD) har de ophavsmæssige rettigheder til WindPRO, 
bestående af programkode samt manual.  
 
Brugsretsbetingelse: Brugeren, som har betalt eller på anden måde opnået brugsret 

til programmet, må gerne tage en sikkerhedskopi af programmet. 
Copyright: Brugeren under ingen omstændigheder herudover må kopiere, videregive, 

sælge eller på anden måde overdrage programmet eller dokumentationen til 
tredjemand. 
Licens: Programmet må kun anvendes på en maskine ad gangen, med mindre en 

flerbrugerlicens er anskaffet. Antal brugere, der parallelt må anvende programmet 
fremgår da af licensvilkårene der bl.a. kan læses under "Om", der kaldes under Hjælp 
fra programmets hovedmenu (se nedenfor). 
Flerbrugerlicenser: Kan kun anvendes af ansatte indenfor samme firma. Ved en 

flerbrugerlicens vil det firmanavn og den adresse, der optræder på udskrifter, være det 
samme for alle indenfor flerbrugerlicensen. 
Brugsretten: til programmet bortfalder, hvis ikke brugeren overholder Energi- og 

Miljødata's til enhver tid gældende betalingsbetingelser. 
Sikkerhed: Programmet leveres uden garanti for rigtigheden af beregningerne. Energi- 

og Miljødata fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, der måtte 
være forårsaget af anvendelse af programmet, uanset om sådanne skader skyldes fejl 
eller mangler ved programmet. 

SERVICE OG OPDATERING 
 
EMD's koncept omkring programfomidling er baseret på at alle programbrugere er 
medlemmer ved EMD og har en service- og opdateringsaftale.  
 
Dette koncept betyder blandt andet: 
Brugeren har altid mulighed for telefonisk at modtage råd og vejledning om anvendelse 
af programmet uden Brugeren har altid den nyeste version af programmet, og alle 
brugere arbejder med den samme version. Dette kan have stor    betydning, da 
brugerne ofte konkurrerer med hinanden om konkrete projekter. Det ville være 
utroværdigt, hvis forskellige brugere fremkom med forskelligartet dokumentation 
begrundet i forskellige mere eller mindre forældede programversioner 
Brugeren sikres minimale omkostninger, idet der gennem det anvendte koncept 
påløber minimale omkostninger til markedsføring og administration i forbindelse med 
programopdateringer. 
Brugeren betaler for en serviceaftale årligt pt. 20% af den til enhver tid gældende 
listepris for de programmoduler, brugeren har. Der betales dog ikke ekstra for flere 
sprogmoduler i serviceaftalen. En betaling på 20% svarer til, at der betales for et nyt 
program hvert 5. år. Det er vor erfaring at brugerne over en 5 årig periode mindst får 
hvad der svarer til et nyt program.  
 
Programopdateringer vil kunne forekomme med varierende intervallængde, men sker 
typisk en gang årligt. EMD giver adgang til programopdateringer via Internettet - her vil 
mindre forbedringer og dataopdateringer være at finde. Man kan downloade 
forbedringer og opdateringer til WindPRO fra vores hjemmeside: www.emd.dk 
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Har en bruger ikke indgået en 
service- og opdateringsaftale eller 
opsagt denne, vil enhver 
programopdatering blive betragtet  
som et nykøb til fuld pris. 
 
Med mere end 15 års erfaring i 
vindmølleprojekterings-beregninger 
er der virkelig tale om et "ekspert-
system", som ikke blot letter dine 
arbejdsgange men som også 
løbende uddanner dig til at udvikle 
bedre projekter.  
 
Vi håber at disse facts omkring vores licens og servicevilkår er tilfredsstillende. For 
yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte EMD.  
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1.2 BASIS 

1.2.1 BASIS, Kort, Møllekatalog, Projektering, 
Objekter, etc. 
 
Basismodulet i WindPRO indeholder 4 grundelementer: 

 Projektstyring / Globen (Projekt Explorer) 

 Vindmøllekatalog 

 Korthåndteringssystemer 

 Projektering / inddatering 
 
Projektstyring er et værktøj til effektiv 
administration af dine projekter. 
Projekterne vises enten i listeform eller 
på kortet, hvor der er mulighed for at 
anvende forskellige filter kriterier for at 
opnå hurtig adgang. 
Projektstyringssystemet er perfekt til at 
linke skannede kort eller kort på cd-rom 
til WindPRO. Dette med det formål at 
kunne benytte dem til 
projekteringsarbejde og indtastning af 
data som er gjort direkte på de digitale 
baggrundskort. Slutteligt, indeholder 
vindmølllekataloget de nødvendige data 
til projektering af vindmøller. 
 
Ved hjælp af BASIS modulet kan brugeren udskrive en rapport, som giver et godt 
overblik over alle objekter i projektet og et kort over deres geografiske placering. For at 
foretage beregninger, er det nødvendigt at anvende en eller flere tilgængelige 
beregningsmoduler. 

Vindmøllekataloget 
Vindmøllekataloget kan anvendes af alle der ønsker en markedsoversigt, hvori alle 
tekniske data og prisdata indgår for de fleste møller på markedet, med forskellige 
sammenlignings- og præsentationsmuligheder. Kataloget kan også anvendes af 
brugere med historisk interesse, idet også de fleste ældre, ikke længere 
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markedsaktuelle vindmøller indgår. Med andre ord et unikt opslagsværk for alle med 
interesse for vindmøller.  
I vindmøllekataloget er der samlet mere end 500 forskellige mølletyper/varianter, som 
er indsamlet af EMD fra utallige    kilder gennem mange år. Datagrundlaget opdateres 
løbende. Brugeren kan selv indtaste møller. 
 
Følgende oplysninger findes i vindmøllekataloget: 
Generelle data som entydigt beskriver mølletypen, dvs: Fabrikat, Type, KW (stor/lille), 

rotordiameter og tårntype. Desuden navhøjde(r), rpm., et foto mv. 
Effektkurve, herunder oplysninger om datagrundlagets herkomst samt om møllens 

effektreguleringssystem 
Støjdata, herunder oplysninger om hvem der lavede målingen. 
Visualiseringsdata, geometri og farver for møllens ydre. 

Korthåndteringssystemet  
Korthåndteringssystemet kan anvendes til at arbejde med kort på PC-skærmen. Man 
kan anvende KMS-CDROM for Danmark (.it format) direkte. Dvs. man tilknytter blot 
stien til CD-ROM placeringen og WindPRO læser direkte fra denne. Der arbejdes 
løbende med at kunne tilknytte andre CDROM kortværker samt kort der kan hentes via 
internet eller fra GIS systemer. Det vil dog altid være muligt at tilknytte kort via 
indskanning og koordinattilskrivning. Et skannet (eller ad anden vej etableret) bitmap 
kort (raster format) kan læses fra korthåndteringssystemet og man kan inddatere 3 
punkter med kendte koordinater. Herefter kan alle projektoplysninger blot klikkes ind på 
kort og koordinater haves automatisk. Der understøttes en lang række 
koordinatsystemer, f.eks. geografisk(længde/breddegrad), UTM (både ED50 og 
WGS84), det    Britiske AIRY, Hollandske RD, Belgiske Lambert, Tyske Gauss Krüger 
(flere varianter), det svenske Rikets net, Irish Grid, Finske KKJ, Luxembourg Gauss, 
Baltiske net, Italienske Gauss-Boaga, Franske NTF Lambert og éntendu, New 
Zealandske net samt det danske System 34 (Jylland). Endelig kan et eget defineret 
lokalt koordinatsystem anvendes og det er muligt direkte at tilknytte kort i ESRI world 
file format. Man kan også blot anvende et "blankt kort", dvs man projekterer geografisk, 
blot på en hvid baggrund. 
 
Flere kort kan blive samlet til et i kort redigerings modulet. På den måde er man ikke 
begrænset af sin scanners størrelse. Koordinatsatte kort gemmes i et lokalt .bmi 
format. 

Projektering/inddatering 
Projektering/inddatering giver mulighed for at oprette mølleprojekter, ved  grafisk at 
oprette vindmøller på et skannet kort. Park layoutet kan designes med møller i lige 
rækker med ens afstande og via afstandscirkler holde givne afstande til f.eks. veje og 
skel.  
 
