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8.0 OPTIMIZE – Introduktion og trin-for-
trin guide 

8.0.1 Introduktion til OPTIMIZE 
 
Det optimale park-layout afhænger i høj grad af situationen. 
 
Sammenfattende kan siges at opnåelse af den bedste økonomi samtidig med 
at de miljømæssige faktorer tilgodeses i tilstrækkeligt omfang, ofte vil være det 
bedste bud.  
 
Men denne sætning rummer allerede flere spørgsmål. Hvad er den “bedste 
økonomi” - her kommer bl.a. tidsfaktoren ind i billedet. Eksempelvis giver den 
højeste forrentning ikke nødvendigvis den største indtjening. Forventning til el-
afregningsprisudvikling, levetid og driftsomkostninger spiller her ind. Og valg af 
møllestørrelse kan oftest ikke beregnes ud fra entydige kriterier - hvad er 
krankapaciteten, hvem kan levere - og hvornår - det er blot et par af de mange 
spørgsmål. 
 
Og hvorledes tilgodeses miljømæssige faktorer i “tilstrækkeligt omfang”? Hvad 
er der ved at vinde et lidt større dækningsbidrag, hvis projektet visuelt opfattes 
uheldigt, og det muligvis kan medføre krav om nedtagning længe før den 
forventede levetid er nået.   
 Og så er der situationer hvor f.eks. Lodsejeraftaler stiller krav, som bevirker at 
der eksempelvis skal fordeles møller indenfor forskellige grundstykker ud fra 
disse aftaler. Der kan ligeledes forud være indgået aftaler med leverandører, 
der gør at mølletype på forhånd er givet.  
 
Der vil således ofte være mange bindinger på et vindmølleprojekt før park-
layout skal fastlægges.  
 
Med WindPRO’s optimeringsmodul er der derfor lagt op til at værktøjet 
anvendes som et støtteværktøj for den projekterende, hvor denne i høj grad er 
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styrende i optimeringsprocessen. Der er således lagt stor vægt på løbende 
interaktivitet mellem program og bruger under optimeringsforløbet.  
 
Første udgave omfatter udelukkende energiberegning, dog med mulighed for 
at inddrage afstandsbegrænsninger til naboer. 
 
 

8.0.2 Optimize Trin-for-trin guide 
 

 Beregn et vindressourcekort med modulet RESOURCE (se kapitel 3) 
eller anvend en allerede beregnet .rsf-fil fra en WAsP-beregning for 
det pågældende område.  

 Etabler .rsf-filen i et Resultatslag-objekt.  
 Etabler et mølleområde objekt i det/de ønskede områder med 

restriktioner blandt andet mht. antal af møller og installeret effekt (MW) 
for hvert område.  

 Start fra beregningsmenuen modulet “OPTIMIZE”.  
 Udfyld betingelser for beregningsopsætningen.  
 Start beregning – hvis der allerede ligger et forslag til park-layout, bør 

du starte med en PARK-beregning på dette layout via OPTIMIZE-
menuen (vær opmærksom på at autogenereringen af nye møller er 
slået fra i opsætningen).  

 Er der ikke på forhånd et parklayout, så skal autogenerering af nye 
møller være slået til og begynd da med “Hurtigt layout”.  

 Raffiner din opsætning indtil du mener, at du er klar til at køre en fuld 
optimering. Det anbefales at sætte beregningen til at køre natten over, 
hvis der er mange møller.  

 Gem beregningen med rapport og udskriv rapporten.  



8.1. OPTIMIZE – Energi    419 
 

 

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

8.1. OPTIMIZE – Energi 

8.1.1 Beregningsmetoder 
  
 
WindRPO OPTIMIZER til optimering af park-layout efter 2 principielt forskellige 
metoder: 
   
A. ParkDesign, hvor strenge geometriske krav (lige parallelle rækker med ens 
mølleafstande i rækker) overholdes.  
Hertil anvendes ParkDesign objektet. Der er ingen automatisk optimering i 
denne del, men med parkdesignobjektet kan brugeren grafisk flytte, dreje, 
ændre afstande, samtidig med at programmet holder øje med hvor mange 
møller/effekt, der er indenfor de mølleområder, man kan definere med 
mølleområde objektet. Når et fornuftigt layout der opfylder kravene er fundet, 
Kan man med “realiser” menuen oprette de møller, der er indenfor de 
specificerede mølleområder. Man kan efterfølgende oprette alternative layouts 
- hver gang man realiserer, oprettes automatisk et nyt lag, hvor de realiserede 
møller placeres. Når de ønskede alternativer er etableret, kan man hurtigt 
udføre beregninger for hvert alternativ og sammenligne f.eks. 
energiproduktion, støj, visuelle forhold m.v.  
 
