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3.0 ENERGI – Introduktion, moduler, trin-for-trin guide 

3.0.1 Introduktion til WindPRO energiberegnings-moduler  
 
Energiberegning er en af de vigtigste discipliner inden for vindmølleprojektering. Den samme vindmølles årlige 
energiproduktion  kan, bestemt af opstillingsstedet, variere med flere hundrede procent, selv indenfor et lille 
land som Danmark. Da anlægsprisen og driftsomkostningerne normalt er uafhængige af den vindmæssige 
placering, er den forventede energiproduktionen altafgørende for, om vindmølleprojektet er økonomisk 
realisabelt. 
   
Med WindPRO tilbydes en vifte af muligheder for beregning af forventet årlig energiproduktion. WindPRO er 
det mest fleksible værktøj af dets slags til kombineret at arbejde med vinddata, blanding mellem eksisterende 
og nye møller, hvor nye møller bliver behandlet intelligent og fleksibelt specielt i forbindelse med forskellige 
navhøjde. Der er også lagt en stor indsats i at lave en metode til at lave intelligente check af såvel data brugt i 
beregningerne som resultaterne for at brugeren kan få de meste pålidelige resultater og dokumentation. Det er 
ikke muligt, at fastlægge variationen i tid med de p.t. eksisterende moduler. Her henvises til de 
vindenergiindeks, som EMD også tilbyder for Danmark – kontakt EMD hvis vindenergiindeks for andre lande 
ønskes.   
 
Med WindPRO modulet RESOURCE har du mulighed for at etablere et vindressourcekort til brug ved 
udvælgelse af egnede placeringer lokalt eller til planlægningsformål i større skala. Modulet har en helt speciel 
funktionalitet til at beregne store arealer i én beregningsrutine. Det har været brugt til at beregne et 
vindressourcekort for hele Danmark med en opløsning på 200 m. Et vindressourcekort præsenteret ovenpå et 
baggrundskort er et værdifuldt værktøj til at optimere layoutet på en møllepark. 
 
Til at lave et layout automatisk anvendes modulet OPTIMIZE, der kan læses mere om i kapitel 8. 
 
Ønskes beregninger foretaget med CFD modellen WindSIM er det også en mulighed i forbindelse med 
WindPRO – læs mere om emnet i kapitel 9 – WindSIM. 
 
Energiberegningsmodulerne i WindPRO er: 
 
3 moduler anvendes til at beregne vindforholdene på et enkelt sted (én mølle) eller som basis for en Park-
beregning (giver vinddatainput til skyggetabsberegninger i forbindelse med mølleparker):  
 
ATLAS – Med dette modul kan du beregne energiproduktionen baseret på en simpel ATLAS 
(vindatlasmetode) – model baseret på terrænbeskrivelse (ruhed, simple bakker og lægivere) og en 
vindstatistik. Ruhedsmodellen er den samme som i WAsP, men bakker og lægivere beregnes med en mere 
simpel model. Derved kan ATLAS kun bruges i ikke-komplekst terræn og det skal frarådes at anvende dette i 
bjergrige egne. Ikke desto mindre er ATLAS modellen blevet brugt til flere end 6000 møller i Danmark, hvor 
metoden har klaret sig godt. 
  
METEO – Med dette modul kan man udføre energiberegninger baseret på målte vinddata. Det kræver, at man 
har målt præcist det sted, hvor møllen skal stå (i fladt, åbent terræn kan man godt ekstrapolere et stykke væk 
fra målemasten). Hvis målingerne er foretaget i en anden højde end den navhøjde møllen skal have, så kan 
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data ekstrapoleres til den givne højde ved hjælp af en vindgradienteksponent, men det er en approksimation 
så den skal anvendes med en vis forsigtighed. Kun i fladt og simpelt terræn kan højdekonversionen forvente at 
følge simple regler. 
 
METEO modulet vil normalt blive brugt til at importere, analysere og klargøre målte vinddata til generering af 
en vindstatistik ved hjælp af WAsP-interface. 
 
WAsP interface – Med dette modul kan du lave energiberegninger med WAsP (software fra Risø, Danmark) 
som “regnemaskine”, hvilket betyder at man kan beregne i komplekst terræn under anvendelse af 
vindatlasmetoden sammen med den avancerede strømningsmodel i WAsP. WAsP - interfacet er både en 
præprocessor til WAsP til at klargøre og verificere data og en postprocessor til at udskrive resultater i en pæn 
rapport og til at udføre og udskrive et antal analyser, som giver brugeren værdifuld feedback til at evaluere 
kvaliteten af beregningerne. 
  

Generering af vindstatistik. 

  
STATGEN – Med METEO og WAsP interface modulerne kan vinddata konverteres til en vindstatistik. De 
målte data renses for lokale terrænforhold, så der kan opstilles et regionalt vindklima, der kan bruges til at 
beregne på andre steder end der hvor målingerne er foretaget, f.eks. detaljerede beregninger til en 
vindmøllepark. 
  

Oprettelse af et vindressourcekort. 

  
RESOURCE – Dette modul kan som enkeltmodul bruges til præsentation af vindressourcekort baseret på en 
.rsf-fil fra en WAsP-beregning og f.eks. møllestørrelse, hvis der også ønskes et kort over energiproduktionen. 
Sammen med WAsP interface kan det bruges til at beregne et ressourcekort, selv for ret store områder i en 
proces. Det kan nemt skifte anvendte vinddata  og automatisk skifte digitale kort til WAsP beregningen. WAsP 
kan kun behandle begrænsede størrelser af kortfiler i en ressourceberegning, men via WindPRO kan 
ubegrænset store områder beregnes. Endelig kan lokale lægivere inkluderes og forskellig navhøjde beregnes i 
én proces. Disse muligheder har man ikke hvis man bruger WAsP alene til at beregne et ressourcekort. 
 
Ressourcemodulet giver også nøglen til at arbejde med modulet OPTIMIZE, baseret på .rsf-filer. 

 
 

Møllepark beregning. 

  
PARK er modulet, der beregner energiproduktionen fra en vindmøllepark under inddragelse af energitabet 
(park-effekten). Input til PARK beregningerne er møllernes placeringer, typer, navhøjde plus data leveret fra et 
af de tidligere nævnte moduler (ATLAS, METEO eller WAsP-interface) ller fra en .rsf-fil fra modulet 
RESOURCE. Mn have adgang til et af de 4 nævnte moduler for at kunne udføre PARK-beregningen. 
  
Optimering af layoutet for en møllepark. 
  
OPTIMIZE – Giver adgang til PARK-design objektet, som er et godt værktøj til stor-skala parkdesign 
(eksempelvis offshore) og til en automatisk energioptimerings algoritme, se kapitel 8 – OPTIMIZE). OPTIMIZE 
er baseret på PARK modulet og RESOURCE modulet og kan kun bruges hvis man også har adgang til disse 
to. 
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3.0.2 Trin – for - trin guide til energiberegning 
 

3.0.2.1 Beregning baseret på lokale målte data 
 Etabler kort og mølleprojekt (se BASIS 2.0.5) 
 Etabler METEO Objekt  
 Tilføj målte vinddata i Meteo-objektet – 4 dataniveauer er muligt: 1) Rå dataloggerfiler, 2) Tidsserier 

fra et regneark, 3) Tabeldata (vindhastigheds- og retningsfordeling ) eller WAsP .TAB-fil, 4) Weibull 
parametre (eller middelvindhastighed) vs. retningssektor (eller kun vindhastighedsfordelingen til 
indledende beregninger. 

 Kør PARK (hvis det er en møllepark) eller METEO (hvis det er en enkelt mølle eller ønske om en 
analyse af placeringen, f.eks. forskellig navhøjde eller mølletyper). Bemærk: Data skal være 
repræsentative for langtidsvindklimaet. Målinger skal være foretaget i navhøjde eller vindgradienten 
skal være kendt. Kan kun bruges ved mølleplaceringer mere end 50 m væk fra målemasten hvis 
landskabet er meget simpelt (dvs. fladt, uden lokale lægivere og ændringer i ruheden). Er andet 
tilfældet, se afsnit 3.0.2.4.  

3.0.2.2 Baseret på vindstatistik og terrænbeskrivelse (simpelt terræn) 

 Etabler kort og mølleprojekt (se BASIS 2.0.5) 
 Etabler Terrændataobjekt til ATLAS beregning, vælg vindstatistik (hvis det ikke er muligt gå til 

Beregning af vindstatistik – 3.0.2.4). 
 Inddater ruhedsrose (20 km radius), lokale lægivere og simple bakker – det kan gøres grafisk ved 

at højreklikke på indstillinger i terrændataobjektet. 
 Kør PARK (hvis det er en møllepark) eller ATLAS (hvis det er en enkelt mølle eller analyse af 

placeringen, f.eks. forskellig navhøjde eller mølletyper). 

3.0.2.3 Baseret på vindstatistik og terrænbeskrivelse (komplekst terræn) 

 Etabler kort og mølleprojekt (se BASIS 2.0.5) 
 Etabler højdekonturliner i en radius af ca. 5 km rundt om placeringen vha. linieobjektet. 
 Etabler ruhedsbeskrivelse i en afstand af ca. 20 km – tre metoder er mulige: ruhedsrose 

(terrændataobjekt), ruhedslinier (linieobjekt) eller ruhedslinier eksporteret fra et arealobjekt. 
 Hvis der er lokale lægivere skal disse etableres (lægiver objekt). 
 Etabler Terrændata objekt til WAsP-beregningen og vælg vindstatistik (hvis det ikke er muligt så se 

”Beregning af vindstatistik”. Bemærk: en korrekt vindstatistik er ekstrem vigtig for at få korrekte 
resultater i beregningerne)  

 Check Kort-data tilhørende til Terrændataobjekt.  
 Kør PARK (hvis det er en møllepark) eller WAsP Interface (hvis det er en enkelt mølle eller analyse 

af placeringen, f.eks. flere forskellige navhøjder eller mølletyper). 

3.0.2.4 Beregning af vindstatistik (kræver WAsP) 

 Etabler kort til placering af målemasten (se BASIS) 
 Etabler højdekontur linier i en radius af ca. 5 km omkring målemasten vha. linieobjekt. 
 Etabler ruhedsbeskrivelse i en afstand af ca. 20 km – tre metoder er mulige: ruhedsrose 

(terrændataobjekt), ruhedslinier (linieobjekt) eller ruhedslinier eksporteret fra et arealobjekt. 
 Hvis der er lokale lægivere skal disse etableres (lægiver objekt) 
 Etabler Terrændataobjekt til anvendelse for STATGEN og tilføj data. 
 Etabler METEO objekt – se 3.0.2.1  
 Kør STATGEN fra beregningsmenuen (tager data fra objekterne METEO og Terrændata). 
 Brug vindstatistik fra afsnit 3.0.2.2 eller 3.0.2.3. 
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3.0.2.5 Beregning af vindressourcekort (kræver WAsP) 

 
 Etabler kort og foreslået mølleprojekt (se BASIS). 
 Etabler højdekontur linier i en radius af ca. 5 km omkring målemasten vha. linieobjekt. 
 Etabler ruhedsbeskrivelse i en afstand af ca. 20 km – to metoder er mulige: Ruhedslinier 

(Linieobjekt) eller Ruhedslinier eksporteret fra et arealobjekt, kan importeres som en .dxf-fil. 
 Etabler terrændataobjekt til RESGEN beregningen. Vælg vindstatistik (hvis det ikke et muligt, gå til 

Oprettelse af vindstatistik). Check kortfiler og input-regionen, som der skal beregnes en ressourcefil 
for.  

 Kør RESOURCE fra beregningsmenuen og sæt netmaskestørrelse, højde(r) osv. i 
beregningsmenuen. 

 Etabler Resultatlag objekt på kortet til præsentation af ressourcelaget og til manuel eller automatisk 
optimering (modulet OPTIMIZE) af mølleparkens layout. 
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3.1. ENERGI – Grundprincipper i beregningerne  

 

3.1.1 Grundlæggende data i energiberegningen 
 
For at beregne en vindmølles forventede årlige energiproduktion kræves grundlæggende to sæt data: 
 
∙ Vindhastighedsfordelingen i vindmøllens navhøjde. 
∙ Vindmøllens effektkarakteristik. 
 
Placeres flere vindmøller sammen i en vindmøllepark, kræves desuden en retningsopdelt 
vindhastighedsfordeling, samt møllernes indbyrdes placering og vindmøllernes Ct-kurve. 
 

3.1.2 Vindhastighedsfordelingen 
 
Vindhastighedsfordelingen beskriver sandsynligheden for en given vindhastighed som funktion af 
vindhastigheden. Ofte benyttes den matematiske fordelingsfunktion Weibull til beskrivelse af 
vindhastighedsfordelingen. På næste figur er en række eksempler på målte vindhastighedsfordelinger og 
tilsvarende beskrivelser via Weibull-funktionen gengivet. 
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Weibull funktionen er udtrykt ved følgende formel: 
 
 

 
u er vindhastigheden 
k er formfaktoren  
A er skalaparameteren (normalt er A = 1,126 * umiddel) 
 
En særlig variant af Weibull-fordelingen er Raleigh-fordelingen, hvor formfaktoren k = 2. Denne antages ofte at 
gælde, hvor kun middelvindhastigheden kendes. 

3.1.2.1 Metoder til etablering af vindhastighedsfordeling 

 
Vindhastighedsfordelingen kan etableres gennem en af følgende muligheder: 
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A. Målinger på mølleplacering. 
B. En/flere vindstatistikker i regionen og terrænbeskrivelse ved mølleplacering (simpelt terræn - 

VINDATLAS-metode, ATLAS) 
C. En/flere vindstatistikker i regionen og terrænbeskrivelse ved mølleplacering (komplekst terræn - 

VINDATLAS-metode, WAsP). 
D. Målinger i regionen (eller lokalt, hvor flere møller med forskellige terrænforhold skal placeres) skal 

omregnes til vindstatistik for regionen via WAsP (WindPRO modulet STATGEN) Efter etablering af 
vindstatistik – gå til C. 

 
En præcis vindhastighedsfordeling er afgørende. Bl.a. på grund af det faktum at vindens energi ændres med 
vindhastigheden i 3' potens. Formlen for den vindenergi, der er til rådighed for en vindmølle et givet tidspunkt 
er givet af: 

 

E = ½* *u
3
*A*Ce  (W/s) 

 
hvor ρ er luftmassefylden  
u er vindhastigheden 
A er det bestrøgne areal 
Ce  er den totale udnyttelsesgrad af møllen ved en given vindhastighed. 

 
Eksempel:  
Med en vindhastighed på 10 m/s vil en 150 kW mølle med en rotordiameter have en udnyttelsesgrad på 40% 
og der er en luftdensitet på 1,125. 
 