Andre relevante oplysninger kan indtastes via objekter, som giver en høj visuel kontrol. 
Se venligst QuickGuiden for yderligere oplysninger.  
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1.3 ENERGI 

1.3.1 ATLAS, Energi 

Funktion 
Beregner energiproduktion for en enkelt vindmølle på basis af terrænbeskrivelse 
(ruhed, bakke, læ), vindstatistik samt effektkurve. 

Beregningsmodel 
Beregningsmodellen er i hovedtræk udviklet af RISØ, men visse modifikationer er 
udført af EMD. Beregningsmodel vedr. bakke og lægivere er, i modsætning til den mere 
avancerede model i WAsP (RISØ), baseret på relativt simple terrænforhold. Herudover 
følger beregningsmodellen den i European Wind Atlas beskrevne model. 
 

 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO- modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
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Vindmølle (placering og type): 

Effektkurven vil normalt være at finde i vindmøllekataloget, se beskrivelse heraf i  
WindPRO BASIS. 
Der kan regnes på flere forskellige mølletyper og navhøjder i samme beregning. 
        
Terræn data objekt (vindstatistik og terrænbeskrivelse): 

Vindstatistik (en eller flere), der beskriver de generelle vindforhold i regionen.  
Programmet indeholder mange vindstatistikker for en række lande og lokaliteter. De 
statistikker som ikke er inkluderet, kan købes i en række andre lande. 
 
Terrænbeskrivelsen består af: 
Ruhedsklassificering i ca. 20 km radius, i 8-12 sektorer afhængig af den anvendte 
vindstatistik. Ruhedsklasser og -skift kan inddateres grafisk på baggrundskortet. 
Bakkeforhold, længde/højde i hver retningssektor. 
Lokale lægivere, indenfor ca. 1 km indtastes lægivere, der er mindst 1/4-del navhøjde. 
Afstand til lægiver, bredde i alt, bredde i sektor, højde og porøsitet skal angives - kan 
inddateres grafisk! 

Beskrivelse 
ATLAS, energiproduktionsberegningsmodulet til WindPRO er den "simple" udgave, der 
benyttes i relativt simpelt terræn. I komplekst terræn anvendes WAsP via WindPRO-
modulet WAsP Interface. Simpelt terræn betyder, at man befinder sig i et område med 
"beskedne" bakker med højdeforskelle på under ca. 50 m, samt at der kun er enkelte 
store lægivere i hver sektor (kun een lægiver kan indtastes i hver vindretningssektor).  
ATLAS forudsætter at man har en vindstatistik, dvs. en beskrivelse af de generelle 
vindforhold i regionen i struktureret form - evt. genereret med STATGEN (via WAsP). 
For Danmark og de fleste EU-lande findes der vindstatistikker i programmets bibliotek 
(kræver licens til det Europæiske vindatlas). 
 
Ruhedsklassificeringen er det væsentligste input i ATLAS-beregningen, som kan 
indtastes enten i tabel eller beskrives grafisk på baggrundskortet. 

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver følgende udskriftmuligheder: 
Hovedudskrift, med de vigtigste forudsætninger terrænbeskrivelse, vindstatistik og 

mølletype. Desuden  kortudsnit med vindmølleplaceringerne. For hver 
mølletype/navhøjde udskrives beregnet energiproduktion. 
Produktionsanalyse - betydning af bakke og lægivere, retningsfordelt 

energiproduktion, driftstid, mv. 
Effektkurveanalyse - anvendt effektkurve og Ce-kurve grafisk og som tabel 
Terræn analyse - grafisk fremstilling af terrænklassificeringen 
Vinddata analyse - de beregnede vindforhold opdelt efter vindretning, Weibull-data,  

middelvindhastigheder, m.v. 
Kort - et helsides kort efter valgfri kortskala samt udskriftskala, hvorpå de ønskede 

objekter vises. 
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1.3.2 METEO, Energi 

Funktion 
Beregner energiproduktion for en vindmølle baseret på målte vinddata, hvor møllen 
skal opstilles. 
Import, analyse og præsentation af målte vinddata. 

Beregningsmodel 
Med METEO kan man beregne energiproduktionen for en vindmølle på 2 forskellige 
måder: 
Weibull: Målte data som tilpasset til Weibull sammenregnes med møllens effektkurve. 
Measure: De målte vinddata sammenregnes direkte med effektkurven. 

 

 
 
I begge tilfælde er det muligt at ekstrapolere de målte data fra målehøjde til navhøjde. 
Denne metode er baseret på et simpelt exponentielt vindprofil, hvor 
vindgradienteksponenten kan indtastes sektorvis eller beregnes automatisk fra 
vindmålinger i andre målehøjder. 

Nødvendige Inddata 
Samlet vindhastighedsfordeling eller retning kan beregnes udfra: 
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Rå logger data: med avanceret filterimport af vindhastighed, vindretning, standard 

afvigelse eller turbulensintensitet, dato og tid. Se figur herover. 
Tidsserier: vindhastighed, vindretning, turbulensintensitet, dato og tid. 
Histogram tabel: vindhastighed, vindretning og turbulensintensitet for hver 

retningssektor. 
Weibull data: for hver retningssektor. 

 
Fra det laveste dataniveau – rå logger data – og videre op til det højeste – Weibull-data 
generes der automatisk til det ovenstående niveau. Flere målehøjder kan behandles i 
det samme Meteo objekt. Dertil kommer der flere grafiske analyseredskaber. 

Beskrivelse 
METEO modulet er et avanceret import og analyse modul til målte vinddata, men også 
en måde at beregne energiproduktion for en mølle baseret på målte vinddata. 
Det er muligt at læse vinddata i næsten hvilken som helst format, arrangere dem i 
tidsserier, tab filer og udregne Weibull parametrene. 
Det er muligt visuelt at kontrollere tidsserierne, gunshot diagrammer retningsfordelinger 
og meget mere. 
Tidsserier kan holdes op mod hinanden i alle diagrammer og figurer og udvalgte data 
kan blokkes ud gennem filtre og visuelt i de grafiske tidsserier, hvilket gør det nemt og 
hurtigt at finde og fjerne fejl i målingerne.   

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver bl.a. en række analyse muligheder. Følgende udskrifter er 
normalt mulige: 
 
Fra Meteo objektet: 

• Vindhastighed og –retning præsenteret som: ”radar” graf, gennemsnitlig 
fordeling over døgnet, månedlig fordeling og de rå tidsserier 

• Weibull tilpasningen sammenlignet med målte data som histogram og 
retningsfrekvens 

• Weibull kurver for hver retning og samlet. 
 
Fra Meteo beregningsrapporten: 

Hovedresultat, kontrolmøller, energiproduktionsanalyse, effektkurveanalyse, 
vinddataanalyse, kort. 
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1.3.3 WAsP Interface (+STATGEN), Energi 

Funktion 
Beregner energiproduktion fra en vindmølle/vindmøllepark i komplekst  og normalt 
terræn. Beregner desuden generelle vindstatistikker for et område via STATGEN 
(modul METEO kræves da). 
 
Modulet bruger WAsP fra RISØ som ”regnemaskine” for at beregne 
vindhastighedsfordeling baseret på vindstatistikker og terrænbeskrivelse. Dette 
betyder, at WAsP ver. 4, 5 eller 7 skal være tilgængelig. 

Beregningsmodel 
Energiproduktionsberegningen er en simpel integrering af vindhyppighedsfordeling og 
effektkurve. Vindfordelingen beregnes ved hjælp af vindatlas metoden, som her 
beregnes via WAsP. Se venligst WAsP manualen eller Det Europæiske vindatlas. 

Nødvendige inddata 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO modulet BASIS, se 
beskrivelsen af WindPRO modulet BASIS. 
 
Vindmølle (effektkurve): 

En eller flere vindmøller inddateres. Vindmøllen findes normalt i vindmøllekataloget, der 
rummer mere end 500 forskellige mølletyper. 
 
