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2.0 BASIS – Introduktion, installation og trinvis guide 

2.0.1 Introduktion til WindPRO BASIS 
 
Modulet WindPRO BASIS er, som navnet siger, basis for alle beregningsmodulerne i WindPRO. Med modulet 
BASIS har du adgang til at etablere et projekt, som typisk indeholder baggrundskort samt vindmøllepositioner. 
Til videregående beregninger kan man derudover inkludere digitale højdekonturer, naboer i forbindelse med 
støj- og skyggegener og forskellige digitaliserede arealtyper. Gennem BASIS modulet kan man også få 
adgang til det inkluderede vindmøllekatalog. 
 
Man kan bruge vindmøllekataloget til at få detaljerede tekniske oplysninger om de fleste vindmøller på 
markedet. Det er også muligt at tilføje nye vindmøller til vindmøllekataloget, der eksempelvis kan bruges til 
dokumentation og til sammenligninger.  
 
De beregninger, du kan udføre, afhænger af, hvilke WindPRO beregningsmoduler du har brugerlicens til. 
DEMO versioner af alle beregningsmoduler er inkluderet i BASIS modulet. Der er indlagt begrænsninger i 
DEMO versionerne, bl.a. kan man ikke kan udføre beregninger.  
 
I mappen WindPRO Data\samples er der inkluderet nogle eksempler, hvor man kan skrive rapporterne ud.   
 

2.0.2 Installation, registrering og filer.  
      
WindPRO-2 er et 32-bit program, der kun kan køre via Windows 98/ME eller Windows NT/2000 or XP. Modulet 
3D-animator kræver Windows 2000 eller XP som minimum.  
 
Bemærk at installationen under Windows 2000 kræver at du har administrator rettigheder. 
  
Indsæt Cd-rom’en i CD-ROM drevet og derefter vil installationsprogrammet starte automatisk. 
Installationsprogrammet vil på skærmen guide dig gennem hele installationsprocessen. Standard mappen for 
WindPRO 2.4 er: 
  
C:\Programmer\EMD\WindPRO 2.4\ 
 
BEMÆRK: Alle data vil blive placeret i en separat standard mappe, C:\WindPRO Data\ . Det vil ofte være 
belejligt at placere datamappen i ”My Documents” ("Dokumenter", hvis DK-Windows) - på et data drev - eller 
på en server. Bemærk mappen ”My Documents” har en speciel status i Windows, som går at den hele 
tiden ligger "lige for" når man skal søge efter data. 
 
 

2.0.2.1 Konvertering af WindPRO 1 projekter 
 
Gennem installationsprocessen vil der ske en konvertering af eksisterende projekter og data fra WindPRO 1.x 
til WindPRO-2. I den forbindelse vil der ske en omstrukturering fra databaser til de nye filformater. 
  
I løbet af installeringen kan du angive, hvor dine data skal placeres. Standard er C:\WindPRO Data. Det 
anbefales, at du placerer din hoved datasti på din lokale harddisk (C:\ eller D:\), så du bliver i stand til at 
arbejde uden forbindelse til en server. Senere kan du altid tilføje biblioteker til en serverlokalitet, som derved 
kan bruges som ”hoved” databibliotek. Husk at tilpasse søgestien i WindPRO’s filhåndtering, så du kan få 
adgang til dine data.  
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Af ovenstående figur kan du se, hvordan dine data vil blive organiseret. Konverterede version 1-projekter vil 
blive placeret i mappen WindPRO Data\Ver.1 projects.  
 
I "WindPRO Data\Samples" kan du finde forskellige WindPRO-2 eksempler fra EMD. 
  
I "Standards" vil filerne fra WindPRO-1 "standards" mappen blive kopieret og oversat til WindPRO-2 format, 
hvor det er nødvendigt. 
  
I "Wind statistics", vil vindstatistik databasen fra WindPRO 1.x blive placeret. 
  
I "WTGs" vil vindmøllerne fra WindPRO 1.x blive placeret. 
 
Bemærk at alle vindmøllefiler der laves eller ændres af en bruger vil optræde som to filer. En med ”efternavn” 
.wtg, der indeholder hovedspecifikationerne og én med “efternavnet” .uwt, der indeholder de 
brugerspecificerede effektkurver, støjdata etc. 
 
Det ovenstående mappe-træ (til højre) illustrerer også hvordan nye projekter organiseres;  typisk med en 
mappe til hver gruppe af projekter og derunder en mappe for hvert projekt. 
  
Fordelen ved at have WindPRO-projekterne i separate mapper er, at du kan placere alle andre data tilhørende 
et specifikt projekt i den samme mappe, sådan at du får samlet alle dine data til et bestemt projekt i den 
samme mappe. 
  
På den anden side kan det også være belejligt at have mapper med de samme typer af data i stedet for 
mappe med hele projekter. Et eksempel kan være at man har sine kortdata i en mappe, målte vinddata i en 
anden etc. Fordelen ved denne struktur er, at man mere logisk kan genbruge data fra et projekt i et andet. 
  
Det er også muligt at lave konverteringen af dine WindPRO 1.x projekter efter, at du har installeret. Det kunne 
være i forbindelse med at du får data fra en anden WindPRO installation eller at du ikke havde adgang til dine 
WindPRO-1 data i løbet af installationen. Den senere konvertering kan startes fra Windows Stifinder ved at 
aktivere programmet : 
  
WPConv1to2.exe (Den ligger i mappen til WindPRO-2 installationen, typisk i “C:\programmer\emd\WindPRO-
2\". 
 
Nedenstående vindue giver dig muligheden for at konvertere alle WindPRO 1.x databaser eller en enkelt 
WindPRO 1.x database eller eksport-fil.  
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Konverteringen vil kun være nødvendig hvis der skete fejl under installationen af WindPRO-2 eller hvis du har 
data på en anden computer, som du ønsker at tilføje til allerede eksisterende projekter.  

2.0.2.2 Oversigt over filtyper 
 
WindPRO-2 datafilerne er som følgende: 
 
 
I mappen C:\WindPRO Data\Projects\… 
 
*.w2p – WindPR02 projektfil – indeholder alle data gemt i objekter + beregningsrapporter + links til filer.  
 
*.~w2p – er en sikkerhedskopi af WindPRO-2 projektfilen. Den nævnte fil oprettes når et åbent projekt 
gemmes og er en backup af dette. Dette giver dig muligheden for at vende tilbage til den originale projektfil, 
hvis du har lavet en stor fejl (slettet eller ændret data) eller hvis din PC/software brød ned under 
lagringsprocessen og derved ødelagde din projektfil.  
 
*.wpe – WindPRO-1 eksportfil – når du eksporterer data kan du vælge hvilke data der skal indgå (eksempelvis 
er bitmap-kort en mulighed). 
 
 *.w2e – WindPRO-2 eksportfil - når du eksporterer data kan du vælge hvilke data der skal indgå (eksempelvis 
er bitmap-kort en mulighed). 
  
*.bmi – Bitmap-kort med koordinat information. Anvendes et lokalt koordinatsystem kan det importeres ind i et 
andet projekt fra en bmi-fil. 
 
*.bx – Bitmap kort med koordinater defineret i en BMI-fil. I den nuværende version gemmes filerne i et .pcx-
format, men dette kan ændre sig senere. ”x” er fil-nummeret, begyndende med ”0” for den første.  
 
*.wpo – Digitaliserede linier fra linieobjekt – indeholder højdekonturer eller ruhedslinier + en digital højdemodel 
(Irregulær triangulering (TIN)). 
 
*.w2r – WindPRO regioner – digitaliserede polygoner fra arealobjekt.  
 
*.lty -  Landskabstypefil til WindPRO Arealobjekt (Landskabstyperne er inkluderet i .w2r filerne, men .lty-
filerne gør det muligt at udveksle definitionerne fra andre .w2r-objekter.  
 
Eksterne filtyper (data fra andre kilder/programmer), der bruges samme med WindPRO: 
 
*.map – WAsP kortfil format til digitaliserede højdekonturer og/eller ruhedslinier. 
  
*.rsf – WAsP vindressourcekort.  
 
 
I mappen C:\WindPRO Data\Standards 
 
*.wmi – Meteorologisk import filter  
*.wbs – WINDBANK inputfil (Skabelon eller komplet input datafil til økonomiske beregninger).  
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*.wsh – Sol og/eller vindfordeling til skygge- og refleksberegninger (SHADOW-modulet). 
*.wpc – WindPRO farvekontrol  
*.lty – Landskabstyper – kan bruges fra Arealobjekt til import/eksport af prædefinerede landskabstyper fra et 
arealobjekt til et andet. 
  
I mappen C:\WindPRO Data\Wind statistics 
 
*.wws – Vindstatistikker – Binær ækvivalent til .LIB-filer. Foruden vindstatistikken indeholder den information 
om landet, oprettelsestidsunkt, kilde og kommentarer. Filtypen kan låses, så det kræver en nøgle for at kunne 
læse filen – se endvidere kapitel 3.  
 
*.LIB – Vindstatistikker i Risøs WAsP format (når de gemmes fra WindPRO vil der også inkluderes 
koordinatinformation) 
 
*.wwm – Vektorkort brugt i vinduet, hvor du kan vælge vindstatistik. 
  
I mappen C:\WindPRO Data\WTGs 
 
*.wtg – Vindmølledatafil – indeholder alle relevante data for en specifik mølletype angivet af fabrikanterne, 
typebetegnelser, kWnom-kWsmall, rotordiameter og tårntype – et typisk navn er: VESTAS V66 1650-300 66.0 
!O!.wtg. "!O!" betyder at der er tale om er rørtårn, !#! betyder gittertårn, "!3!" betyder et trebenet tårn og 
endelig betyder "!-!" at tårntypen er ukendt eller af en anden type end de nævnte. Alle informationerne er 
integreret i en fil, hvilket gør det mere fleksibelt at behandle forskellige effektkurver, støjdata etc. I .wtg-filerne 
fra EMD er effektkurver osv. en integreret del. Hvis du som bruger tilføjer data til vindmøllekataloget vil disse 
blive placeret i separate filer, så en opdatering af møllekataloget fra EMD ikke ødelægger de data du som 
bruger har lagt ind på givne mølletyper. 
 
*.uwt – Brugerdefineret vindmølledatafil, som indeholder de ekstra data en bruger laver til .wtg-filen. Bemærk: 
.uwt-filen vil kun fungere sammen med en .wtg-fil, hvis de to har præcist samme navn. Hvis du vil sende 
vindmølledata til en anden bruger er det nødvendigt at kopiere BEGGE filer – dvs. både .wtg og .uwt. 
  
Andre relevante filformater: 
 
*.shp – Shape fil (fra Arc View GIS software) – polygoner, som kan bruges som overlægkort i 
projekthåndtering (Explorer) eller tilføjet som baggrundskort.  
Eksempler kan findes i C:\WindPRO Data\Globe\ 
 
*.dxf – Auto desk exchange filformat (Auto Cad) – kan være digitaliserede højdekonturer, som kan importeres i 
linieobjekt, eller tegninger af højspændingsmaster eller gittermaster til vindmøller, som kan bruges i forbindelse 
med visualiseringer. 
  
*.ntf – Fra UK Ordinance Survey (svarer til kort- og matrikelstyrelsen i Danmark), digitaliserede højdekonturer 
kan importeres i linieobjektet. 
 

2.0.2.3 Organisering af WindPRO projekter og baggrundsdata 

 
Vi anbefaler at du laver en mappe i  \WindPRO Data\projects\ til hvert nyt projekt eller gruppe af projekter i det 
same område. I denne mappe vil projektfilen (*.w2p) blive gemt ligesom lokale bitmap-kort, digitaliserede filer 
f.eks. højdekonturkort, målte vinddata, genererede vindstatistikker, fotos til visualiseringer, stedsspecifikke 
mølletyper osv. Fra nu af vil det altså være muligt at have alle data i den samme mappe, hvorved backup af et 
projekt eller sending af et projekt til en anden WindPRO-2-bruger bliver meget nemmere.  
 
Du kan ofte have brug for vindstatistikker og vindmølledata i andre projekter og derfor anbefales det, at 
gemme kopier af tilhørende filer (eller kun her) i mapperne:  
 
C:\WindPRO Data\WTGs  
C:\WindPRO Data\Wind statistics 
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Hvis du er koblet på en server og har filer liggende der som andre medarbejdere skal have adgang til, så laver 
du en mappe på serveren og tilføjer denne mappe til din Projektbrowser (og vindmøllekataloget og 
vindstatistikker). Denne mappe skal have nøjagtig den samme struktur som beskrevet ovenfor, hvilket gør det 
lettere, hvis du ønsker at flytte projekter fra serveren til din lokale PC. Det kunne være en fordel i forbindelse 
med, at du vil tage dine projekter med på en rejse på en bærbar PC. 
Bemærk: I WindPRO projektfilen (*.w2p) vil alle filer, der ikke kan genfindes i den orginale mappe blive søgt og 
erstattet automatisk når de genfindes i din aktuelle projektmappe eller undermappe til denne 
(arbejdsbiblioteket).  
 
De nævnte regler for navngivning af filer betyder at links til data, f.eks. mapper med møller eller vindstatistikker 
vil blive genplaceret med links på den nye PC, hvis projekter flyttes fra en PC til en anden.  
 
 Ønsker du at anvende møller fra en fælles server skal du sikre dig, at der er sat en søgesti op for disse i 
Møllekataloget.  
 
For at være helt sikre på at du arbejder med præcist de samme filer som dine kolleger, men fra en anden PC 
er det en mulighed at lave en eksportfil (fra menuen Filer|Eksport), der indeholder alle filer og åbn den på din 
egen PC – eller arbejd med projektfilerne direkte på en fælles server.  
 
  

2.0.2.4 Licensregistrering  

 
Efter installationen vil du blive bedt om at indsætte registreringsdisketten. Det er standard at den skal i 
diskettedrevet a\:, men den kan hentes fra ethvert sted. 
  
Bemærk: Hvis du arbejder på en PC der ikke har noget diskettedrev så husk at kopiere registreringsfilen til et 
sted som du har adgang til fra din computer. 
  
Hvis du senere erhverver et nyt modul eller ikke registrerede under installeringen, så klik på menuen 
“Indstillinger|Registrering i hovedmenuen og du vil derefter blive bedt om at åbne registreringsfilen. 
  

2.0.2.5 Regler for anvendelse og opdateringer af EMD -programmer 

 
Hele WindPRO - pakken ligger på WindPRO Cd-rom’en, dvs. alle moduler og data. Disse data er dog ikke 
tilgængelige med mindre du har erhvervet en licens. Nøglen til de individuelle moduler/data er gemt i en fil på 
registreringsdisketten. 
  
Hver gang den første decimal skifter i versionsnummeret (f.eks. fra 1.5 til 1.6, men ikke  fra 1.51 til 1.52) vil du 
automatisk modtage en ny CD-ROM og registreringsdiskette, som KUN indeholder adgang til ændrede 
moduler, som er erhvervet indenfor det sidste år. Programmet er lavet så det automatiske beder om en sådan 
registreringsdiskette. 
  
Hvis du for nylig har erhvervet et nyt modul vil det være nødvendigt at registrere dette under menupunktet 
“Indstillinger|Registrering” i hovedmenuen. Programmet vil bede om en registreringsfil, som vil blive udpeget af 
operativsystemet (OS) (programmet vil foreslå a:). Når filen er udpeget og du har valgt OK, så er 
programregistreringen færdig. 
  
Alle beregningsmodulerne behøver en registrering. Bestemte data kræver også en registrering, f.eks. 
vindstatistikker fra Sverige (SMHI) og Tyskland (DWD).  
 
På grund af at der ikke kan kører to forskellige versioner af WindPRO på den samme computer (eksempelvis 
2.0 og 2.1) vil du ikke længere være i stand til at bruge servicerede og ikke-servicerede moduler på den 
samme computer. 
Det vil dog stadig være muligt for dig at bruge moduler som du ikke længere abonnerer på. Denne praksis vil 
aldrig ændre sig. Du vil altid være i stand til at erhverve dig et eller flere moduler og bruge dem uden yderlige 
udgifter. 
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2.0.3 Anbefalet tilbehør – soft-/hardware 
 
 
 Hardware 

PC Min. Pentium. Af betydning er RAM, minimum er 128 MB. 
Ledig plads på harddisk min. 300 MB før installation. 

 
Windows 98, ME , NT, 2000 or  XP 

Printer Inkjet er billig og laver høj kvalitet – men er lidt langsom. 

Laser er hurtigere, men en farvelaser printer er meget  

dyr, hvis man skal have god kvalitet. A3 eller større  

er en god investering til gode præsentationer. 

Scanner Til at scanne kort - A3-scanner eller større anbefales. 
Ingen ”højkvalitets” krav. 

Digitalt Kamera 2 mio. pixels eller mere anbefales til møllevisualiseringer. 
Fordelen er at du har fotos på din PC med det samme, 

men et alm. “analog” kamera laver bedre fotokvalitet. 
Bemærk at du skal kende fokuslængden på de fotos 

du tager.  

  
Derudover er en GPS-modtager og et godt redskab til arbejde i felten og til overførsel af datapunkter til 
WindPRO (se kapitel 2.5.4 Import/export for yderligere information. En tilstrækkelig GPS – modtager kan fås 
for DKK. 1200,- 
 
 

 
Software 

WAsP version 4, 5 (DOS)  
or 6, 7 (Windows). 

“Regnemaskine” brugt af WindPRO til energiberegninger 
og beregninger i komplekst terræn.  

Paint Shop Pro  
(Version 5.01 eller nyere 
foretrækkes) 

Et stærkt værktøj til forbehandling af skannede kort  
eller digitale fotos til brug i WindPRO. 

Encarta World Atlas Et brugbart værktøj med “grove” kort over hele jorden. 

Adobe Writer 

Meget brugbar – skriver direkte en komplet rapport til en  
fil fra WindPRO til .pdf-format. Gør det nemt at vedhæfte 
en rapport til en e-mail uden at filen bliver for stor.  

 
 
Til nogle formål kræves yderligere software. Energiberegninger i komplekst terræn kræver WAsP.  
På WindPRO Cd-rom’en kan du finde en version af Paint Shop Pro, men det vil også være muligt at hente 
dette udmærkede grafikprogram på Internettet (http://www.jasc.com). 
 