Derved bliver den beregnede energi: 
 
0.5 * 1.125 * 10 * 10 * 10 * 23 * 23 * pi/4 * 0.4 = 93434 W/s 
 
Det betyder at effekten er 93,4 kW og energiproduktionen er 93,4 kWh i løbet af en time. Ved den halve 
vindhastighed, 5 m/s, vil effekten kun være 11,7 kW (dvs. 12,5% af det oprindelige) Denne beregning 
forudsætter af udnyttelsesgraden er den sammen, men den vil i praksis være mindre.  
 
Bemærk: Ovenstående formel kan ikke bruges til at beregne årlig energiproduktion baseret på årlige 
middelvindshastigheder. Både vindhastighedsfordelingen og effektkurverne skal kendes til denne beregning.  
 

ad A. Målinger ved mølleplacering 

Målingerne skal være tidsmæssigt repræsentative. Det vil typisk sige, at der er målt i mindst 3 år. Er der målt i 
kortere perioder, skal man kontrollere og evt. efterkorrigere data med længerevarende referencemålinger fra 
en målestation i samme region. 
 
Data kan foreligge som: 
 
 rå tidsserier, ofte med både vindhastighed og retning 
 tabel/histogram med antal målepunkter opdelt efter vindhastighedsintervaller (og evt. retning) 
 Weibull parametre, evt. opdelt efter retning 
 middelvindhastighed, evt. opdelt efter retning 

 
Haves data på en af 3 sidstnævnte formater, kan de indtastes/indlæses i et METEO-objekt i WindPRO. Haves 
de som tidsserier, må data først omdannes til tabel som nævnt under punkt 3.0.2.2. 
 
Se afsnit 3.2.2 og 3.3.2. 
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ad B. En eller flere vindstatistikker i regionen og terrænbeskrivelse ved mølleplacering (simpelt terræn 
- Vindatlas-metode, ATLAS) 

Haves et relativt simpelt terræn, som f.eks. det meste af Danmark (undtaget terræn med store 
bakkeformationer, eller industriområder med mange meget dominerende lokale lægivere), kan beregning af 
vindfordelingen ske med ATLAS. ATLAS kræver at et terrændataobjekt er inddateret. Herunder vælges 
vindstatistik(er). Vindstatistikkerne bør ikke være etableret på basis af målinger længere væk end ca. 200 km 
fra mølleplaceringen. 
 
Se afsnit 2.1.x og 3.1.x.  

ad C. En eller flere vindstatistikker i regionen og terrænbeskrivelse ved mølleplacering (komplekst 
terræn - Vindatlas-metode, WAsP) 

 
Haves et mere komplekst terræn med mange bakkeformationer, bjergterræn, eller meget dominerende lokale 
lægivere, kan beregning af vindfordelingen ske med WAsP. WAsP skal man have købt hos RISØ. WindPRO 
kalder WAsP på harddisken som beregningsmodul, når et terrændataobjekt er inddateret og WAsP ønskes 
som beregningsmodel. Herunder vælges vindstatistik(ker). Vindstatistikkerne bør ikke være etableret på basis 
af målinger længere væk end ca. 100 km. I bjergrigt terræn kan man dog komme ud for, at kun vindstatistikker 
etableret indenfor nogle få km kan anvendes. Se også afsnit 2.1.x og 3.1.x 
 

ad D. Målinger i regionen (eller lokalt, hvor flere møller med forskellige terrænforhold skal placeres) 
omregnet til en vindstatistik for regionen via WAsP (WindPRO modulet STATGEN) 

Her gælder samme generelle bemærkninger som under A. Blot kan man ikke direkte anvende data som 
beregningsgrundlag, men må etablere en vindstatistik på grundlag af de målte data kombineret med en 
terrænbeskrivelse som beskrevet under C.  
Man må altså først etablere et METEO-objekt i WindPRO og herefter et Terrændataobjekt for målestationens 
placering og endelig benytte denne kombination til generering af en vindstatistik. Herefter kan vindstatistikken 
anvendes som beskrevet under B. eller C. 
 
Se afsnit 3.2.1. 
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3.1.2 Effektkarakteristikken og Ct - kurven 
 
Effektkarakteristikken beskriver en given vindmølles afgivne effekt som funktion af vindhastigheden. 
Effektkarakteristikken er normalt målt ved at opstille vindmåleudstyr i en periode ved siden af vindmøllen og 
måle sammenhørende værdier af effekt og vindhastighed. Det er imidlertid også muligt at beregne 
effektkarakteristikken med aerodynamiske beregningsprogrammer.   
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Effektkarakteristikken for et stort antal møller findes i WindPROs vindmøllekatalog. Effektkarakteristikker 
fremkommer normalt ved beregning eller måling. Pålideligheden af effektkarakteristikker er svingende. Det er 
derfor væsentligt at kontrollere effektkarakteristikkerne. Læs herom i afsnit 2.6. 
 
Ct´- kurven, der anvendes ved park-beregninger, vil normalt blot være en standardiseret kurve for enten stall- 
eller pitchregulerede møller. Hidtidige erfaringer tyder på dette er tilstrækkeligt, selv om der savnes 
videnskabeligt arbejde på dette område. 
 
I beskrivelsen under WindPRO BASIS (afsnit 2.6) findes yderligere informationer om effektkarakteristikker. 
Ovenfor er eksempler på udskrift af en typisk stallreguleret 2-generatormølles effekt-, Ce- og Ct - kurve. 
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3.2. ENERGI – Beregningsmetoder  

3.2.0 Indføring i beregningsmetoder 
 
I dette afsnit gennemgås de i WindPRO anvendte beregningsmetoder.  
 
Der er 5 forskellige beregningsmetoder, der gennemgås. 
 

 Vindatlas metoden (Moduler: ATLAS, WAsP interface og RESOURCE) 

 Direkte anvendelse af målinger (Modul: METEO m. Weibull eller Measure)  

 PARK, denne anvendes i kombination med en af de ovennævnte. 
 

3.2.1 Vindatlas metoden (ATLAS, WAsP interface og RESOURCE) 
 
Begge beregningsmetoder er baseret på Vindatlas-metoden. 
 
Vindatlas-metoden går ud på at man med kendskab til en regions (en landsdels) overordnede vindforhold, 
beskrevet ved en vindstatistik (ofte betegnet et VINDATLAS), kombineret med en beskrivelse af terrænet 
omkring en mølleplacering i en radius af ca. 20 km, kan beregne vindfordelingen i en vilkårlig højde over 
terrænet ved mølleplaceringen. Ved at sammenholde vindfordelingen og en given mølles effektkarakteristik 
beregnes den forventede årlige energiproduktion for den givne mølle.  
 
Der kræves altså 3 sæt oplysninger for en energiproduktionsberegning på baggrund af Vindatlas-metoden: 
 
- Regionens vindstatistik 
- En terrænbeskrivelse 
- En effektkurve for den pågældende mølle 
 

3.2.1.1 Metodebeskrivelse – ATLAS kontra WAsP 
 
Programmodulet ATLAS følger WAsP-modellen som beskrevet i "European Wind Atlas"  med følgende 
begrænsninger: 
 

o Der kan kun regnes med een lokal lægiver i hver retningssektor. Lægivermodellen er desuden 
forenklet i ATLAS i forhold til WAsP. 

o Bakkeberegningsmodellen er forenklet og regner ikke som WAsP med en strømningsmodel, 
men med en simpel matematisk model, kun baseret på bakkehøjde og længde i hver 
retningssektor. 
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o Stabilitetsmodellen beskrevet i "European Wind Atlas", der benyttes ved kystnære placeringer 
(0-10 km fra åbent hav), er ikke en del af ATLAS-modulet. Kontrolberegninger viser dog at 
dette er næsten uden betydning. 

 
En væsentlig del af Vindatlas-metoden er terrænvurderingen. Terrænet skal beskrives som følger: 
 
- terrænets ruhedsklasse, detaljeret fra 0-5 km, groft fra 5-20 km. 
- bakkeforhold omkring mølleplaceringen (radius ca. 5 km ved digitale kort) 
- lokale lægivere indenfor ca. 1000 meters afstand fra mølleplacering 
 
En terrænvurdering kræver normalt både gode kort og vurdering i marken. 
 

3.2.1.2 Metodebeskrivelse – regional vindstatistik 

 
Vindressourcen i det meste af Europa er kortlagt i forbindelse med "European Wind Atlas", Risø. Præcist 
hvilken vindstatistik man skal vælge ved en given placering kan ikke siges, men man bør som hovedregel 
vælge den, der er beregnet ud fra den nærmeste målestation, og så udføre kontrolberegninger med den/de 
næstnærmeste vindstatistikker.  
Man kan også vælge flere vindstatistikker i samme beregning, vægtet med den reciprokke afstand til 
mølleparken. Det regionale vindatlas giver en komplet beskrivelse af de fremherskende vindforhold for den 
behandlede region og indeholder en tabel, der følger standard WAsP - indstilling. Parametrene kan ændres 
manuelt i WAsP – parameterfilen. 
 
A- og k-parameter (Weibull) for: 
 

 hver af ruhedsklasserne 0,1,2,3 (4 i alt) 
 hver af højderne 10, 25,50, 100, 200 m (5 i alt)  
 hver af retningerne N,NNØ, ØNØ, Ø…, NNV (12 i alt) 

 
Dette giver i alt 4x5x12 = 240 vindfordelinger. 
 
Det mest kritiske ved vindstatistikkerne er deres kvalitet, der variere meget. En fejlmargin på 50% på den 
estimerede energiproduktion kan hurtig opstå ved at man bruger et vindatlas af dårlig kvalitet. Det er derfor 
vigtigt at krydstjekke det anvendte vindatlas med andre nærtliggende vindatlasser. Det anbefales at lave 
kontrolberegninger med andre møller i området, der har kørt i nogle år. 

Anbefalinger til beregninger af mølleplaceringer i Danmark 

Til beregning af mølleplaceringer i Danmark anbefales vindstatistikken “Danmark „92", som indeholder et sæt 
korrektionskurver, der skalerer den beregnede produktion afhængigt af hvor i landet, man er. (Den korrigerer 
for forskelle i geostrofvinden (vindforhold i ca. 1000 m højde) hen over Danmark, baseret på erfaringer med 
kontrol af mange møllers produktion). Det efterfølgende kort viser faktoren, der ganges på beregnet 
produktion, beregnet med vindstatistikken Danmark „92, som er identisk med Beldringe fra European Wind 
Atlas. 
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Anbefalinger ved beregninger af mølleplaceringer i udlandet 

Data fra European Wind Atlas virker i hovedtræk pålidelige. Ved beregning med andre vindstatistikker 
anbefales det altid at sikre adgang til mindst to vindstatistikker for regionen, samt sikre at afvigelsen mellem 
disse ikke er for stor - eller at inddrage eksisterende vindmøllers produktion som kontrolelementer. 
 
WindPRO kan regne på flere vindstatistikker. Programmet tildeler automatisk vægtfaktorer til de enkelte 
vindstatistikker ud fra afstand mellem mølleplacering og vindstatistik, som er den reciprokke afstand. Man kan 
efterfølgende redigere i disse, hvis man, ud fra fysiske forhold eller detailkendskab til andre mere korrekte 
vægtninger, ønsker dette. 
 
Hvis møllen eksempelvis er placeret i et kystområde, vil det ofte være korrekt at vægte kyststatistikker højere, 
selv om nogle indlandsstatistikker evt. ligger nærmere. Anvendelse af data fra flere vindstatistikker i samme 
beregning er med til at reducere usikkerheden. 
      
Læs desuden afsnit 3.5 om kontrol af data. 
 

3.2.1.3 Metodebeskrivelse – Ruhedsklassificering 

 
Ruhedsklassificering kan udføres på tre forskellige måder: 
 

Ruhedsrose: sektorvis beskrivelse fra placeringsstedet (et eller flere ruhedsskift pr. sektor). 
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Digitalisering af ruhedslinier (via linieobjekt) 
Eksport af ruhedslinier fra et arealobjekt. Polygoner med forskellig arealanvendelse kan digitaliseres via 

arealobjekt eller importeres i samme objekt fra andre informationskilder. 
 
Anvendelse af de tre metoder er gjort nem med programmet WindPRO. Til B skal der bruges linieobjekt, til C 
et arealobjekt – dette er beskrevet i kapital 2 i manualen til WindPRO – BASIS. I det følgende beskrives det 
vigtigste, hvad angår ruhedsklassificering – startende med metode A. 
 
Terrænet deles op i en "lagkage" bestående af 8 eller 12 sektorer (afhængig af den anvendte vindstatistik). For 
de fleste vindstatistikkers vedkommende anvendes 12 sektorer á 30 grader med centervinklerne: 
 
0 grader (fra 345 grader - 15 grader) (NORD) 
30 grader (fra 15 grader - 45 grader) (NNØ) 
60 grader (fra 45 grader - 75 grader) (ØNØ) 
90 grader (fra 75 grader - 105 grader) (ØST) 
osv. 
 
Terrænets ruhed skal i hver sektor beskrives i en radius på minimum 20 km fra mølleplaceringen. Der kan 
benyttes op til 10 skift på tværs af sektoren, hvis terrænet ændrer karakter med afstanden fra 
mølleplaceringen. 
 
I efterfølgende figur ses hvor stor betydning terrænvurderingen har i forskellige afstande fra mølleplaceringen. 
 
 

 
 
Det ses eksempelvis af figuren, at ved en ruhedsklasse 3 inde ved møllen, vil 72% af produktionen være 
fastlagt af denne ved 30 m navhøjde, mens kun 50% af produktionen er bestemt af ruhedsklassen inde ved 
møllen (afstand til skift 3000 m), når denne har en navhøjde på 60 m. Generelt kan siges at 80 - 90 % af 
energiproduktionen fastlægges af det terræn, der er indenfor en radius af 10 km omkring mølleplaceringen. 
 
Man kan vælge at beskrive terrænet ved ruhedsklasser eller ruhedslængder, se efterfølgende tabel. 
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For områder med læhegn kan efterfølgende figur benyttes til fastlæggelse af ruhedsklassen/-længden. 
Figuren  er en hjælpefigur til fastlæggelse af ruheden i områder med læhegn. Bemærk at læhegnenes højde er 
meget afgørende for ruheden. Der er forudsat alm. landbrugsland mellem læhegnene, hvilket er indregnet i 
viste kurver gennem et tillæg til ruhedshøjden på 0,03. Porøsitet 0.33 forudsættes. 
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Har man et område med mange bygninger, kan ruheden udregnes ud fra flg. formel: 
 

 z0 = 0,5 * h
2
 * b * n / A                              

 
h er bygningshøjden 
b er bygningsbredden 
n er antal bygninger 
A er arealet af det område bygningerne er placeret indenfor. 
 
NB: Hvis der er alm. landbrugsland mellem bygningerne, adderes 0,03 (ruhedsklasse 1) til den ruhed, der fås 
fra formel 3.1. 
 