Vinddata: 

Hvis WasP Interface skal bruges til energiberegning kan en eller flere vindstatistikker 
tilknyttes. Programmet kan midle mellem flere vindstatistikker ved – valgfrit – at bruge 
den reciprokke afstand som vægtningsfaktor eller manuelt at indtaste vægtnings-
faktoren.  
 
Hvis WAsP Interface skal bruges til at 
generere en vindstatistik med STATGEN 
skal måledata arrangeret i et METEO 
object anvendes. 
 
Terrænbeskrivelse, bestående af: 

Ruhedsklassificering i ca. 20 km. radius, i 
8-12 sektorer, afhængig af den anvendte 
vindstatistik. Ruhedsklassificeringen kan 
importeres som en rose fra digitale 
ruhedskort (via WAsP) eller man kan 
tilknytte digitale ruhedskort direkte. 
 
Bakkeforhold, i form af digitale højde-
kurvekort (orografi) i ca. 5 km. radius 
omkring siten. 
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Lokale lægivere: 

Lokale lægivere markeres som rektangler på kortet med musen og tilknyttes højde og 
posøsitet. 

Beskrivelse 
I modsætning til ATLAS modulet, som er begrænse til simpel terræn, tillader modulet 
WAsP Interface brugen af digitale højdekurver og valgfri definition af lægivere. Modulet 
bruger WAsP som ”regnemaskine” og kan derfor anvende alle faciliteterne fra WAsP. 
Dertil kommer, at man kan anvende de unikke værktøjer i WindPRO såsom grafiske 
brugerflader, rapportudskrivningsfaciliteter og et omfattende vindmøllekatalog. 
 
Bemærk at WAsP Interface både er en selvstændig beregningsmulighed i WindPRO 
OG et generelt interface til brug af WAsP i de forskellige WindPRO moduler. For 
eksempel kan man kun bruge WAsP i en PARK beregning hvis man har WAsP 
Interface.  

Beregningsrapport (for WAsP Interface beregningen) 
Beregningsrapporten giver følgende udskriftsmuligheder: 
Hovedresultat: Beregningsforudsætninger, vindstatistik og terrænbeskrivelse brugt og 

vindmølletype er beskrevet. Desuden er vist et kortudsnint der viser møllerne position. 
For hver vindmølletype og navhøjde anvendt er beregnet den årlige energiproduktion 
Produktionsanalyse: En detaljeret beskrivelse af inflydelsen fra bakker og lægivere; 

retningsfordeling, driftstid m.v. 
Effektkurveanalyse: Anvendt effektkurve og Ce-kurve grafisk og som tabel 
Terræn analyse: Grafisk fremstilling af terrænklassificeringen hvis ruhedsrose er 

anvendt. Ellers angives de anvendte .map filer 
Vinddata analyse: De beregnede vindforhold opdelt efter vindretning, Weibull-data,  

middelvindhastigheder, m.v. 
Vindprofil: beregnet vindhastighed og energiproduktion for et antal højder med og 

uden indflydelse fra lokale lægivere og orografi. 
Kort: Et helsides kort efter valgfri kortskala samt udskriftskala, hvorpå de ønskede 

objekter vises. 
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1.3.4 RESOURCE, Energi 

Funktion 
Beregner og præsenterer et vindressourcekort  på baggrund af: 

 Een eller flere vindstatistikker for området 

 Digitale ruheds- og højdekurvekort 

 Valgfrit: lokale lægivere 
 
Et vindressourcekort kan også udskrives på baggrund af en tidligere beregnet .RSF fil 
fra en WAsP beregning. 
 

 

Beregningsmodel 
Beregningsmodellen er RISØ's  WAsP (som skal tilgængelig for WindPRO). Beregnes 
der uden lokale lægivere er det en fordel at bruge WAsP 5 da denne har en særlig 
hurtig ressource-beregningsfacilitet. Beregnes der med lokale lægivere kaldes en 
normal WAsP-beregning (WAsP 7 eller WAsP 5) for hvert punkt.  

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via  WindPRO modulet BASIS, se 
beskrivelsen af WindPRO modulet BASIS. 
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Vinddata: 

En eller flere vindstatistikker. Programmet kan midle mellem flere vindstatistikker, evt. 
med den reciprokke afstand som vægtfaktor. 
 
Terrændata: 

Terrændata er beskrevet som følgende: 
Et ruhedskort som dækker ca. 20 km radius omkring beregningsområdet. 
Et højdekort som dækker ca. 5 km radius omkring beregningsområdet (afhængigt af 
områdets kompleksitet).  
 
Lokale lægivere (valgfrit): 

Lokale lægivere markeres som rektangler på kortet med musen og tilknyttes højde og 
posøsitet. 
 
Højder, der ønskes beregnet: 

Der kan i samme beregning beregnes for flere forskellige højder over terræn 
(navhøjder). 

Beskrivelse 
RESOURCE gennemløber et grafisk valgt beregningsområde med den ønskede 
beregningsopløsning kalder WAsP og udskriver beregningsresultatet til en .rsf fil. En 
.rsf fil indeholder Weibull A og K  parametre for hver vindretning og højde. 
 
Beregning af selv meget store områder med adskillige digitaliserede ruheds- og 
højdefiler som input data sker automatisk. Programmet er testet med over 100 ruheds- 
og højdekort med til sammen mere end 200 MB data i én beregning. 
 
Forskellige præsentationsparametre kan vælges når beregningen er færdig. 

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten indeholder 2 typer udskrifter: 
Hovedresultat: indeholder oplysninger om input data og en tabel som viser størrelsen 

på områder med de forskellige energiklasser indenfor beregningsområdet. Dette er ofte 
en meget nyttig tabel til planlægningsformål. 
Vindressourcekort: som selvfølgelig er den vigtigste udskrift. Herudover er der 

naturligvis "frit valg" hvad angår farver mv., men der er også mulighed for at vælge 
standardopsætninger, så kortet kan præsenteres hurtigt og ensartet fra gang til gang. 
 
Da beregningsresultaterne gemmes i WAsP .rsf filformat, kan man også anvende andre 
applikationer til præsentation af beregningsresultatet, f.eks. SURFER eller ArcView. 
Men også i WindPRO er det muligt at vise ressourcekortet oven på baggrundskortet i 
Kort og Objekter i et resultatlag. På denne måde kan man bruge ressourcekortet som 
underlag til at planlægge sin vindmøllepark. 
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1.3.5 PARK, Energi 

Funktion 
Beregning af energiproduktion for en vindmøllepark også indeholdende 
parkskyggevirkning. PARK beregning er baseret på følgende moduler: 
 

 ATLAS 

 WAsP Interface 

 METEO 

 RESOURCE 
 
 

 

Beregningsmodel 
Beregning af vindhyppighedsfordelingen for hver mølleplacering baseret på en af de 
ovennævnte moduler. Vindhyppighedsfordelingen bliver korrigeret af PARK modellen, 
udviklet af N.O. Jensen, RISØ, hvilket kræver oplysninger om Ct kurven for møllen og 
en spredningskonstant (wake decay constant), som begge kan korrigeres i 
beregningsopsætningen. Slutteligt bliver den korrigerede vindhyppighedsfordeling 
integreret med møllernes effektkurve til en energiproduktionsberegning. 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
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Vindmølle (placering og type): 

Effektkurven og Ct kurven vil normalt være at finde i vindmøllekataloget – i modsat fald 
kan de tilføjes. PARK modulet indeholder mange avancerede features til design af 
layout for en vindmøllepark, hvoraf kan nævnes: oprettelse af rækker med ens afstand, 
kloning af disse til hurtigt at oprette parallelle rækker, brug af afstandscirkler omkring 
hver vindmølle. Parklayout koordinater kan også importeres fra ASCII filer eller 
regneark ved at bruge ”klip/kopier” funktionen. 
 
Vinddata: 

Vinddata kan komme fra en af de 4 tidligere nævnte moduler. Flere vinddatasæt kan 
bruges i en PARK-beregning såsom målinger fra forskellige placeringer i 
vindmølleparken. PARK beregningen tager automatisk det nærmeste vinddatasæt. 
Specielt hvis man anvender WAsP Interface modulet, kan beregninger laves for hver 
enkelt mølleplacering med kun et terræn data objekt, der så er linket til digitale 
højdekurver og ruhedslinier. Lokale lægivere behandles individuelt i forhold til hver 
mølleplacering. 