Du kan f. eks bruge Paint Shop Pro (PSP) til at fjerne eksisterende møller fra fotos, hvis du ønsker at ændre 
den opstillede mølletype (Brug klon-funktionen til at kopiere landskabet ovenpå de eksisterende møller). 

http://www.jasc.com/


2.0 BASIS – Introduktion, installation og trinvis guide    95 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO-2      May 01 

Du kan også bruge PSP til import af fotos fra Cd-rom’er og gemme den i et format som WindPRO kan læse 
(f.eks. .jpg, .tif eller .pcx). 
Det er muligt at forstørre fotos ved at man bruger “resize”-funktionen. Derved kan der opnås bedre 
baggrundsinformation til visualiseringen af vindmøller. 
Endelig kan PSP anvendes til at kombinere kort eller fotos fra forskellige grafikformater til et enkel foto/kort. 
  

2.0.4 Hvordan jeg kommer i gang ? – sprogvalg osv.  
 
For at starte WindPRO skal du klikke på START og gå ind under “Programmer” og find EMD og dernæst 
WindPRO 2.4. Ovenstående gælder hvis du har valgt standardinstallering. Der er dog andre muligheder: 
  
WindPRO 2.4 (Dansk) – vælger opstart med et specificeret sprog. 
 
WindPRO 2.4 – giver dig muligheden for at vælge sprog når du starter op (kun muligt hvis du har erhvervet 
forskellige sprogmoduler) Sproget vælges ved at klikke på det givne flag. 
  

 
 
Før du starter med at bruge WindPRO 2 anbefales det som et minimum at der er skannede kort til rådighed, se 
afsnit 2.4.3.3. 
 

2.0.4.1 Udskriftsprog 

Fra WindPRO version 2.4. er der mulighed for at udskrive beregningsrapporter på andre sprog end dem man 
arbejder på. Det kræver særskilt licens at udføre dette. Der er mulighed for at udskrive på de seks 
ovenstående sprog samt portugisisk, italiensk og tjekkisk. Prisen for et udskriftsprog er mindre end prisen for 
et fuldt sprogmodul – kontakt venligst EMD for yderligere information om køb af licens til udskriftsprog. 
 
 
 
 

2.0.5 Trinvis guide til oprettelse af nyt projekt  
 
Sørg for dig, at du har de relevante kort skannet ind i en passende opløsning og find ud af hvilket 
koordinatsystem kortene er lavet i. Hvis systemet er ukendt af WindPRO bliver du enten nødt til at bruge et 
"tilnærmet" system eller bruge lokale koordinater. 
Opret et nyt projekt- typisk fra “Projekt-oversigt” ved at markere det på globussen og klik på "Nyt projekt" 
Indtast projektegenskaberne og tilknyt de tilhørende kort (opret kort via “opret"-knappen, hvis kortene ikke 
allerede er koordinatsatte). 
Tryk på globus symbol fra hovedmenuen for at åbne et kort og projekteringen kan begynde – tryk evt. på flere 
globus symboler for at indlæse supplerende kort, som der hurtigt kan skiftes imellem via globus. 
Typisk vil man starte med at give projektet information om højdekonturer (linieobjekt). 
Opret relevante objekter afhængig af hvilke beregninger du vil udføre. Læs de relevante dele af manualen om 
de specifikke emner eller følg den trinvis guide videre herfra. 
Gå til beregningsmenuen, når de krævede objekter er etablerede.  
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Start beregning ved klik på den grønne pil, indtast evt. supplerende forudsætninger/valg og start beregning – 
udskriv rapport(er). 
 
 

2.0.6 Brugerdefineret ”stifinder” i WindPRO 
 
Når man leder efter eller vil gemme filer i WindPRO kan man vælge at lave en brugerdefineret ”stifinder”. Dette 
vil gøre det nemt og hurtigt at gemme og genfinde sine projekter/filer. Der kan etableres et antal profiler, der 
angiver steder, hvor man ofte har sine data. Profilerne kan eksempelvis være følgende: 
 
Bærbar PC 
Server 
Bruger 01 
Bruger 02 
Europa 
USA 
 
Ovenstående skal forstås sådan at hvis man arbejder på en bærbar PC, der nogle gange er tilkoblet en server 
og nogle gange er i ”marken”, så er der forskellige steder, hvor man vil lede efter specifikke filtyper. Det kan til 
eksempel være at man har en stor mappe på sin server med kortmateriale, som man kun har en meget mindre 
del af på sin bærbare PC.  
 
Et andet eksempel er, hvis man har forskellige kort liggende forskellige steder – således kan man så lave en 
opdeling på forskellige filtyper. 
 
Der er også mulighed for at lave forskellige profiler til forskellige brugere – eksempelvis hvis flere bruger den 
samme PC. 
 
Der er også mulighed for at opdele data og projekter efter regioner – eks. Europa, Asien, Afrika og Amerika – 
derved kan profilerne også anvendes til hurtig og nem adgang til disse. 
 
Hele ideen med disse profiler er at begrænse antallet af museklik når man søger efter eller vil gemme data. 
Anvender man til en start få minutter til at sætte sine profiler op, vil man have et hurtigt værktøj til senere brug. 
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2.0.6.1 Opsætning af brugerdefineret ”stifinder” 

Genvejene kan redigeres ved at trykke på knappen ”Genveje”. 

 
 
Her er der mulighed for at oprette nye genveje ved at udpege den pågældende mappe. Nogle mapper er 
foruddefinerede, da de erfaringsmæssigt har vist sig at være af stor nytte. 
 
Ved at trykke på knappen ”Profiler” får man følgende vindue: 
 

 
 
Ved oprettelse af en kopi af standardmappen har man mulighed for at redigere profilet for bestemte filtyper 
eller ved at klikke på ”Vis alle” redigere i ethvert profil. 
 
Nedenfor er ”IT kort” redigeret således at programmet altid søger efter IT-kort i den angivne sti C:\KMS_kort: 
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Normalt vil standardindstillingen med ”sidst anvendte” fungere tilfredsstillende, så det ikke er nødvendigt for 
brugeren at ændre opsætningen. 
 

 
 
 
WindPRO standard vil ofte være tilstrækkeligt, men fleksibiliteten i at kunne definere sine egne er et stærkt 
værktøj. 
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2.1.1 WindPRO struktur – systemoverblik 
 

 
 

Input til programmet er givet i de følgende menupunkter: 
  
Projektegenskaber – indeholder generel projektinformation såsom navn, kunde, koordinatsystem og alle de 
tilhørende kort. 
Kort og Objekter – indeholder specifik information for projektet afhængig af hvilke beregninger der ønskes 
udført (mølleplaceringer, mølletyper, information til beregning af vindforhold, støjforhold osv.).  
Beregningsmoduler. Når et beregningsmodul er aktiveret vil du have mulighed for at begrænse beregningen til 
kun at medtage udvalgt objekter fra objekt/kort-listen. Du har også muligheden for at vælge hvilket 
beregningsmodul, der skal anvendes, hvis der er flere muligheder. 
  
De fem ikoner nedenfor viser de genveje der er til indlæse information: 

   Projektegenskaber 

   Objekter (koordinat og objektbeskrivelse, f.eks. for en vindmølle). 

  Kort (grafisk visning af baggrundskort og indsætning af objekter). 

  Kort og objekter (både kort og objektliste vises på skærmen). 

   Beregning (menu med beregningsmoduler). 
  
Beregninger og udskriftsider udføres under det sidste punkt. 
 

2.1.2 WindPRO struktur – beregninger og rapporter 
 
Udskriftsider (rapporter) gemmes i WindPRO. Har du senere brug for et udskrift af en ældre beregning, så skal 
du bare åbne det pågældende projekt, udskrive de ønskede rapport uden at alle beregningerne skal foretages 
endnu engang. 
  
Udskriftsiderne er arrangeret i en træ-struktur, der ligner den du kender fra Windows Stifinder. Det giver et 
godt overblik over de udførte beregninger. Træ-strukturen kommer frem ved at trykke på knappen 
“Projekthåndtering” 
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2.1.3 WindPRO struktur – menuer i ”Kort og objekter” 
 
Dette afsnit er en oversigt over de menuer der er mulighed for at vælge i ”Kort og objekter”. Betjeningen følger 
Windows standard. 

2.1.3.1 Projekt 

 
 
Her betjenes hovedfunktionerne i ”Kort og objekter”. Bemærk at ”Gem som” kun kan anvendes fra 
hovedmenuen i WindPRO. 
 
 

2.1.3.2 Vis 

 
 
Lagstrukturen er særdeles anvendelig til organisering og systematisering af objekterne i WindPRO. Man kan 
gemme en specifik lagstruktur og hente den ind i andre WindPRO projekter.  
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2.1.3.3 Værktøjer 

 
 
De to førstnævnte værktøjer kræver særlig licens til anvendelse. De andre værktøjer er en del af WindPRO 
BASIS. De enkelte værktøjer er særskilt beskrevet andre steder i manualen. 
 

2.1.3.4 Data 

 
 
Vindmølleimport er til at importere eksisterende vindmøller til et projekt. Faciliteten er kun mulig at anvende i 
Danmark og den kræver en særskilt licens. Med faciliteten er det muligt at importere positioner og 
produktionsdata for alle møller i Danmark. 
 

2.1.3.5 Zoom 

 
 
Ved at højreklikke på kortet og vælge ”Map” -> ”Sæt zoom og skala” er der mulighed for at definere skala og 
zoomfaktor for det viste kort. 
 

2.1.3.6 Målestok 

 
 
Denne facilitet virker kun for IT-kort (kun Danmark) og anvendes til at skifte kortskala på det viste kort. 
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2.1.3.7 Vindue 

 
 
Standard Windows funktioner til arrangering af vinduer. 
 

2.1.3.8 Hjælp 

 
 
Bemærk: Datumjustering, der anvendes til at korrigere datum fejl i forbindelse med genåbning af gamle 
WindPRO projekter.  
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2.2 BASIS – Generelle faciliteter, opsætning og hjælp 

2.2.0 Introduktion til generelle facilitet og opsætning 
 
 
 

 
 
Nedenfor kan du se en beskrivelse af de generelle/hoved-faciliteter, som man kan finde under menupunkterne 
Projekt, Indstillinger, Tilbagemeldinger og Hjælp, der ses i øverste linie på ovenstående figur. Foruden dette 
kan du arbejde med “Projektoversigten”, som beskrives i det næste kapitel 2.3. Projektoversigten vil være 
startbillede når du åbner WindPRO, med mindre du har fravalgt denne mulighed.  
 
 
 

2.2.1 Projektmenu 
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Projektmenuen bruges som “normal” navigation svarende til diverse Windows-programmer. Nedenfor er nogle 
detaljer forklaret.  
 

2.2.1.1 Import fra tidligere EMD DOS programmer 

Har du arbejdet med andre EMD - programmer (den gamle DOS-version af WindPRO), kan du importere 
information fra disse programmer. BEMÆRK Data fra tidligere Windows versioner af WindPRO bliver 
konverteret ved installationen af WindPRO 2 (kap. 2.0.2.1.). Data eksporteret fra WindPRO åbnes direkte 
under menupunktet ”Åben”.  
Du kan importere data fra DOS programmer under menupunktet “Projekt|Importer”, hvor der vil komme 
nedenstående liste frem:  
 

 
 
 
Ovenstående viser de typer af DOS-data, der kan importeres. Når du har valgt datatypen, vil du blive bedt om 
at vælge hvilket datasæt du vil have ind og definere de begrænsninger du ønsker der skal være på data under 
importen. 

2.2.1.2 Eksport af data fra WindPRO  

 
Eksportfunktionen kan bruges når du ønsker at kopiere projektinformation fra en PC til en anden. Da data er 
struktureret i filer kan man bare kopiere “normalt” via Windows Stifinder, men så skal du selv holde styr på, at 
alle de nødvendige filer kommer med over til modtageren og at mappe-/filstrukturen bliver nøjagtig den samme 
som før. Ellers bliver du nødt til at tilføje bitmap-kort, linieobjekter osv. en gang til. Med eksportfunktionen kan 
du lade WindPRO organisere hvad der skal inkluderes, og alle data vil blive pakket i en fil, der så er klar til at 
blive åbnet fra WindPRO 2 et andet sted. 
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I figuren kan du se hvordan WindPRO viser alle de relevant filer til brug for eksportfilen. Det er her muligt at 
fravælge nogle filer for at reducere eksportfilens størrelse eller fordi man ikke vil af med alle informationer 
inkluderet i projektet. 
  
Udvid typen af data ved at trykke på “+”-knappen og dobbeltklik på den fil du vil vælge/fravælge. Tryk dernæst 
på ”Ekspoter”. 
  
Du kan også tilføje flere filer til eksporten end WindPRO foreslår. Det gøres ved at trykke på “Tilføj fil(er)”-
knappen før eksport.  

2.2.1.3 Printeropsætning 
 
Ved at vælge “Udskriv” får du mulighed for at ændre din printeropsætning og printertype. Når der er defineret 
en printeropsætning, vil WindPRO opfatte den som standardprinter. Det er dog altid muligt at ændre 
printeropsætningen ved at klikke på “Opsætnings-knappen”. Det er ikke muligt at bruge printerfaciliteter i alle 
dele af programmet. 
  

 
 
Bemærk: Hvis du har Adobe Writer og installeret .pdf-printeren, så kan WindPRO skrive en hel rapport ud 
direkte på en fil i .pdf-format. Denne fil vil være klar til at virke som vedhæftning til en e-mail eller til 
præsentation på en internetside. Du kan også via "Vis udskrift" gemme til .pdf fil UDEN at have Adobe Writer 
installeret. 
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2.2.2 Indstillinger 
 

 
 
 
Menupunktet “Indstillinger” giver mulighed for at definere/ændre en række indstillinger, som typisk kun skal 
ændres en enkelt gang. Dette menupunkt vil kontinuert blive udvidet med nye faciliteter, der er naturlige 
årsager ikke kan beskrives her. Det er derfor vigtigt at holde øje med om der kommer nye faciliteter. 
  
Registreringsmenuen kan bruges når du ønsker nye moduler til WindPRO eller hvis den første installation ikke 
var gjort færdig med en registrering eller hvis f.eks. dit firma har fået ny adresse og du derfor har fået en ny 
registreringsdiskette fra EMD.  
 
Hvis du ikke ønsker at bruge projektoversigten (globussen) (se kapitel 2.3.1), så kan den fravælges her.  

2.2.2.1 Referencer i udskrifter 

 

 
 
 
Her står navnet på den person eller afdeling, der bruger programmet. Dette navn vil fremgå af alle udskrifter. 
 

2.2.2.2 Indstillinger – WAsP - opsætning 
 

 
 
Hvis WAsP - programmet fra Risø bruges i energiberegningerne, så skal stien til WAsP - programmet og 
versionsnummeret fremgå af denne menu. Bemærk at kortredigerings programmet i WAsP (WAsP 7/8) også 
kan sættes op og man vil derved have mulighed for at arbejde direkte via linieobjekt med kortfiler fra WAsP 
(.map-format). WAsP-kortredigeringsmodulet har en masse brugbare funktioner, der supplerer linieobjektet 
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virkelig godt. Hvis du bruger WAsP 7 så skal du være opmærksom på, om du har den rigtige sammenkobling 
mellem WindPRO og WAsP – se nye udgivelser på vores hjemmeside - www.emd.dk. 
 

2.2.2.3 Indstillinger - Kort 

 
 

 
 
Standardindstillingen for de fem genvejsikoner til kortmateriale kan defineres/ændres her. Punktet er speciel 
relevant, når man bruger kort fra en CD-ROM med forskellige skalaer. Men opsætningen er også relevant i 
forbindelse med systematisk brug af .BMI-filer. "#" refererer til ikon-nummeret. Klikker man på #1 i 
opsætningen (vist ovenfor) vil præsentere kortet i skala 1:25,000 men en zoomfaktor på 100%. Et klik på ikon 
#2 vil præsentere det samme område i skala 1:50,000 med en zoomfaktor på 50% osv. 

2.2.2.4 Ikke-licensbetalte moduler som DEMO  

 
 

 
 
Du kan vælge om du enten kun vil arbejde med de moduler du har licens til at bruge eller om du også vil have 
adgang til DEMO-versioner af alle de andre moduler. Muligheden for at fravælge DEMO moduler er lavet for at 
du bedre kan få overblik over de moduler du selv har licens til, når WindPRO anvendes til specifikke formål 
eksempelvis visualiseringer. 
 

2.2.2.5 Indstillinger – Diverse 

 

http://www.emd.dk/
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Her er mulighed for at sætte søgestien op for placering af WindPRO data. Det er her der som standard vil 
startes op, når man vil gemme nye projekter og hvor man skal kigge efter eksisterende data, projekter osv.  

2.2.3 Tilbagemelding 
 
Tilbagemeldingsfunktionen giver os muligheden for at lave WindPRO endnu bedre.  
 
 

 
 
Du kan sende såvel forslag som fejlrapporter. I begge tilfælde, når du sender det som e-mail, vil du være nødt 
til at sætte din server-forbindelse op. Dette gøre ved at klikke på ”Avanceret opsætning”, hvor du skal kende 
navnet på din udgående e-mail server. Dette kan findes i din e-mail software, f.eks. i Outlook under 
“Tools|Services (Account i ældre Outlook-versioner). De finder serveren under egenskaber, se nedenstående 
eksempel. 
  
Bemærk: Hvis du ikke har en permanent netopkobling, skal du have forbindelse før du kan sende din e-mail.  
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2.2.4 Opdateringer 
 
Opdateringsmenuen giver mulighed for at opdatere vindmøllekataloget. 

 
 
Der er mulighed for at angive den sti til det sted, hvor vindmølleopdateringerne kan gemmes. Både søgesti 
(der, hvor man ser efter om der mangler opdateringer) og destinationsfolder (der, hvor data gemmes til) kan 
sættes af brugeren. Møllerne gemmes ved at trykke på ”Download valgte”. 
 

2.2.5 Hjælp 
Hjælpemenuen fungerer ligesom de fleste Windows hjælpemenuer. Det er vigtig at vide, at trykker man <F1> 
når man står i en menu, vil du få relevant hjælpeinformation for det specifikke vindue/menupunkt. 
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2.2.5.1 Fejlinformationer 

 
Fra hjælpemenuen kan man åbne fejlinformationsvinduet. Dette indeholder alle fejlmeddelelser og advarsler. 
Derved har brugeren mulighed for at finde tilbage til en gammel fejlmeddelelse, som man har lukket uden at 
læse. 
 

2.2.5.2 Datumjustering 

 
Datum er i forbindelse med koordinatsystemer information om hvordan det, at jorden ikke er en kugle og 
hvordan udfoldningen af jordkloden tolkes. Jorden er rund og derfor vil der opstå en fejl ved at vise et kort i 
planen. Dette fejl er forskellig efter hvor man opholder sig på jorden.  
 