Sammenhængen mellem ruhedsklasse og ruhedslængde ses af næste figur. 
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Hvis en sektor kan deles op på tværs med forskellige ruhedsarealer, anbefales en simpel vægtning af 
ruhedsklasser til beregning af den resulterende ruhedsklasse.  
 
Eksempel:  
 
50% ruhedsklasse 2  
25% ruhedsklasse 1  
25% ruhedsklasse 3 
 
Ovenstående giver en resulterende ruhed 0,5 * 2 + 0,25 * 1 + 0,25 * 3 = 2. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at ruhedsklassificering foretages for et område. Et område med en bredde på 1000 
m med et enkelt tværgående læhegn, der er 10 m højt, skal således tildeles ruhedsklasse 2. Det er ofte set, at 
et sådant område er klassificeret som ruhedsklasse 1 ud til læhegnet, derefter er skiftet til ruhedsklasse 3 og 
umiddelbart efter læhegnet igen til klasse 1. Dette er forkert! Ifølge ”Europæiske Vindatlas” skal afstanden 
mellem to ruhedsskift mindst fordobles når man bevæger sig væk fra møllen.  
 
En anden vigtig læresætning: Selv om et område ligger meget lavt i forhold til mølleplaceringen, ændrer dette 
ikke ved områdets ruhedsklasse. Højdeforskellen korrigeres der for ved bakkeberegningen! 
 
I praksis foregår ruhedsklassificeringen ved først at besigtige terrænet og notere nogle "foreløbige" 
ruhedsklasser og "foreløbige" afstande til skift. Desuden noteres ruhedselementernes (bygninger, læhegn, 
m.v.) højder. Derefter måles afstande til skift ud på kortet og de endelige ruhedsklasser fastlægges, bl.a. ved 
at bruge de førnævnte hjælpeværktøjer. Meget af opmålingsarbejdet kan dog spares væk ved anvendelse af 
digitale baggrundskort i WindPRO (se senere). 
 
Det er vigtigt at have kortet med i marken, så man kan kontrollere om der er overensstemmelse mellem det 
man ser på kortet og virkeligheden. 
 

3.2.1.4 Metodebeskrivelse – ATLAS Bakker 
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Placeres møllen på en bakke, kan man normalt udnytte vindhastighedsforøgelsen (se figuren). Man må 
vurdere på stedet om bakken ser ud til at bidrage til en sammenpresning af vinden i navhøjde. Tilsvarende i 
negativ retning hvis møllen placeres nedenfor en bakke. Er terrænet meget kuperet, evt. med bjerge, bør man  
anvende WAsP (se beskrivelse i næste afsnit). 
 
I ATLAS modellen foretages en simpel numerisk beregning af bakkevirkningen baseret på oplysninger om 
bakkens længde (afstand fra mølleplacering til bakkefod), samt højdeforskellen mellem møllefundament og 
bakkefod. Der kan inddateres et talsæt for hver vindretningssektor, der regnes med, normalt 12 sektorer. 

 
 
I ovenstående figur kan du se hvordan bakker almindeligvis øger vindhastigheden hen over den. Grunden til 
accelerationen er at strømlinierne sammentrykkes (dvs. den samme mængde luft pr. tidsenhed skal passere et 
mindre areal og derfor bliver vindhastigheden større). 
Klinter og andre abrupte ændringer i topografi kan ikke umiddelbart indregnes - der er ingen entydig metode til 
at beregne klintvirkninger. Der må derfor udvises stor forsigtighed ved mølleplaceringer nær klinter eller andre 
stejle ændringer i terrænet.  
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For at give et indtryk af en bakkeplacerings betydning vises i ovenstående figur, hvor meget produktionen 
forøges på en cirkelrund bakke. Bemærk at hvis bakkeradius er meget kort, skifter beregningsmodellen til at 
regne på en forøgelse af navhøjden. Hvis den matematiske model fra “Vindatlas for Danmark” blev anvendt 
her, ville korte bakker give et negativt bidrag.  
 

3.2.1.5 Metodebeskrivelse – ATLAS lokale lægivere 

Er der særligt høje bygninger, læhegn eller skovkanter i nærheden af mølleplaceringen (mere end 1/4-del 
navhøjde indenfor ca. 500 - 1000 m afstand) behandles disse som lokale lægivere frem for ruhedselementer.  
 
Man opmåler lægiveren (kontroller evt. med kendte bygningshøjder, elmaster, skyggelængde el. lign.) når man 
er ude i terrænet. Den nøjagtige afstand finder man på kortet.  
 
Er lægiverne mindre end ca. ¼ * navhøjde eller længere væk end ca. 500-1000 m er det normalt unødvendigt 
at inddrage dem, da de ingen eller næsten ingen indflydelse har på beregningsresultatet. Man skal imidlertid 
huske, at de skal indgå i ruhedsklassificeringen! 
 
Ud over lægiverens fysiske dimensioner vurderes også dennes porøsitet (gennemtrængeligheden). 
 
Følgende figur viser hvordan programmet behandler lægivere. 
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3.2.1.6 Metodebeskrivelse – WAsP bakkeeffekt og lokale lægivere 

Benyttes WAsP - programmet fra Risø som regneenhed fra WindPRO, beregnes bakker og lægivere med en 
strømningsmodel. Dette kræver væsentlig mere detaljerede beskrivelser af bakker og lægivere end i den 
simple ATLAS model. 
Bakkeforhold (eller orografien) samt lokal læ (eller lægivere) beskrives ved et digitalt højdekurvekort samt frit 
anbragte lægivere, hvor såvel retning som dybde af lægiveren i modsætning til Atlas-modellen kan varieres. 
Desuden kan flere lægivere placeres indenfor samme sektor. Se nærmere detaljer omkring modellen i WAsP - 
brugermanualen. 
 

3.2.1.7 Metodebeskrivelse – RESOURCE 

 
Ressourceberegningen er en WAsP - beregning, der er udført for mange punkter i et givet net. Fordelen ved 
RESOURCE modulet i WindPRO i forhold til en direkte anvendelse af WAsP er, at WindPRO gør det muligt at 
anvende lokale lægivere samt at anvende flere vindstatistikker i den samme beregning. Anvendelsen af flere 
vindstatistikker gør, at vindklimaet kan ændres glidende fra et sted i beregningsnettet til et andet.  
 

3.2.2 Metodebeskrivelse – Weibull og målinger 
Beregninger med METEO - modulet kan man enten anvende Weibull data eller en vindfordelingstabel (tab-fil). 
Ofte kan de være nyttigt at se på forskellen mellem de to metoder, specielt hvor der er problemer med at få 
Weibull funktionen til at beskrive data tilfredsstillende.  
 
Har man måltdata på placeringen, hvor møllen/møllerne skal opføres, for en repræsentativ periode (se afsnit 
1.1), kan beregning af energiproduktion foretages ved en integration af vindhyppighedsfordeling og 
effektkurve.  
 
Specielt skal man bemærke, at hvis der ikke er målt i samme højde over terræn, som den navhøjde man 
beregner for, omregnes til navhøjde ud fra de indtastede vindgradienteksponenter vha. formlen: 
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Hvor  er vindgradienteksponenten. 
 
Omregning over store højdeforskelle (mere end 10-20%) er behæftet med stor usikkerhed.  
 
Som en hjælp til inddatering af vindgradienteksponenten kan følgende grove retningslinier gives. Disse er 
baseret på data fra “Vindatlas for Danmark” og gælder ikke nødvendigvis hele verden - specielt i komplekst 
terræn skal man ikke regne med, at kunne anvende disse til omregning af nævneværdige højdeforskelle. 
 
 

 
 
Hvis man kun har eet sæt Weibullparametre, må man angive en gennemsnitlig forventet 
vindgradienteksponent, hvor man forsøger at vægte efter vindretningernes hyppighed. 
 
Haves data som tabelværdier, hvor vinddata er opdelt efter vindhastighedsintervaller, kan man vælge at 
anvende disse direkte eller man kan konvertere dem til Weibull-data. Sidstnævnte er normalt 
anbefalelsesværdigt, da man herigennem filtrerer data. Omregning fra “måledata” til Weibull-data foretages 
med et såkaldt Weibull-fit, hvori der tages højde for, at vinddata ved lave vindhastigheder får en lavere vægt 
når kurvetilpasningen udføres. Metoden følger den i WAsP manualen og Europæiske Vindatlas beskrevne 
metode. 
 

3.2.3 Metodebeskrivelse – PARK (beregning af parkeffekt) 
 
Park-beregningen er en beregning af hvor meget møllerne “skygger” for hinanden, når de placeres nær 
hinanden (mølleparker og klynger). Beregningsmetoden følger N. O. Jensens model (Risø), med små 
modifikationer som gør, at der kan regnes på møller af forskellig type og med forskellig navhøjde. 
 
Den grundlæggende formel for beregning af skyggereduktionen af vindhastigheden er følgende: 
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Hvor 
v er vindhastigheden i afstanden x bag møllerotoren 
u er vindhastigheden ved rotoren 
R er rotor radius 
α er spredningskonstanten 

 
 
I ovennævnte figur ses hvorledes den simplificerede model for skyggen bag en mølle ser ud. 
Spredningskonstanten angiver hvor meget skyggen bredes ud pr. meter bag rotoren. Værdien 0,075, svarende 
til 7,5 cm udbredelse pr. meter anbefales normalt. Dette svarer til en vinkel, θ på ca. 4 grader.  
 

 
 
Målinger på en række mølleparker foretaget af Risø viser, at spredningskonstanten tilsyneladende afhænger 
af ruheden. Ved en ruhedsklasse 0 er spredningskonstanten estimeret til ca. 0,04, og ved en ruhedsklasse 3 
er den ca. 0,1. Anvendelse af standardværdien på 0,075 i alle beregninger vurderes dog ikke at give 
nævneværdige fejl. 
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3.2.3.1 Mere end et vinddatasæt i en Park-beregning 

 
 
Når en PARK-beregning skal udføres, må man i hvert enkelt tilfælde vurdere om man kan nøjes med at 
anvende én vindhastighedsfordeling, der er fælles for hele parken, eller om det er nødvendigt med flere i form 
af flere terrænbeskrivelser/måledata i området. Der kan ikke gives klare retningslinier, da det er terrænets 
kompleksitet, mølleparkens udstrækning, samt kravene til nøjagtighed, der i forening stiller kravene. 
Beregningsmodellen vil altid vælge den nærmeste terrænbeskrivelse eller måledataserie, der etableres i 
inddata, for den enkelte mølle. 
 
En anden måde at lave individuelt  beregnede vindfordelinger for hver mølle er at bruge Vindatlas-metoden 
(WAsP) med link til digitaliserede ruheder og højdekonturlinier. 
  

3.2.4 Generering af Vindatlas (vindstatistik) 
 
Haves måledata, enten målt i området, hvor møllen(erne) ønskes etableret eller i samme region (indenfor max. 
100 km afhængig af terrænets kompleksitet), kan man vælge at generere en vindstatistik for derved at 
anvende denne som udgangspunkt for beregning af både ATTLAS og WAsP som beskrevet i afsnit 3.2.1.2. 
Dette kræver, at man har WAsP - programmet og at man er fortrolig med behandlingen af vinddata.  
 
Ud over at generere vindstatistikker, kan man også importere vindstatistikker fra WindPRO (.LIB filer) der er 
genereret fra WAsP. 
 
For yderligere information herom henvises til WAsP - manualen. 
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3.3 ENERGI – Inddatering til energiberegninger 

 

3.3.0 Introduktion til inddatering til energiberegninger 
 
I det følgende vil inddateringen af de nødvendige informationer til energiberegningen  i WindPRO blive 
beskrevet. Se også trin-for-trin guiden i afsnit 3.0.2.  
 
Læs først WindPRO BASIS beskrivelsen af hvordan et projekt oprettes før specifikke data til 
energiberegningen inddateres. 
 
Objekterne der kan sættes specifikt til energiberegninger er opført nedenfor: 
 

 Terrændataobjekt . ATLAS og WAsP. 

 Meteoobjekt – Weibull data og "rå" måledata. 
 
En vindstatistik (vindatlas eller .lib-fil kan genereres når man har både terrændataobjekt og et Meteo-objekt (og 
WAsP). PARK-beregninger (parkeffekt) kan udføres med enten terrændataobjekt eller Meteoobjekt eller med 
en kombination af disse. 
 

 WAsP Lokal lægiver – NB: har ingen effekt i en ATLAS beregning. 
 
De andre relevante objekter, beskrevet i kapitel 2 BASIS er: 
 

  Ny vindmølle 

  Eksisterende vindmølle 

  Linieobjekt (både til højdekurver og ruhedslinier) 

  Arealobjekt (til at lave ruhedsarealer – skal eksporteres til ruhedslinier). 

 Resultatslag – til præsentation af vindressourcekort på skærmen. 
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3.3.1 Inddatering til ATLAS eller WAsP beregning 
 
Man inddaterer information til ATLAS og WAsP beregningerne samtidigt. Har du ikke adgang til WAsP kan 
man bare springe de pågældende afsnit over. 

3.3.1.1 Placering og opsætning af terrændataobjekter 

 
 
Et terrændataobjekt kan oprettes ved at: 
 

1. Vælge objektet fra værktøjsbjælken med et museklik. 
2. Sætte det på kortet, hvor terrænvurderingen skal foretages. 
3. Klik på musen så objektet oprettes og der vil komme et inddateringsvindue frem. 

 
Placeringen af terrændataobjektet bør normalt være i midten af parken, men læs nedenstående grundigt. 
Hvis ruhedsrosen anvendes til ruhedsbeskrivelse, vil alle møller blive beregnet med nøjagtig de samme 
ruhedsforhold. Til at kompensere for dette kan du tilføje flere terrændataobjekter og derved give forskellige 
ruhedsroser. Hver mølle i parken vil derefter vælge den nærmeste ruhedsbeskrivelse. Samme bemærkninger 
kan gøres til lokale lægivere og bakker, hvis man anvender den simple ATLAS model.  
Anvendes ruhedslinier (kun med WAsP) vil alle møller i en møllepark få deres individuelle ruhedsbeskrivlese 
ud fra ruhedskortet.  
Det samme er gældende for højdekonturlinier (kun med WAsP), men de vil altid være individuelle, da de kun 
kan gives som linier (på nær simple Atlas-bakker).  
 
Når terrændataobjektet er oprette vil der komme et vindue frem, hvor objektet skal defineres.  
 

 
 
På første side ser du koordinaterne, som kan indtastes eller automatisk aflæses via kort, se kapitel 2.5 BASIS. 
 