B. Automatisk beregning af energioptimerede “frie” mølleplaceringer indenfor 
specificerede områder.  
Det kan automatisk sikres at afstandskrav til naboer overholdes.  Væsentlige 
beregnings forudsætninger specificeres under mølleområde objekt, hvor krav 
til mølleantal og/eller effekt samt minimums afstande specificeres indenfor et 
område eller flere delområder.  
 
Når OPTIMIZER startes, skal man normalt forud have beregnet et 
vindressourcekort for området i en nogenlunde god opløsning for relevant(e) 
navhøjde(r) (en WAsP .rsf-fil). Dog kan ved særlige lejligheder (store flade 
områder, fx. offshore, hvor vindforhold er ens for hele området), benyttes 
vindfordelinger inddateret i et meteo-objekt.  
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Man kan vælge om OPTIMIZER skal flytte møller, man allerede har lagt ind i 
områderne til de bedste positioner, eller lade OPTIMIZER selv oprette nye 
møller. Førstnævnte giver mulighed for forskellige mølletyper og/eller 
navhøjder, mens sidstnævnte kan kun oprette een type/navhøjde. Der oprettes 
det antal/den effekt, man har specificeret som ønsker for de digitaliserede 
mølleområder, forudsat at pladsen tillader det - ellers blot dem, der er plads til. 
   
 

8.1.1 Objekter, der anvendes i optimerings 
beregningen 
 

8.1.1.1 Mølleområde objektet 

 

 
Mølleområde objekt benyttes til at definere områder, hvor man ønsker 
vindmøllerne placeret. Områdegrænserne digitaliseres direkte på et kort på 
Pc-skærmen. Man kan også importere koordinat-filer, foreløbig .dxf filer med 
områdegrænser. For hvert delområde kan opstilles individuelle krav til: 
 
● Antal møller (min. og max) 
● Samlet effekt (min. og max) 
● Minimum afstand mellem 2 møller. 
 

 
 
Højre-klik menuen på mølleområde objektet. Bemærk: Egenskaber: Vedrører 
objektet, dvs. visning, placering mv. 
Rediger-område egenskaber: Her gives adgang til at oprette og redigere 
områderne. 
Nedenfor er mølleområde objekt i redigerbar tilstand. Der er klikket med 
venstre musetast på et område - det er selekteret, og en stiplet linie samt 
markeringspunkter kommer frem. Man kan ændre området ved at trække i 
markeringspunkterne.  
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På kortet er desuden højre klikket på selve objekt symbolet. Undermenuen 
giver mulighed for at: 
 

 Slette/indsætte et punkt (afhænger af markørplacering når man højre-
klikker - er markør på en linie, kan man indsætte punkt, er den på et 
punkt, kan man slette punkt) 

 Oprette nyt område  
 Editere område (det markerede områdes egenskaber kan ændres, se 

nedenfor) 
 Slette området.    
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Det markerede område (eller et nyoprettet områdes egenskaber), giver 
mulighed for at specificere kravene til de vindmøller, man ønsker i området, 
samt specificere farve og skravering for områdets præsentation på kort.  
Ud for afstandskravet mellem møllerne (minimum afstand), kan man aktivere 
en lommeregner, så man hurtigt kan omsætte eksempelvis krav til et antal 
rotordiametre til en afstand i meter. Optimerer man for forskellige 
møllestørrelser, skal man naturligvis huske at ændre denne værdi.  
    

 
 

8.1.1.2 Parkdesign objektet  
 

  
ParkDesign objekt - opretter lige parallelle rækker af møller, med mulighed for 
løbende kontrol af hvor mange møller/effekt, der er indenfor givne områder, 
specificeret med mølleområde objekt (se næste afsnit).  Objektet sikrer at 
brugerdefinerede minimale mølle/række afstande overholdes. Der foretages 
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ingen automatisk optimering via denne metode, men man kan hurtigt designe 
en række alternativer og afprøve disse gennem en PARK-beregning. 
 

 
 
 
ParkDesign objektets egenskaber. Bemærk at man kan indskrive 
begyndelsesværdier samt minimale værdier for afstande mellem hhv. 
møllerækker og afstande mellem møller i en række. Disse afstande kan 
specificeres som absolutte værdier eller som et antal rotordiametre. 
Det net (parallelle møllerækker), som objektet opretter, kan være drejet i 
forhold til nord, og det kan være “vredet” (rhombeformet). Hvis det er vredet, 
kan møllerne reelt komme tættere på hinanden end afstandene mellem rækker 
og afstand i række foreskriver. Man kan da angive en afstand, som er den 
tætteste, 2 møller må komme på hinanden.  
 