Har man tidligere arbejdet med WindPRO og har digitaliseret forskellige kortmaterialer – højdekonturer, 
ruhedslinier osv. i et forkert datum har man med værktjet ”Datumjustering” mulighed for at rette op på skaden. 
 

 
 
I den øverste linie er der mulighed for at ændre hele WindPRO projketet på en gang. Nedenfor kan man 
ændre enkelte objekter ad gangen. 
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2.3 BASIS - Projekthåndtering (projekt-oversigt) 

2.3.1 Projektoversigt – kort/globus navigation 
 
Et projekt kan åbnes ved at pege på en prik på kortet, klikke for at fastholde den liste over projekter indenfor 
søgeradius og dernæst dobbeltklikke på det relevante projekter i listen. De projekter der kommer frem er 
projekter indenfor en brugerdefineret søgeradius omkring prikken.  
 

 
 
 
Ovenstående figur viser opstartsbilledet til WindPRO, hvis “Projektoversigt” ikke er fravalgt. Prikkerne på 
kortet/globussen er projekter, som er i søgestien og accepteret af forskellige filtre (søgeprofiler). I bunden af 
kortet er vist den/de aktuelle søgestier og det er illustreret hvordan man kan bruge forskellige farver til hver 
søgesti. Derved opnås en brugerdefineret organisering af oversigten over projekterne. 
  
Navigation rundt på kortet/globussen skulle være intuitiv, men her er en forklaring af værktøjerne: 
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Zoom-knapperne.  
 

 Klik på knappen og du bliver i stand til at flytte kort/globus, når du holder den venstre museknap nede. 

 Klik på knappen og bliv i stand til mærke en firkant op, der så bliver forstørret. 

 Knapperne zoom hhv. ind og ud i givne forhold. 

 Tilbage- og fremadknapper, der husker de forskellige zoom-afstande du har haft, så du hurtigt kan 
returnere til en given forstørrelse. 

 Zoomer til fuld størrelse, der viser hele jordkloden. 

 Opdateringsknappen, der opdaterer din projektliste (prikker på kortet). Bruges hvis du f.eks. har kopieret 
projekter med Windows Filhåndtering ind i din Projekthåndtering, har ændret søgestier eller er blevet forbundet 
med en server med ekstra projekter. 
 
 

 
 
Brugerlaget gør det muligt at tilføje et lag på toppen af kortet/globussen, der giver ekstra information. Det 
kunne eksempelvis være veje, administrative grænser osv. Brugerlaget skal være en .shp-fil (fra Arc View GIS-
system) med geografiske koordinater (længde- og breddegrad). Eksempler er inkluderet i ”WindPRO 
Data\Globe\ og kan åbnes. Disse kan give mere præcise baggrundskort, f.eks. statsgrænserne i USA, 
vindressourcekortet fra Europæiske Vindatlas (se nedenstående figur), et detaljeret vindressourcekort over 
Danmark osv. Se på \WindPRO Data\Globe\ eller tilføj dine egne. Bemærk: Det er muligt at søge i bruger-
laget, se senere.  
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Søgemuligheden giver adgang til din projektliste, hvor du kan tilføje søgestier (se senere), så kun projekter, 
der opfylder en given søgeprofil vises. Et eksempel kunne være, at man kun ønskede at medtage projekter, 
der er blevet ændret i løbet af år 2001. Når søgestierne er valgt, vil kun projekter, der opfylder disse, blive vist 
på kortet. 
 
 

  
 
Klikker du på det røde kryds, vil du blive i stand til at markere et sted på kortet, hvor du ønsker et nyt projekt 
oprettet. Koordinater og landets navn vil automatisk blive overført til “Projektegenskaber” (se senere), når du 
klikker på ikonet til højre – “Åben Nyt Projekt”. 
 
 

  
 
 
Projekt Størrelse justerer størrelsen af prikkerne der angiver et projekt på kortet. 
 
Søge-radius angiver i hvor stor radius udenom prikken der skal medtages projekter.  
 
Find Land virker interaktivt med kortet/globussen. Det land du vælger i listen eller skriver i feltet vil blive 
markeret med en farve på kortet/globussen. Med denne facilitet har du en fantastisk mulighed for at lære 
geografi.  
 
Søg i Bruger-lag giver muligheden for at søge/vise en brugerparameter fra brugerlaget (shp-fil), hvis der er 
tilknyttet en database til brugerlaget (dbf-fil). “Datafelt-knappen” til højre gør det muligt at vælge fra hvilket felt i 
databasen der skal vises.  
 
Projektion – viser kortet som en “rund globus” eller et udfoldet kort – se mulighederne nedenfor. 
 

 
 
 
Det øverste venstre menupunkt –“Projekt”- giver også adgang til projektlisten og de samme funktioner som i 
værktøjspanelet til højre. De ti sidst åbnede projekter kan genåbnes direkte herfra. 
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2.3.2 WindPRO Explorer - liste 
 
Explorer-listen i WindPRO ville komme frem følgende steder: 
  
Projektoversigt 
Vindmøllekatalog 
Vindstatistik 
Adresseliste (i en reduceret form uden søgeprofiler og med samme søgesti som Projektoversigten). 
 
Der skal her gives en fælles oversigt i generelle vendinger.  
 

 
 
Projekthåndteringen i WindPRO – liste – indeholder 2 vigtige elementer: 
 
“Rediger søgesti”, hvor du kan bestemme hvor der skal søges efter relevante filer. Dette gør søgning hurtigere 
og gør det muligt at organisere projekter på forskellig vis, eksempel en opdeling mellem projekter på egen PC 
og på en server.  
Søge Profil, som er et filter der lister de relevante projekter op, der passer til en angiven søgeprofil. 
  
I listen er der forskellig information om de viste filer og listen kan sorteres ved at klikke på det relevante emne i 
den øverste linie. 
  
Dobbeltklik på en fil/projekt vil åbne denne.  

2.3.2.1 WindPRO Explorer – søgesti 
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Tilføjelse af steder på lokal disk eller netværk giver mulighed for at få adgang til at se projektet du ønsker at 
arbejde med uden at skulle søge igennem et utal af filer hver gang du åbner programmet. Når der tilføjes en ny 
søgesti, kan den gives en farve, der så bliver vist på kortet/globussen i den valgte farve.  

2.3.2.2 WindPRO Explorer – søgeprofil 
 

 
 
 
Søgeprofilet er individuelt tilpasset afhængig af hvor i WindPRO projektoversigten bruges. Søgeprofilet er et 
filter, som giver en bruger muligheden for kun at få vist projekter, der opfylder visse egenskaber. Derved bliver 
arbejdet med at finde givne projekter hurtigere og nemmere. Det kunne f.eks. være i forbindelse med at give et 
overblik over fx igangværende projekter, eksempelvis til et salgsmøde el.lign. 
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2.4 BASIS – Projektegenskaber og tilknytning af kort 

2.4.0 Introduktion til projektegenskaber  
 
Projektoplysninger er fællesbetegnelsen for oplysninger om tilknyttede adresser, koordinatsystem(er) og 
placeringsbeskrivelse/kort.  
 
Skærmbillede til inddatering af projektoplysninger kommer frem når et nyt projekt oprettes, når man vælger 

projektoplysninger under Projekt | Projektoplysninger eller ved klik på genvejsknappen .  
 

 
 

2.4.1 Projekt og placering 
 

2.4.1.1 Projektnavn og projektbeskrivelse 
Der kan angives både et navn på det pågældende projekt samt en beskrivelse af dette. Informationen vil 
fremgå af alle beregningsudskrifter. Bemærk at der for de enkelte beregninger også er mulighed for at angive 
en specifik tekst til den pågældende beregning. 
Det betyder at projektbeskrivelsen er meget generel for hele projektet eller generelle antagelser m.v. 
 

2.4.1.2 Placeringskoordinater 

Der er mulighed for at indtaste foreløbige koordinater i dette felt. Er det nye projekt oprettet via ”Projekt 
Oversigten”, vil placeringskoordinaterne allerede fremgå af feltet. Placeringscentrummet vil vises på alle kort, 
der tilknyttes projektet som et orange +. Alle kort i projektet vil blive centreret om placeringscentrummet når de 
åbnes i WindPRO. 
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2.4.1.3 Tidszone 

I forbindelse med skyggekastberegning og fotomontage/visualiseringer er angivelse af korrekt tidszone meget 
vigtig. WindPRO vil normalt angive en korrekt tidszone ud fra placeringskoordinaten og landeangivelsen, men 
der kan i helt specielle tilfælde, hvor der irregulære inddelinger af tidszonerne. 
 
 

2.4.2 Koordinatsystem 
 
Man skifter faneblad ved at klikke på “Koordinat  system” i den øverste linie med faneblade. 
 

 
 
På denne side vælges, hvilket koordinatsystem man ønsker at arbejde indenfor. Har du lavet et nyt projekt via 
Projektoversigten (kapitel 2.3.1) vil WindPRO automatisk give det mest gængse koordinatsystem og zone for 
området. Men det er vigtigt at vælge system, som passer til de skannede kort du har adgang til. 
 
Et koordinatsystem er det system kortproducenten har valgt at anvende til koordinatsætning af kortet. Det 
ældste og mest udbredte er det geografiske system, hvor længde- og breddegrader beskriver præcist hvor på 
jorden man er. Ulempen ved dette system er at man regner i grader, minutter og sekunder, hvilket dels er 
svært at regne på, dels ikke giver samme afstandsfornemmelse som den enhed man er vant til at regne i, 
nemlig meter. Derfor er næsten alle andre systemer baseret på enheden meter. Det mest udbredte meter 
koordinatsystem verden over er UTM - systemet. 
 
 

2.4.2.1 UTM -systemet 

 
UTM - systemet anvendes over hele jorden og fremgår oftest af kortmateriale. 
 
Kloden er opdelt i 60 Zoner. Zone 30 er fra 0-6 grader vest for Greenwich, og zone 31 er 0-6 grader øst for 
Greenwich (se tabel og figur næste side). Danmark ligger mellem ca. 8 grader og 13 grader østlig (Bornholm 
på 15 Grader). Zone 32 dækker fra 6-12 grader og dermed det meste af Danmark - men også zone 33 
anvendes i Danmark.  
 
Hver UTM Zone er defineret således at midterlinien (Nord-Syd) har værdien 500.000 meter. Herved bliver 
Østkoordinaten typisk mellem 200.000 og 800.000 meter - og altid positiv. Nordkoordinaten starter ved 
Ækvator, og Danmark vil ligge mellem ca. 6.000.000 og 6.400.000 meter nord for ækvator. På den sydlige 
halvkugle anvendes (20.000.000 - Afstand til Ækvator) som Nord koordinat, hvorfor Nordkoordinaten altid er 
mellem 10 og 20 mio. meter på den sydlige halvkugle (1/4' del af jordens omkreds er ca. 10 mio. meter eller 
10.000 km). 
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Datum ED50 - betyder at Europæisk Datum fra 1950 er anvendt - den udtrykker hvor stor afvigelse jorden har 
fra at vær en kugle. Samme datum ses på mange kort udtrykt som at “Hayford Ellipsoid” er anvendt. Datum 
WGS84 er en nyere international standard som alle lande med tiden vil overgå til. 
Det er VIGTIGT at man anvender den Datum, der er anvendt ved fremstillingen af de baggrundskort man 
anvender. Altså: 
 
ED_50 = European Datum = Hayfort 
WGS_84 = “New” World Standard 
 
der er flere gængse UTM-projektioner, her skal nævnes to, der anvendes i Amerika: 
 
NAD = North American Datum 
SAD = South American Datum 
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2.4.2.2 Andre metriske systemer 

 
Mange lande har defineret deres egne systemer, som bruges i stedet for UTM-nettet. I Danmark bruges 
System 34, i Tyskland bruges Gauss Krüger systemet og i England bruger man “British National Grid”. Listen 
over de koordinatsystemer WindPRO kan håndtere vil løbende blive opdateret og udvidet. 
 
British National Grid bliver beregnet med to forskellige ellipsoider, dvs. to forskellige tilpasninger af jordkloden 
til en perfekt rund kugle. De to er AIRY og GRS80. Kortstyrelsen i Storbritannien har informeret os om at alle 
britiske kort anvender AIRY Ellipsoiden, og Origo for kortene er 49° N og 2° W.  
 
Hvis det system du arbejder med ikke er inkluderet i WindPRO-listen, kan du definere dit eget system, hvor 
Origo (0,0) passende kan være i kortets nederste venstre hjørne. 
 
Hvis “Lokalt system” vælges skal du indtaste 1 – 3 punkter for det lokale system i et af de andre af WindPRO 
kendte systemers koordinater. Herved får programmet styr på hvor i verden det lokale system er placeret. Hvor 
i verden man befinder sig har betydning for flere af beregningsmodulerne og udskrifterne. Desuden kan en 
vinkelafvigelse fra geografisk nord (sand nord) for det lokale system indtastes. Denne kan man normalt aflæse 
på kortbladet. 
  
Fordelen ved at anvende et lokalt system kan ud over anvendelse af andre kendte systemer være, at man kan 
arbejde med små talværdier, som er lettere at overskue end de 6-7 cifrede koordinatsæt som optræder i de 
andre systemer. Eller at man får et forlæg fra en kunde som allerede har tegnet et eget system ind på en 
skitse som ønskes anvendt. 
 
Bemærk at dit valg af koordinatsystem afgør i hvilket system koordinaterne forventes indtastet. Du kan 
imidlertid altid ændre det valgte koordinatsystem. De allerede indtastede koordinater vil da blive omregnet til 
det nye system, idet alle koordinater internt lagres som længde/breddegrader. Man kan således inddatere 
koordinater, som man grundlæggende har fået oplyst i forskellige systemer. Man har eksempelvis oplysninger 
om vindmølleplaceringer i UTM system opmålt med GPS, men om eksisterende bebyggelse (til støjberegning) 
i f.eks. længde/breddegrad system oplyst af den offentlig myndighed.   
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2.4.3 Projektegenskaber - Baggrundskort 
 
 
Under fanebladet Baggrundskort fastlægges det kortmateriale, som skal anvendes i det videre arbejde med 
projektet.  
 

 
 
Der er grundlæggende to måder at tilknytte baggrundskort til et projekt i WindPRO: 
Anvendelse af ”MapDef” til at koordinatsætte skannede kort eller til at sammensætte flere kort til et stort. 
Import at foruddefinerede kort i formaterne: BMI (WindPRO-format), GEO-fil (koordinatsatte tif og jpg-filer) eller 
IT-kort (kortmateriale fra Kort- og Matrikelstyrelsen (kun Danmark). 
 
Specielt skal opmærksomheden henledes på GEO fil formatet. Disse kan tilknyttes WindPRO enkeltvis direkte, 
skal flere sammensættes vil det kræve at man anvende ”MapDef”. 
 
Ved at trykke på knappen ”Hjælp til baggrundskort” får man følgende vindue: 
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2.4.3.1 Relevante baggrundskort 

Som tidligere nævnt vil gode baggrundskort gøre projekteringsarbejdet i WindPRO nemmere og mere effektivt. 
Kortmateriale i WindPRO er primært traditionelle topografiske kort, der viser bebyggelser, byer, veje, skove 
o.a., som skal vurderes i forbindelse med ethvert mølleprojekt. Digitale højdekurver  og ruhedskort beskrives i 
kapitel 8 – Linieobjekt. 
 
Udvælgelse af kortmateriale skal foretages med udgangspunkt i hvilken problemstilling man ønsker at 
behandle. Nedenfor er angivet retningslinier for hvilke kortskalaer, der anbefales i hvilke situationer: 
 
1:10.000 Anvendes til meget nøjagtig placering af møller og målemaster. Kan anvendes til at 
måleafstande til naboer i forbindelse med støjberegning. Mulighed for at se grænser mellem forskellige 
matrikler, hvilket er ekstremt vigtig i forbindelse med detailplanlægning af et mølleprojekt. 
 
1:25.000 På mange måder en standardskala for baggrundskort til placering af møller, lægivere, 
højdekurver, kontrolpunkter til visualiseringer osv.  
 
1:50.000 Anvendes til ruhedsklassificering i afstande fra 5 km til 10 km fra lokaliteten. 
 
1:100.000 Anvendes til ruhedsklassificering i afstande fra 10 km til 20 km fra lokaliteten. Passende skal 
til at give et overblik over et helt vindmølleprojekt. 
 
Hvis man selv skanner sit kortmateriale er en kombination af kortskalaerne 1:25.000 og 1:100.000 passende 
både hvad angår tidsforbrug og nøjagtighed. 
 
Det er muligt at arbejde med WindPRO uden at man har tilknyttet baggrundskort, men muligheden bør 
benyttes i alle de tilfælde, hvor der er mulighed for det. 
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2.4.3.2 IT – kort over Danmark 

Denne mulighed er den nemmeste for at tilknytte kort til WindPRO. Alle kort er allerede koordinatsatte og man 
skal kun udpege en enkelt fil efter at havde dobbeltklikket på nedenstående ikon. 
 

 
Filformatet *.IT anvendes af Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) i Danmark, hvorfor kun danske kort er inkluderet 
i dette format. 
 

 
 
Vælges IT-format vil der åbnes et standard vindue som ovenfor. Her kan den ønskede IT - fil (kortmateriale) 
vælges ved at trykke ”Åben”.  Der er mulighed for at ændre beskrivelsesnavn for filen i WindPRO. Der er nu 
mulighed for at placere sit placeringscentrum på det tilknyttede IT – kort. Trykke på ”Se kort / Sæt centrum” vil 
man afhængig af placering få følgende vindue på skærmen: 
 

 
 
Der er mulighed for at flytte rundt på kortet med musen. Klikker man på kortet uden at flytte det, vil 
placeringscentrum blive sat i det givne punkt – markeret med at rødt kryds. Var placeringen forkert, så markere 
man igen et andet sted. Flytter man på kortet mens man markere placeringscentrum vil kortet flyttes i stedet. 
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Der er nu mulighed for at trykke på ”Scale +” i det øverste venstre hjørne af vinduet. Afhængig af hvilken CD, 
der anvendes vil mere detaljerede kort blive vist. 
 

 
 
Det nye kort viser at den valgte placering ikke er helt præcist på havnen ved Ebeltoft – et nyt 
placeringscentrum vælges ved at klikke på kortet det ønskede sted.  
 
Til finjustering af placeringscentrum kan man yderligere zoome ind og ud ligesom man kan vælge ”Skala +” og 
”Skala –”.  
 
Der er mulighed for at tilknytte flere kort – eksempelvis et kort med skel og anden matrikulær information, men 
disse skal tilknyttes manuelt til WindPRO (se næste afsnit). 
 

 Klik på “OK” for at gå ud af kortet – nu er man klar til at arbejde videre med sit projekt i WindPRO. 
 