Hvis WAsP er installeret (og koblet til WindPRO under tilpasning), gives der mulighed for at 
Terrændataobjektet kan anvendes til en Atlas-beregning, til en WAsP - beregning eller til begge typer 
beregninger. I sidstnævnte tilfælde vælges model under beregning. Du kan også vælge at bruge 
terrændataobjektet til at generere en vindstatistik (kapitel 3.3.4) eller til at beregne et vindressourcekort (kapitel 
3.6). 
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Afmærkningen har betydning for hvilke inddata der gives adgang til på de efterfølgende inddata faneblade, idet 
ATLAS og WAsP har en hhv. simpel og detaljeret beskrivelse af hhv. bakke og lægiverforhold. STATGEN og 
RESMAP kan kun anvende de mere avancerede WAsP dataformater.  
 
Afhængig af anvendelsen vil terrændataobjektet skifte farve på skærmen. Farverne er:  

 
 
Sort til ATLAS 
Blå til WAsP 

Cyan til både ATLAS og WAsP 
Orange til STATGEN 
Grøn til RESGEN og WindSIM 
 

3.3.1.2 Fanebladet vindstatistik (vindatlas) 
 

 
 
Grundlæggende kan der vælges mellem een eller flere vindstatistikker.  Knappen ”rediger vindstatistik” giver 
adgang til et vindue, hvor eksempelvis .LIB-filer kan importeres og gives koordinater, hvorved de bliver vist på 
kortet i udvælgelsesvinduet.   
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Der er en række filtre, der afgør hvilke vindstatistikker man har at vælge imellem. Der vises en liste over 
tilgængelige vindstatistikker og deres placeringer samt grafik over parametre for den valgte vindstatistik.  
 
For beregninger i Danmark bør vindstatistik “Danmark „92" altid vælges, da denne har en særlig status. Til 
denne er der knyttet regionale korrektionskurver etableret med baggrund i praktiske erfaringer fra et stort antal 
møller i Danmark. Derfor må denne betragtes som væsentlig mere korrekt end de øvrige mulige 
vindstatistikker. 

3.3.1.3 Faneblad – Ruhed i terrændataobjekt 
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Man kan indtaste ruhedsklassificeringen direkte, hvis man ikke har et digitalt kort, eller man har modtaget en 
ruhedsklassificering udført af en anden. Desuden kan ruhedsklasser automatisk indlæses fra digitale 
ruhedskort. 
 
På fanebladet ses inddateringsfelterne, der kan anvendes til indtastning en sektor af gangen; dobbelt retur 
afslutter sektor. 
 
Desuden kan man, hvis man har digitale ruhedskort (.MAP-fil) eller .RDS filer fra tidligere WAsP -beregninger 
importere ruhedsklassificeringer og evt. efterbehandle disse på kort (se efterfølgende). 
 
En stærk faciliteter i WindPRO er naturligvis ruhedsklassificering (eller redigering jvf. ovenstående) direkte på 
kortet. Forlad derfor terrændataobjektet med OK til de data, der nu er indtastet  
 
Der er to andre muligheder, som er: 
 

1. Link til fil – definer ruhedsliniefilen i fanebladet “Kortfiler og begrænsninger”. 
2. Link til linieobjekt – anvend automatisk linieobjekter i dit projekt til ruhedslinier. 

 
Begge muligheder har den fordel at hver mølle i parken vil få en individuel ruhedsklassificering.  
 
De to felter, der skifter mellem ruhedsklasse og ruhedslængde beholder værdierne (skal kun bruges, hvis man 
har indtastet klasser i stedet for længder ved et uheld). Hvis de indtastede størrelser skal ændres til den anden 
størrelse, skal ”Konverter” - knappen bruges. 
  

Ruhedsklassificering med ruhedsrose 
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Når kortet er lagt fast og vises på skærmen, kan du trække rundt med det med “hånden”, mens du trykker på 
den venstre museknap. 
 
Når ruhedsrosen er aktiveret giver højre musetast adgang til: 
 

 Ruhed -  ruhedsklasse vælges fra tabellen for det område hvor markøren er placeret under højre 
museklik. 

 Rediger ruhed - mulighed for indtastning af konkret ruhedsklasse. 
 Opret skift - opretter ruhedsskift der, hvor markøren er placeret under højre museklik. 
 Slet skift - sletter det ruhedsskift, der ligger nærmest markørplaceringen ind mod ruhedsrosens 

centrum. 
 Egenskaber - kalder inddateringsskærmbilledet for terrændataobjektet frem. 
 Slet - sletter terrændataobjektet 
 Indstillinger - giver mulighed for at ændre opsætningen for i hvor store trin ruhedsskiftelinierne 

springer, når de flyttes. 
 Deaktiver / Aktiver - ændrer status for det aktuelle terrændataobjekt, så man kun ser en markering af 

hvor det er placeret. Benyttes f.eks. når man skal inddatere andre objekter, herunder også et andet 
terrændataobjekt. 

 ATLAS bakker og læ - skifter objektets status fra inddatering af ruheder til inddatering af bakker og 
lokale lægivere (se næste afsnit). 

 
Bemærk at man kan trække ruhedsskiftene ved at trykke venstre musetast ned, når markøren er placeret 
på et ruhedsskift. 
 

3.3.1.4 Faneblad – ATLAS bakke og lægiver i terrændataobjekt 
 
Inddatering af bakke/læ kan ligesom ruhedsklassificeringen ske via tabel eller grafisk. Se hvorledes menuen 
for grafisk inddatering aktiveres i det forudgående afsnit. 
 
Man kan oprette een bakke og een lægiver i hver sektor. 
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Afstand fra terrændatacentrum til bakkefod/lægiver og lægiver bredde/bredde i sektoren opmåles automatisk 
af programmet. Elementerne kan trækkes på plads med musen, når de er aktiveret. Bakkehøjde (forskellen 
mellem fod og top) samt lægiverhøjde- og porøsitet må indtastes i en tabel (vælges med højre museklik under 
Egenskaber). 
 
Bemærk at bakkehøjdeforskellen også kan indtastes ved at angive koten for bakkefoden. For at benytte denne 
metode skal man have inddateret  Z-koordinaten for terrændataobjektet under fanebladet “Position”. 
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3.3.1.5 Faneblad – WAsP højdekurver og lægivere 

 

 
 
Ønsker man at benytte WAsP som regnemodul kan man tilknytte lokale lægivere i WAsP - format samt digitale 
højdekurvekort. Hvis du ”tilknytter til linieobjekt” vil et eller flere linieobjekter der er markeret med ”anvend i 
energiberegning” automatisk blive brugt. Se markeringsboksen i nederste linie i linieobjektvinduet. 
 

 
 
 
Hvis digitaliserede højdekonturliniekort kun eksisterer i filer (ikke åbnet i et linieobjekt) er det muligt at tilknytte 
dem, se næste afsnit.  
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Når en serie af lokale lægivere er blevet lavet (afsnit 3.3.1.7) er det muligt at definere hvilke af de lokale 
lægivere, der skal inkluderes i beregningerne via terrændataobjektet. Derved vil kun de lokale lægivere, der 
ligger indenfor en bestemt radius af de enkelte møller medtages i beregningerne.  

3.3.1.6 Faneblad – kortfiler og begrænsninger 
 
Hvis der ikke er højdekonturer etableret i linieobjektet, men de eksisterer som filer, skal disse filer tilføjes 
terrændataobjektet før de kan inkluderes i energiberegningerne. 
 

 
 
I ovenstående eksempel er både ruhed og højdekurver map-filer.  
  
Når en .map-fil er valgt, er det muligt at definere hvilket område, der skal medtages i beregningerne. Der er 
også i den forbindelse muligt at definere en afmærkningsradius rundt om hver mølle, hvori højdekurverne 
inkluderes i beregningerne. 
Indikatoren “Maksimum punkter” viser antallet af digitale punkter, der er inkluderet i grænsefilen og som vil 
blive beregnet. WAsP 7 kan regne på op til 250,000 punkter.  
Bemærk kortgrænse-vinduet i den nederste, højre del af ovenstående skærmbillede. Dette viser position og 
størrelse af de tilknyttede kort til projektet. Det er et vigtigt check af om kortene dækker de rigtige områder og 
om de er korrekt koordinatsat. Hvis ikke vil det hurtigt kunne ses af det lille kortgrænse-vindue.  

3.3.1.7 Inddatering af WAsP-lægivere 

Lokale lægivere etableres på baggrundskortet med WAsP lægiver ikonet.  
Her defineres dimensionerne ved at trække i objektets hjørner indtil størrelsen er passende.  
 
Når objektet er indsat vil det følgende vindue komme frem og du kan indtaste højde og porøsitet. 
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Hele objektets information kan også indtastes i objektlisten, hvis der ikke anvendes kort. 

3.3.2 Inddatering - vinddata (Weibull, tabeller, tidsserier eller rådata) 
 
Inddatering af målte vinddata foretages ved oprettelse af et METEO-objekt. Der kan inddateres enten som 
Weibull - parametre (eller middelvindhastigheder) eller tabeller med hyppigheder opdelt efter 
vindhastighedsintervaller og -retninger eller tidsserier - eller rådata, som direkte importeres fra datafiler fra 
målesystemer eller fra udklipsholderen, hvor data evt. er klippet fra regneark eller database. 
 

 
 
 
Bemærk at man kan anvende meteorologiske data direkte i en energiberegning, eller bruge disse til generering 
af en vindstatistik via WAsP for senere anvendelse i en beregning efter vindatlasmetoden. Her vil en  
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terrænbeskrivelse sammen med vindstatistikken give energiproduktionen. Anvendes objektet til generering af 
Vindstatistik er det meget vigtigt, at Meteo-objektet placeres på præcist det sted specielt i forbindelse med de 
anvendte digitale højdekonturer.  
 
Bemærk: Ved en PARK beregning vælges for hver enkelt mølle det nærmeste objekt med oplysninger om 
vinddata til energiproduktionsberegning. Ønskes kun nogle bestemte objekter (Meteo og Terræn) kan det 
vælges i opsætningen af beregningen.  
 
Første trin er at angive antal sektorer i fanebladet “Position”. Standardværdien er 12. Man kan arbejde med 
flere målehøjder i samme Meteo objekt. Målehøjden angives i højre side af skærmbilledet. Er der oprettet flere 
målehøjder, kan man hurtigt skifte mellem disse, uanset hvilket faneblad man befinder sig i. Haves flere 
målehøjder, skal man vælge hvilken, der skal anvendes i en beregning baseret på meteoobjektet, da kun eet 
sæt data kan anvendes “ad gangen”. Ved flere målehøjder, kan man lade programmet selv beregne 
vindgradienteksponent på basis af to målehøjder. 
 
Efter at have udfyldt side 1 “position” (afsnit 2.5 BASIS), vil man typisk gå til det faneblad, hvor man inddaterer 
det “laveste” niveau af data, man har til rådighed og derefter arbejde fra højre mod venstre så man ender op 
med Weibull data. 
 
Princippet ved brug af Meteo objektet vil normalt være: 

1. Specifikation af “grundoplysninger” under “position” 
2. Import af data fra målesystem (enten via ASCII filer eller udklipsholderen). 
3. Overførsel af måledata til en tidsserie - kontrol af data. + evt. redigering. 
4. Overførsel fra tidsserie til tabel 
5. Overførsel fra tabel til Weibull - hvis der ikke kan Weibul-fittes, vil en mindre redigering i tabelværdier 

normalt kunne klare dette problem (typisk slet enkelte “outsider” værdier ved høje vindhastigheder, 
eller hvis der stor forskel på nat og dagsituationer kan det være nødvendigt at dele tidsserien op i to). 

6. Kontrol af Weibull-fit under tabel-faneblad. 
7. Udskrifter af grafik til dokumentation fra de enkelte faneblade  

 
 
Følgende grafer vil være at finde: 
 

1. Data periode samt manglende data 

Udskrives under STATISTIK - kan både printes ud fra de rå måledata og fra tidsserie, hvor man evt. har 
reduceret (fjernet ekstrem værdier). 

2. Tids serie data, præsenteret som: 

2a “Radar”-graf, hvor retning og hastighed ses for de enkelte målepunkter.   
2b Døgnforløb, hvor retning og hastighed er midlet efter tidspunkt på dagen. 
2c Månedsforløb, hvor retning og hastighed er midlet efter måned. 
2d Tidsserier , hvor retning og hastighed  ses som funktion af tiden. 
 

Den grafiske oversigt giver et godt indtryk af de målte data. Det er væsentligt at kontrollere, om de måneder 
der evt. er “flere af” end andre måneder (ved fx. 1,5 års data), ikke afviger fra gennemsnittet. 

 

3. Weibull-fit sammenholdt med målte data som histogram samt retningshyppighed 

 
3a.  Som figur 3 men Weibull-fit for hver enkelt retning. 

4. Weibull-kurver for de enkelte retninger og resulterende 
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Ud over den her beskrevne fremgangsmåde, kan man naturligvis “stige ind” på et vilkårligt niveau. Har man fx. 
tabelværdier i regneark, kan man direkte “kopiere og indsætte” disse ind i “tabel”  fanebladet eller importere en 
WAsP .TAB-fil direkte. 
 
Her gennemgås de enkelte faneblade i den rækkefølge, man normalt vil inddatere efter - men afhængig af 
hvor bearbejdede vinddata man har, kan man starte der, hvor man er tættest på Weibull fordelingerne. 
 

3.3.2.1 Meteo objekt – Faneblad Rå-data  
      

 
 
Her kan direkte læses data fra ascii-filer, som typisk kommer fra målesystemerne. Haves data i regneark eller 
database, vil man normalt indsætte disse direkte ind her. Man markerer kilde som “udklipsholder” og kan 
benytte nøjagtig de samme funktioner på udklipsholder indholdet, som var det en fil .  
 
Når filer er tilføjet boksen med filnavne (som elegant blot kan “trækkes” over via stifinder), vælges at selektere 
en af filerne og “Vis” funktionen giver overblik over strukturen af datafilerne (som skal være ens i alle filer). 
 
Prøv eventuelt ”Hent” funktionen til at åbne opsætningen (fra et tidligere gemt import-filter eller fra EMD 
standardfilter) og se om der er relevante filtre til rådighed.  
 

 
 

Datoformater i Meteo-objektet 

Er der ikke en separator mellem de enkelte angivelser af datoen kan de enkelte komponenter angives ved 
følgende: 
'm' måned 
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'd' dag 
'y' år 
'n' månedens navn 
 
Eksempel for 2. januar 2001: 
yyyymmdd:  20010102 
mmddyy:  010201 
ddnnnyyyy:  01jan2001, navnet på måneden SKAL være den samme som det valgte WindPRO-sprog.  
 
Bemærk at antallet af tegn i tekststrengen generelt skal være den samme som i “masken”. Tekststrengen 
tilføjer dog selv nuller på venstresiden således at følgende tekststreng også er gyldig:  
 
ddmmyyyy: 2012001 
 
Angives årstallet med to cifre, vil tal mindre end 50 blive regnet som år efter år 2000. Er tallet større end 50 vil 
det opfattes som værende før 2000 og derfor vil der lægges 1900 til dette.  
 