Endelig kan man vælge et mølleområde objekt, som park-design objektet skal 
kontrolleres op imod. Det betyder at man mens man grafisk flytter rundt på 
park-design objektet, kan få et info-vindue, der løbende fortæller om man har 
det antal møller/effekt indenfor områderne, som man har ønsket gennem 
mølleområde objektet. Se info vindue og mølledesign “nettet” nedenfor: 
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De møllesymboler, der er indenfor mølleområder er grønne, mens dem 
udenfor er rosa. Bemærk info-vinduet, der fortæller at der er 8 møller i 
nordområdet og 3 i sydområdet. Kravene er her mellem 8 og 10 i nordområde 
og mellem 3 og 3 (dvs. præcis 3) i sydområdet. Afvigelsen mellem krav og 
faktisk vises i kolonnen yders til højre - her “0" i begge områder, da antallet 
indenfor i begge tilfælde ligger indenfor kravene.  

8.1.1.3 Realisering af møller indenfor områderne (model A) 
 
Når et passende layout haves, højreklikkes og “realiser” vælges. De “grønne” 
møller bliver nu røde og er oprettet som mølleobjekter. Disse kan nu 
behandles som normale møllerækker. Møllerne oprettes i et nyt autooprettet 
lag. Man kan efterfølgende ændre park-design objektet (flytte det, dreje det, 
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ændre mølletype eller navhøjde) og realisere et nyt forslag. Når de forslag 
man vil beregne er lavet, går man til beregningsmenu og udfører de ønskede 
beregninger. 
 

 
 
 

8.1.2 OPTIMIZE - opsætning til automatiske 
beregning af møllepositioner 
 
For en automatisk beregning af møllepositioner, skal man forud have etableret 
følgende: 
 
● Mindst et vindmølleområde, som danner rammerne for, hvor der må 
placeres vindmøller. Evt. specificerer man krav til antal (maksimalt) og/eller 
effekt, samt minimums afstande. (se beskrivelse af mølleområde objekt). 
 
● Et vindressourcekort (en WAsP .rsf fil) i en rimelig opløsning - typisk 
beregnet i 25m net. Denne kan fra WindPRO ressource modul beregnes for 
flere navhøjder i een proces (som gemmes i en .rsf fil). Det kan være nyttigt, 
hvis man ønsker at optimere for flere navhøjder eller ønsker møller med 
forskellig navhøjde i samme projekt.  
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UNDTAGELSE: I situationer, hvor vindforholdene er konstante over hele 
områder – eksempelvis offshore installationer eller store, åbne, flade områder, 
kan man inddatere vindfordelingen i et Meteo-objekt i stedet for at bruges et 
vindressourcekort. På den anden side så kræver sådanne projekter typisk et 
geometrisk mønster, hvor parkdesign-objektet burde bruges i stedet for.  
 
Men parkdesign-objektet kan sammen med OPTIMIZER bruges til en hurtig 
test og sammenligning af forskellige parklayouts, da PARK-beregningen under 
OPTIMIZE er meget hurtig og giver hurtig en sammenligningsliste for 
forskellige layouts.  
 

 
Man kan med fordel præsentere den beregnede .rsf fil via Resultat lag objektet 
før start af OPTIMIZE, da .rsf filen da automatisk overføres til denne. Og så 
kan man kontrollere at .rsf filen ser fornuftig ud.  
    
Klik på OPTIMIZE i beregningsmenuen (dobbeltklik på navn eller enkeltklik på 
den grønne pil ud for - er pilen ikke grøn men gul, har du ikke licens til modulet 
installeret).    

 
 
Skærmbilledet ovenfor benyttes til at tilknytte de data, der ønskes anvendt 
samt til at foretage en række valg: 
 
På første faneblad kan luftmassefylde angives.  
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8.1.2.1 Faneblad: Optimering  
 
1. De mølleområde objekter, som du ønsker at benytte i beregning.  
2. Den eller de .rsf filer, der skal benyttes i beregning.  
3. Den navhøjde fra .rsf filen, der skal anvendes. 
4. Den netopløsning, der ønskes anvendt. OPTIMIZE vil kun forsøge at 
placere mølle diskrete punkter, dvs. hvis opløsningen er 100m, afprøves 
placeringer kun i et net med 100m afstand, og der kommer næppe noget 
optimalt ud af beregningen. 25m anbefales som højeste værdi, men 10m vil 
normalt være det bedste, set ud fra en kombination af tidsforbrug og 
nøjagtighed. Vælges at benytte den opløsning, .rsf filen er beregnet med, er 
denne bestemmende, men hvis en anden værdi angives, beregnes en 
interpoleret .rsf fil, der benyttes i beregningen.  
5. Tillad autogenerering af møller - skal slås til, hvis du ikke allerede har 
møllerne sat ind i projektet, og “kun” ønsker at flytte disse til optimerede 
positioner.  
6. Mølletype skal da vælges.  