2.4.3.3 Kalibrering af baggrundskort med ”MapDef” 

 
Baggrundskort kan være skannede eller digitale billeder, hvor man efterfølgende kan tilknytte nogle 
koordinater og derved stedfæste kortet på jorden. ”MapDef”-værktøjet indeholder også andre værktøjere til at 
klippe, rotere og sammensætte flere forskellige kort.  
 

 

 
Ved at dobbeltklikke på ovenstående ikon vil der åbnes mulighed for at tilknytte egne kort til et WindPRO 
projekt. Nedenfor er der punkt for punkt listet, hvordan man definerer et baggrundskort uden 
koordinatinformation for anvendelse i WindPRO. 
 
Ud over de her beskrevne væsentligste punkter, findes en række funktioner til justering af lys og farve, samt 
f.eks. reduktion af farveopløsningen eller størrelsen, hvilket gør at kortet fylder mindre  på harddisken, og er 
hurtigere at arbejde med (kræver mindre RAM) - men kvaliteten (skarpheden) af kortet bliver naturligvis 
ringere. 
 
1) Indskan (eller klip fra CD-ROM kort) de kortudsnit, der ønskes anvendt. 
2) Udpeg bitmapfil indeholdende delkort. 
3) Drej kortet, så nord vender opad. 
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4) Marker 3 punkter og indtast tilhørende koordinater. NB: De tre punkter skal være så langt fra hinanden som 
muligt, og aldrig på linie. I WindPRO 2 er der lavet den ekstra ting, at det tillader to af punkterne at ligge på 
lodret/vandret linie. Check under “resultat” at koordinaterne er OK. Se anvisning nedenfor. 
 
 

 
 
 
5) Gentag 1)- 4) indtil alle delkort er defineret med hver 3 punkter. 
6) Opret kortene, så alle er korrekt roteret for sammensætning. 
7) Fraklip kanter på delkortene, NB: 1. kort ligger “nederst”. 
8) Gem .BMI kortet 
 
ad 1) Indskan i en opløsning svarende på 100 - 150 DPI og 256 farver. Det foretrukne billedformat er .PCX, 
men de fleste andre kan også anvendes. Sørg for at få kanten, hvorpå koordinaterne normalt er påskrevet, 
med på skanningen. NB: Det er brugerens eget fulde ansvar at eventuelle ophavsrettigheder til kort 
overholdes! Gem kort i dertil oprettede biblioteker.  
 

 
 
Når ”MapDef” er åbnet skal det ønskede kort/billedfil udvælges (flere kan vælges af én gang). 
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Når det første kort er skannet skal man rotere det så nord er opad, farve skal justeres, hvis det er nødvendigt – 
herefter er det selve positioneringen, man skal foretage. 
 
ad 3) Undlad normalt at rotere kortet i andre vinkler end +/-90 og 180 grader, da det forvrænger det man ser 
på kortet - især påskrevne tekster bliver utydelige. Programmet skal nok holde styr på hvor “nord” er, blot 
koordinater indtastes korrekt. 
 
 
ad 4) Markering af punkter sker ved blot at klikke med mus på de steder på kortet, hvor koordinaterne rimelig 
enkelt kan aflæses/fremskaffes. NB: Sørg for at de 3 punkter er så langt fra hinanden som muligt for en rimelig 
sikker definition. Når første punkt sættes skal man angive i hvilket koordinatsystem, de punkter man definerer 
kortet med, haves. Koordinatsystemet findes normalt skrevet på det kort man skanner fra.  
 

 Menuen for indtastning af punkter giver mulighed for at centrere kortet omkring  
det aktuelle punkt (eller bringe det indenfor det område, der vises på skærmen). 

 
 

 Er et punkt fejlanbragt (eller for unøjagtigt placeret) kan det slettes. 
 
Det sidste faneblad i punktet i indtastningsmenuen efter de 3 punkter, viser 
hvor god overensstemmelse der er mellem de indtastede koordinater  
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og pixelkoordinaterne. Det ene punkt beregnes ud fra de to andre og afvigelsen  
kontrolleres. Afvigelsen gradueres som: 
  
∙ Fint  
∙ Ikke særligt præcis, men acceptabelt 
∙ Ikke acceptabelt 
 
Den 3. mulighed bevirker at man må finde mulige fejl/gøre det bedre. 
 
ad 5) Tilføjelse af yderligere kort. Med den grønne pil øverst til venstre kan man tilføje nye kort og gentage det 
ovenfor beskrevne. NB: Man tilføjer her kort, som skal sættes sammen med det /de første. Andre kortskalaer 
eller korttyper oprettes i et nyt kort. 
 

 
ad 6) Opretning af kort foretages med knappen vist til venstre. Når denne vælges fremkommer følgende 
vindue: 
 

 
 
Der er mulighed for at angive om den linie, der skal drejes til er vandret eller lodret markeret med to punkter på 
kortet. En anden mulighed er at vælge en fast drejning eller spejling. Når dette er udført vil alle andre kort 
drejes ind til de angivne retninger med hensyn til deres respektive koordinatsætning. Er der et kort med 
fejlagtig koordinatinformation skal dette rettes og man skal vælge denne ”Opretnings funktion” igen.  
 

 
ad 7) Fraklipning af kanter gøres med saksen.  

 
Man skal vælge hvilken side af kortet, der skal klippes af. Linien, der klippes efter, vil blive vist som en rød 
streg på baggrundskortet.  
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ad 8) Gem kortet ved at klikke på disketten. Du får nu samtidig tilknyttet kortet til listen over de kort, WindPRO 
har adgang til i aktuelle projekt. Kortet gemmes som en .BMI fil, der beskriver sammenhængene mellem de 
sammensatte kort, samt en grafikfil for hvert kortudsnit, det sammensatte kort består af. Disse får endelserne 
.B1, .B2 osv. Nu kan de oprindelige grafikfiler evt. slettes for at spare diskplads. 
Når de ønskede .BMI kort er defineret og tilknyttet kan du evt. angive grove sted-koordinater via kort. Du får 
her adgang til det første kort i listen og kan placere stedkoordinater som tidligere omtalt. 
Klik “Ok” og kortet forlades - nu er alle overordnede projektinformationer indlæst, og projekteringen kan 
begynde! 

2.4.3.4 GEO Tiff – kort med koordinatinformation 
 

 
 
Tilknytning af GEO Tiff – filer kan gøres på to forskellige måder. Dobbeltklikker man på ”MapDef” vil man få de 
samme faciliteter som angivet i det foregående. Dobbeltklikker man på ”GEO fil” får man muligheden for at 
tilknytte en enkelt GEO fil til WindPRO. Det kræver to filer for at kunne foretage denne handling: 
 

 
 
 

2.4.3.5 Se kort / sæt centrum 
Klik på et af de tilknyttede kort og dernæst på  ”Se kort/sæt centrum” som vist i nedenstående. 
 

 
 
Nu vises kortene – eller en firkant på ”Globen” viser at placeringscentrum ligger udenfor det definerede kort (se 
nedenfor). Placeringscentrum skal i det tilfælde ændres eller kortene skal gentilknyttes det korrekte sted. 
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Rektanglerne viser placeringen af de tilknyttede kort i projektet. Det røde kryds viser det nuværende 
placeringscentrum og den røde linie viser retning og afstand til centrum af det valgte kort. For at flytte 
placeringscentrum indenfor det valgte kort skal man klikke indenfor den viste røde rektangel.  
 

2.4.3.6 Blankt kort 
 
Blankt kort er et tilbud om at kunne projektere geografisk uden at have et baggrundskort. Tegneområdet 
tilpasser sig automatisk løbende til det område du projekterer indenfor. Blankkort kan også tilknyttes som et 
supplement, hvis du gerne vil se alt hvad du har placeret ind på kortet “uden” at have baggrundskortet som 
forstyrrende element bagved.  
 
Blankkort kan tilknyttes til et projekt som ethvert andet kort.  
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2.4.3.7 Kortmateriale på Internettet 

 
Kort over hele USA kan hentes fra nettet i såkaldte .DRG-filer. De er enten gratis eller kan købes for et relativt 
lille beløb. Prøv følgende Internet steder: 
 
www.mapmart.com 
 
http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html 
 
Når kortmaterialet er hentet kan de udpakkede filer tilknyttes WindPRO som beskrevet i afsnit 2.4.3.4. Bemærk 
at kortmaterialer er GEO tiff-kort, hvilket er en stor fordel. 

I Europa kan man finde kortmateriale via det følgende link: 

 
http://www.eurogeographics.org/gddd/INDEX.HTM 
 
 
Denne side er under konstruktion, men giver god adgang til alle kortcentre i Europa.  

 

2.4.4 Kundedatabase 
 
Kundedatabasen er til indtastning af oplysninger om en kunde. Det er umiddelbart muligt at indtaste alle 
relevante oplysninger om en given kunde. Ved at klikke på en af kunderne vil dennes navn fremgå af alle 
WindPRO-udskrifter. 
 

 
 
 
Knapperne er:  
Ny: Opret en ny adresse. 
Gennemse: Se en liste over adresser der har været brugt i tidligere projekter, så det ikke er nødvendigt at 
indtaste alle oplysninger igen, hvis den samme kunde skal have lavet  et andet projekt. Se afsnit 2.4.1.1 for 
yderligere oplysninger.  
Slet: Fjerner den markerede adresse fra projektet.  
Rediger: Redigerer den markerede adresse.  
Kopier adresse: Kopierer Navn, Person og adresse til udklipsholder, så det er klar til at indsætte i et 
dokument eksempelvis et brev eller en beregningsrapport. 
Kopier alle: Kopiere alle adresse oplysninger til udklipsholderen. 
  

http://www.mapmart.com/
http://data.geocomm.com/dem/demdownload.html
http://www.eurogeographics.org/gddd/INDEX.HTM
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Foruden de viste felter, er der nogle ekstra bruger-felter, hvor der kan indtastes projektstatus, kundenummer, 
ekstra telefonnumre, kontaktpersoner osv. Nedfor vises alle felterne. Felternes længde er i praksis uendelige, 
men husk på at skal de bruges i andre databaser kan der være begrænsninger i deres længde. 
 

  
 

2.4.1.1 Adresseliste - oversigt 

 
Hvis du gennemser adresserne, får du en liste over alle de adresser, der har været anvendt i tidligere 
projekter, der er inkluderet i søgestien til projektoversigten.  

 
 
Oversigten kan også åbnes fra Projektoversigten. 
  
Dobbeltklikkes der på en adresse, når der er blevet åbnet via gennemse-knappen fra Projektegenskaber, vil 
det returnere den valgte adresse. En adresse kan også vælges ved at markere den og trykke på OK. 
  
Adresselisten kan også kopieres til andre programmer ved at markere de ønskede adresse (med <Shift> og 
<Ctrl> holdt nede under markeringen). Dernæst højreklikkes på musen og vælge Kopier. Hele adresselisten 
kan derved kopieres til f.eks. et regneark. Dette kan være anvendeligt i forbindelse med at der skal laves 
status over alle ens projekter eller i forbindelse med en oversigt over ens kunder.  
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2.5 BASIS- Projektering, beregning og udskrivning 

2.5.1 Introduktion til opstart af projekt 

 
Når projektegenskaberne er indtastet, så kan de egentlige arbejde gå i gang. I dette kapitel beskrives hvordan 
vindmøller sættes ind på kortet, hvordan generel  redigering, kopiering, import/eksport af objekter foregår. 
Indsættelse af andre objekter i projektet vil afhænge af hvilke beregninger du ønsker at foretage og derfor blive 
det første gennemgået under de relevante kapitler. 

 

Vindmøller og andre objekter skal sættes ind via kortet. Klik på kort-knappen. 

  
 
Hvis et eller flere kort er tilknyttet projektet, kan disse kort vises ved at klikke på en af de fem kort-knapper.  

 
 
Bemærk: Når du sætter objekter ind via kortet og du holder <Shift> nede mens du vælger værktøj 
(objekttype), så blive det standard. Det er derfor muligt at sætte flere objekter med samme egenskaber, f.eks. 
en række af støjobjekter med den samme afstand og dB krav eller et antal parallelle rækker af vindmøller. 

2.5.2 Inddatering af vindmøller (og andre objekter) 
 
Generelt kan møller oprettes enkeltvis eller som rækker, hvor alle møller i en række står med samme afstand 
og er af samme type. Man kan dog efterfølgende med højre museklik på en række opløse denne i enkeltmøller 
og tilrette placeringerne for de enkelte møller eller ændre mølletype. Mølletypen skal imidlertid findes i 
møllekataloget og må derfor først oprettes her, hvis den ikke findes. 
 
I energi beregninger for enkelte møller (ATLAS) kan navhøjde ændres under beregningerne uden at alle 
navhøjderne skal ændres i møllekataloget.  
Når møller er oprettet på kort, kan man trække dem på plads ved at aktivere møllen (klikke på den med 
musen), og herefter trække i markeringspunktet. For møllerækker gælder: 
 
Trækkes i markeringspunktet i midten, parallelforskydes rækken. Trækkes i et yderpunkt, roteres der om 
modstående yderpunkt. Trækkes i et yderpunkt med <Shift> tasten holdt nede, kan man ud over rotationen 
også ændre afstanden mellem møllerne i rækken. 
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2.5.2.1 Mølleobjekt – Faneblad Mølledata  

 

 
Nye møller inddateres ved at vælge møllesymbolet med musemarkøren og klikke møllen ind på kortet (eller 
vælge ny mølle i objektlisten). Man får da adgang til at vælge mølletype fra møllekataloget, samt at oprette en 
række af møller på een gang, hvilket ses af nedenstående vindue. 
 

 
 
 
Inddatering af nye møller. Mølletypen vælges fra møllekataloget via listeboksen. Man kan i vindmøllekataloget 
opbygge forskellige profiler og vælge et af disse via knapperne under listeboksen. Herved bliver listen mere 
overskuelig at slå op i.  
 
Med “antal i række” er det muligt at lave mere end én mølle af gangen, hvor møllerne bliver stillet op med 
samme indbyrdes afstand op på en lige linie. 
  
Listen over mølletype indeholder de ti senest anvendte møller. Går man ind under <Flere møller> får man 
adgang til hele møllekataloget – se nedenfor.  
 

 
 
Når en given mølletype er valgt, er det muligt at se forskellige effekt-kurver, støjdata osv. ved at fravælge 
“Anvend altid standardværdier” – se nedenfor. 
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Her ses de 5 forskellige støjdatasæt og korresponderende effekt-kurver, der vil kunne vælges. Det er 
brugerens ansvar at vælge støj- og effektdata, der passer sammen. 
  
Når møllerne er sat ind på kortet er de nemme at flytte – det kan man gøre ved at trække dem rundt med 
musen. 
  
Klik en gang på en mølle-række og den bliver markeret. Aktiveres centermarkeringen vil man kunne flytte med 
rækken. Aktiveres yder-markeringerne og museknappen holdes nede vil man kunne dreje rækken af møller. 
Aktiverer man en af de yderste markeringer og samtidig holde <Shift> nede vil det være muligt at ændre den 
indbyrdes afstand mellem møllerne.  

2.5.2.2 Objektfaneblad - Position 
 
Ved at højreklikke og vælge “Egenskaber” vil inddateringsvinduet for en vindmøller eller et andet objekt 
komme frem og der kan indtastes ekstra oplysninger. Fanebladet ”Position” er almindeligt for alle objekter. Du 
kan her indtaste præcise koordinater for objektet. Højdekoordinaten, z, kan enten indtastes eller beregnes via 
den digitale højdemodel. Det gøres gennem linie objektet – Højde kontur kort – i modulet BASIS, men det 
kræver at objektet befinder sig indenfor triangulerings radius (TIN-radius) – se endvidere kapitel om linie 
objekt. 
Det er muligt at indtaste beskrivelser til et objekt som bliver vist på kortet og i objekt listen og som også vil stå 
på udskriften. Programmet giver automatisk et objekt et systemnavn, men som nævnt er det også muligt selv 
at angive et navn. Systemnavnet gives i den rækkefølge objekterne laves og disse navne kan ikke ændres.  
Det er derfor en god ting at du selv kan indsætte navne, eksempelvis et møllenummer eller navn.  Senere når 
du skal skrive ud kan du sortere møllerne efter brugernavn i stedet for systemnavn eller bede programmet om 
at udskrive brugernavnet i stedet for systemnavnet , så brugeren har selv kontrol over hvad der kommer til at 
stå på en udskreven rapport. Bruges der bogstaver i brugernavnene vil de blive sorteret almindelig alfabetisk. 
 
På kortet kan du vælge om det er beskrivelsen, brugernavnet, systemnavnet eller ”ingen” der skal vises ved 
objektet. 
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2.5.2.3 Eksisterende møller – faneblad Statistik 

  

Eksisterende møller oprettes som nye, blot kan man til eksisterende møller knytte statistikdata, dvs. faktiske 
produktionsdata, og dermed ved energiberegning få en kontrol af den beregnede produktion. Desuden vil der i 
en PARK beregning blive udskrevet resultater, grupperet med hhv. nye og eksisterende møller, herunder hvor 
meget de nye møller reducerer de eksisterende møllers energiproduktion. 
 

 
 

 Eksisterende møller kan importeres – se kapitel 2.7 
 

2.5.2.4 Mølleobjekt faneblad - Animation 

 
Rotationshastigheden kan for en given mølle indtastes – se kapitel 5 om animation.  

2.5.2.5 Mølleobjekt faneblad - Diverse 
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I fanebladet “Diverse” kan der indtastes. 
  
Rotor vinkel – kun til visualisering 
Anvend som kontrolpunkt – kun til visualisering 
Generer mølle – kun til visualisering 
Afstandscirkel (radius) – dette er generelt værktøj til projektering. Bemærk: For at aktivere visningen af 
afstandscirklen, så skal du højreklikke på objektet og vælge "Vis afstandscirkel". 
 

  
 
På kortet ses hvorledes afstandscirkler eksempelvis kan anvendes til både at sikre afstand fra nye til 
eksisterende mølle på 200 meter og afstand til havnemole på 100 m. Også ved f.eks. opstilling i 3-kantmønster 
er afstandscirkler velegnede.  