Anvendes en af de indbyggede separatorer (/,-,. eller mellemrum) eller en bruger-defineret en, kan en af 
følgende masker anvendes (/ angiver den vlgte separator):  
 
d/m/y 
m/d/y 
y/m/d 
 
bruges 2. januar 2001 son eksempel igen fås:  
 
d/m/y: 2/1/2001, 2/01/2001 
m/d/y: 01/02/2001, 1/2/2001 
y/m/d. 1/1/2 
 
Hvis man har data hvor eksempelvis år, måned og dag er separeret i 3 kolonner i rådata, kan dette også klares 
- da skrives eksempelvis ABC ud for dato og der vælges ingen separator – formatet på tekststrengen kan da 
gives ved enkeltbogstaver.  
 

Tidsformater i Meteo-objektet 

 
Er der ikke valgt en separator kan følgende bogstaver anvendes: 
 
'h' timer 
'm' minutter 
's' sekunder 
 
Eksempel:  
hhmm: 1030 svarende til 10:30 
hh: 10, ved timeværdier tolkes det som 10:00 
 
Bemærk at antallet af tegn i tekststrengen generelt skal være den samme som i “masken”. Tekststrengen 
tilføjer dog selv nuller på venstresiden således at følgende tekststreng også er gyldig:  
 
hhmm: 334 svarende til 3:34 
hh: 2 svarende til 2:00 
 
Anvendes en af de indbyggede separatorer (/,-,. eller mellemrum) eller en bruger-defineret en, kan en af 
følgende masker anvendes (/ angiver den valgte separator):  
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h:m 
h:m:s 
 
Er tidsformatet delt i to kolonner kan dette også håndteres. Indtast evt. DE i “Tids-kolonnen” – vælg ingen 
separator og angiv dernæst kun et enkelt bogstav pr. kolonne: eksempelvis hm. 

Kombinerede dato- og tids-formater 

 
Bemærk: Er en Excel dato- og tidsangivelse i en kolonne ex."2000-01-23 12:20" skal der ikke angives en 
separator, men angives en “maske” svarende til: “yyyy-mm-dd xxxxx”. Tidsformatet skal angives: ingen 
separator og masken “xxxxxxxxxx hh:mm”. 
 
 

Statistik 

 
Med funktionen Statistik kan en eller flere selekterede (afmærk en eller flere filnavne med mus) filer analyseres 
med hensyn til måleperiode og hvor mange/hvilken periode, der er data for. Bemærk at man SKAL have en 
kolonne med korrekt dato og tid, før denne funktion fungerer. Nedenfor er et eksempel vist. 
 

 
 
I ovenstående vindue “Statistik for observationer” er der data fra 28. maj 1998 til 16. juni 1998. Tallet i hver 
celle viser antallet af måletidspunkter pr. dag – hvor 144 svarer til en måling hvert 10. minut  igennem en hel 
dag. Baggrundsfarven ændres når der mangler data,er er dobbelt sæt data til et tidspunkt. 
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3.3.2.2 Meteoobjekt – faneblad Tidsserier 

 

 
 
Haves tidsseriedata kan disse direkte indtastes. Haves data som  ascii-filer eller i udklipsholderen, som er 
specificeret under faneblad “rå-data”, dannes tidsserierne simpelt ved at klikke på knappen “(Gen)indlæs alt”. 
Da vil samtlige data under rådata blive overført til tidsserie fanebladet. Hvis man allerede havde data her, vil 
disse blive slettet. 
 
Har man derimod data man gerne vil bevare (som man allerede har “renset”), kan man nøjes med at tilføje 
med knappen “tilføj valgte” - da vil kun de filer, der er selekteret under fanebladet “filer”, blive overført og de 
eksisterende data slettes ikke. 
 
Denne metode kan anvendes, hvis man har datafiler med forskellig formatering for forskellige perioder. Man 
henter da først den ene delmængde over, ændrer opsætningen under “rådata” og markerer de filer med den 
nye opsætning og overfører kun disse. 
 
En vigtig funktion under tidsseriedata er muligheden for at sortere og slette data. Typisk sorteret efter 
vindhastighed for “aflusning” af urealistiske værdier. Det er også muligt at kopiere hele tidsserien ud til 
udklipsholderen, hvor den senere kan indsættes i et regneark eller lignende til videre databehandling. 
 
En anden vigtig funktion er muligheden for grafisk visning af tidsseriedata. Bemærk her at hvis man har store 
datamængder, bør man vælge en midling - ellers bliver databehandlingen for tidskrævende. Et eksempel på 
en af de grafiske visninger er gengivet i nedenstående figur.  
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Rul gennem hele tidsserien i et vindue, der kan vise et givent antal dage. Klik med musen på et givent sted for 
at få vist specifikke målepunkter. 
 
Bemærk muligheden for at sætte en minimums vindhastighed i beregningen af turbulensintensiteter. Ofte vil 
der ved lave vindhastigheder blive beregnet en meget høj turbulensintensitet – men dette er uinteressant for 
vindenergiformål. Starter man eksempelvis med 4 m/s vil det give et mere realistisk billede i den senere 
sektorvise beregning og en bedre opløsning på graferne i analysen. 
 
I forbindelse med kontrol af ens data kan der være tidsperioder, hvor data ikke ønskes medtaget i 
beregningerne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med tilisning af instrumenter m.m. Dette kan gøres 
grafisk ved at højreklikke på grafen for start af fejldata, dernæst højreklikke på grafen og vælge ”intervalslut”. 
Dernæst kan man vælge at slå det markerede afsnit af tidsserien fra. Der er også mulighed for at ændre data 
ved en men – tryk på knappe ”Avanceret Slå til/Slå fra”. 
 
Man får derved følgende menu: 
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Den avancerede ”Valg af tidsserie” kan anvendes til en intelligent udvælgelse af data. En mulighed er at fjerne 
alle datapunkter med minuttal 5 – 55 – hvilket reducere tidsserien fra 10 minutters værdier til timeværdier, der 
kan anvendes til sammenligninger med langtidsdata. Data er ikke timemidler, men én 10minutters værdier 
hver time.  
 
Til-/fravælgelse af data kan også foretages direkte på ”Tidsserie” fanebladet ved markeringer. 
 
 
Flere avancerede værktøjer til tidsserier. 
Ved at højreklikke på tidsserie tabellen får man følgende vindue. 
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Et stærkt værktøj er ”Vælg poster slået til”, der gør det muligt at kopiere alle valgte data direkte, hvorved man 
eksempelvis kan indsætte timeværdier i et regneark. 
 
Statistik 
Ved trykke på statistik knappen får man følgende vindue (ligesom under ”Rå-data” fanebladet. De poster der er 
fravalgte bliver markeret med en blå farve. Se nedenstående figur. 
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3.3.2.3 Meteo objekt – Tabel 

 

 
 
Bemærk: kun data der er valgt i fanebladet ”Tidsserie” medtages til ”Tabel”. Start- og slutdato for målte data 
angives i fanebladet. 
 
Vi benævner beregningsmetoden, hvor vindenergi beregnes direkte ved en multiplikation af vindhyppigheden i 
de enkelte vindhastighedsintervaller med effektkurven, for MEASURE. Dette skal ses i modsætning til 
WEIBULL, hvor de målte data først er “udglattet”, så de følger en Weibull-fordeling. Hvis MEASURE data 
overføres til fanebladet Weibull, er det automatisk weibullfordelingerne, der anvendes i beregning - lader man 
fanebladet Weibull stå tomt, er det automatisk værdierne under fanebladet “Tabel”, der anvendes i beregning. 
 
Værdier under Tabel kan inddateres på følgende måder: 
 
1. Indsæt data fra udklipsholder (kopieret fra fx.  regneark) 
2. Direkte indtastning i tabellen 
3. Indlæs fra tidsserie (hvor data er indlæst som beskrevet i forudgående afsnit). 
4. Import af WAsP .TAB-fil 
 
Metode 1: Indsæt fra udklipsholder: 
 
Haves data f. eks. fra regneark i Windows udklipsholder, kan disse data sættes ind. Man møder flg. dialog, når 
Indsæt vælges: 
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Man bør således have en kolonne i sine udklipsholder data med startværdi for vindhastighedsintervallet samt 
en række kolonner med HYPPIGHEDEN af vindhastighed og retning. Man angiver selv i hvilke kolonner data 
er placeret og skal være opmærksom herpå når data indsættes. 
 
Metode 2 og 3: Direkte indtastning samt indlæsning fra Tidsserie. 
Fælles for de to metoder er, at man som det første skal udfylde i hvilket vindhastighedsinterval, man vil have 
værdier, samt med hvilken opløsning (step). 
 
Metode 2: 
Ved indtastning, er det naturligvis det papirforlæg man har, der afgør det, mens man er frit stillet ved tidsserier.  
Man kan også manuelt inddatere værdierne - check da boksen for manuel inddatering af og skriv værdierne 
direkte ind. Man har da mulighed for at arbejde med fx. ulige brede vindhastighedsintervaller. 
 
Metode 3: 
Bemærk: ved tidsserier benyttes “til” værdien samtidig som et filter, der filtrerer urealistisk høje værdier for 
vindhastighed fra. Sættes “til” værdi fx. til 30m/s, ignoreres alle værdier herover ved overførsel fra tidsserie. 
 
Fælles for metode 1-3: 
 
De værdier man indtaster, kan være procenter, timer eller andre relative værdier. Blot er det vigtigt, at 
værdierne også afspejler hyppigheden mellem vindretningssektorerne. Dvs. værdier fra WAsP Tabel kan ikke 
inddateres direkte, da disse kun er relative sektorvist. Ligeledes er det vigtigt at bemærke hvorledes forberedte 
tabeller er genereret - er der benyttet “Trunker” eller “Afrund” før man har modelleret vindretning vs. 
vindhastighed. Ved Afrund, skal startværdien være 0,5 mens den ved trunker skal være 0,0. 
 
Metode 4: 
Hent fra WAsP .TAB-fil. Bemærk at der kan være 2 forskellige opsætninger af .TAB-filen. En, hvor 
frekvenssummerne, er 1 for hver sektor og et hoved, der beskriver den sektorvise fordeling og en hvor den 
sektorvise fordeling er en inkluderet del af værdierne.  Dette skulle opdages automatisk af programmet , men 
hvis der er rettet manuelt i .TAB-filen kan programmet misforstå – så vær forsigtig og kig altid efter om det ser 
ud som forventet, eks. ved at se grafisk på data. 
 
Grafisk visning af vinddata i en tabel er en vigtig datakontrol. Nedenfor er vist et eksempel på retningsfordeling 
og vindhastighedsfordeling. 
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 Klik på pilene til højre for “Sektor”, når vindfordelingen vises og få vist, hvordan den estimerede Weibull-
fordeling tilpasser de målte data. Det giver en enestående mulighed for at kontrollere anvendelsen af Weibull-
tilpasningen for de specifikke data. 
Sættes der en maksimalværdi på x-aksen er det muligt at få et bedre “billede” når de forskellige sektorer skal 
sammenlignes end hvis man bruger programmets standardindstilling.  
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3.3.2.4 Meteo objekt – Weibull - data  

 

 
 
Weibull data kan direkte indtastes  - eller læses fra faneblad “Tabel”, se forudgående afsnit hvorledes Tabel-
værdier opbygges/inddateres. 
 
En ny facilitet er, at du kan ”kopier/indsæt” fra udklipsholderen. Når der indsættes fra skal indholdet være i 1-4 
kolonner med en række for hver sektor. Et fanebladet indstillet til ”Middelvindshastighed” betyder kolonnerne: 
Middelvindshastighed, k-parameter, hyppighed vindgradienteksponent. Kopieres to kolonner vil de gå ind på 
de pågældende pladser.  
 
Du kan vælge at indtaste A-parametre eller middelvindshastigheden. k-parameteren bestemmer 
konverteringen mellem disse to. Hvis k er ukendt er en værdi på 2 (Raleigh fordelingen) ofte et passende bud. 
 

 
 
Hyppigheden er hvor ofte vinden kommer fra en given retningssektor. Denne kan inddateres som procent eller 
antal timer eller en anden relativ værdi 
 
Vindgradienteksponenten anvendes kun, hvis data skal omregnes til en anden højde, dvs. hvis man ønsker 
energiberegning direkte fra målte vinddata og ikke går via WAsP (generering af vindstatistik)  - se 
bemærkninger under metodebeskrivelse, afsnit 3.2.2.  
 
Man kan, hvis man har måledata for flere højder, automatisk beregne vindgradienteksponenten 
(trækspænding). Det er da den højde, der er nærmest aktuelle højde, der benyttes. Beregning af 
vindgradienteksponent kan ofte være en god kontrol af de anvendte data - se afsnit 3.2.2 hvilke værdier man 
må forvente (i ikke kompleks terræn) og sammenlign med de beregnede. 
 
K-parameter korrektion anvendes kun, hvis de målte data skal omregnes til en anden højde. Erfaringsværdier 
fra Tyskland viser, at denne ligger i størrelsesordnen 0,008 pr. meter. 
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Vedrørende kobling til måledata - her er det væsentligt at bemærke: 
De målte data kan være langt fra en Weibull fordeling. Er dette tilfældet, bør man nøje overveje hvilken 
beregningsmetode, man vil anvende og evt. basere hele beregningen på et større antal målemaster. Er vinden 
IKKE Weibull fordelt, kan WAsP metoden med generering af en vindstatistik nemlig ikke anvendes. Er der tale 
om en såkaldt “dobbelt” Weibull fordeling (fx. en dag / nat), kan man overveje at splitte sine dat i 2 sæt og køre 
en beregning for hhv. dag og en for nat - den resulterende beregning summeres til sidst og divideres med 2 
(forudsat lige lang dag/nat). Ofte vil man blot ved at slette nogle få data “i den høje ende”, opnå at et Weibull fit 
kan beregnes (og virker realistisk) Især hvis man kun har få data til rådighed, vil der ofte være nogle få 
værdier, der forhindrer programmet i at beregne et Weibull fit. Man går da blot tilbage til “tabel”, sletter og 
genindlæser fra Weibull.  
 
Når alle data er lagt ind, tastes OK og data kan anvendes i beregninger. Ønskes en vindstatistik genereret via 
WAsP, skal man supplerende inddatere et terrændata objekt med beskrivelse af ruhed, bakke og lokal læ 
omkring målemasten. Herefter beregnes med STATGEN, som automatisk fører de ønskede data over i WAsP 
til beregning. 

3.3.3 Inddatering til PARK - beregning  
 
For at udføre en Vindatlas-beregning, skal man ikke nødvendigvis oprette møller som objekter. Man kan under 
beregningen vælge de kombinationer af møller og navhøjder man ønsker beregning for.  
 
Ønskes en PARK-beregning, skal man imidlertid have indtastet møller i objektlisten eller på kortet, idet det er 
deres indbyrdes placering, der er afgørende for PARK-beregningen.  
 