Beskrivelse 
PARK modulet er sandsynligvis det mest fleksible værktøj til beregning af 
energiproduktion. Der er næsten ingen grænser for hvilke input data der kan behandles 
og anvendes i dette beregningsmodul. Møller kan indtastes som både eksisterende og 
nye møller og kan behandles individuelt i udskriften eller samlet. Nye møllers 
påvirkning af eksisterende kan beregnes hvis dette er ønsket. Der er heller ingen 
begrænsninger i at bruge forskellige mølletyper og navhøjder i den samme beregning. 
Med WindPRO lagstrukturen kan forskellige layouts hurtigt og nemt sammenlignes. 
 
Spredningskonstanten (wake decay constant) kan indstilles forskelligt i hver enkelt 
vindretning. Normalt anbefales en værdi på 0.04 for off-shore vind og 0.1 for vind fra 
bakkede, ru overflader. Norm værdien er 0.075 som betyder, at for hver 1 m bagved 
rotoren, spredes keglen med reduceret vindhastighed ud med 0.075 m. Jo mere den 
spredes, jo mindre er vindhastighedsreduktionen. 

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver en række usdkriftsmuligheder. Følgende udskrifter er 
normalt mulige: 
Hovedresultat: kontrolmøller, produktionsanalyse, effektkurveanalyse, terrænanalyse, 

vinddataanalyse, kort. 
Produktionsanalyse: En detaljeret beskrivelse af inflydelsen fra bakker og lægivere; 

retningsfordeling, driftstid m.v. 
Effektkurveanalyse: Anvendt effektkurve og Ce-kurve grafisk og som tabel 
Terræn analyse: Grafisk fremstilling af terrænklassificeringen hvis ruhedsrose er 

anvendt. Ellers angives de anvendte .map filer 
Vinddata analyse: De beregnede vindforhold opdelt efter vindretning, Weibull-data,  

middelvindhastigheder, m.v. 
Kort: Et helsides kort efter valgfri kortskala samt udskriftskala, hvorpå de ønskede 

objekter vises 
Data til fil: her kan alle møller med koordinater og beregningsresultater udskrives til 

kommasepareret fil for videre behandling. 
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1.4 MILJØ 

1.4.1 DECIBEL, Miljø 

Funktion 
Beregner og dokumenterer støjgenerne fra en vindmølle/vindmøllepark. 

Beregningsmodel 
Modulet kan p.t. udføre beregninger baseret på 8 modeller: 

1. Danmark: Miljøstyrelsens retningslinier 
2. International standard (Tyskland): ISO 9613-2 
3. Holland: Retningslinier af 1999 
4. Sverige: Ljud från landbaserade vindkraftverk, Naturvårdsverket, 2002. 
5. Sverige: Ljud från havsbaserade vindkraftverk, Naturvårdsverket, 2002. 
6. Gamle tyske retningslinier: VDI 2714  
7. Gamle hollandske retningslinier: IL-HR-13-01 
8. Gamle svenske retningslinier 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO- modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
 
Vindmøller (placering og type): 

En eller flere vindmøller inddateres. Vindmøllen findes normalt i vindmøllekataloget, der 
rummer mere end 500 forskellige mølletyper. Hvis typen ikke i forvejen har 
kildestøjoplysninger, LWA,ref., i vindmøllekataloget kan man ved igangsætningen af 
beregningen indtaste værdien. 
      
Støjfølsomme områder (SFO): 

Støjfølsomme områder - et eller flere områder eller punkters positioner indtastes, evt. 
grafisk direkte på kortet. For hvert område/punkt kan angives minimum afstandskrav fra 
det støjfølsomme område til den nærmeste mølle, samt maksimal støjbelastning i 
dB(A). 
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Beskrivelse  
DECIBEL, støjberegningsmodulet til WindPRO, gør støjberegning til en meget 
overkommelig opgave. Såvel eksisterende som nye møllers støjbidrag kan indregnes. 
Man kan definere såvel punktformige støjfølsomme områder, som arealer der beskrives 
som polygoner. Disse tegnes direkte med musen på baggrundskortet. Programmet 
beregner støjniveauet langs hele linien i en polygon og finder det mest udsatte sted 
langs linien. For dette punkt udskrives der koordinater samt beregnet støjniveau i 
beregningsrapporten. Forskelle i højdemæssig beliggenhed for møller og naboer tages 
der højde for, idet såvel den enkelte mølle som det enkelte støjfølsomme område har 
tilknyttet et Z-koordinat (højdekoordinat) - programmet kan i øvrigt selv aflæse denne 
koordinat, hvis man har knyttet digitale højdekurvekort til projektet. Man kan til hvert 
punkt/polygon inddatere, hvor meget støj der accepteres. Man kan altså samtidig 
udføre beregninger i forhold til nærmeste nabo, som har 45 dB som støjgrænse, og 
boligområdet, der ligger lidt længere væk med 40 dB støjgrænse. 
 
Det er også muligt at tilknytte en DECIBEL beregning til et vindmøllelayout, så støj 
isolinierne vises på det kort, der arbejdes på og automatisk opdateres simultant med, at 
layoutet opdateres. På denne måde er det muligt at optimere sit layout med hensyn til 
støjudbredelse   

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver tre udskriftmuligheder: 
Hovedudskrift: de vigtigste forudsætninger, herunder kortudsnit med indplaceringen af 

vindmøller og støjfølsomme områder. For hvert støjfølsomt område udskrives det 
hårdest belastede punkt med koordinater og beregnede værdier. Endelig udskrives en 
afstandstabel, hvor alle møller og støjfølsomme områder er sat op i en matrix. 
Detaljeret resultat: for hvert støjfølsom område og for hvert støjfølsomt punkt med 

angivelse af alle støjparametre (kun ved beregning med ISO-standard). 
Kort: på bagsiden ses et eksempel på et kortudskrift fra en beregning med modulet 

DECIBEL. 
Data til fil: her kan iso-støjlinier udskrives i shape filformatet, der er læsbart fra 

ARCView 
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1.4.2 SHADOW, Miljø 

Funktion 
Beregner og dokumenterer skyggekast i form af, hvor megen tid på årsbasis en given 
nabo eller et område udsættes for skyggekast fra en eller flere vindmøllerotorer, der er 
placeret mellem solen og naboen/området. SHADOW kan beregne Worst Case 
situationen, der forudsætter at solen altid skinner i dagtimerne, møllen altid kører og 
rotoren altid er vinkelret på retningen mellem sol og nabo, og Reel værdien, hvor der 
regnes med sandsynligheder for solskin samt driftstimer efter vindretning. 

Beregningsmodel 
Beregningen foretages enten med et sæt af skyggemodtagere (f.eks. vinduer) eller for 
et brugerdefineret område. En komplet simulering af solens opførsel gennem et helt år 
beregnes i form af brugerdefinerede tidsintervaller. Der kan frit vælges størrelse, 
orientering og ”net” størrelse for et givet område. Resultatet er præsenteret i form af 
kalendere, samlet antal timer med skyggekast eller for selve beregningsområdet som 
iso skyggelinier. Hvis digitale højdelinier forefindes, vil der blive taget højde for  
terrænet. 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO- modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
 
Vindmølle (placering og type): 

En eller flere vindmøller inddateres. Vindmøllen findes normalt i vindmøllekataloget, der 
rummer mere end 500 forskellige mølletyper. Mølletypens højde og rotordiameter 
indgår i beregningen. 
 
Skyggekastmodtagere: 

Skyggekastmodtagere placeres på de punkter for hvilke en beregning af maksimal 
mulig tid med skyggekast ønskes udført. Der kan i den samme beregning regnes for et 
vilkårligt antal skyggekastmodtagere. 