 

2.5.2.4 Objektfaneblad - Lag 

 
Se lag struktur, kapitel 2.11 
  

2.5.2 Objekt kloning (kopiering) samt multirettelse 
 
Der er to meget nyttige hjælpefaciliteter, som beskrives i det følgende. 
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2.5.3.1 Objekt kloning 

 
Man selekterer først de objekter, man vil klone (kopiere). Selekteringen kan enten ske i objektlisten på 
“traditionel Windows-vis” eller på kortet, hvor man holder <Ctrl> nede mens man klikker med musen på de 
objekter, man ønsker af klone. Når de ønskede objekter er selekteret, højre klikker man - hvis man har fat i en 
objektmenu (afhænger af hvilke objekter, der er oprettet, og hvor markør er i forhold til disse), skal man via 
toppen af objektmenu trække til højre over under “Kort”-menu, se figur nedenfor: 
 

 
 
 
Her fremkommer “klone” menupunktet, som man blot klikker på.  
 
Man får nu oprettet kopier af de selekterede objekter, som placeres 100m øst og 100m syd for de originale. 
Herefter kan man flytte dem på plads og rette til. Det er især terrændataobjektet (se Energiberegning) at 
kloning er værdifuld for, da man her kan spare mange dobbeltindtastninger, hvis fx. to ruhedsklassificeringer i 
et område er næsten ens. Men det er også en god måde at sikre parallelle møllerækker med fuldstændig 
identiske egenskaber.  

 

2.5.3.2 Multirettelse 

 
Hvis man arbejder med projekter med mange møller eller fx. mange støjfølsomme områder og man undervejs 
får behov for generelt at ændre mølletype, navhøjde eller støjkrav - eller eksempelvis at “binde” alle objekter til 
et højdekurveobjekt, således at Z-koordinater automatisk aflæses fra dette, så er multirettelse den elegante 
måde hvormed man i et snuptag ændre egenskaber for et større antal objekter. 
 
Man kan ENTEN starte med at selektere de objekter, man vil masserette (som godt kan være af forskellig type 
- hvis fx. Z-koordinat ønskes rettet) eller starte “multiretteren” først og derefter selektere, hvad de objekter, der 
ønskes rettet. 
 

 
Multiretteren startes ved klik på symbol vist til venstre. 
 
Herefter kommer flg. vindue frem. 
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Man vælger først hvad, men ønsker at rette, fx. som vist ovenfor, hvor vindmølle-egenskaber er valgt. Herefter 
specificerer man hvad man vil rette til. Eksempelvis kan man rette mølletype på alle selekterede møller uden at 
ændre navhøjde - eller omvendt - eller men kan rette begge dele på een gang.  For de forskellige tyer af 
multirettelser får man forskellige muligheder. Man kan således rette objekter af forskellig type på een gang - 
kun de rettelser, der er relevante for det enkelte objekt udføres naturligvis. Man får besked om hvor mange 
objekter af forskellig type, man har selekteret før rettelsen gennemføres. 

2.5.4 Import/eksport af objektdata via objektlisten 
 
Elektronisk udveksling af data bliver mere og mere almindelig. Du får f.eks. koordinater på objekter (mølle 
naboer osv.) via en e-mail og vil ikke sidde og indtaste dem manuelt eller du vil lave nogle “smarte” ændringer 
af layoutet på en møllepark, hvor du eksempelvis har brug for at lave beregninger i et regneark. Det er også en 
mulighed at kopiere alle støjfølsomme områder til skyggemodtagere på de samme positioner. Det kan også 
være, at du vil kopiere en ruhedsrose fra et projekt til et andet. Alle disse og mange flere funktioner kan laves 
ved hjælp af import/eksport-faciliteten. 
  
Objektlisten nedenfor viser de elementer der skal arbejdes med i det følgende. Bemærk at det er muligt at 
sortere listen efter en given parameter og derfor vil udvælgelsen af objekter kunne gå endnu hurtigere. 
  

 
 
For at eksportere (kopiere) et eller flere objekter, skal man bare markere det eller de ønskede objekter på 
sædvanlig Windows-metode ved at holde <Shift> nede mens man markere de ønskede objekter. Når 
objekterne er valgt skal man højreklikke og menuen nedenfor vil komme frem. 
  

 
 
Vælg kopier objekt(er) og alle informationerne vedrørende objekterne bliver placeret i udklipsholderen.  
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2.5.4.1 Eksport/import til brug for redigering i andet program 

 
Efter at have lagt objekterne i udklipsholderen kan man vælge at sætte ind i et regneark og man vil med det 
viste eksempel på følgende. 
  

 
 
Generelt for alle objekter er: 
System label – entydigt internt nummer tildeles hvert nyt objekt og kan ikke ændres.  
Beskrivelse (Description) – det samme som i objektbeskrivelse (se senere i listen).  
Objekt type – Navn, identifikationsnavn for typen af objekt (se senere) 
  
----- Det tre nævnte oplysninger vil ikke blive anvendt, når der kopieres tilbage til objektlisten. --- 
 
Objekt ID – Nummer, hver objekttype har sit eget nummer (se oversigt senere) 
X – Øst koordinat 
Y – Nord koordinat 
Z – Højde  
Objekt beskrivelse – brugerspecificeret beskrivelse 
Brugerlabel – label angivet af brugeren eksempelvis til sortering ved udskrivning. 
  
De efterfølgende oplysninger er afhængig af hvilket objekt der er tale om. Det kunne eksempelvis være 
navhøjder og mølletype (se afsnit 2.5.4.4).  
Data kan nu ændres i regneark og sættes ind i objektlisten igen.  
 
Nedenfor er vist hvordan de 16 eksisterende møller i Demo-projektet fra Ebeltoft har fået tildelt en Bruger-label 
svarende til det “rigtige” møllenummer – dette kan senere bruges i udskrifter.  
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Bemærk: Markeringen i regnearket skal som første kolonne medtage ”Objekt ID”. Kopier almindeligt og sæt ind 
i objektlisten i WindPRO via et højreklik på musen – ”Indsæt Objekt(er). Nu vil dataene blive gemt i 
WindPRO som nye objekter og det er derfor nødvendigt at slette de oprindelige objekter, hvis man kun 
vil bruge de nye ændrede.  

2.5.4.2 Import fra andre kilder (ASCII, GPS eller regneark) 

 
Hvis du har dine data i et regneark eller i en ASCII-fil kan du kopiere og indsætte på to måder: 
  
Uden objekttype: 
Hvis du kun har koordinaterne (2 kolonner med data + evt. ekstra kolonner med Z-koordinaten dvs. højden, 
beskrivelse, systemlabel og/eller brugerlabel), vil WindPRO automatisk finde ud af at der ingen objekttype er, 
og du vil derfor blive bedt om at indtaste hvilken objekttype, der er tale om. 
 
Med objekttype: 
Hvis du har objekttypen i den første kolonne kan du indsætte forskellige objekttyper i samme arbejdsgang og 
du kan også tilføje ekstra information til de enkelte objekter. Det gøres ved at tilføje ekstrakolonner med de 
ekstra informationer. 
 
 
Hvis du har GPS-data skal du først tage dem ind i et regneark før du kan implementere dem i WindPRO. Dette 
kan gøres enten ved at indtaste alle GPS-målingerne i regnearket eller hvis der er mange datapunkter, så lave 
en dataoverførsel fra GPS-modtageren til en PC. Det kræver et overførselskabel og gratis software til 
håndtering af problemet kan findes på Internettet – eksempelvis på  www.gpsu.co.uk - eller sammen med at du 
har købt GPS-modtageren. Nedenfor er vist skærmbilledet fra den nævnte GPS-software, hvor der er 
downloaded way-points fra GPS-modtageren. 
  

 
 
For at få data ind i regnearket skal du kopiere og indsætte en række ad gangen. Derefter skal 
koordinatkolonne deles i to , hvilket kan gøres i regnearket med funktionen "MID(A1;5;6)", der læser fra det 
femte tegn og seks tegn frem i celle A1, hvilket vil sige x-koordinaten. 
 

2.5.4.3 Mølleliste til tildeling af mølletype ved import 

 
 

http://www.gpsu.co.uk/


2.5 BASIS- Projektering, beregning og udskrivning    143 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO-2      May 01 

Copy from this column and all to the right - only data lines (no headers)

Organize data excactely as described below - remember you can multi edit the pasted object data afterwards. 

Object type Object ID X Y Z Object description User label File name Hub height

New WTG 0 3534641 5697782 0 C:\Programmer\Emd\Windpro2\Data\Wtg\MICON M700 225-40 29.6 !O!.wtg30

Object type Object ID X Y Z Object description User label File name Hub height Production (MWh/year)

Existing WTG 1 3535543 5698188 0 C:\Programmer\Emd\Windpro2\Data\Wtg\ANBONUS  150-30 23.0 !O!.wtg30 345

Object type Object ID X Y Z Object description User label

Site Data 2 3534910 5697950 334.3 Mikrostandort Windgutachten

Object type Object ID X Y Z Object description User label Height Por With Dept Angle

Obstacle 3 3533914 5697894 315.8

Object type Object ID X Y Z Object description User label Noise demand (dB(A)Noise distance (m)

Noise Sens. Area 4 3535998 5698588 330.8 Waitzrodt 45 500

Object type Object ID X Y Z Object description User label Degrees With Height Bottom Slope

Shadow Receptor 8 3535966 5698475 326.1 Waitzrodt

Object type Object ID X Y Z Object description User label Horisontal unc.Vertical unc

Control Point 9 3535392 5698089 348 Antennenmast

Object type Object ID X Y Z Object description User label Photo File nameDate/time of exposureTarget-X Target-Y Target-Z

Camera 10 3535447 5698976 347 Wasserbehälter bei Waitzrodt

Object type Object ID X Y Z Object description User label

Line Object 11 3534914 5698438 0 Höhenlinien für WAsP-Berechnung

Object type Object ID X Y Z Object description User label

3D Object 12 3535460 5698370 342.2

Object type Object ID X Y Z Object description User label

Area Object 13 3530598 5703496 0

Object type Object ID X Y Z Object description User label

WTG areas 16 3535891 5698079 0

Object type Object ID X Y Z Object description User label Text

User text 17 3529261 5703074 0 Text on map  
 
Specielt når der er tale om vindmøller er det meget vigtigt at have præcis beskrivelse af mølletypen så man får 
den rigtig typebeskrivelse. Dette kan findes i møllekataloget og der kan laves en liste over mølletyper via 
møllekataloget. 
  
Dette gøres ved at åbne Mølleoversigten, markere de relevante eller den relevante mølle, højreklik, kopier og 
dernæst sætte ind, eksempelvis i et regneark.  
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2.5.4.4 Data som kan importeres til alle objekttyper 
 
De andre objekttype kan, på nær dem nævnt i afsnit 2.5.4.1, importeres direkte hvis de eller er præsenteret på 
en rigtig form, hvor de skal kopieres fra. Nedenstående liste viser de objekter, der kan importeres, som også 
kan findes som regnearksfil i “WindPRO Data\Standards\ ” 
 

2.5.4.5 Import fra andre WindPRO projekter 

 
Først skal du åbne det WindPRO-projekt du vil importerer fra. Vælg de objekter, der skal kopiere, vælg kopier, 
åbn det WindPRO projekt de skal sættes ind i og vælg indsæt (højreklik på musen i objektlisten). Bemærk at 
alle informationer overføres ved denne måde at kopiere/indsætte på.  
 

2.5.4.6 Liste over objekt ID 

 

 
 

2.5.5 BASIS Beregning 
 
Med BASIS modulet til WindPRO alene, er det muligt at udføre en såkaldt “BASIS-beregning”. Denne giver 
ingen beregninger, men udskriver en komplet rapport over de inddata man har angivet, samt et kort med 
projektets udformning. På den måde kan f.eks. potentielle købere til vindmøller selv arbejde med forskellige 
projektudkast på en meget billig udgave af WindPRO programmet og derefter sende oplysningerne (evt. via en 
eksportfil) til forskellige fabrikanter for beregning og tilbud.  
 
Efter beregning kan du f.eks. kopiere beregningen (med højreklik på rapport-hovedet), således kopieres 
rapporten og alle beregningerne følger med over. Derved har du muligheden for i kopien eksempelvis lave om 
på møllelayoutet på de kort og den nye opstilling kan beregnes med kopien af projektet. Dvs. du har to 
beregningsrapporter med de samme specifikationer, men forskellige mølle-layout. Derved er de to beregninger 
identiske, det eneste der ændres er møllernes placering. 
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2.5.6 Udskrivning – generelle tips og opsætning 
 
Når en beregning er færdig vil følgende vindue komme frem.  

 
 
Afhængig af hvilken beregning, vil der blive genereret to eller rapporter. Linien med navnet beregningsnavnet 
(her BASIS) er “hovedet” i beregningsrapporten – navnet som brugeren giver ”Min første beregning vil også 
fremgå af hovedet. Rapporterne følger successivt, rapport 1 er projektdata og rapport 2 er kort. 
  
Til at vise eller skrive rapporterne ud, så er der flere muligheder som beskrives i det følgende. 
  

2.5.6.0 Visning af udskrift samt udskrift til fil (.bmp, .jpg, .pdf, HTML) 

Se i næste afsnit hvordan man starte visnings vinduet op.  
 
I toppen af visnings vinduet er der nogle funktioner, der anvendes som følgende:  

 
 
Zoom og “sidebredde” knapperne er trivielle.  
 

 Kopier til udklipsholder – derefter kan hele siden indsættes i et andet Windows dokument som grafik.  
 

 Kopier til fil – eller anvende menupunktet “filer|gem som” og vælg mellem følgende muligheder:  

 
 
Bemærk at den printer, der blev valgt er afgørende for om der kommer farver på udskrifterne. dvs. for at få 
farver på .pdf-dokumentet er det nødvendigt at vælge en farveprinter.  
 

 Med pilene kan man bevæge sig frem og tilbage gennem siderne. Er der kun en side, vil 
pilene blive grå. 
 

 Ved tryk på printerknappen printes den pågældende side, udvalgte sider eller hele rapporten.  
  

 Døren lukker for visnings vinduet.  
 
Zoom vinduet tillader en brugerdefineret zoom-faktor. Bemærk: Anvend en stor zoom-faktor for at øge 
kvaliteten hvis rapporter kopieres til fil eller udklipsholder.  



 146 2.5 BASIS- Projektering, beregning og udskrivning   
 
 
 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO-2      May 01 

 

2.5.6.1 Udskrivning af enkelt rapport med standardopsætning/visning 

 
 
For at udskrive en enkelt rapport skal rapporten vælges (enkelklik på denne) og klik på printersymbolet fra 
nedenstående menu. 
  

 
 
 
For at få vist en enkelt rapport kan du bare dobbeltklikke på rapporten, eksempelvis ”Kort”.  
 
 
 

2.5.6.2 Opsætningen af en enkelt rapport, symbolskalering osv. 
 
Højreklik på rapporten og vælg Egenskaber fra menuen. 
  

 
 
Dernæst vil de følgende vindue komme frem, afhængig af hvilken rapport du har valgt.  

 
 
I den højre halvdel af vinduet har du forskellige faneblade, hvor individuelle opsætninger kan anvendes på de 
forskellige rapporter. 
  
Specielt for “Kort”-rapporten kan du definere hvilke del af kortet der skal udskrives og hvilke objekter, der skal 

inkluderes. På   -knappen kan du individuelt definerer hvordan de enkelte objekter skal se ud. 
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2.5.6.3 Udskriv alle rapporter eller definer rapport og opsætning 

 

Udskrivning eller opsætning af en hel beregningsrapport gøres ved at klikke på printersymbolet  eller 
højreklik på ”hovedet” og vælg ”udskriv”. 
 

  
 
Bemærk at man med “Omdøb”-funktionen kan ændre rapportnavnet uden at skulle genberegne hele den 
pågældende rapport. 
  
Vælges “Udskriv” fås følgende menu:  

 
 
Til venstre kan du vælge mellem de forskellige rapporter og til højre kan der laves opsætning for individuelles 
parametre afhængig af den valgte rapport 
 
Bemærk: Skalering og individuel opsætning af labels kan kun gøres ved rapporten “Kort”, se 2.5.6.2. 

2.5.6.4 Sortering af  objekter efter brugerlabel osv. 
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En speciel mulighed er, hvis du eksempelvis har givet vindmøllerne dine egne brugerlabels, så kan du sortere 
dem i udskriften efter dette i stedet for den standardsortering WindPRO udfører, i henhold til systemlabel. De 
forskellige systemlabels bliver som nævnt bestemt af WindPRO, således at Placeringscenteret får nummer 1, 
det første objekt nummer 2 osv. 
 
I udskriften kan du vælge at WindPRO selv nummererer (Auto) – det betyder at den mølle med laveste 
systemlabel nummer får nummer 1 osv.  
Eller du kan vælge sortering efter Brugerlabel. Har du kaldt møllerne A, B, C og D sorteres de herefter – 
fjernes C senere af en eller anden grund hedder møllerne nu A, B og D – hvis auto nummerering havde været 
anvendt, ville 1,2,3 og 4 være blevet til 1,2,3 – man kunne altså ikke direkte af nummeret i udskriften se 
hvilken, der var taget ud.  
Endelig kan under "Avanceret" vælges at alle objekttyper frit sættes op sorteringsmæssigt, herunder også at 
systemlabel direkte anvendes i udskrifter. 
  
Den mulighed findes under fanebladet “Objekt sortering”  

  

2.5.6.5 Printeropsætning  
 

 
 
 
Efter et klik på “Udskriv”  får du muligheden for at vælge printer og printeropsætning. Dette følger de normale 
Windows standarder – se derfor i din egen printer manual. 
  
Bemærk: Hvis du vil udskrive til en fil, skal de have en passende printerdriver installeret. F.eks. vil en 
Postscript-printerdriver lave postscript-filer, som mange “kopi-butikker” kan skrive ud for dig på høj-
kvalitetsprintere eller til billig masseproduktion. En endnu bedre løsning er at konvertere postscript filen med et 
Adobe-værktøj til en .pdf-fil. Eller endnu bedre med Adobe Writer (koster ca. 150 US$).  Du kan installere en 
printerdriver der direkte skriver en .pdf-fil (.pdf-filer, som er det mest brugte filformat til blandet tekst og grafik, 
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kan læses direkte med Adobe Acrobat-reader). Adobe Acrobat-reader kan hentes gratis på nettet, så enhver 
der har internetadgang kan læse og udskrive dine rapporter. Når der skrives til en .pdf-fil er det lige meget 
hvilken printer modtageren har, formatet vil altid være det samme. Den sidste fordel ved .pdf-formatet er, at det 
er muligt at komprimere filerne på en god måde. Det er endvidere muligt at vælge komprimeringen af grafikfiler 
(bitmap) så man opnår et kompromis mellem kvalitet og filstørrelse. Bemærk at det fra visning af udskrift er 
muligt at gemme udskriften direkte som .pdf-dokument, se afsnit 2.5.6.0. 
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2.6 BASIS - Møllekataloget 

2.6.0 Introduktion til vindmøllekataloget 
 
I vindmøllekataloget er samlet mere end 700 forskellige mølletyper/varianter, som er indsamlet af EMD fra 
utallige kilder gennem mange år. Datagrundlaget opdateres løbende. 
 