Hvis mølleparken har en vis udstrækning kan det være relevant med flere terræn- eller meteo-objekter, idet 
hver mølle i en park blot anvender det nærmeste objekt. Man kan således via objektplaceringen styre at en del 
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af parken beregnes ud fra målte data, mens en anden del af parken beregnes ud fra vindatlas-metoden, hvis 
dette ønskes. 
 
Benyttes en WAsP-beregning, vil hver mølle i parken altid beregne bakkevirkning og lokal lævirkning 
individuelt. For at ruhedsklassificeringen også regnes individuelt, skal der tilknyttes et digitalt ruhedskort, 
fremstillet med WAsP. 
 
Er der oprettet kombinerede ATLAS- og WAsP-terrændataobjekter, vælger PARK-beregningen altid WAsP- 
beregning. Ønskes i dette tilfælde specifikt en ATLAS beregning som baggrund for PARK beregningen, må 
man ændre opsætning på terræn data objektet, så det kun anvendes til ATLAS-beregning. 
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3.4 ENERGI – Beregninger og udskrifter  

 Når alle objekterne er blevet oprettet vender man tilbage til WindPRO hovedvinduet ved f.eks. at 
trykke på beregningstræet. 
 

 
 
En beregning sættes i gang ved at trykke på den grønne knap(pil) ud for den ønskede beregning. NB: De 
moduler man ikke har købt licens til vil optræde med en gul knap og kan køres i DEMO mode, dvs. der regnes 
altid på nogle standardværdier og ikke på de faktisk inddaterede værdier.  
 
Bemærk at modulet RESOURCE beskrives separat i afsnit 3.6 

3.4.1 Beregning ATLAS eller WAsP (energi, en placering)  
 
 
Afhængig af hvilken anvendelse af objektet der er angivet i Terrænobjektet, kan en af følgende to vælges:  
 

 ATLAS 

 WAsP interface 
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På første faneblad, “Hoved” kan man inddatere oplysninger om navhøjde for nøgletal. For denne højde 
beregnes middelvindhastighed, energi og ækvivalent ruhedsklasse til udskriften. 
 
Reduktionsfaciliteten har ikke indflydelse på hovedresultatet, men den reducerede energiproduktion angives i 
udskrifterne. Reduktionsfaktoren kan sættes afhængig af, hvor meget man kan stole på sine data.  
 
Luftens massefylde (densitet) kan indtastes via parametrene højde og årsmiddeltemperatur. Massefylden er 
meget VIGTIG, da en lav massefylde (enten pga. stor højde og/eller høj temperatur) reducerer 
energiproduktionen signifikant.  
 

 
 
Bemærk at man kan beregne vindprofilet fra WAsP Interface og ATLAS beregningen, men ikke fra PARK ( se 
senere beskrivelse). 
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Bemærk også at knappen “Rediger WAsP-parametre” kun er for meget erfarne WAsP-brugere. 
 

 
 
Du skal vælge de objekter, der skal indgå i beregningen i det andet faneblad. ATLAS beregningen kan 
inkludere forskellig mølletyper og navhøjder i den samme beregning. Møllelisten kan laves med de 
standardværdier der er angivet i objektlisten. Endvidere kan møller isættes direkte fra møllekataloget på dette 
sted.  
 

3.4.2 Beregning METEO (energi, en placering) 
 
Der skal i projektet være et Meteo-objekt i projektet, der er sat til “anvendes i energiberegning”. Har du mere 
end Weibull-data i objektet kan der vælges mellem følgende:  
 

 Weibull (beregningen baseres på Weibull-data)  

 Measure (beregner direkte fra tabelværdier (ingen Weibull-fit) 
 
Er der ikke angivet en vindgradient eksponent i Meteo-objektet vil du blive bedt om at indtaste disse i starten af 
beregningen.  
 
Alle andre parametre – se foregående kapitel 3.4.1.  
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3.4.3 Beregning PARK (energi, møllepark) + RIX 
 

 
 
På de første faneblad “Hoved” kan du indtaste navhøjden for nøgletal. Programmet vil derefter beregne 
middelvindshastighed, energien og ækvivalent ruhed for denne højde. Reducer funktion vil ikke have 
indflydelse på hovedresultatet, med den usikkerhedsreducerede energiproduktion vil fremgå af udskrifterne. 
Reduktionsfaktoren sættes efter hvor stor tillid man har til sine data.  
 
Luftens massefylde (densitet) kan indtastes som højde og årsmiddeltemperatur. Massefylden er meget 
VIGTIG, da en lav massefylde (enten pga. stor højde og/eller høj temperatur) reducerer energiproduktionen 
mærkbart.  
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Markeres ”Beregn RIX” vil programmet beregnet RIX og DRIX for de valgte møller og terrændataobjekter. 
Beskrives nærmere i det efterfølgende. 
 
Spredningskonstanten (se teorikapitel) kan indtastes individuelt for forskellige vindretninger som det ses af 
nedenstående grafik. 
 

 
 
Bemærk også at knappen “Rediger WAsP-parametre” kun er for meget erfarne WAsP-brugere. 
 
 
Faneblad: Møller 
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I fanebladet “Møller” kan du vælge hvilke af møllerne i objektlisten (på kortet) der skal inddrages i 
energiberegningen. Som standard medtages kun møller fra synlige lag, men det kan ændres i den øverste 
afkrydsningsboks. Møllerne deles i to hovedgrupper: Eksisterende og nye møller. Dette gør fravalget af hele 
grupper af møller nemmere. Når en gruppe er fravalgt kan du vælge (markere) individuelle møller fra gruppen 
igen ved at markere i boksene til venstre for kolonnen med mølletyper (se ovenstående figur). 
 
Faneblad: Vindfordeling 
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I fanebladet “Vindfordeling” er det muligt at vælge vindfordelingen, som Terrændata og/eller Meteo objektet der 
er indsat til energiberegningsformål, skal beregnes med. Programmet vil automatisk vælge det Terrænobjekt 
eller meteoobjekt, som er markeret, der er nærmest ved en bestemt mølle. 
 
Anvend ressoucefile(r) – ressourcefiler, der er beregnet på forhånd kan gøre beregningerne hurtigere, men er 
begrænset til de i rsf-filen beregnede områder og navhøjder.  
 
Tryk på OK for at starte beregningen. 
 

3.4.3.1 RIX calculation 

 RIX er en forkortelse for det som på engelsk kalder ”Ruggedness IndeX”. RIX er defineret som den andel af 
terrænet rundt om et objekt der har en terrænhældning over en given værdi. Normalt optræder separation ved 
hældninger på over 30% (ca. 17 grader). hvorved forudsætningerne for WAsP overtrædes. Undersøgelser 
viser at RIX - værdien kan anvendes til at estimere den fejl på ens resultater som opstår som følge af at 
forudsætningerne for bakkemodellen i WAsP ikke overholdes. 
 
RIX – metoden er opfundet af Risø og beskrivelse kan findes i nedenstående artikel fra EWEC 1997: 
”Influence of topographical input data on the accuracy of wind flow modelling in complex terrain” (N. G. 
Mortensen og Erik L. Pedersen). Nedenstående figur er taget fra ovenstående artikel. 
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Grafen viser sammenhængen mellem Delta RIX og den fejl der påføres estimatet på middelvinden. Delta RIX 
beregnes som RIX-tallet for møllen/det forudsagte minus RIX-tallet for terrændataobjektet/forudsigeren. Grafen 
er baseret på 5 portugisiske og 2 franske lokaliteter. 
 
Hovedkonklusionen på arbejdet med RIX metoden er at hvis både reference (målemasten) og forudsagt 
placering (mølle) har en nogenlunde ens kompleksitet af orografi så vil man forvente små fejl på 
beregningsestimatet. 
 
Hvis reference (målemasten) har et orografisk set komplekst opland (RIX = 20) og den forudsagte placering 
(møllen) har en lav kompleksitet (RIX = 0) vil DeltaRIX være –20. Af grafen får man en indikation for at man vil 
estimere vinden 30% for lavt på mølleplaceringen. Dette giver en underestimering af produktionen på ca. 60% 
*). 
 
Hvis reference (målemasten) har et orografisk set ikke-komplekst opland (RIX = 0) og den forudsagte 
placering (møllen) har en høj kompleksitet (RIX = 20) vil DeltaRIX være +20. Af grafen får man en indikation 
for at man vil estimere vinden 40% for lavt på mølleplaceringen. Dette giver en overestimering af produktionen 
på ca. 80% *). 
 
*) At fejlen på vinden relativt forholder sig til fejlen på produktionen med en faktor 2 er et groft estimat, der er 
gyldigt for vindhastigheder på ca. 8 m/s. Ved vindhastigheder på 6-7 m/s er det mere korrekt med en faktor 3, 
mens der for store vindhastigheder på ca. 9 m/s er tale om en faktor på ca. 1,5. Nedenstående graf viser 
forholdene for en typisk mølle. 
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Fanebladet til RIX – beregningen ser ud som følger og der er følgende muligheder: 
 

 
 

 ”Radius til RIX beregning” – angiver den afstand fra hvert objekt (terrændata og møller) i beregningen, 
hvor orografien bliver inddraget. 

 ”Beregn MAX RIX” – udfører en ekstra beregning, der estimere den afstandsradius, som giver den 
højeste RIX – værdi. Denne anvendes i de efterfølgende beregninger, men den nedre begrænsning på 
afstandsradius som angives under ”Minimumsradius”. 

 ”Retningsskridt” – definere i hvor stor opløsning beregningen skal foretages (med hensyn til opdeling 
af retningen). 

 ”Stejlhedsgrænse” – angiver den stejlhed som terrænet skal overstige for at blive medtaget i RIX-tallet. 
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 ”Retning vægtes efter” – her kan man angive om der skal beregnes for en jævn fordeling (alle sektorer 
vægter ens) eller om der i RIX – tallet skal tages hensyn til vindretningsfordelingen på det givne sted 
således at den/de fremherskende vindretninger vægtes højere end retningen, hvor vinden ikke 
kommer fra.  

 
Såvel vægtningen af vindretningsfordelingen som MAX RIX er ikke en del af den originale RIX – beregning 
som præsenteret af Risø. Ændringerne er lavet på basis af diskussioner (også mede udviklerne ved Risø), 
som  har mundet ud i af de nævnte ændringer giver basis for mere korrekte vurderinger/analyse. Hele RIX – 
metoden skal dog stadig ses som en form for midlertidig løsning på det problem at WAsP ikke kan håndtere 
meget komplekst terræn. Dette forventes løst i fremtiden og p.t. er der mulighed for at foretage sine 
beregninger med CFD - modeller såsom WindSIM. 
 
 
 

3.4.4 Beregning af vindstatistik 
 
Generering af vindstatistik kræver følgende: 
 Målte vinddata (indsat som Meteo-objekt) 
 Terrænbeskrivelse (indsat som terrænobjekt, hvor der er valgt STATGEN) 
 Programmet WAsP, der fås fra Risø 

 

 
Terrænbeskrivelsen skal være præcist udført fra centeret af målemastens placering. Dette vil ske automatisk, 
hvis der er linket til ruhedslinier. Derved bestemmer Meteo-objektets placering, hvor ruhedsrosen skal 
placeres. 
Når data i de to objekter er inddateret vælges beregningsmenuen og der trykkes på den grønne pil ud for 
STATGEN. 

 
 
Når den rigtige kombination af tilgængelige objekter er markeret, klik på OK knappen og WAsP vil beregne 
vindstatistikken (se ovenfor). Vindstatistikken vil gemmes efter de specifikationer, der angives i ovenstående 
vindue.  
 
Bemærk du kan enten gemme som WindPRO Vindstatistik (et internt binært format) eller som et ASCII WAsP 
format. I begge tilfælde vil koordinaterne til beregningspunktet blive gemt i hovedet til .LIB-filen, som WindPRO 
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kan læse til geografisk præsentation af vindstatistikken. Det interne WindPRO format har nogle få ekstra 
faciliteter, hvor data kan låses for brugere, der ikke skal have adgang uden en kode og der kan indtastes 
bemærkninger og en korrektionsfaktor, der gemmes sammen med vindstatistikken.  
 
Der genereres nu en rapport og vindstatistikken kan evalueres, se nedenfor. 
 

 
 
Bemærk at vindens energi som møllens produktion beregnes – den sidste gennem en angiven effektkurve. En 
liste viser en sammenligning med den nærmeste vindstatistik i søgeprofilet for vindstatistikker.  Vindstatistikken 
gemmes nu som specificeret i opsætningen til beregningen. Den er nu klar til at bruge i beregningen af 
mølleprojekter i områder, hvor det generelle vindklima repræsenteres af de lokale vinddata fra vindstatistikken.  
 
WAsP - manualen indeholder yderligere information om generering af vindstatistik.  
 
Før man kan bruge vindstatistikken er det nødvendigt at sætte terrændataobjekt til at indgå i WAsP eller 
ATLAS beregning (man kan også klone det for at have et ekstra terrændataobjekt) og vælg den generede 
vindstatistik. 
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3.4.5 Udskrivning af rapporter 
 

3.4.5.1 Udskrift 

 

 
 
Når beregningen er udført ses eksempelvis et billede som vist ovenfor. 
Når beregningen er tilendebragt, vises en oversigt over de mulige rapporter som kan printes ud. 
 
Status viser antal sider der udskrives for rapport, hvis hele den aktuelle rapport vælges udskrevet.  
 
Tilstandslamperne viser med grøn farve, at beregningen er OK og med rød farve. at der er ændret i 
forudsætningerne (inddata) efter at beregningen er udført. Et rødt X ud for en beregning viser, at de data 
beregningen oprindelig var baseret på, ikke længere eksisterer. Rapporten kan dog stadig udskrives. 
 
Bemærk: Ved dobbeltklik på et rapportnavn vises rapporten automatisk på skærmen. 
Klik med højre musetast på hhv. beregningsoverskriften eller en af beregningsrapporterne, giver mulighed for  
forskellige ændringer, som følger: 
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Egenskaber: Rediger beregningsopsætningen til genberegning (eller vis beregnings opsætningen).  
Beregn: Genberegner (anvendes hvis der er flyttet på en mølleplacering men man ønsker at anvende den 
samme beregningsopsætning). 
Udskriv: Viser udskrivnings indstillinger med mulighed for at lave ændringer (f.eks. kortskalering).  
Stop: Stopper en igangværende beregning.  
Kopier: Laver en kopi af beregningen – brugbar hvis der skal laves en ny beregning med en ny mølleplacering 
uden at ændre informationen om og objekter og uden at overskrive en tidligere beregning.  
Slet: Sletter aktuelle beregningsrapport.  
Omdøb: Ændrer beregningens navn uden at genberegne.  
Resultat til fil: Med dette menupunkt er der mulighed for at eksportere sine resultater direkte til 
udklipsholderen eller til en tekstfil.   
 