Beskrivelse 
SHADOW, skyggekastmodulet til WindPRO, gør det muligt at beregne hvor mange 
timer på årsbasis et givet "vindue" (som f.eks. også kan være en terrasse) udsættes for 
den generende effekt som opstår, når en vindmøllerotor "gennemskærer" solens stråler 
og dermed kaster skygger. Der regnes ”worst case" baseret på de værst tænkelige 
vejrforhold eller "reel værdi" baseret på indtastet solstatistik og driftstimer pr. 
vindretningssektor. Sidstnævnte kan også beregnes automatisk  hvis 
energiberegningsdata forefindes. Der er p.t. ingen regler for hvor mange 
skyggekasttimer der er tilladt, dog er der flere eksempler på at en dokumentation heraf 
forlanges.  En beregning kan ofte være med til at give en konstruktiv debat med naboer 
før projektet etableres. Selv mindre ændringer i møllernes placering kan netop gøre at 
man flytter genetidspunkterne til acceptable frem for ikke-acceptable tidspunkter. 
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Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver tre udskriftmuligheder: 
 
Hovedudskrift, med de vigtigste forudsætninger, herunder kortudsnit med 

indplaceringen af vindmøller og skyggekastmodtagerpunkter. For hvert 
skyggekastmodtager udskrives det antal timer på årsbasis hvor skyggekast kan 
forekomme, i hvor mange dage, og gennemsnitlig varighed pr. dag med mulighed for 
skyggegener. 
 
Kalender, der viser på præcist hvilke dage, i hvilke tidsrum, i hvor lang tid, samt fra 

hvilke møller, skyggekast kan forekomme. Som månedssum beregnes sandsynlige 
reduktioner som følge af solsandsynlighed, samt drifttimer efter vindretning.                                                            
 
Kort. Et kort med ISO-linier for maksimal skyggekast kan udskrives for områder med 

vindmøller. Man kan da allerede på forhånd afdække omfanget af de mulige 
skyggekastgener også i områder hvor eksempelvis fremtidig bebyggelse planlægges. 
Brugeren kan selv definere ISO liniernes værdier, farver og stregtykkelse. Man kan 
medtage digitalt højdekort, så man får virkningen af højdekoterne med på skyggekortet. 
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1.4.3 ZVI, Miljø 

Funktion 
Beregner og dokumenterer vindmøllers synlighed i landskabet, dvs. hvorfra, man kan 
se en eller flere vindmøller. Bl.a. opgøres inden for et givet areal den procentuelle 
fordeling af arealer, hvorfra man kan se et givet antal møller. 

Beregningsmodel 
Beregningen foretages ud fra en digital højdemodel, som dannes ud fra digitaliserede 
højdelinier. Desuden indgår lægivere samt flader (f.eks. skovområder). Populært sagt 
sendes fra hvert beregningspunkt en stråle mod hver mølletop, og det kontrolleres om 
strålen undervejs rammer en bakke, en flade (som har en defineret højde) eller en 
lægiver "klods". Det tælles da op hvor mange mange af strålerne mod de enkelte 
mølletoppe, der når frem til møllen. Beregningsmodellen tager højde for jordens 
krumning. 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO- modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
 
Vindmølle (placering og type): 

En eller flere vindmøller inddateres. Vindmøllen findes normalt i vindmøllekataloget, der 
rummer mere end 500 forskellige mølletyper. Mølletypens højde og rotordiameter 
indgår i beregningen. 
 
Linieobjekt (højdekurver): 

Højdekurver kan digitaliseres direkte på skærmen, eller en fil med højdelinier kan 
importeres. Forskellige formater understøttes, bl.a. WasP .MAP filer og .dxf filer. 
 
Fladeobjekt (arealer, der har en højde): 

Flader kan digitaliseres direkte på skærmen, eller en fil med områder kan importeres. 
Forskellige formater understøttes, bl.a. .dxf og .shp filer. Hver fladetype kan tildeles en 
højde, fx. lav og høj skov, byområder osv.  Man kan selv definere et vilkårligt antal 
fladetyper og give disse individuelle højder. 
 
Lægiverobjekter (3D - bokse): 

Lægivere som også anvendes i WAsP beregninger, er bokse, der oprettes på kort. Man 
"trækker" en firkant over f.eks. en bygning med musen, og giver efterfølgende en højde 
og en porøsitet. Hvis porøsiteten er under 0,4, anvendes lægiveren som en "massiv 
boks" i ZVI beregningen. Disse former for lægivere er valgfrie og præcisionen er 
naturligvis begrænset af deres kasseform. 

Beskrivelse 
ZVI gør det muligt for planlæggere at analysere fjernvirkning af møller, samt at vurdere 
hvorledes flere møllegrupper i et givet område påvirker synsindtrykket fra forskellige 
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steder i landskabet. Man kan bl.a. selv vælge, om man vil regne på mølle navhøjde 
eller vingespidshøjde, når synligheden skal beregnes. Og man kan selvsagt selv vælge 
områdestørrelse og hvor finmasket, man vil beregne. Området vælges grafisk ved at 
markere et rektangel på kortet. 

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver to udskriftmuligheder: 
 
Opsummering, med de vigtigste forudsætninger, herunder kortudsnit og de møller, der 

indgår i beregningen. Det vises i et lagkage diagram, hvordan arealer med forskelligt 
antal synlige møller er fordelt. Samme data præsenteres i tabel. 
  
Kort. Et kort med en raster præsentation af antal synlige møller. Hvert interval kan 

gives en separat farve, eller man kan lave en glidende farveovergang efter antal. 
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1.4.4 IMPACT, Miljø 

Funktion 
Beregner og dokumenterer følgende miljøgener ved hver enkelt nabo til et 
vindmølleprojekt: støj, skyggekast og synlighed.  

Beregningsmodel 
Beregningen foretages med beregningsmodulerne: DECIBEL, SHADOW og ZVI i 
WindPRO - se beskrivelse af disse. 

Nødvendige inddata (objekter) 
De nødvendige input data er som dem i DECIBEL, SHADOW og ZVI. Dog kan en eller 
flere beregningstyper udelades.  
 
Udover de nævnte, kan et foto sættes ind i beregningen - dette vil typisk være et foto af 
ejendommen taget fra mølleområdet, men kan også være et foto taget fra ejendommen 
med de visualiserede møller indsat.  

Beskrivelse 
Når alle nødvendige objekter til støj, skyggekast og ZVI beregning, samt evt. et 
kameraobjekt er indsat (eet sæt for hver nabo), kan disse "parres", så man får et 
sammenhørende sæt for hver nabo. Programmet kan automatisk "parre" objekterne, 
hvis man navngiver alle objekter "tilhørende" en given nabo ens. Når de ønskede 
naboer er sat op i listen, og de møller, der skal indgå i beregning, er valgt, køres een 
beregning for hver nabo af alle de ønskede beregningstyper.  

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver en udskrift for hver nabo. Beregningsresultaterne holdes op 
mod de lovmæssige krav og der gives en enkel forklaring på hvad de enkelte typer af 
gener betyder. 
 
Naboen kan dog med denne udskrift få et overblik over projektet og den mulige gene. 
Udskriften er perfekt at dele ud til alle naboer for at give dem den nødvendige 
information angående projektet.  
 
Kort. Et kort med en præsentation af alle naboer og vindmøller i projektet. 
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1.5 VISUALISERING 

1.5.1 FOTOMONTAGE, Visualisering 

Funktion 
Indplacerer et givet mølleprojekt eller et vilkårligt 3D objekt(f.eks. elmast) i et 
landskabsbillede, som giver en realistisk fremstilling af hvorledes projektet vil se ud. 
Kan ligeledes generere kunstige landskaber som "wire grid" eller med overflader for 
udførelse af landskabsanalyser. 

Beregningsmodel 
Teknikken bag en fotomontage består i at man etablerer en kameramodel der kan 
overføre et vilkårligt punkt, der er indplaceret på et kort med 3-dimensionale 
koordinater, til 2-dimensionalt  foto. Når kameramodellen er etableret, vil et såkaldt 
"render-program", ud fra en 3-dimensional model af ønsket objekt, indplacere dette  i 
billedet med korrekte proportioner og "lyssætning". 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO- modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
                                                                           
Vindmølle:  

En eller flere vindmøller eller 3D objekter inddateres. Vindmøllen findes normalt i 
vindmøllekataloget, der rummer mere end 500 forskellige mølletyper. Møllen er i 
møllekataloget beskrevet 3-dimensionalt med mål og farver. 
 