Man kan selv indtaste møller, men ikke rette i de af EMD indlagte møller. Man kan dog tage en kopi af en 
“EMD” mølle som udgangspunkt og herefter tilrette denne eller supplere med nye data. Grunden til at man ikke 
kan rette i en EMD mølle er dels at alle projekterende herved har et fælles og ens datagrundlag at arbejde på, 
dels at EMD ikke skal bekymre sig om hvilke data der skal opdateres, når nyt møllekatalog udsendes. 
 
De oplysninger vi har valgt at registrere i kataloget er primært dem, der har betydning for projekteringsarbejdet. 
Følgende datagrupperinger er valgt: 
 
 
Bemærk at WindPRO holder styr på om møllefilerne oprettes/ændres af EMD eller af brugeren. I ”Kilde” i 
møllekataloget, vil der være tre muligheder: 
  
EMD 
USER 
EMD-U 
 
Den sidste betyder at møllen er lavet af EMD i kataloget, men at brugeren af programmet har tilføjet 
information. Afhængig af hvilken effektkurver, der bruges i beregningen, vil det enten være en EMD eller 
USER-effektkurve. I udskriften for energiberegningen vil der stå om der er anvendt en EMD eller en USER-
effektkurve. 
  
De informationer, der registreres i kataloget er primært information, der har en speciel interesse i et givent 
projekt. 
  
Hovedstrukturen i kataloget er, at en mølle bliver opfattet som en type, hvis den har samme fabrikant, 
generatorsystem, rotordiameter og tårntype og bliver gemt i en fil. I denne fil kan der lægges flere effektkurver, 
visualiseringsdata og prisdata. Forskellige navhøjder (tårnhøjder) er inkluderet i en fil. Dette er et kompromis 
mellem at genbruge data og holde kompleksiteten af strukturen i programmet nede. 
  

2.6.1 Opstart og modificering af møllekataloget  
 

 Møllekataloget aktiveres fra WindPRO via hovedmenuen eller ved at klikke på arkivskuffen. 

2.6.1.1 Mølleoversigten 

 
 
Når kataloget aktiveres vil mølle oversigten komme frem. Se yderligere detaljer i WindPRO Explorer søgestier 
og søgeprofiler i kapitlet 2.3.2 WindPRO Explorer – liste. 
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Ved enten at højreklikke eller dobbeltklikke på en mølle vil du få adgang til redigeringsmenuen for møllen. 
  
Ved at udvælge ligesom på normal Windows-facon er det muligt at kopiere hoved information om de valgte 
møller til udklipsholderen, slette eller udskrive de valgte møller. Kopieringsfunktionen kan anvendes hvis du 
ønsker at importere specielle mølletyper fra et regneark, se 2.5.4. Du bruger derved listen til at få det rigtige 
filnavn ind i regnearket hvorfra du ønsker at importere møller til objektlisten. 
  

2.6.2 Hoveddata 
 
Hoveddata indeholder 2 grupper af informationer. 
  

 
 
En der giver den entydige identifikation og beskriver mølletypen, dvs. Fabrikant, Type, kW (store/små 
generatorer), Rotordiameter, navhøjde og tårntype(r). 
  
En anden, der som yderligere information indeholder oprindelsesland, vingetype, generatortype 
(omdrejningskontrol), omdrejningstal, standard navhøjder. Endelige er der et felt der indikerer om møllen kan 
få, et bemærkningsfelt og et billede. 
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2.6.3 Detaljer 
 
 

 
 
I detaljer er det muligt at tilføje flere datasæt tilhørende forskellige varianter af den specifikke mølle. F. eks har 
nogle møller forskellige sæt effektkurver og støjdata og flere sæt støjdata svarende til forskellige navhøjder. 
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2.6.3.1 Effektkurve redigering i møllekataloget 
 
 
 

 
Effektkurve indeholder information om kilde, dato, stopvindhastigheden (cut-off wind speed), luftens densitet i 
tilknytning til den angivne effektkurve, effektregulering, Ct-kurver osv. 
 
Note til luft densitet: Effektkurven er målt ved luftdensiteten på eksempelvis 1,1 og efter dette er den 
normaliseret til en luftdensitet på 1,225, der er standardværdien 1,225, der ske indtastes.  
Hvis en effektkurve bliver omberegnet fra densitet 1,225 til f. eks 1,05 (“Tynd luft”) og effektkurven indtastes i 
"den tynde" udgave, så skal værdien for luftmassefylde på 1,05 også inddateres. I beregningen skal atter 1,05 
indtastes, og effektkurven går "direkte" gennem systemet uden korrektion i den aktuelle beregning. 
 
Med hensyn til effektkurve informationen skal det bemærkes at udvælgelsen af Ct-kurve har indflydelse på 
beregningen af “Park-skyggetabet” ved mølleparker. 
 
Klik på grafknappen for at få et plot af hhv. hver effektkurve og Ce-kurve. 
 
Kopiering af effekt- og Ct-kurver er mulig ved a højreklikke når cursoren er i toppen af tabellen.  

2.6.3.2 Redigering af støjdata i møllekataloget 
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Støjdata inkluderer information af dataenes oprindelse. 
 
Her kan du indtaste Kildestøjniveauet (LWA) for en given vindhastighed. Hvis du også har data fra en anden 
vindhastighed f. eks 10 m/s i henhold til den nye ISO-standard, er du nødt til at lave et ekstra sæt støjdata. 
 
Hvis støjmålingerne kun er gyldige for en bestemt navhøjde (eller hvis de lokale myndigheder kræver navhøjde 
specifikke data) er du nødt til at begrænse dine data til den ene navhøjde ved at fjerne rettetegnet i boksen 
“Anvendt til alle navhøjder” 
 
Rene toner 
Hvis støjmålingsrapporter siger at rene toner er observeret, skal feltet “Rene Toner” markeres. Rene toner vil 
resultere i mere restriktive beregninger i beregningsmodulet. 
 
Oktav Data 
Data der kan fås som Oktav Båndværdier f. eks givet i otte standard frekvens niveauer kan inddateres. Dette 
giver en mere præcis beregning, men det er ikke et krav i de fleste modeller anvendt i dag. 
 
Frekvens Data 
Data tilgængelige som Oktav Bånd værdier dvs. meget detaljerede oplysninger på XX standard frekvens 
niveauer kan inddateres. Dette gier en mere præcis beregning, men er ikke et krav i de fleste modeller, der 
anvendes i dag.  
 
A-vægtede 
Hvis informationen er givet i Oktav Bånd, kan denne information også gives som A-vægtede værdier. Hvis det 
er tilfældet (det bør nævnes i støjmålingsrapporten), skal du markere i feltet “A-vægtning. 
 

2.6.3.3 Redigering af visuelle data i møllekataloget 

 
Visualiseringsdata beskriver farve og geometri for vindmøllen. 
 
Visualiseringsdataene er delt i: 

Tårn 

Møllehat 

Rotor/nav 
 
Bemærk at visualiseringen vises på en skitse i forbindelse med at data inddateres. Du kan bygge tårn og 
møllehat op af 10 sektioner. Bemærk også at skrå kanter kun er tilladt for de ydre dele af møllehatten 
(forskellig top og bund længder.  
 
Gittertårne kan vælges fra en .dxf-fil (AutoCAD). Nogle standardtårne er tilgængelige fra “WindPRO\dxf\l”, men 
du kan også tegne dine egne gittertårne – se også bemærkningen om .dxf-filer i del 1 af dette kapitel. 
Gittertårne skaleres automatisk til den korrekte navhøjde, og kan også skaleres til bestemte bredder i bunden 
og toppen af tårnet. 
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Nedenfor er angivet et eksempel:  
 

 
Fanebladet “Info” giver muligheden for at vælge en specifik navhøjde. Normalt er der kun et sæt data for alle 
navhøjder og programmet “strækker” derefter automatisk til andre navhøjder angivet i inddateringen af 
mølleegenskaber. Inddateres data for flere navhøjder vil det være muligt at vælge den der passer bedst for 
den givne navhøjde, når møllen skal vælges.  
 

 
 
Det anvendte tårn kan enten være et indbygget rørtårn eller en .dxf-tegning, der giver fuld frihed til at lave 
tårnet som man vil i AutoCad. Bemærk at AutoCad tegningen skal opfylde specifikke krav – kontakt EMD for at 
få disse. Et rørtårn kan være fuldstændig rund eller det kan laves af et antal af sider. I ovenstående er valgt tre 
sektioner, men der kan indsættes flere. Ekstra sektioner tilføjes ved at placere markøren i nederste højre 
hjørne af en datalinie og dernæst trykke “Enter”. Datalinier kan byttes om ved at trække med musen, når den 
er placeret ud for den rigtige sektion i kolonnen “Sides”.  
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Kabinen designes i vertikale sektioner.  
 

 
Det er muligt at vælge “Modvind” og “Bagløber” – sammen med vindretningen angivet i kameraobjektet i 
“Fotomontage” bestemmer det på hvilken side af tårnet vingerne skal være. Omdrejningsretning er kun 
nødvendig når man skal lave animationer. 
 
I stedet for at vælge standardvinger kan markeringen her fjernes og der vil derved være fuld frihed til at 
designe ens vinge. Normalt er det kun hvis møllevingerne er malet med en farvestribe (forskellig vingetip farve) 
at det er nødvendigt. Selv ved meget korte afstande i en visualisering vil det ikke være muligt at se forskel på 
forskellige vingetyper.  

2.6.3.4 Redigering af pris i møllekataloget 
 
Priser. Disse data benævnes også Arealspecifikke data, da et datasæt kan indtastes for hvert af de lande, 
hvor du regner med at komme til at arbejde med økonomimodulet. I denne kan der også deles op imellem 
landplacerede møller og off-shore installationer eller komplekst/ikke-komplekst terræn. Brugeren kan lave så 
mange arealgrupper som er nødvendige. 
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2.6.4 Tidligere navne 
 

 
 
Her kan tidligere navne fra foregående software-versioner inddateres, så genstrukturering af navnene ikke vil 
have indflydelse på linket fra tidligere projekter på en specifik mølletype. 
 

2.6.5 At lave en ny vindmølle i kataloget  

2.6.5.1 Kopiering og redigering af en ny mølle  
 
Det er ofte brugbart at anvende en eksisterende mølle som skabelon for en ny mølle, ligesom det vil være 
muligt herved at spare tid i inddateringsprocessen. Dette gøres ved at gå i redigeringstilstand på møllen og fra 
menubaren “Vindmølle” vælge “Lav kopi”. Nu er den klar til blive redigeret og kan gemmes bagefter. 
Efter at have valgt “Ny Mølle” ikonet bliver du præsenteret for en blank inputformular. Hvis en producent ikke 
er opført i listen over fabrikanter, kan du lave en ny under dette menupunkt. Det samme gør sig gældende for 
flere andre felter, hvor du kan vælge information fra en liste. 

2.6.6 Udskrivning af møller 

 
 
 

 Når en mølle er “åben” for redigering/visning tilbyder udskrivningsfunktionen at du kan vælge mellem 
hvilke dele af dataene, der skal udskrives. Se endvidere nedenstående opsætning for en rapport.  
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Når en eller flere møller er valgt i mølle oversigten vil alle data for hver mølle blive skrevet ud. Udskriftmenuen 
kan vælges fra møllemenuen ved at højreklikke eller simpelthen ved at trykke <Ctrl + P>.  
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2.7 BASIS – Import af eksisterende møller  

2.7.0 Introduktion til import af eksisterende møller 
 
Import af eksisterende møller til et projekt er et meget kraftigt værktøj. Såvel til projektering i lokale områder, 
hvor der allerede er møller såvel som planlægning i større områder, hvor eksisterende møller skal inddrages i 
ens overvejelser. Specielt godt er brugen af eksisterende møller til at få information om den nuværende 
energiproduktion. De eksisterende møller kan derved blive en unik kontrol af energiberegningen i projektet. 
Men også i miljømæssige beregninger (støj og skygge) er det ofte et krav at både eksisterende og nye møllers 
indflydelse skal inddrages i overvejelserne. 
 

2.7.1 Import fra binær-  eller tekstfiler 

 
 
Via dette ikon er det muligt at importere eksisterende møller fra en binær eller en eller to kommaseparerede 
tekstfiler med et specifikt format, som groft beskrives i nedenstående. Nedenstående felter er organiseret 
vertikalt for at give et bedre overblik, men de skal organiseres vandret i den kommaseparerede tekstfil. 
 
Den binære fil kræver en licens. Pt. er alle danske møller inkluderet i installationen som en binær fil, men 
eksisterende møller fra andre lande er planlagt til også at blive tilgængelige som binære filer. Ideen er at lade 
lokale “statistik” kontorer indsamle og forberede data og derved give dem muligheden for at sælge en 
opdateret liste over alle eksisterende møller. Deres arbejde vil blive betalt via licenser fra brugerne af filerne.  
 
Testfilerne kan laves af brugerne selv hvis der er information om eksisterende møller til rådighed. Den første fil 
kan indeholde en enkelt møller og/eller en møllepark. Den anden ekstrafil kan indeholde detaljeret information 
om den enkelte mølle i parken. Det er derfor muligt at strukturere mølledata svarende til en specifik 
anvendelse. Den første fil er et krav, den anden er en mulighed.  
 
Strukturen af tekstfilen med enkeltmøller og/eller parker er vist nedenfor. Første kolonne er “header”-rækken, 
anden kolonne er data-rækken (derfor skal tabellen transponeres).  
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Field name Data Comment
NE_CODE 10000A Link to Park data

INSTALLED_DATE 01-01-1993

INSTALLED_CAPACITY 10000

SITE_NAME SYLTHOLM

OWNER_CODE L

NUMBER_IN_PARK 25 Number of WTGs

ROTOR_DIAMETER 34.8

HUB_HEIGHT 32 Needed

MANUFACT DVT

CALCULATED_PROD 0

NUMBER_MONTHS_NE 62 Months with production

NUMBER_MONTHS_DMI 0

WCP_NE 19549749.09 Actual production

WCP_DMI 0

END_DATE 01-09-1998 No longer existing

WTG_ID DVT            ;        ;  400/    0; 34.8;!O! WTG-Type and kW

PARK_EFFICIENCY 1

UTM_ZONE 32 Needed

UTM_EAST 654797 Needed

UTM_NORTH 6057428 Needed

UTM_PREC P

KOMMUNE_NR 383 Region

PARKNAME SYLTHOLM  
 
I den kommaseparerede fil skal alle ovenstående felter eksistere. Felterne uden bemærkning kan bare gives 
“dummy” information. 
 
Det er vigtigt at Mølle_ID findes i møllekataloget. For at lave en liste over alle møller i eksempelvis et regneark, 
skal du åbne Mølleoversigten og vælg alle (eller dem du specifikt skal bruger), højreklik og vælg kopi – nu kan 
du indsætte dem fra udklipsholderen i et regneark og tage dem derfra. Kontakt venligst EMD hvis du vil have 
mere information. 
 
Bemærk: Du kan arbejde med 2 forskellige vindindeks for at tilpasse produktionen til “langtids værdier” for 
energiproduktionen. Dette kunne også anvendes til eksempelvis at gemme aktuel produktion fra 1999 som 
alternativ vindkorrigeret produktion. 
 
Park data: En linie for hver mølle i en park fra den ovenstående tabel. 
 

Field name Data Comment
LOEBENR 25

NENR 10000A Link to WTG-data

FABR DVT

EFFEKT 400

ROTOR 34

NAV 32 Needed

INDKOERT 01-01-1993

EJERKODE L

KOMMUNE_NR 383

UTM_ZONE 32 Needed

UTM_OST 654042 Needed

UTM_NORD 6058203 Needed

MOLLE_TYPE DVT            ;        ;  400/    0; 34.8;!O! WTG-Type and kW  
 
Bemærk: Der er ingen energiproduktions information i “Park”-filen. Dette antages kun at være kendt for hele 
Mølleparken og det er automatisk delt ud på de enkelte møller efter hvor stof effekt de enkelte møller (eller 
rotor) har. Hvis der er produktionsdata fra hver mølle, skal hver enkelt mølle fremgå af den første fil. 
 
Når data er organiseret i filer eller filerne modtages fra EMD (vi planlægger at lave sådanne filer for flere lande 
eller at lave samarbejde med lokale mølledatabase om levering af filer) vil import vinduet komme til at se ud 
som nedenstående. 
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Den første er hovedudvælgelse, hvor filer tilføjes, koordinatsystem for data i filerne er også defineret. Dette 
skal kun gøres en gang for et specifikt sæt af filer. 
 
Radius rundt om placeringscenter giver regionen for hvilken, der skal importeres møller. 
 
Mølleparker, der importeres som enkelte møller kan kun blive tjekket hvis der er en ekstra fil med parker. 
 
I det sidste faneblad “Avanceret” kan der indstilles nogle filtre. Eksempelvis hvis man kun ønsker at medtage 
møller med en given effektstørrelse eller i et givent område (kommune) i import. Den sidste mulighed er at 
tilføje en liste med “positive” møller, hvor en liniesepareret fil med mølletyper giver muligheden kun at tage 
specifikke møllertyper. Dette kan bruges til at kontrollere hvor mange og hvor en given fabrikant har installeret 
møller. 
 

2.7.2 Import fra Internettet (EUWINet) 
 
Faciliteten er under opbygning.  
 
Ideen er at EUWINet samarbejdet  (se www.emd.dk/euwinet/), administreret af ISET i Kassel vil give 
muligheden direkte via Internettet at importere møller baseret på specifikationer beskrevet i nærværende 
kapitel. I øjeblikket er Danmark, Tyskland, Finland, Holland og Spanien med i samarbejdet.

http://www.emd.dk/euwinet/
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2.8 BASIS - Linie objekt (højdekurver og ruhedslinier). 

2.8.0 Introduktion til linieobjekt  

 
Linie objektet i WindPRO giver dels en unik visuel kontrol af de linier (typisk højdekurver og ruhedslinier), der 
ofte er væsentlige elementer i energiproduktionsberegningen, men samtidig en stor arbejdslettelse, når fx. Z-
koordinater skal findes og aflæses på traditionelle kort før beregning af f.eks. skygge, støj og visuelle forhold. 
En af de helt store fordele ved objektet er, at det giver brugeren mulighed for lynhurtigt at etablere 
linieelementer direkte på skærmen - blot ved brug af musen. 
Endelig kan visualiseringer præsenteret som kunstige landskaber udføres med højdekurver som 
baggrundsdata. 
 