 
Fra “Udskriv” får man følgende muligheder på skærmen: 
 

 
 
Bemærk der er en utal af muligheder for at ændre udskrifts indstillingerne. Vælg en rapport og se hvordan den 
højre side af skærmen giver dig mulighed for forskellige opsætningsmuligheder. Opsætning for objekter (label 
størrelse osv.) kan kun ændres når rapporten “Kort” er valgt. 
Der kan findes flere detaljer om udskrivning af rapporter i kapitel 2 BASIS. Eksempler på rapporter er givet i 
kapitel 1. 
 

3.4.5.2 Læsning af en energiberegningsudskrift 
 
Rapport og udskrifteksempler kan findes i kapitel 1. Nedenfor gennemgås dele af energiberegningsrapporterne 
og nogle nøgle parametre/resultater vil blive forklaret.  
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Ovenstående grafik fra forsiden af en PARK - beregning viser antagelserne vedr. selve beregningen. Der er 
vist hvilken luftmassefylde, hvilken spredningskonstant, der er anvendt i Park-modellen, hvilken vindstatistik, 
der er anvendt og endelig er angivet en regional korrektionsfaktor.  
 

 
 
Nøgleresultaterne er baseret på estimater for terrændataobjektets placering. Beregningshøjden er valgt under 
opstart af en PARK – beregning (standardværdien er 50 m).  
 
Ækvivalent ruhed er den ruhed man skal have i fladt terræn uden lægiver for at opnå den samme beregnede 
energiniveau som estimeret i den egentlig beregning. Tallet kan variere, da effekten af bakker og lægivere 
(hastigheds reduktion/forøgelse) variere med højden.  
 

 
 
Ovenfor er vist den mest komplekse præsentation af et hovedresultat fra en PARK – beregning. Resultater for 
hele mølleparken, de nye møller, de eksisterende møller (markeret som park-møller i mølleobjektet 
8eksisterende mølle)), de eksisterende møllers produktion for de nye møller og endelig 
produktionsreduktionen for de eksisterende møller som følge af de nye.  
 
Kolonnen med “Parkproduktion – 10 %” kan defineres af brugeren, da usikkerhedsfradraget kan ændres i 
forbindelse med opsætning af beregningen. Parkvirkningsgraden er et mål for hvor meget mølleparken 
producerer i forhold til hvad de enkelte møller i parken ville have produceret hvis de ikke havde stået i en 
møllepark.  
 
Kapacitetsfaktor er den andel af et helt år (8760 timer) som møllen skulle have kørt, hvis den skulle køre i 
fuldlast hele tiden og opnå den samme estimerede produktion. Eksempel: En 600 kW vindmølle har en 
estimeret produktion på 264 MWh/år. Deles produktion med effekt fås antallet af fuldlasttimer på et år: 2 643 
000 kWh/600 kW = 4405 timer. På et år er der 8760 timer – det giver 4405/8760 = 50,3 %, hvilket er 
kapacitetsfaktoren.  
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Anvendelsen af eksisterende møller i en beregning giver mulighed for at få vist ovenstående tabel under 
“Kontrolmøller”. I den forbindelse sammenlignes den estimerede produktion fra de eksisterende møller med 
deres faktiske produktion, dvs. man har et mål for hvor god en beregning man har lavet. Værdien, som i 
WindPRO hedder “GODHED” kan derfor anvendes til at kalibrere beregningerne med. Godheden angives i 
den kolonne længst til højre og er beskrevet i det følgende:  
 
GODHED = Faktisk produktion / Beregnet produktion, 
Ovenstående sammenligning kan anvendes hvis der anvendes lang - tids korrigerede vinddata og 
produktionsdata – eller skal der være tale om samtidige vinddata og produktionsdata. I begge tilfælde vil en 
godhed på 100 % fortælle at der er fuldstændig overensstemmelse mellem faktiske forhold og beregnede. Hvis 
godheden er mindre  (eks. 90%) producerer møllerne mindre end beregnet. Omvendt er tilfældet hvis 
godheden er større end 100 %. At godheden ikke er 100 % kan skyldes mange forhold: elektriske nettab, lav 
rådighedstids, fejl i vinddata, fejl i lantidskorrektion osv. Alle disse emner skal belyses for at få fuldt udbytte af 
godheden som kalibreringsfaktor.  
 

 
 
I rapporten “Produktionsanalyse” kan der udskrives en rapport for alle møller, nye møller, eksisterende møller 
og individuelle møller til videre analyser. I tabellen angives retningsopdelte resultater for møllerne. Ændringer 
som følge af bakkeeffekt, lægivere og parktab vises både som absoluttes tal og som procent. Tabellen kan på 
en overskuelig måde give information om hvilke elementer der er de betydende for produktionsberegningen og 
det kan dernæst anvendes som baggrund for en optimering af mølleparkens layout o. lign.   
 
De tre nederste linie forklare i det følgende: 
Udnyttelse – angiver hvor stor en del af den totale tilgængelige vindenergi indenfor det bestrøgne areal, der 
anvendes/udnyttes. For højvindsplaceringer vil dette tal være meget lavere end for lavvindsplaceringer, så 
tallet i sig selv fortæller ikke noget om en placerings “kvalitet”, men kan anvendes til at sammenligne 
forskellige mølletyper på den samme placering.  
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Driftstid – angiver hvor mange timer det er beregnet at møllen vil være i drift med den givne effektkurve og de 
givne vindata. Maksimum er 8760 timer (365 dage x 24 timer). Informationen kan eksempelvis bruges i 
forbindelse med skyggekastberegninger.  
Fuldlast ækvivalent – angiver hvor mange timers drift, der er nødvendig for at opnå den beregnede 
produktion, hvis møllen kunne køre fuldlast hele tiden.  
 
Bemærk: Hvis rapporten er udskrevet for en enkelt mølle så vil der yderligere vises tre linier med Weibull data 
(A og k) samt hyppighedsfordeling.  
 

 
 
Effektkurveanalysen kan udskrives for hver mølle i beregningen. Kolonnerne til venstre viser den originale 
effektkurve inklusive Ct - kurven, der anvendes i forbindelse med parktabs - beregningen. Kolonnerne til højre 
viser de anvendte værdier – der er konverteret til den aktuelle luftmassefylde, som kan sættes i forbindelse 
med beregningsopsætningen. Den beregnede energi (for en specifik placering) vises også – både 
akkumulerede og opdelte værdier er vist.  Dvs. man kan se hvor stor del af produktionen der ligger i et givent 
vindhastighedsinterval.  
 
HP-kurvesammenligningen i den øverste del af udskriften viser, hvor meget møllen vil producere ved 
forskellige middelvindshastigheder, både for den aktuelle effektkurver og ved en normaliseret effektkurve, der 
bygger på en teori udarbejdet af Helge Petersen (HP).  For specielle mølletyper (”ekstreme dimensioner o. 
lign.) vil der ikke være HP-værdier tilgængelige. HP-værdierne bygger på et studie af mange effektkurver, der 
grupperes i den specifikke effekt. Undergrupperne er:  
 

 Stall-regulering med 1-generator, 1-hastighed,  

 Stall-regulering med 2-generator eller variabel hastighed 
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 Pitch-regulering (2-generator eller variabel hastighed) 
 
Se også kapitel 3.5.2. 
 
BEMÆRK: Anvendes støj-reducerede effektkurve bør HP-sammenligningen udføres på de ikke-reducerede 
effektkurver. En reduceret effektkurve vil altid give positive HP-værdier.  
 

 
Vinddata kan i forbindelse med en reference, som er fikseret til fladt terræn og ruhedsklasse 1. Denne 
reference er valgt da det er ”den bedste on-shore placering”. Effekter af bakker vil derfor tydeligt kunne ses i 
det ovenstående.  
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Som alternativ til sammenligningen med en reference situation kan der laves en avanceret farveopsætning, 
hvor energirosen for energi og hyppighed er inddelt i vindhastighedsintervaller.  
 

 
 
Endelig kan afstanden mellem møllerne i beregningen udtrækkes. Den absolutte afstand omregnes til antal 
rotordiametre. Er der møller med forskellige rotordiametre anvendes den største rotor til beregningen (det giver 
den korteste afstand regnet i rotordiametre).  
 
 

3.4.5.3 Udskrift af data til fil (Resultater til fil) 

Denne mulighed er meget effektiv hvis resultater fra en PARK – beregning skal analyseres videre. ”Resultater 
til fil” giver mulighed for følgende fra en PARK – beregningsrapport: 
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Såvel parkresultat (alle parkberegningsresultater) som mølleafstand og vindhastigheder inde i vindmølleparken 
kan gemmes til en tekstfil eller kopieres til udklipsholderen. Derved er der en nem mulighed for at arbejde 
videre med resultaterne i et regneark eller lignende.  
 

Parkresultat  

En tabel med al relevant information fra PARK – beregningen er et meget effektivt værktøj i efterbehandlingen 
i et regneark. Nedenfor er vist et overblik over al information i parkresultatfilen. Bemærk at tabellen pga. layout 
er transponeret idet data i den rigtige tabel er givet på samme linie – én mølle giver én linie.  
 
Label Example Explanation

WTG num 1

WTG numbered from 1 with lowest system 

label first

WTG type New New or existing

LIB file ES Munesia-40m1.lib Windstatistic

East 318.391 Coordinate

North 4.540.176 Coordinate

Z 581 h.a.s.l

Valid Yes Refer to power curve

Manufact. DUMMY Refer to power curve

Type  Refer to power curve

Power 3.500 Refer to power curve

Diam. 100 Refer to power curve

Height 95 hub height

Row data/Description 126.6°, 200.0 m

If row of WTGs the angle and distance else 

description field

Creator USER Refer to power curve

Name

Constructed based on 3MW 

expirience Refer to power curve

User label WTG#1 User label

Result 7.027,10

Calc. result incl park efficiency, no 

uncertainty withdrawn

Efficiency 97,1 Park efficiency

Regional Correction Factor 1 Refer to wind statistic

Equivalent roughness 2,1

is the roughness class in flat terrain with no 

obstacles that would give the same 

calculated energy production

Mean wind speed 6,3 Calculated at hub height

HP result (std. air density) 7.023,00

Calculation result based on HP table lookup 

instead of "real" power curve

Calculated prod. without new WTGs 0 Calculation of existing WTG without new

Actual wind corrected energy 0

Actual production from "statistics" of existing 

WTG

Goodness Factor Actual/calc. for exisitng WTG

A (Sum) 7 Weibull A-parameter, all sectors

k (Sum) 1,72 Weibull k-parameter, all sectors

A (0) 9,1 Weibull A-parameter, sector 0 (North)

k (0) 1,93 Weibull k-parameter, sector 0 (North

f (0) 9,3 Frequency, sector 0 (North)

A (1) 5 As above, sector 1

k (1) 1,92 As above, sector 1

f (1) 5,8 As above, sector 1

For all following sectors the same as abowe  
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Vindhastighed i vindmølleparken 

 
Først skal man definere vindhastigheder, vindretninger og placeringer, som resultater skal beregnes for. 
 

 
 
Specifikationer af hvor og i hvilken opløsning data ønskes skal defineres.  
 
Explanation: Wind speeds - first row the "unreduced" (center value for interval), below in table the reduced

UTM ED50 Zone: 32  East: 603066  North: 6225290 1300ÅQ: 1.300 kW NORDEX - Skovgårde Ebelto

Directions: 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

(center of 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

direction 30,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

interval) 60,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

90,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

120,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

150,5 1,49 2,49 3,42 4,24 5,17 6,1 7,07 8,04 9,03 10,04

180,5 1,46 2,44 3,26 3,77 4,33 5,08 5,81 6,64 7,54 8,48

210,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

240,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

270,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

300,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

330,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5  
 
Tabellen indeholder den nødvendige information til eksempelvis at rense vindmålinger fra effekten af en 
møllepark, men det kræver “reverse engineering”. Look-up funktionen i Excel er velegnet til formålet.  
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3.5 ENERGI -  Usikkerheder og kontrol  

3.5.0 Introduktion til usikkerhed og kontrol 
 
At gennemføre en energiberegning med et edb-værktøj er en taknemlig øvelse. Da der ofte står store 
investeringer på spil i et vindmølleprojekt er det vigtigt at brugeren af programmet, efter at en beregning er 
blevet foretaget, udfører visse kontroller af om resultatet er realistisk. De mange detailudskrifter fra WindPRO 
er en hjælp hertil - efterfølgende beskrives yderligere muligheder. 

3.5.1 Usikkerheder 
 
Følgende usikkerhedselementer er tilstede ved energiproduktionsberegning: 
(I parentes er angivet skønnede usikkerheder for data af god kvalitet.) 
 
∙ Vindstatistikken (5%) 
∙ Terrænbeskrivelsen (Ruhed og bakke/læ) (5%) 
∙ Effektkurven (5% - hvis denne er “kontrolleret”, jvf. senere gennemgang) 
∙ Beregningsmetoden (5% - i ikke for komplekst terræn) 
 
En normal måde at behandle uafhængige usikkerheder på er at tage kvadratroden af summen af kvadrater, 
dvs.: 
   ______________   ____ 
V 25+25+25+25 = V 100 = 10% 
 
Endvidere vil der være usikkerhed på produktionsopfølgningen, som jo er det mål man bruger til at kontrollere 
om der er fejl i beregnet produktion. Her kan flg. usikkerheder opstilles med baggrund i erfaringer fra DK: 
 
Med 1 års produktionsdata +/- 10% 
Med 2 års produktionsdata +/- 5% 
 
Normalt siges en produktionsberegning at kunne holde sig indenfor en margin på +/- 10%. 
 
Dette synes at holde stik for omkring 95% af beregningerne udført i Danmark de senere år.  
 
Hvad der er meget afgørende for en lav usikkerhed er: 
 
∙ Erfaringer med anlæg i området, der allerede har kørt en årrække. 
∙ Erfaringer i omgang med metoden og jævnlig kontrol af om man beregner korrekt. 
 
Det vil således for den erfarne beregner i DK og D kunne forventes at 95% af beregningerne holder sig 
indenfor +/- 10% 
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I nye områder (nye lande), hvor der ikke er erfaringsgrundlag, må en væsentlig forøgelse af usikkerheden 
påregnes. Specielt i komplekst terræn. 
 
At sætte tal på disse usikkerheder er ikke muligt. 
 
Et er imidlertid usikkerheder, et andet er fejl. Er data fejlbehæftede, er der naturligvis ingen øvre grænse for 
hvor langt der kan være mellem beregnet og faktisk energiproduktion. 

3.5.2 Kontrol af effektkurve 
 
En væsentlig kontrolparameter er Ce-kurven. Hvis denne i max. værdi overstiger 0,45 kan man regne med, at 
effektkarakteristikken er fejlbehæftet eller at man har udviklet en endog særdeles effektiv mølle. 
Sammenligninger af Ce-kurver på tværs af forskellige møller, der i opbygning og størrelse er sammenlignelige, 
er ligeledes en god kontrolforanstaltning.  
 