Kameraobjekt med kameramodel, landskabsfoto, mv.:  

Kameraobjektet indeholder alle relevante oplysninger for visualiseringen,  såsom 
hvorfra, i hvilken retning, med hvilken linse billedet er optaget. Desuden tilknyttes det 
digitale foto (fra digitalkamera eller skannet foto). Oplysninger om vejrforhold og 
solposition(dato og tid for optagelse) samt vindretning skal også angives. Ved kunstig 
landskab generering kan billedet udelades og i stedet oplyses specifikationer for det 
kunstige landskab (farver, detaljeringsgrad mv). 
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Beskrivelse 
VISUAL fotomontage kan bruges til at generere en realistisk visualisering af et 
mølleprojekt (eller hvilket som helst andet projekt) før det udføres. Modulet kan også 
bruges til at evaluere forskellige alternative projekter, høringer med myndighederne, 
naboer, etc. og til at justere projektet til at passe til landskabet den bedst mulige måde. 
 
En stærk facilitet brugen et digitalt højdekurvekort der muliggør generering et billede fra 
dit projekt med et virtuelt landskab uden el reelt foto. Denne facilitet kan også bruges til 
at kontrollere kalibreringen af kameramodellen af el reelt foto. Man generere et 
højdekurvekort ovenpå fotoet – så er det muligt, at se om kameramodellen genererer 
landskabsinformationen korrekt til fotoet. Ved at bruge digitale højdekurvekort kan 
programmet automatisk justere højden over havet for de indsatte objekter. 

Beregningsrapport 
Rapporten tilbyder en række muligheder for udskrift af foto og kort. 
 
Brugeren kan kombinere et kort med projekt specifikationer og kamera position med et 
foto af en mølle. Derudover også et ”før” og ”efter” foto med alternativt projekt placering 
på den samme side. 
 
Selvfølgelig, kan alle foto og kort udskrives som en helside eller du kan eksportere dem 
i et grafisk format for at de skal printes fra en anden computer eller sendes til en 
kopicentral. 
 
Ud over de grafiske udskrifter af fotos og kort, kan man naturligvis udskrive samtlige 
baggrundsoplysninger for fotomontagerne, f.eks. mølletyper, -dimensioner, 
placeringskoordinater og fotooplysninger. 
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1.5.2 ANIMATION, Visualisering 

Funktion 
Generer en film med roterende vindmøller på baggrund af en fotomontage (se modul 
VISUAL-Photomontage). Der medfølger en afspiller, som gør at filmen kan afspilles på 
enhver PC. 

Beregningsmodel 
Teknikken bag en animering er den, at programmet automatisk udfører en række 
fotomontager, hvor møllerotoren drejes et lille stykke for hver fotomontage. Hvert nyt 
foto gemmes, og til sidst, når det nødvendige antal fotos er genereret, samles de 
sammen i en film sekvens, som gentager sig selv lige så længe man ønske at se på 
filmen. 
 
Programmet skaber automatisk det nødvendige antal fotos - som naturligvis øges 
væsentligt, hvis møllerne på billedet skal køre med forskelligt omdrejningstal. Derfor er 
indbygget en automatisk justerings rutine, der tillader at omdrejningstallene for de 
enkelte møller "flyttes" lidt, f.eks. op til 5%, hvorved det samlede antal fotos der skal 
genereres kan reduceres væsentligt. 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO- modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
 
Vindmølle (placering, type og omdrejningstal): 

En eller flere vindmøller indtastes. Vindmøllen findes normalt i vindmøllekataloget, der 
rummer mere end 500 forskellige mølletyper. Møllen er i møllekataloget beskrevet 3-
dimensionalt med mål og farver. Oplysningerne, der er nødvendige for en animation, 
følger dem specificeret under VISUAL-Photomontage - hertil kommer omdrejningstallet. 
 
Man skal enten sikre at de korrekte omdrejningstal ligger i vindmøllekataloget 
(WindCat) på de møller man anvender - eller kende disse for senere indtastning. 
Alternativt, kan omdrejningstallene indtastes sammen med mølledata i objektlisten. 
 
Kameraobjekt med kameramodel, landskabsfoto, mv.:  

Kameraobjektet består af de alle relevante oplysninger, der kan knyttes til billedet, samt 
navnet på billedfilen, der forudsættes konvertering til digitalt format (bitmap). 
Oplysningerne, der er nødvendige for en animation, følger dem specificeret under 
VISUAL-fotomontage. 

Beskrivelse 
Animeret visualisering går i korthed ud på at møllernes vinger bringes til at rotere på 
billedet. Animeringen har den styrke, at den viser det, der kendetegner en vindmølle - i 
modsætning til andre objekter i landskabet - som netop er de roterende vinger. 
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Især alternativer mellem f.eks. flere mindre, men hurtigt roterende møller og færre 
større, men langsomt roterende møller, kan bedre vurderes gennem en animeret 
visualisering end gennem en stillestående fotomontage. 

Gengivelse 
En animeret visualisering kan kun vises via en PC'er - men, det er ikke kun på 
WindPRO brugerens PC'er.  Animerings modulet er udviklet således at en fil med en 
"film" genereres, og der leveres en "filmafspiller" med, så filmen kan afspilles på en 
vilkårlig PC'er, der ikke nødvendigvis har WindPRO installeret. 
 
Filmformatet og afspilleren er udviklet af EMD på basis af et .flc format, der blev 
anvendt meget under Windows 3.11, men som desværre ikke er fulgt med tiden. De 
mange nye afspillere der findes i dag, viste sig alle at have kritiske mangler, eller 
krævede særskilt licens til hver enkelt bruger - derfor valgte vi selv at udvikle disse 
komponenter. 
 
Film og filmafspiller kan eksempelvis sendes via e-mail til en kunde, som da straks kan 
se den animerede visualisering på sin PC. Der er gjort meget ud af at optimere 
filmformatet, så en animering fylder ikke nævneværdigt mere end det landskabsbillede, 
der ligger bag. 
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1.5.3 3D-ANIMATOR, Visualisering 
 

Funktion (Minimumskrav: Windows 2000/XP og et hurtigt 3D-
grafik kort) 
Modulet åbner op for virtual reality (VR) modellering af ethvert type vindmølle projekt og 
enhver type 3D-objekter (såsom elmaster, huse, skove osv.). Renderingen af det 
kunstige landskab er baseret på digitale højde kontur linier. Denne overflade bliver så 
overtrukket med en tekstur overflade, som f.eks. et kort, luftfoto eller enhver anden 
tekstur, der kan give et realistisk indtryk af området. Efter renderingen kan man frit 
bevæge sig gennem modellen med roterende vindmøller ved hjælp af tastaturet, 
musen eller et joystick. Man kan optage en filmsekvens og derefter afspille den på PC 
ved hjælp af f.eks. Windows Media Player. 

Beregnings model 
Metoden bag 3D-animationen er at alle elementer i landskabet er bygget op som 
polygoner med overflade tekstur. En tekstur er blot en standard bitmap grafik, så man 
er i stand til at opbygge sit helt eget unikke katalog over teksturer og 3D-elementer. Alle 
polygoners positioner bliver beregnet af WindPRO og sendt til renderings 
regneenheden, der processerer alle VR data og genererer det virtuelle landskab 
inklusive lyssætning. 

Nødvendige input data (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter 
foregår via WindPRO- modulet BASIS, 
se beskrivelse heraf. 
 
Vindmøller: 

En eller flere vindmøller indtastes. 
Vindmøllen findes normalt i 
vindmøllekataloget, der rummer mere 
end 500 forskellige mølletyper. 
Møllerne er i møllekataloget beskrevet 
3-dimensionalt med mål og farver. 
Firmalogoer kan sættes på nacellerne. 
 
VR Objekt: 

VR (Virtual Reality) objektet indeholder 
alle relevante oplysninger om selve 
3D-animationen såsom størrelse på området, landskabstekstur, baggrundshimmel og 
møllernes renderings egenskaber. 
 