Et par vigtige begreber, når linieobjekt anvendes med højdekurver: 
 
DHM - Digital Højde Model, er betegnelsen for højdelinierne og dermed hele objektets datagrundlag. Er 
normalt en tabel med (x,y,z)-værdier, der beskrive diskrete punkter på overfladen. En interpolations metode 
som TIN-modellen (se nedenfor) kræves for at beregne højden for punkter mellem tabelværdierne. 
 
TIN - Triangulært Irregulært Netværk, er betegnelsen for den trekantmodel, der etableres ud fra 
digitaliseringspunkterne (som linierne grundlæggende består af), og som gør det muligt at beregne Z-koordinat 
for et vilkårligt punkt. TIN vil normalt kun blive beregnet for et udvalgt udsnit af DMH, idet man kun behøver 
disse indenfor det område, hvor objekter placeres - og beregningen kan være tidskrævende ved større  
 

2.8.0.1 Filformater til højdekontur linier 

 
Programmet kan åbne følgende filformater: 
 
WindPRO format: *.wpo - internt format, der er optimeret med hensyn til hastighed. Både højde og ruhed. 
Inkluderer den beregnede TIN model, hvilket betyder, at TIN beregningen ikke behøver at beregnes igen, når 
projektet åbnes på ny. 
 
WAsP MAP file: *.map - fra WAsP energiberegningsprogram (RISØ). Både højde og ruhed, MEN når den 
gemmes i WindPRO vil kun data fra de udvalgte formål blive gemt. Det er derfor vigtigt altid at lave en 
sikkerhedskopi af den originale .map-fil før den redigeres fra linieobjektet. Bemærk at nogle binære versioner 
ikke vil kunne læses fra linieobjektet. De kan åbnes via WAsP og gemmes som ASCII .map-fil (med DUM* 
kommandoen i DOS-WAsP) før den kan åbnes af WindPRO. 
 
De to ovennævnte er de eneste to, som WindPRO linieobjekt kan gemme. 
 
KMS GTX file: *.gtx  - - fra Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark. Kun højdekurver kan importeres via dette 
format. 
 
NTF file: *.ntf - fra Ordinance Survey i UK. 
 
Autodesk .dxf file: *.dxf - - standard format fra bl.a. AutoCad digitalisering. Kun højdekurver. **) 
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**) Bemærk at indlæsning af .DXF filer kræver at visse regler er overholdt under fremstilling af .DXF filen, idet 
oplysningen om den enkelte højdelinies værdi kan tilskrives under digitaliseringen på forskellige måder. 

 

2.8.0.2 Konvertering af x,y,z-format (raster) til linier 

 
Hvis højdekonturdata er givet i rasterformat (eks. et net, hvor du har højdeværdier (Z-værdier) i firkanter på 
hver 50 x 50 m), kan dette konverteres til liner. Med “raster til kort”-værktøjet (åbnes via linieobjekt) er det 
muligt at konvertere en fil. Vi kan også anbefale WAsP-tilbehøret “GRD2MAP” (net til kort). 
 

2.8.1 Hvordan bruges linieobjektet 
 
I den nuværende version af linieobjektet kan der arbejdes med to typer af data.  
 
Højdekonturlinier (kan enten bruge WAsP eller andre formater). 
Ruhedslinier (kan bruge WAsP-format)* 
 
* Bemærk ar arealobjektet (næste afsnit) også kan bruges til at digitalisere ruhedsarealer, som kan 
eksporteres som ruhedslinier. Ved at anvende denne metode har man en god metode til at undgå krydsende 
og inkonsistente ruhedslinier. Vi anbefaler at bruge det til nye projekter, da det ikke er baseret på allerede 
eksisterende .map-filer, 
 
Linieobjektet er egentlig lavet til at behandle andre typer informationer såsom veje, jernbaner osv., der har en 
udstrækning svarende til en line, til brug for den vej en 3Dfilm over et mølleprojekt skal følge. 
 
Såvel højdekonturer som ruhedslinier kan bruges sammen med WAsP til energiberegninger. 
 
Modulerne DECIBEL, SHADOW og VISUAL kan kun bruge linieobjektet, hvis det indeholder højdekonturlinier. 
Via linieobjektet kan du beregne triangulering (TIN) mellem alle digitaliserede punkter og gennem deres højde 
(Z-koordinat) kan enhver højde findes indenfor en specificeret TIN-radius. ZVI beregnes ved hjælp af 
højdekonturliner, men beregner TIN ved beregningen. Så til en ZVI-beregning er det ikke nødvendigt at angive 
en TIN-radius. 
 
Princippet er at møller, støjfølsomme områder, skyggemodtagere osv. inkluderet i beregningerne automatisk 
vil få deres Z-koordinat (deres højde over havet) fra TIN. 
 
Beregning af ISO skyggeliner (modulet SHADOW) og ISO støjliner, der anvender TIN, giver mere realistiske 
beregninger af ISO linierne, ved at inddrage terrænhævningen i beregningen. 
 
Til visualisering kan du bruge TIN til beregning af enten kunstige landskaber eller visualisering af et trådnet 
landskab. Den sidstnævnte er en effektiv mulighed for at kontrollere kameramodellen såvel som til at vise 
mølleprojektet i proportion til et landskab uden forstyrrende elementer i landskabet. 
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2.8.2 Etablering og præsentation af et linieobjekt 
 
Linieobjekter kan redigeres direkte på skærmen når de er i redigeringstilstand. Bemærk at kun et linieobjekt 
kan redigeres ad gangen og KUN på et kort ad gangen. Nedenstående symboler viser om linieobjektet er i 
redigerbar tilstand eller ikke. Aktiver/deaktiver redigeringstilstand ved at højreklikke på objektsymbolet på 
kortet. 
 

  Et linieobjekt der IKKE er redigerbart.  

 Et linieobjekt der er redigerbart på det viste kort. 

 Et linieobjekt, der er redigerbart i et andet end det viste kort. 
 
Et lignende princip anvendes på arealobjekter og mølle arealobjekter. 
 

2.8.2.1 Faneblad - Data 

 
 

 
 
Opret ny bruges når man starter med at digitalisere data fra ny. Dernæst skal man vælge om det skal være 
højdekonturlinier eller og det skal være ruhedslinier (eller senere muligheder) i formålsfeltet. 
 
Du kan vælge mellem WAsP .map-format og WindPRO .wpo-format. Følgende overvejelser bør foretages: 
 
Hvis der er tale om store filer er .wpo-formatet det hurtigste og ved store TIN beregninger (kun højdekurver) 
har .wpo-formatet den fordel at TIN værdierne gemmes i .wpo filen så den ikke skal beregnes igen når 
projektet åbnes på ny.  På den anden side har .map filen den fordel at filen direkte kan anvendes som den er i 
en WAsP-beregning (hvis det er relevant) og at filen kan åbnes direkte fra kortredigeringsværktøjet i WAsP 
ved at trykke på knappe “Kortredigering”, hvis den er tilgængelig på harddisken og der sat den rigtige sti op (se 
2.2.2.2) Det er dog altid muligt at konvertere mellem de to formater ved at trykke på “konverter”-knappen. 
 
Åben fil kan bruges hvis der allerede eksisterer en fil med liniedata. Flere formater kan importeres/åbnes. 
Koordinatsystemer der gælder for dataene skal være kendt. Hvis der er tale om et lokalt koordinatsystem (eller 
et system der er ukendt af WindPRO) kan dette system defineres i projektegenskaber før man åbner den 
pågældende fil. 
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Tilføj fil bruges til at samle flere filer sammen i det samme objekt. 
 
Se venligst afsnit 2.8.0.1 og 2.8.0.2 vedrørende filformater og konvertering. 
 
Ved at klikke på “Nyt filnavn” ændres navnet på filen, hvor data gemmes og der laves en kopi af filen. 
Følgende rettelser vil kun optræde under det nye filnavn. 
 
Når du har indlæst store mængder data i et projekt kan det være at du ikke ønsker at anvende alle data i det 
igangværende projekt. For at gøre filhåndteringsprocessen hurtigere og spare diskplads kan du begrænse file, 
så kun linier indenfor en bestemt radius medtages. Efter begrænsningen bør du vælge nyt filnavn, så du 
undgår at overskrive den originale fil. Til de mere avancerede begrænsningsoperationer på en .map-fil (f.eks. 
en udklippet firkant) anbefales det at bruge WAsP kortredigeringsfaciliteten. Tryk på knappen og WAsP 
redigeringsfaciliteten vil åbne filen. Et andet formål med kortredigeringen er hvis dit kort ikke passer til 
baggrundskortet. Hvis grunden er en fejl i digitaliseringen, kan du transformere .map-filen til at passe ved at 
finde 1-3 punkter på baggrundskortet og i linieobjektet, der burde have samme placering og anvende det til 
transformationen. Hvis den manglende tilpasning skyldes forkert koordinatsætning af baggrundskortet, så er 
det det, der skal korrigeres. (fra Kortdefinition se 2.4.3.5) 
 
I markeringsboksen betyder “Anvend link til terrændataobjekt i energiberegninger” at linieobjektet som 
standard vil blive brugt i energiberegninger når der etableres et terrændataobjekt. 
 

2.8.2.2 Faneblad - Præsentation  

 
 
Her kan vælges hvor stor del af liniedata der skal vises på skærmen. Valg af et mindre område forbedrer 
skærmopdateringshastigheden - dette bør dog kun være et problem ved meget store datafiler. 
 
TIN radius (kun relevant ved højdekurver) angiver i hvilken radius omkring linieobjektets position, der beregnes 
trekant-data, dvs. det område, der kan anvendes til automatisk aflæsning af Z-koordinater, samt til generering 
af kunstigt landskab. 
 
Denne kan af hensyn til regnetiden være nødvendig at begrænse til kun det område, hvor man reelt skal 
anvende oplysningerne (indenfor projekteringsområdet samt omkringliggende områder med mulige 
miljøgener). 
 
Endelig kan man bede objekt om at lukke kurver, hvor de to endepunkter er placeret indenfor en lille afstand - 
dette kan forbedre beregningsnøjagtigheden og så giver det en pænere præsentation. 
Endelig kan farve og tykkelse af linier vælges, så man let kan skelne fra hhv. baggrundskort og andre objekter 
med samme information. 
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2.8.2.3 Faneblad - Position 

 

 
 
Her ses koordinater for positionering af selve symbolet, der repræsenterer linieobjekt. Hvis man anvender 
objektet til højdekurver, er positioneringen vigtig af hensyn til beregning af TIN, som sker i en radius omkring 
positionen. Samtidig skal man huske at have valgt [✓] at TIN (Z-koordinater), beregnes med dette objekt. 
Det første objekt, man oprettes som højdekurveobjekt, checkes automatisk af - vælges senere et andet objekt, 
som udgangspunkt for beregningen, FJERNES markeringen automatisk fra det første objekt. 
 
Beregning af Z-værdier i et vilkårligt punkt sker med en avanceret trianguleringsmodel, der så godt som det er 
muligt forsøger at forudsige, hvad der er mellem de punkter, højdelinierne er digitaliseret fra. Bemærk at ved 
lange tanger, dæmninger ol. kan de tvære nødvendigt at lægge en række ekstra punkter ind for en fornuftig 
tolkning, da de 3 nærmeste punkter ikke altid er de logiske at sætte sammen til en trekant - dette kan med 
andre ord give en fejlvisning. 
 
 
 

2.8.3 Digitalisering og redigering af linier 
 

2.8.3.1 Digitalisering af nye linier 

 
Når et objekt er placeret på baggrundskortet, er det som standard redigerbart. Sæt cursoren hvor du ønsker at 
starte digitaliseringen, højreklik og vælg “Ny kontur”. Du bliver nu spurgt om det skal være højde eller 
ruhedslinier. Vælges højde skal højden for linien angives og vælges ruhed skal ruheden på hhv. venstre og 
højre side af linien angives. Dernæst er det bare at klikke rund langs den linie du vil digitalisere. 
 

 
 
Bemærk i den ovenstående figur at du kan indstille hvilke trin højden skal ændre sig i. Det betyder at højden vil 
ændre sig med det angivne, når der trykkes på op og ned pilene i højdefeltet. Så hvis du skal digitalisere for 
hver 2,5 m bør du stille trinlængden til 2,5 m og du kan derved hurtig ændre den højde de skal digitaliseres. 
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Når du slutter en linie kan du vælge mellem “Stop” og “Luk”, hvor luk betyder at det sidste punkt vil blive 
forbundet til det første du digitaliserede. 
 
Vigtigt: Når du når kanten af det kort du har på skærmen og vil digitalisere videre skal du bruge den midterste 
museknap. I opsætningen til musen (Windows) ved at sætte den ene af museknapperne til “midterste 
museknap”. Når dette er slået til vil det være muligt at flytte kortet ved at holde den midterste museknap nede 
uden at du derved stopper digitaliseringen. 
 

Note vedr. digitalisering af ruhedslinier 

 
Bemærk at det er nødvendigt at indtaste ruhedsværdien på hhv. venstre og højre side af den ruhedslinie, der 
skal digitaliseres, svarende til digitaliserings retningen. Det er brugerens ansvar at sikre, at en linie, der 
omkranser et areal har den samme værdi mod arealet. Store differenser f.eks. ruhedslinier, der krydser 
hinanden kan uden man opdager det give meget store fejl i WAsP-beregningerne. I den grafiske præsentation 
er der pile som hjælpemiddel, der ved hjælp af farer viser ruheden på hver side af ruhedslinien og de er derfor 
gode kontrolpunkter. En anden mulighed er at digitalisere ruhedslinier er at bruge arealobjektet. Her 
digitaliseres arealpolygoner og linier eksporteres, hvor eksportmekanismen sørger for at der ikke er nogle 
konsistensproblemer i linierne. 
 

2.8.3.2 Visning og redigering af eksisterende linier 

 
Linieobjektet gør det muligt at importere en fil indeholdende højdekonturer ovenpå et baggrundskort. Hvis 
objektet er redigerbart kan du redigere de importerede konturer ved at klikke en gang på dem for at de skal 
aktiveres. Du kan nu trække de enkelte punkter rundt til deres korrekte placering ved at holde den venstre 
museknap nede mens du trækker i punktet. 
 
Du kan også tilføje nye punkter, slette punkter, sammenføje linier eller tilføje nye linier. Sidst men ikke mindst 
er det også muligt at redigere de enkelte liniers værdier. 
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Klik på højre museknap på objektet for at få en menu frem, der indeholder forskellige muligheder, inkluderende 
“Redigerbart”. Husk på at du ikke kan redigere nogen linie før du har sat højdekontur objektet i Redigerbar 
indstilling. 
 
 

 
 
Ved at klikke på en linie vil du aktivere alle punkter på denne. Hvis du kun rører højdekonturen selv vil du se 
dens værdi i bunden af vinduet. 
 
Efter at have markeret en linie er det muligt med musen at trække ethvert af punkterne på den aktiverede 
højdekontur rundt. Men du kan også klikke på den højre museknap på iso-linien for at få en menu frem, der 
giver flere muligheder for yderligere manipulationer. 
 
Bemærk 
Et højreklik giver forskellige menuer afhængig af om pilen peger på et punkt eller en linie mellem to punkter (se 
nedenfor). En anden funktion er at sammenføje to linier. Klikker du først på den ene linie, dernæst holder 
<Ctrl> nede mens du klikker på en anden linie får du muligheden for at sammenføje de to konturer. Vælges 
dette vil linierne blive sammenføjet. Har de ikke samme værdi vil du blive bedt om at indtaste den korrekte 
værdi. 
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Ovenstående 4 “klikmenuer” fås når linien er aktiveret ved at musen peger: 
 
Udenfor linien 
På et punkt på den aktive linie 
På et sted på den aktive line mellem punkter 
På to linier der er valgt. 
 
 
Når du går ud af den redigerbare indstilling vil TIN blive genberegnet. 
 

2.8.4 Anvendelse og lagring af data fra linieobjekt 
 
 
  
Datafilen der indeholder linierne vil blive gemt når du forlader den redigerbare tilstand. Bemærk at hvis du 
arbejder på en eksisterende fil vil denne blive overskrevet – for at undgå det (hvis du har lavet ændringer du 
fortryder) kan du åbne Windows Stifinder og kopiere filen før du går ud af den redigerbare tilstand. 
 
Energiberegningsprogrammet kan bruge datafilen med højdekonturer, men kun hvis du bruger WAsP. Der er 
to måder at anvende data på; enten ved at linke linieobjektet til et terrændataobjekt (standard) eller ved at 
vedhæfte den gemte fil til terrændataobjektet. Sidste mulighed gør at data kan anvendes uden at der er et 
linieobjekt i det nærværende projekt. 
De andre beregningsmoduler  (SHADOW, VISUAL, DECIBEL) bruger kun den digitale højdemodel (TIN) i en 
bestem radius udenom Højdekonturobjektet. For at kunne bruge DHM’en skal du markere denne mulighed i 
fanebladet “Position” under lineobjektet og markere at Z-koordinaterne til objekterne (møller, skyggemodtagere 
osv.) automatisk skal tages fra den digitale højdemodel. Dette bliver også markeret under fanebladet “Position” 
i de relevante objekter.  
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2.9 BASIS – Arealobjekt  

2.9.0 Introduktion til arealobjekt 

 
Arealobjektet i WindPRO giver mulighed for at digitalisere eller importere flader, dvs. lukkede polygoner, typisk 
områder, der er ensartede (typisk skove, byområder, vandområder eller andre landskabstyper, der er 
ensartede og derfor ønskes behandlet ens i fx. en ruhedsklassificering eller anden landskabsevaluering). 
 
En af de helt store fordele ved objektet er, at det giver brugeren mulighed for lynhurtigt at etablere flader 
direkte på skærmen - blot ved brug af musen, eller importere data fra fx. GIS-systemer eller kort lagret som 
vektorer. 
 
Før man går i gang med at anvende arealobjektet, er det væsentligt at gøre sig klart, hvad man ønsker at 
anvende det til - ikke blot i den konkrete situation, men evt. også kommende anvendelser. Eksempelvis kan 
man ved anvendelse til ZVI beregning nøjes med at betragte det “åbne land” under eet, men hvis man senere 
vil benytte samme objekt til ruhedsdata, bør man allerede fra starten opdele det åbne land i forskellige flader, 
som styres af hvilken ruhed delmængden af det åbne land repræsenteret. Eksempelvis “åbent land med lav 
ruhed” samt “åbent land med høj ruhed” osv. 
 