 
 
Ovenstående figur viser et eksempel på en måling, der burde være kasseret fra starten bl.a. på grund af for 
høj  Ce-værdi. 
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Beregning af energiproduktion ud fra “Helge Petersen”(HP) kurver,  sammenlignet med samme fra effektkurver 
er en anden kontrolmulighed. I ovenstående figur er HP-kurverne gengivet. Disse viser nøgletal baseret på et 
stort antal nyere møller fra 150 kW til 2 MW. Disse kurver er blevet opdateret i 2001 og et udskrift fra 
møllekataloget vil give værdierne fra disse kurver for en specifik mølle. En sammenligning af HP-kurver og 
aktuelle effektkurver udføres – se nedenståend udskrift fra møllekataloget:  
 

 
Fra version 2.4 af WindPRO er HP-kurve sammenligningen blevet forbedret på følgende punkter: 
Møller mindre end 150 kW bliver beregnet med reducerede HP-værdier på baggrund af erfaringer således at 
50 – 149 kW reduceres til 90% for 50 kW, der vokser lineært op til 100% for 150 kW. Møller med mindre end 
50 kW er reduceret med 90%. En - generator møller med pitchregulering reduceres med 4% for 
vindhastigheder mindre end 7 m/s. Med disse ændringer fungerer HP-kurverne for alle møllestørrelser. 

3.5.3 Kontrol med eksisterende møller 
 
Den bedste kontrol får man, hvis der står andre vindmøller i området, som man har rimeligt præcise 
oplysninger om. Væsentligst er oplysninger om energiproduktion og effektkurve. For energiproduktionens 
vedkommende er det vigtigt, hvis produktionsperioden er kort (under 3 år), at korrigere data for hvor meget 
vindenergi, der har været i den periode møllen har kørt. I Danmark, Holland og Tyskland har man ret præcise 
vindenergiindeks, hvormed man kan korrigere. Se dog bemærkningerne sidst i dette afsnit om 
fejlmulighederne ved produktionskontrol. I andre lande, som har en del vindmøller, kan man evt. selv 
konstruere et vindenergiindeks, hvis der findes møller der har kørt i en længere årrække (mere end 3 år). 
 
Kontrollen med eksisterende møller foretages ved at udføre en beregning ved den eksisterende mølle med det 
datagrundlag, man har anvendt for de nye møller - evt. tilpasset til den eksisterende, hvis dens omgivende 
terræn varierer fra den nye placering. 
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Afviger beregnet og faktisk produktion mere end ca. 5% bør man kunne finde en forklaring herpå eller revidere 
sit inddatagrundlag. 
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Fejlmuligheder ved produktionskontrol baseret på kortere produktionsperioder (mindre end 3 år). 

1. Vindretning. 

Det er klart, at en mølle placeret i et terræn med meget uens vindtilgang, afhængigt af hvilken retning vinden 
kommer fra, i dens produktion vil være meget påvirket af hvilke vindretninger, der har været fremherskende i 
den periode produktionskontrollen løber. 

2. Sæsonvariationer. 

En mølle placeret i et område med mange læhegn/stor ruhed vil, i sommerhalvåret med generelt svag vind, 
producere en relativt meget mindre del af sin årsproduktion end f.eks. en kystnær eller havplaceret mølle, der 
til gengæld ikke får så meget ekstra ud af de kraftige vinterstorme, hvor begge møller kører med fuld effekt. 

3. Geografiske forskelle. 

Der kan selv over nogle få hundrede km være forskelle i hvor meget det blæser fra en region til en anden. 

4. Effektkurven. 

Specielt forholdet mellem rotorareal og generatoreffekt, men også en given møllekonstruktions effektregulering 
(stallforløb, pitchregulering), har indflydelse på produktionskontrollen. Blæser det meget kraftigt i en periode, vil 
nogle møller med kraftigt stalldyk f.eks. kun producere 2/3'del af nominel effekt, mens andre måske vil 
producere 1/3'del over nominel effekt. Endelig vil nogle møller stoppe ved lavere vindhastigheder end andre. 

3.5.4 Kontrol med andre vinddata 
 
Haves ingen “kontrolmøller” i nærheden, vil anvendelse af andre vinddata kunne give et godt billede af hvor 
stor usikkerheden på beregningen er ved en simpel sammenligning. Som hovedregel bør man aldrig basere 
sin beregning på en enkelt vind måling, med mindre denne er verificeret gennem andre målinger. 
Fejlmulighederne i en enkelt måling er ganske enkelt for store. EMD har lavet en stor undersøgelse af 
forudsigelsen af produktionsdata med målinger på mange lokaliteter i hele verden – resultater mv. kan hentes 
på www.emd.dk. Hovedresultatet af undersøgelsen ses af nedenstående tabel: 

http://www.emd.dk/
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3.5.3.1 Eksempler på usikkerheder på vinddata 

 
De to følgende eksempler illustrerer hvor usikkert grundlaget for produktionsberegning kan være, når man er i 
"jomfruelige" områder, hvor der endnu ikke er etableret møller med en vis driftsperiode, og hvor måledata ikke 
er særlig præcise. 

Portugal 

Et mølleprojekt i Portugal blev etableret på basis at vindmålinger udført "on site". 
 
Faktisk produktion blev kun omkring halvdelen af beregnet - følgende fejl/mangler/usikkerhed kan 
konstateres: 
 
Vindmålingerne viste sig at være baseret på "øjebliksaflæsninger", der var udført uregelmæssigt og noteret 
ned. Der var således ingen sikkerhed for at data virkelig var repræsentative. F.eks. blev aflæsningerne 
primært udført i dagtimerne - dette kan give en stor fejl, idet det ofte blæser væsentlig mindre om natten. 
Måleinstrumentet var ikke særligt præcist (ej kalibreret) og målehøjden var lav (ca. 8 m). Endelig var der 
tale om en bakkeplacering, hvilket gør omregningen af vinddata fra målehøjde til navhøjde overordentlig 
usikker. 
 
Anvendelse af den nærmeste målestation (vindstatistik) ville have givet en væsentlig mere præcis 
beregning - denne blev der set bort fra p.g.a. dens meget komplicerede beliggenhed nær havn og by. 
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Irland 

I forbindelse med etablering af et mølleprojekt leverede rekvirenten data målt "on-site". Data fra European 
Windatlas forelå fra 3 stationer, alle ca. 70 km fra siten.  



 308  3.5 ENERGI -  Usikkerheder og kontrol   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO-2.4      Jan 04 

 

Resultaterne ved brug af data fra European Windatlas og målinger "on site" gav følgende resultater: 
 
Datagrundlag    Relativ beregnet produktion 
Station 1;   100% 
Station 2;   92% 
Station 3;   56% 
Målinger “On-site”;  163% 
 
Det ses at afvigelserne er voldsomme - en faktor 3 fra den laveste til den højest beregnede produktion - læren 
heraf er at man aldrig må forlade sig på blot et sæt målinger, med mindre dette er meget veldokumenteret. 

3.5.3.2 Kontrol af mange vindstatistikker for et større område 

 
Haves en række vindstatistikker for et område (eks. et land), kan man kontrollere disse ved eksempelvis at 
beregne energiproduktionen med samme mølle og samme standardforudsætninger (f.eks.. ruhedsklasse 1 i 
alle retninger) og relatere de beregnede værdier til gennemsnittet. På et kort markeres de procenttal der 
fremkommer. Man kan da forsøge, at trække fornuftige linier gennem ens eller næsten ens værdier og se om 
man får et sandsynligt kurveforløb. Normalt vil geostrofvinden, som vindstatistikkerne relaterer til, kun ændres 
lidt over en vis udstrækning. Der skulle således gerne kunne tegnes “bløde linier” og ikke være skarpe knæk. 
Man vil med denne øvelse ofte kunne afsløre fejlbehæftede vindstatistikker. 
 
Figuren nedenfor viser et eksempel på kontrol af nogle svenske vindstatistikker. Til støtte for linietegningen 
omkring Danmark er også anvendt en række vindmøllers faktiske  energiproduktion. 
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3.6 ENERGI – Vindressourcekort  

3.6.0 Introduktion til vindressourcekort 
 
Et vindressourcekort er nyttigt til mange formål, eksempelvis: 
 
 Til vindmølleplanlægning, hvor man ønsker at kende de vindgode områder for bedre at kunne vurdere 

hvor det er relevant at planlægge for vindkraftudnyttelse.  
 Til potentialevurdering, når de samlede vindkraftressourcer ønskes vurderet for en given region/land. 
 Til projekteringsstøtte, hvor man ønsker at kunne placere vindkraftanlæggene bedst muligt i forhold til 

områdets potentiale. 
 
Vindressourcekortet kan etableres for såvel meget store områder (et helt land) som for mindre områder, hvor 
man  blot vil finde de bedst egnede punkter til vindkraftanlæggene. 
 
Med WindPRO kan man elegant håndtere fremstillingen af vindressourcekort til endda meget store områder. 
Programmet kan håndtere et ubegrænset antal .MAP-filer (Ruhed og orografi) og kan anvende flere 
vindstatistikker, hvor de løbende vil ske en udskiftning af de anvendte statistikker, da de vægtes med det 
reciprokke af afstanden til beregningspunktet.  
WindPRO benytter WAsP programmet fra Risø som regneenhed ved vindressourcekortberegningen. 

3.6.1 Baggrundsdata til vindressourcekort 
 
Der kræves følgende til beregning af et vindressourcekort: 
 
• Et eller flere digitale ruhedskort, der tilsammen dækker området + en radius af 10 - 20 km.  
• Et eller flere digitale højdekurvekort, der dækker området + en radius af 5 - 10 km omkring området 
(det kan være nødvendigt med væsentligt mere ved store højdeafvigelser) 
• En eller flere vindstatistikker for det område der ønskes beregnet, der tilsammen dækker 
forskelligheder i områdets  overordnede vindforhold. 
• Evt. lægiverobjekter for området - om dette ønskes anvendt er afhængig af den ønskede nøjagtighed, 
samt lægivernes højde relativt til den navhøjde, man ønsker at beregne ressourcekort for. 

3.6.1.1 Digitaliserede ruhedskort  
 
Det digitale ruhedskort kan fremstilles på følgende måder:  

Manual digitalisering  

Ved kombineret ruhedsvurdering i marken og på kort efterfulgt af en digitalisering via WAsP eller WindPRO. 
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Automatisk generering  

Det er muligt at generere ruhedskort baseret på informationer fra databaser, der indeholder information om 
arealanvendelse eller GIS-systemer. Dette vil f.eks. blive lavet af EMD, når vil laver et detaljere ruhedskort 
over Danmark. Kontakt os for mere information om emnet. 

3.6.1.2 Digitale højdekurvekort 

 
Disse data vil ofte være mulige at få fra offentlige myndigheder. Som et alternativ er det muligt at digitalisere 
fra kort (se BASIS, kapitel 2.8 Linieobjekt). 

3.6.1.3. Vindstatistikker 

 
Se kapitel 3.2.1.2. og 3.2.4. En speciel mulighed i vindressourcemodulet er, at det kan skifte vindstatistik 
automatisk og vægte dem med den reciprokke afstand gennem beregningerne. 

3.6.1.4. Lokale lægivere  
 
Lokale lægivere kan indsættes i datagrundlaget som beskrevet i afsnit 3.1.5. Man skal dog være opmærksom 
på, at anvendelse af lokale lægivere i en ressourcekortberegning forøger beregningstiden væsentligt. Dette 
skyldes, at man da ikke kan kalde WAsP-ressourceberegning, der ikke medtager lægivere, men må kalde en 
“normal” WAsP beregning i hvert punkt, hvilket er langt mere tidskrævende.. 

3.6.2 Inddatering af data til beregningen 
 
Når datagrundlaget er etableret skal dette tilknyttes et terrændataobjekt før beregningen kan igangsættes. 
 

 
 
Man vælger at anvende terrændataobjekt til RESGEN. Hvor objektet placeres (koordinater) er uden betydning. 
 
Efter at have valgt vindstatistik(er) samt om lokale lægivere skal med i beregning, skal kort tilknyttes og 
området, man ønsker at beregne, skal afgrænses. 
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I vinduet “Kortgrænser” kan man grafisk følge de geografisk begrænsninger på kortene og brug “Begræns” 
hvis det er nødvendigt. Begrænsning af beregningsområdet (begrænsning i venstre side) er normalt altid 
nødvendigt, så man er sikker på at områderne ligger passende indenfor ruheds-  og orografikortene. 
Det vil normalt også være nødvendigt at begrænse minimums læsningafstand i hver beregningskvadrat (på 
1x1 km). Dette er for at sikre at man ikke sender for mange punkter til beregning i WAsP. Med “Lommeregner”-
knappen er det muligt at regne antallet af punkter ud før man sætter selve beregningen i gang. Nedenfor er en 
liste med antallet af maksimale datapunkter i forskellige udgaver af WAsP. 
 

WAsP_4: 10.000 punkter 
BigWAsP_4: 16.000 punkter 
WAsP_5: ca. 150.000 punkter 
WasP_7 og 8: ca. 250.000 punkter (vil sandsynligvis øges i en senere version)  

3.6.3 Beregning af vindressourcekort 
      
Fra hovedmenuen klikkes på den grønne pil ud for RESOURCE og følgende skærmbillede gives til 
fastlæggelse af de sidste beregningsoplysninger. 
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På fanebladet “hoved” kan luftmassefylden angives, der anvendes i energiberegninger men ikke i 
vindhastighedsberegninger. I fanebladet “Ressource” kan man angive om man vil beregne en ny .rsf (WAsP 
format for vindressourcefil) eller blot generere et kort ud fra en allerede beregnet .rsf fil, evt. en man tidligere 
har beregnet med WAsP direkte. 
 
Vælger man at beregne en ny, kan man vælge op til 5 forskellige navhøjder. Endelig kan man angive 
opløsning (afstand mellem beregningspunkter). 
 
Husk at angive det filnavn som data skal placeres i. 
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3.6.4 Udtegning af vindressourcekort 
 

 
 
Når beregningen er kørt igennem er .rsf-filen klar til præsentation. 
I beregningsmenuen ligger en rapport med et kort, en oversigt over beregningsforudsætningerne samt nogle 
nøgletal fra beregningen. 
 
Når kortet skal udskrives kan man selv specificere udseendet, dvs. hvilken parameter man vil vise, antal 
intervaller, farver, m.v. Dette fremgår af det viste skærmbillede 
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Når man har valgt hvilken parameter man vil have vist er det den, der vil vises i fanebladet “Ressource”. 

Farvesætningen defineres ved at trykke på – knappen ved “Ressource raster”. Til at definere 
farveopsætningen henvises til “Resultatslag” i BASIS kapitel 2.10.  
Bemærk også at resultatslag objektet er et kraftfuld værktøj til at vise det beregnede vindressourcekort oven 
på baggrundskortene til projektet.  
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