Andre objekter til generering af landskabsobjekter: 

Areal objektet kan bruges til VR modellering af skove, marker, landsbyer osv. Det vil 
sige enhver slags område, der kan beskrives som en overflade eller som et antel 
elementer pr. areal enhed. Hvert VR-areal er opbygget af polygoner, som enten  
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definerer en kasse med sider, top og bund eller en blanding af individuelle elementer 
såsom træer, dyr og huse. Andre objekter med VR egenskaber er WAsP lægivere og 
3D-objekter. Disse kan bruges til at modellere individuelle objekter såsom elmaster og 
transformer stationer. Meteo objekter kan bruges til at vise målemaster i animationen 
og linie objektet kan modellere veje og vandløb osv. 

Beskrivelse 
WindPRO modulet 3D-Animator bruges til at skabe en kunstig landskabsmodel med 
vindmøller med det formål at give en realistisk presentation og landskabsanalyse af 
vindmølle projekter i planlægningsfasen. Animationer kan bruges til at vurdere 
forskellige projekt alternativer i diskussion med myndigheder, naboer osv. og til at 
tilpasse projekter så det glivder bedst muligt ind i det omgivende landskab. 3D-
animationer er desuden et værdifuldt markedsføringsværktøj. Som en bonus kan en 
flyvetur gennem landskabet bruges til at afsløre eventuelle fejl i energiberegnings 
datagrundlaget, som eller ikke ville være opdaget. 

 
Eksempel samling: 
Vi har forberedt nogle film sekvenser som introduktion til dette nye modul. Klik 
på et af disse link for at se eksemplerne (virker kun i on-line versionen!) 
 Video 1: French site.   High Resolution. Low Resolution. 
Video 2: Greek mountainous site. High Resolution.Low Resolution. 
Video 3: Site Cronalaght in Eireland with 100 turbines. 

  High Resolution.Low Resolution. 

Nødvendig software tilbehør 
For at kunne afspille en film sekvens er det nødvendigt at have en AVI video afspiller 
såsom Windows Media Player. Hvis man er usikker på om man har installeret en AVI 
kompatibel afspiller kan man prøve at afspille et af eksemplerne herover. Hvis der ikke 
er nogen reaktion, kan man hente en gratis version a Windows Media Player hos 
www.microsoft.com  
  
     

 

 

http://www.emd.dk/download/DEMOS/3DAnimator%20France%20DEMO_H.wmv
http://www.emd.dk/download/DEMOS/3DAnimator%20France%20DEMO_L.wmv
http://www.emd.dk/download/DEMOS/3DAnimator%20Greece%20mountain%20DEMO_H.wmv
http://www.emd.dk/download/DEMOS/3DAnimator%20Greece%20mountain%20DEMO_H.wmv
http://www.emd.dk/download/DEMOS/Cronalaght_Eireland_100_WTG_H.wmv
http://www.emd.dk/download/DEMOS/Cronalaght_Eireland_100_WTG_H.wmv
http://www.microsoft.com/
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1.6 ØKONOMI 

1.6.1 WINDBANK, Økonomi 

Funktion 
Beregner vindmølleøkonomien for et projekt med een eller flere møller, som kan have 
flg. ejertyper: 
A.     Vindmøllelaug (fællesmølle)  
B.     Enkeltejet (person eller virksomhed) 
C.     Virksomhedsfællesmølle. 
For sidstnævnte ejermulighed kan der laves beregninger for en mølle i 
virksomhedsordning. 

Beregningsmodel 
Beregningsmodellen følger årsregnskabsloven, dvs. at der beregnes et detaljeret 
økonomiforløb, hvor alle ind- og udbetalinger samt skat beregnes år for år. Desuden 
opgøres BALANCE med aktiver og passiver år for år. 

Nødvendige inddata 
Inddatering i WINDBANK-modulet kan ske uafhængigt af øvrige moduler i WindPRO. 
Hvis man har udført en    energiberegning i WindPRO kan oplysninger om mølletype 
samt beregnet energiproduktion overføres automatisk til WINDBANK. Desuden kan 
oplysninger om priser på mølle, fundament mv. overføres automatisk fra 
vindmøllekataloget til budgettet i WINDBANK. 
 
Inddata er grupperet under følgende sider: 
Setup: Oplysninger om ejertype, samt antal andele og antal personer (der giver 

bundfradrag) ved fællesejet projekt. 
Projekt: Oplysninger om mølletype, energiproduktion, m.v. 
Elpris: Elpriser kan hentes fra database eller indtastes manuelt. Man kan fleksibelt 

"opbygge" elafregningsprisen. 
Budget: Etableringsomkostninger kan opdeles i anlægs- og driftsomkostninger, og 

hver enkelt post kan markeres for    angivelse af om den er afskrivningsberettiget. 
Automatisk beregning af forsikring: Man kan i budgettet markere hvilke poster der 

indgår i forsikringsberegningen og    indlægge %-satser for hver enkelt - også for 
energiproduktionen. 
Lån Kan være: Kassekredit, Annuitet, Serie og Indexserie. 
Drift: Kan opdeles på et antal poster (service, forsikring, jordleje, etc.), og disse kan 

individuelt angives på forskellige former (årligt beløb, kr/kWh, etc.). Der kan laves 
"knækkurve". 
Inflation, m.m. Inflation, startår for regulering samt kalkulationsrente. 
Skat: Her er detaljerede muligheder for inddatering af skatteprocenter og 

afskrivningsregler, herunder automatisk beregning af skattemæssig afskrivning, 
således at en given skattebetaling "udlignes". 
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Beskrivelse 
For fællesejede mølleprojekter kan WINDBANK regne på de regler, som følger af 
skatteloven af d. 22 juni 1996: 
Simpel beskatning - bundfradrag i bruttoindtjeningen på 3000 kr, af indtjeningen over 
dette beløb beskattes de 60% som ren personindkomst. Ingen skattemæssig 
afskrivning eller fradrag for driftsomkostninger. Andele anses for "private". 
Erhvervsmæssig beskatning - afskrivning og driftsomkostninger fratrækkes 
indtjeningen, og resultatet overføres til den almindelig personbeskatning (personskat + 
AMBI). Følger de normale skatteprincipper om overskud/underskud af egen 
virksomhed. Ingen bundfradrag. Andele i fællesmøller anses for "erhvervsmæssige". 
 
Overgangsordning - andele erhvervet før d. 22 juni 1996 kan skattemæssigt fortsat 
behandles efter de "gamle" regler, hvor en indtjening på op til eludgift +10% er skattefri. 
Endvidere har WINDBANK faciliteter til nemt at inddatere forskellige kombinationer af 
antal andele og antal personer i husstanden. For enkeltejede møller har den nye 
skattelovgivning ingen nævneværdige konsekvenser, idet disse følger    det normale 
erhvervsskatteregnskab. 
 
WINDBANK kan i relation til enkeltejede møller regne på mølle indenfor 
virksomhedsordningen. Dette forbedrer normalt økonomien, idet renteudgifterne 
sammen med de store afskrivninger de første år via virksomhedsordningen giver et 
stort skattemæssigt underskud, der direkte reducerer personskatten. Uden 
virksomhedsordningen er det kun kapitalskatten der reduceres som følge af 
renteudgiften. En anden fordel ved virksomhedsordningen er, at den lave 
virksomhedsskatteprocent gør det muligt at afdrage lån hurtigere. De fleste enkeltejede 
møller etableres derfor under virksomhedsordningen. 

Beregningsrapport 
Beregningsrapporten giver dels mulighed for simple oversigtsudskrifter, som en mulig 
køber let kan forholde sig til, dels meget detaljerede udskrifter, hvor 
pengeinstitut/revisor kan følge de præcise virkninger på købers økonomi med de 
opstillede forudsætninger. 
 
Mulige rapporter er: 

 Hovedresultat 

 Forudsætninger og nøgletal 

 Drifts- og likviditetsbudgetter 

 Detaljeret økonomiopstilling (ved laug; for hhv. projekt, laug og interessent) 

 Grafer 
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1.7 LANDSKAB OG PLANLÆGNING 

1.7.1 WindPLAN, Landskab og planlægning 
 
 
 
 

Kommer snart 
 
WindPLAN er et modul til automatisk beregning af vindmølleplanforslag, hvor 
vindressourcen kan vægtes med benyttelses- og beskyttelsesinteresser for fremstilling 
af den "optimale" vindmølleplan ud fra beslutningstabeller. 
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1.8 OPTIMERING 

1.8.1 OPTIMIZE, Energi 

Funktion 
Beregner det energimæssige optimale Park-layout med mulighed for automatisk 
overholdelse af afstandskrav. Desuden ParkDesign - et hjælpeværktøj for design af 
fuldt geometrisk park-layout med interaktiv kontrol af designkrav til mølleområder. 