2.9.1 Anvendelsesmuligheder for arealobjekt 
 
Fladeobjektet kan i nuværende version anvendes til tre typer data:  
• Ruhedsområder *) 
• UMBRA (Tysk landskabsvurderings model) 
• ZVI (Zones of Visuel Influence) 
WindPLAN (Mølleplanlægningsområder)  
Vindressourcer i forbindelse med planlægning.  
 
I nær fremtid vil et sjette punkt komme på – 3D Animator – der er et arealobjekt, der bruges i 3D-animationer 
af et kunstigt landskab.  
 
*) Bemærk at fladeobjekt er en  mere “intelligent” måde at håndtere ruhedsklassificering på end ruhedslinier(se 
kap. 8. linieobjekt), idet der bl.a. er beskyttelse mod krydsende og inkonsistente ruhedslinier. Her er det dog 
nødvendigt at eksportere arealobjektet til ruhedslinier og liniefilen skal tilknyttes terrændataobjektet (evt. via 
linieobjektet). Funktionaliteten i eksporten er, at hvis flere arealer overlapper hinanden, så vil den højeste 
ruhed vinde.  
 
ZVI og UMBRA er direkte afhængige af eksistensen af et fladeobjekt, som er den primære inddatakilde til 
disse beregninger sammen med et linieobjekt med højdekurver 
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2.9.2 Etablering, visning og redigering af fladedata 

2.9.2.1 Faneblad - data 

 

 
 
 
Anvendelsen for objektet checkes af som det første. Denne kan senere udvides, men man kan da være 
begrænset af den opdeling i lag, man har anvendt. 
 
Man kan indlæse en allerede eksisterende fil med fladedata. Enten gennem “indlæs fil” eller “tilføj fil” - 
sidstnævnte anvendes til at sammensætte flere filer i samme objekt. Kun WindPRO’s eget filformat .wpr 
(WindPRO regions) kan læses her. Import af data fra andre systemer(.dxf) sker under faneblad “lag” . 

2.9.2.2 Faneblad – Areal - definition af lag og import fra digitale kort 

 

 
 
Start typisk med at definere et areallag. 
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Det vil ofte kunne spare tid at vælge “importer”, da data hermed kan importeres fra tidligere arealobjekter eller 
fra “standarder”, hvor der vil være nogle definitioner i mappen  "WindPRO-2\Standard\". 
 
Ovenfor er givet nogle definitioner, mest til brug for ruhedsklassificering, men også i forbindelse med ZVI.  
 
Nye arealdefinitioner kan tilføjes ved “indsæt”-funktionen eller allerede definerede arealer kan redigeres.  Ved 
f.eks. at dobbeltklikke på et areallags navn vil nedenstående vindue komme frem. 
 

 
 
 
Når du er færdig med at definere/redigere areallag returnerer du til nedenstående vindue. 
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Her kan du markere de arealtyper du ønsker at bruge i den opgave du er i gang med. De udvalgte vil være 
dem, der kommer frem i en menu, når du går i gang med at digitalisere. 
 
Det er muligt at importere allerede digitaliserede arealer (polygoner) fra andre kilder, men det er kun i 
forbindelse med at der laves et nyt objekt.  
 
Importprocessen er som følger: 
 
Tryk på “Importer”. 
Vælg fil (data skal på filen være et passende format eks. .dxf – kontakt evt. EMD for at få hjælp). 
Efter at have læst filen, hvilket godt kan tage lang tid, vil de importerede lag komme frem i listen med 
landskabstyper med lagnumre som navn. 
Identificer de importerede lag og vælg “Flet lag” for at lægge typen ind i det definerede lag, der passer. 
Fortsæt trin 4) indtil alle importerede lag er definerede. 
 
Ud over lagene, er det nødvendigt af definere baggrundsegenskaberne. Her specificerer man hvorledes de 
områder skal opfattes, som man ikke har “belagt” med flader. Vær især opmærksom på at ved 
ruhedsklassificering via flader, vil alt udenfor de digitaliserede områder opfattes som baggrundsværdier. Det er 
ofte hensigtsmæssigt at anvende vand som baggrundsruhed. Men har man kun vand i to retninger og land i 
andre to retninger, skal man sørge for at have lagt flader ind i mindst 40 km afstand fra projekteringsområdet i 
de to retninger, hvor der er land - ellers opfattes land fejlagtigt som vand i yderområdet - og det kan give 
væsentlige virkninger, selv hvis det er helt ude i en radius af 20 km.  Med 40 km er indflydelsen normalt uden 
betydning. Er man inde i landet vil en baggrundsruhed på 1-1,5 være et godt valg, da det svarer til relativt 
åbent landbrugsland.  
 
Muligheden “Opret bufferzone” giver muligheden for at lave lag baseret på allerede definerede lag, hvor 
objektet opretter et nyt areal i en zone defineret af brugeren. Dette er mest relevant til WindPLAN formål. 
 
 
 

 

2.9.2.3 Faneblad - Præsentation 
 
Her defineres den synlige del af de definerede arealer. Grunden til at begrænse den synlige del er ene og 
alene at øge hastigheden med arbejdet med arealerne på skærmen.  
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2.9.3  Digitalisering direkte på skærmen samt redigering og visning 
 
Med et baggrundskort etableret i WindPRO, hvorpå de relevante informationer findes (fx. skove, byer ..), kan 
man også manuelt digitalisere områderne - eller supplere og editere data. Metoden følger den beskrevet under 
linieobjekter i kapitel 2.8.3. Har man allerede erfaring hermed, skulle dette ikke volde problemer - ellers læs 
kapitel 2.8.3.  
 

2.9.4 At gemme og bruge arealobjekter i beregningsmoduler 
 
Datafilen, der indeholder arealerne, vil blive gemt som den du definerede under fanebladet “Data” når du 
forlader den redigerbare tilstand. Bemærk at hvis du arbejder på en eksisterende fil, vil filen blive overskrevet – 
for at undgå det (hvis du har lavet ændringer du fortryder) kan du åbne filen i Windows Filhåndtering og lave 
en kopi før du forlader redigeringstilstanden.  

2.9.4.1 Eksport af ruhed .map fil fra arealobjekt 

 
Når alle data er til stede i et fladeobjekt, kan man, hvis det er anvendt til ruheder, eksportere en .map fil, der 
følger WAsP-format. Dette sker under fanebladet “data”. Programmet kalder en polygonklipper rutine, som 
vægter områder med størst ruhed højest, hvis der er områder, der overlapper hinanden. Dette information er 
væsentlig, idet det kan spare meget tid at kunne digitalisere et landområde udenom skov/by områder, uden at 
skulle omkring hver eneste by og skov under denne del af digitaliseringen. Alt, hvad der ikke er belagt med 
flader gives værdien under baggrundsegenskaber. Man skal være specielt opmærksom hvis der er hjørner 
med meget spidse vinkler eller flader der ligger indeni hinanden – dette kan programmet ikke håndtere korrekt.  

 

2.9.4.2 Anvendelse af fladeobjekt data i ZVI beregning 

 
Til en ZVI beregning anvendes fladeobjekt som følger. 
 
Kun områder, der er specificeret med en højde over terræn indgår.  
I ZVI beregningen lægges områderne “ovenpå” højdekonturlinier, med det tillæg, som højden angiver. Der 
bliver lagt et “låg på” således at beregningen sender en stråle fra beregningspunktet mod en mølletop - hvis 
strålen rammer en af “væggene” eller “låget”, erklæres møllen “ikke synlig”.  
 
Det er selvfølgelig ikke altid rigtigt. F.eks. kan man måske godt se en mølle gennem en skov eller inde fra en 
by – hvis der skal tages højde for det, skal disse regioner digitaliseres meget detaljeret, med f. eks huse som 
en separat arealtype. 
 

2.9.4.3 Anvendelse af arealobjekt i UMBRA beregning 

 
Se venligst i den separate UMBRA  manual. 

2.9.4.4 Anvendelse af arealobjekt i WindPLAN beregning 
 
Se venligst i den separate WindPLAN  manual. 
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2.10 BASIS – Resultatlag Objekt 

 

2.10.0 Sådan anvendes objektet 
 
Med resultat lag objektet kan men præsentere beregningsresultater i raster form på det/de kort, man arbejder 
på, og således anvende oplysningerne som en hjælp til optimering af projekt layout. Mest anvendeligt er det 
nok ved energiberegning, hvor en vindressource beregning i form af en WAsP .rsf fil, kan vise hvor de bedste 
energiproduktionsmuligheder indenfor et givet område er. Men man kan også præsentere ZVI beregning og 
Skyggekast beregninger på samme måde. Her vil anvendelsen typisk være en analyse af hvorledes et eller 
flere projekter påvirker miljøkonsekvenserne, og det kan man bruge som input til vurderinger af hvad der kan 
ændres, for at opnå en acceptabel miljøbelastning 
 
 
 

2.10.1 Oprettelse af et resultatlag 
 

 
Det oprettes med et klik på objektknappen. 
Bemærk at det som standard kun vises på det kort, hvor det indsættes. Dvs. det er bedst at placere det på det 
foretrukne kort. 
 

2.10.1.1 Faneblad – Data  
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Man specificerer nu hvilke data, der ønskes anvendt. Benyt “Tilføj”, og udpeg en af følgende filtyper: 
 
.rsf - vindressourcefil fra WAsP beregning. 
.ear - EMD array result - en raster data fil, som fx. er output fra ZVI eller Skyggekort beregning 
.evr - EMD vektor result - en vektor data fil, som endnu ikke er i anvendelse. 
 
Man kan tilknytte flere resultatfiler i samme objekt - hvis man eksempelvis har beregnet et større 
vindressourcefil, men senere udvider det mulige mølleområde. Så kan man blot beregne udvidelsen og 
tilknytte denne som ekstra fil og dermed få en præsentation af hele området ud fra samme forudsætninger.  
 
Med checkboksene foran hver fil, kan man til/fravælge de enkelte filer til præsentation.  
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2.10.1.2 Faneblad RSF indstillinger  
 
 

 
 
 
Når vindressource er valgt til præsentation, kan man vælge hvilken parameter, der ønskes vist.  
Bemærk: Hvis vindmølleproduktion vælges, får man adgang til at vælge en “generisk mølle”, dvs. specificere 
effekt, rotordiameter, regulering (stall/pitch) og fast/variabel omdrejningstal. Programmet finder nu via standard 
tabeller fra Helge Petersen (HP-tabeller) de værdier, en mølle af denne størrelse forventes at producere. Da 
disse tabeller kun gælder indenfor et vist interval, vil der komme “hvide områder” ved meget lav eller meget høj 
produktion. 

2.10.1.3 Faneblad – Farver  
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Begynd med at bruge “Find Max/Min” for at få intervallet over hvilket der skal defineres farver. Bemærk du kan 
definere dine egne min/max værdier (og antal decimaler) lige til højre for “Maksimum” og “Minimum” teksten. 
Dette kan give dig mere fornuftige begyndelses og slutværdier i din præsentation.  
 
Bemærk “Åbn” og “Gem” mulighederne, hvor du kan gemme en god farveskala til senere brug i andre 
projekter. 
 
Og til slut, sættes farvepræsentationsvalget - og her er mange muligheder. Kort fortalt betyder de enkelte: 
Intet valg (default): Der laves intervaller med glidende farveovergange  
Palette: Enkeltfarver - dvs. hvert værdi-interval får en fast farve.  
Opdel i intervaller: En start og slutfarve for hvert værdiinterval, underopdeles i farveovergange. 
Forbundne farver: Her angives en farve for hvert interval samt en slutfarve og der skabes en glidende 
overgang mellem alle farver.  
Skyggefarver: Hver farve “tones ud”, så der opstår en skyggevirkning.  
 
- antallet af farveovergange/enkelfarver - eller “værdi-intervaller”, vælger man selv under “Antal linier”. Start og 
slutværdier kan indtastes eller “auto-udfyldes”. Bemærk specielt at start/slutværdi for auto-udfyldning enten 
kan findes automatisk som min/max i datasættet eller indtastes manuelt ved at klikke, der hvor værdierne står. 
 
Når farveopsætning er klar, genereres “resultatlaget ind på det/de kort, man har åbne i sit projekt, og man kan 
arbejde lige så hurtigt med kortene som før resultatlaget var indsat.  
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Et eksempel på en .rsf fil sat ind ovenpå et kort ud fra specifikationerne i ovenstående gennemgang. Det ses 
hvorledes 3 farveovergange benyttes til at vise hhv. “ikke brugbare”, brugbare og “suveræne” energimæssige 
vindmølleplaceringer. Det er nu ret enkelt at klikke møllerne ind på de bedste pladser - dog med hensyntagen 
til parkvirkning, som må regnes efterfølgende. . 
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2.11 BASIS - Lag-struktur - organisering af objekter 

 

2.11.0 Introduktion til lag-struktur 
 
Med en lagstruktur, som mange måske kender fra fx. Autocad eller Photoshop, kan man nu også organisere 
sine objekter i WindPRO. 
 

 
 
Med “Lag-knappen” nederst i venstre menubjælke, startes “Lag-manageren”: 

 

2.11.1 Oprette nyt lag  
 
I dette vindue kan oprettes nye lag ved at klikke på det lille ikon nederst ved siden af “affaldsspanden”, som 
sletter lag. Til højre ses 2 nye lag oprettet, så der er 3 i alt.  
Øjet angiver om laget er synligt - lag 2 er således ikke synligt - hverken på kort eller i objektliste. Man klikker 
blot på knappen med øjet for at aktivere/deaktivere synlighed. 
En blå baggrund, angiver det AKTIVE lag - dvs. det lag, nyoprettede objekter default sættes ind under.  
 

2.11.2 Lag manager som bjælke i stedet for vindue 
 

 
Hvis man arbejder meget med lag manageren, kan det være en fordel at placere den som en “bjælke” indenfor 
kort og objektvinduet. Dette gøres ved at trække lag manageren op i øverste højre hjørne og slippe den der - 
så konverteres den automatisk til en “bjælke”, der sammen med et kort og objektlisten udfylder “kort & objekt” 
vinduet.  
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2.11.3 Flytte/kopiere  objekter til et andet lag 
 
Dette kan gøres på to måder: 
 
1) Man kan “trække” selekterede objekter fra objektliste over på et lag i “lag-manageren”, hvortil ønskes flyttet 
eller kopieret. Herefter bliver man spurgt om man vil flytte eller kopiere. Bemærk at ved at tilføje vil objekterne 
kun være tilføjet i begge lag. F.eks. er to møller gemt ovenpå hinanden når man tilføjer en mølle fra et lag til et 
andet. Hvis du vil kopiere et objekt så anvend klone-funktionen. 
 

 
 
I ovenstående billede er alle møllerne benævnt “Vestas V19...” selekteret (med museklik på øverste, hold 
<Shift> nede og museklik på nederste). Man holder nu venstre musetast nede mens man peger på en af de 
selekterede møller, og “trækker” de selekterede over på lag 2. Man spørges om de skal flyttes eller kopieres til 
dette lag. Kopierer man dem, findes de nu både i lag 1 og 2.  
 
2) Man kan gå ind i egenskaber i et objekt, og afkrydse hvilke lag det skal “tilhøre”. 
 
 

 

2.11.4 Hvordan organiserer man objekterne i lag strukturen 
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Der er mange anvendelsesmuligheder. Her følger et par eksempler: 

a) Flere forskellige layout forslag for et mølleprojekt 

Her er det naturligt at oprette hvert forslag i eet lag. Alle “grunddata”, så som terrænvurdering, højdekurver, 
naboer, kameraobjekter, lægger man i lag 1. Hvert layoutalternativ får sit eget lag. Man kan da hurtigt på kortet 
se og sammenligne de forskellige forslag ved at gøre de lag synlige, man ønsker at vurdere. Når man skal 
justere et givet forslag, er kun det lag synligt, og man risikerer ikke at ændre på de andre forslag, når man 
flytter møllerne på kortet. 

b) Forskellige objekt typer i hvert et lag 

 
Ofte kan det være vanskeligt at “fange” fx. et støjfølsomt punkt, hvis det ligger “bag” en skyggekastmodtager. 
Man kan organisere alle støjfølsomme punkter i eet lag og skyggemodtagere i et andet lag. Man kan nu med 
kun det ene lag synligt finpudse placeringen uden forstyrrelse fra andre objekter.  

c) Fotos til visualisering med forskellige brændvidder 

Hvis man til en visualisering har fotos fra de samme punkter med forskellig brændvidde, kan det være 
vanskeligt at arbejde med flere kameraobjekter oven i hinanden. Her kan hver brændvidde placeres i et 
separat lag, og det bliver enkelt at skelne.  

d) Linie- og arealobjekter “forstyrrer” overblikket 

Har man digitaliseret meget på et kort (ruheder, højder, flader til fx. ZVI), kan det hurtigt blive uoverskueligt at 
se på kortet. Placerer man de forskellige informationer i hver sit lag, er det hurtigere at “klikke” den til/fra, end 
hvis man skal finde de enkelte objekter og slå visning til/fra. 

e) Flere projekter i samme område 

Hvis man indenfor et geografisk mindre område arbejder på flere projekter, vil man kunne genbruge flere data 
på tværs af projekterne, og dermed med fordel arbejde med flere vindmølleprojekter i eet WindPRO projekt. 
Alle oplysninger, der kun har med det ene projekt at gøre, placeres på lag for sig, mens alle fælles objekter 
placeres på “fælles-lag", fx. lag 1.  

f) Til planlægningsformål 

 
Når fx. en kommune arbejder med en vindmølleplan, kan man organisere de eksisterende møller efter fx. 
forventet nedtagningstidspunkt eller prioriteret bortskaffelse. Man kan yderligere lægge nye møller ind i 
forskellige lag efter forskellige udbygningsalternativer.  
Det vil efterfølgende være enkelt med lagstrukturen at kombinere forskellige nedtagnings og 
udbygningsalternativer, og udføre forskellige miljøberegninger på disse - eksempelvis ZVI.  

2.11.5 Anvendelse af lagstrukturen ved beregning 
 
Når en beregning sættes i gang, kan man vælge at kun møller fra eet eller flere valgte lag, skal med i 
beregning. Man kan stadig fravælge enkeltmøller. Men det væsentlige er at det er blevet væsentlig hurtigere 
og mere effektivt at arbejde med flere alternativer i samme projekt. 
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2.12 BASIS – Tekstlag Objekt 

2.12.1 Vedhæftning af tekst på kort  
 

 
Med tekstlagobjektet kan du vedhæfte en tekst til projekteringskortet og senere inkludere på det udskrevne 
kort eller beregningsrapport. Det foregår simpelthen ved at trykke på ovenstående knap fra objektbaren og 
placere det på kortet og skrive teksten. Du kan flytte/redigere placeringen af teksten nøjagtig ligesom alle 
andre objekter. 
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