Beregningsmodel 
Grundlæggende baseres beregningen på et forudberegnet vindressourcekort, som er 
beregnet via WAsP-modellen. Der indsættes først en mølle på det punkt i 
vindressourcekortet, der giver den højeste produktion. Derefter afsøges næstbedste 
placering med hensyntagen til parkvirkningsgrad. Herefter forsøges opnået et bedre 
samlet resultat, ved at lade den første indsatte mølle flytte sig, så man ikke spærrer for 
muligheden for to meget gode placeringer, ved at have een mølle på den allerbedste 
placering. Sådan fortsættes til sidste mølle ud fra designkrav indtil et eller flere 
delområder er opfyldt. Der er udviklet en systematik, der er et    kompromis mellem at 
opnå det optimale resultat og en acceptabel regnetid. Man kan selv vælge en vægtning 
mellem regnetid kontra præcision - det er dog kun ved større parker (>10) at dette valg 
for alvor begynder at have betydning. Selve optimeringsberegningsmodellen er udviklet 
af EMD. 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
 
WTG-område objekt. 

Et eller flere vindmølleområder digitaliseres på skærmen. For hvert delområde kan 
angives krav til mølleantal og/eller effekt samt krav til minimumsafstand mellem 
møllerne. 
 
Vindressourcekort (.rsf WAsP fil). 

Normalt vil det være et krav, at der er forudberegnet et vindressourcekort for området 
for at kunne foretage en automatisk optimering. Dog kan en simpel vindfordeling 
benyttes hvis hele området har ens vindforhold (off-shore). 
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Mølletyper(r). 

Der kan vælges en mølletype til optimeringsberegning fra vindmøllekataloget (hvori 
man kan inddatere egne mølletyper), men man kan også forud for optimeringen angive 
forskellige mølletyper i forskellige områder, så en samlet optimering på park områder 
med forskellige mølletyper kan foretages. Ligeledes kan der tages hensyn til 
eksisterende møller i beregningen - disse forbliver naturligvis på deres positioner 
uanset om de er optimale.  

Beskrivelse 
Der er 2 forskellige metoder til optimering af layout, der kan anvendes uafhængigt eller 
i kombination. 
A. ParkDesign, hvor strenge geometriske krav (lige parallelle rækker med ens 
mølleafstande i rækker) overholdes.  
Hertil anvendes ParkDesign objektet, hvormed brugeren grafisk kan flytte, dreje, ændre 
afstande, samtidig med at programmet holder øje med hvor mange møller/effekt, der er 
indenfor de mølleområder, man kan definere med WTG-område objektet. Når ønsket 
layout er etableret, kan man hurtigt udføre beregninger af f.eks. energiproduktion, støj, 
visuelle forhold mv.  
B. Automatisk beregning af energioptimerede "frie" mølleplaceringer indenfor 
specificerede områder.  
Det kan automatisk sikres at afstandskrav til naboer overholdes. Væsentlige 
beregnings forudsætninger specificeres under WTG-område objekt, hvor krav til 
mølleantal og/eller effekt samt minimums afstande specificeres indenfor et område eller 
flere delområder.  

Beregningsrapport 
Der kan beregnes på de optimerede layout med alle WindPRO moduler, hvorfor der 
henvises til øvrige datablade. Dog gives mulighed for kort med både vindressourcekort, 
mølleområder samt det optimerede parklayout. 
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1.9 WindSim 

1.9.1 WindSim Præ/Post 
CFD-Interface med præ- og post processerings faciliteter. 

Funktion 
Dette modul beregner den forventede energi produktion for en vindmølle eller en 
vindmøllepark ved hjælp af  CFD modellen  WindSim. Beregningen kan laves på 
lokaliteter både med normal og med komplex orografi. Målte vinddata skal være 
tilgængelige inden for beregningsområdet. 
 
Modulet forbereder data til en WindSim analyse ved at udtrække og gemme vind data, 
orografi og ruhed i et WindSim data format. Disse data bliver så sendt med e-mail til 
firmaet Vector A/S i Norge, hvor den faktiske beregning foretages som en betalt 
opgave. Når beregningen er lavet kan resultatet ses ved at gå ind på en password 
beskyttet server hos Vector. Resultatet kan også downloades og post-processeres i 
WindPRO. Post-processeringen i WindPRO kan bestå af generering af nye 
vindressource kort inden for beregningsområdet eller PARK beregninger (Kræver 
PARK modulet). Endelig er der adgang til et valideringsværktøj hvor WindSim 
beregningen kan sammenlignes med eksempelvis WAsP beregninger. 

Beregningsmodel 
WindSim er en 3D 
Computational Fluid 
Dynamics (CFD) kode, der 
bruges til at beregne 
turbulent vind strømning 
over terræn. Beregningen 
laves i et endeligt antal af 
knudepunkter (noder). I 
hver af disse noder udledes 
et sæt af retningsændringer 
og speed-up faktorer. Disse 
retningsændring- og speed-
up data kan så sættes i 
forhold til de tilsvarende  

Description of WECS site 

height, roughness, obstacle, nodes 

[WindPRO] 

Wind Statistics 

time series, histograms 

[WindPRO] 

Speed up factors 

for heights, directions, nodes, speeds 

[WindSIM] 

Derived/Modified Wind Statistics 

for selected grid points and heights 

[WindSIM or WindPRO] 

Fitting Weibull Distributions 

writing wind resource file for nodes 

[WindSIM or WindPRO] 

Post-processing data 

view data and wind farm wakes 

[WindPRO] 
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data for målemastens position og således bruges til at udregne en ny vindstatistik for 
hver node og i sidste ende generere et vindressourcekort. 

Nødvendige inddata (objekter) 
Bemærk at inddateringen af objekter foregår via WindPRO modulet BASIS, se 
beskrivelse heraf. 
 
Terræn data objekt (beregningsområde og terræn beskrivelse) 

Terræn data objektet bruges til at afgrænse beregnigsområdet. Her vælges også 
ruheds- og orografi beskrivelse. Bemærk at vindstatistikker valgt her ikke vil blive brugt. 
 
Terræn beskrivelse (ruhed og orografi): 

Terrænet bekrives af en ruhedsbeskrivelse og en orografibeskrivelse dækkende hele 
beregningsområdet. Ruhedsbeskrivelsen kan komme fra et linie objekt (ruhedslinier) 
eller et areal objekt (ruhedsarealer). Orografibeskrivelsen kommer fra digitale højde 
kontur linier. 
 
Meteo objekt (Meteorologiske data): 

Vind data er angivet i meteo objektet enten som tidsserier, tab-filer eller som Weibull 
tabeller. WindSim eksporten bruger altid tab-fil formatet, så data i andre formater bliver 
transformeret til dette format. Der skal være mindst et meteo objekt inden for 
beregningsområdet. 
 
Bemærkning om vindmøller: 

Vindmølle positioner bliver ikke automatisk inkluderet i en WindSim eksport. Hvis det 
skønnes væsentligt, kan man vedlægge en BASIS rapport og udkrifter fra WindCat til 
eksport filerne. 
 
Note om lokale lægivere: 

Med den nuværende implementering af WindSim interface’et bliver lokale lægivere ikke 
inkluderet i beregningen. Det kan dog være at det er muligt at inkludere dem i WindSim 
analysen. Hør nærmere hos Vector A/S eller EMD. 

Beskrivelse 
I modsætning til ATLAS og WAsP beregningsmodellerne, der begge lider under kendte 
begrænsninger når de anvendes i komplex orografi, er WindSim, der bygger på en 
CFD model, uden disse begrænsninger. Modulet præ- og post processerer WindSim 
resultatet i det velkendte WindPRO miljø og drager således fordel af det grafiske bruger 
interface.  
     

      
 