Flere mølle valg, hvor der tillades oprettelse af nye møller 

 
Haves allerede møller oprettet (og disse er i synlige lag), kan man under “Flere 
mølle valg” afgøre, hvorledes allerede oprettede NYE møller på kortet skal 
behandles: 
▸  Lade programmet slette dem og oprette nye møller forfra. 
▸  Beholde dem og låse dem fast til nuværende positioner (anvendes, 
hvis der er nogle møller i projektet, der ønskes fastlåst, mens der ønskes sat 
yderligere møller ind på optimerede positioner). 
▸  Beholde dem, men flyt dem til optimerede positioner (benyttes typisk, 
hvis man ønsker forskellige mølletyper i et projekt - og disse ønskes fordelt 
optimalt). 

Flere mølle valg, hvor der IKKE tillades oprettet nye møller 

 
Her skal man naturligvis manuelt oprette de møller, der skal indgå i 
optimeringen - ellers er der ikke noget at regne på. Valgene vedr. disse NYE 
møller, man har oprettet eller opretter er: 
▸  Tillad at møllerne flyttes rundt mellem områderne i forbindelse med 
optimeringen. Benyttes typisk, hvis man har krav til et bestemt antal af 
forskellige mølletyper, som ønskes “frit” optimeret. 
▸  Fasthold møllerne indenfor de delområder, hvor de oprindelig er 
placeret i. Benyttes typisk, hvis man har flere delområder, tæt ved hinanden, 
hvor man ønsker forskellige mølletyper (eller navhøjder), men ønsker en 
samlet optimering af hele området. Eksempelvis kan ønskes møller med 
mindre rotordiameter i vindområderne med en høj middelvindhastighed. 
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Endelig kan man tage stilling til, hvad man skal gøre hvis nogen af de allerede 
oprettede møller er udenfor beregningsområdet (udenfor .rsf filens område) - 
her er mulighederne at de skal benyttes i optimeringen, dvs. flyttes indenfor 
eller man ønsker dem slettet. Problemet er at de ikke kan blive stående og 
medregnet i beregningen, da programmet ikke har vinddata for de positioner 
de står på - derfor skal man vælge en af de to muligheder.  
 
Eksisterende mølle (blå symboler) vil altid forblive på deres positioner, men 
indgå i beregning, hvis de er indenfor .rsf området. Er de udenfor, ses der blot 
bort fra dem i parkberegningen/ optimeringen. Ved rapportgenerering, kan 
man selv afgøre om eksisterende møller kommer med i beregningsudskrift. 
Det vælges under mølle egenskaber på eksisterende møller, se nedenfor: 
 

 
 
Afkrydses i nederste checkboks, kommer mølle med i optimerings-rapport som 
en del af parken. Ellers indgår den blot med skyggereduktionen, mens dens 
bidrag til energiproduktionen ikke kommer med. 

8.1.2.2 Faneblad: Opsætning og check 

 
Her kan ses hvad det er for en optimering, du er ved at sætte i gang. 
Programmet kontrollerer kravene fra mølleområde objektet samt optimerings-
fanebladet, og fortæller, hvad der forventes at ville ske, så man har en 
mulighed for at ændre forudsætninger før en tidskrævende beregning sættes i 
gang.  
 



8.1. OPTIMIZE – Energi    429 
 

 

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

 
 
I eksemplet ovenfor, er der 1 område i mølleområde objektet - de samlede 
krav er max. 5 møller og max 2000 kW. Da der er valgt en 225 kW mølle, 
bevirker kravene, at der vil blive indsat 5 møller. NB: Der checkes kun på de 
samlede krav - ikke de enkelte delområders krav, hvorfor checket ikke 
nødvendigvis giver den præcise “prognose” - desuden er det ikke sikkert der 
er plads til møllerne ud fra afstandskrav og områdestørrelser . 
 
Man kan udover at kontrollere også overskrive de krav, der er lagt ind i 
mølleområde objekterne. Man kan i linien “Samlet ønske” indskrive krav til 
totalen, således at hvis man har f.eks. 3 områder, hvor man maksimalt vil have 
10 møller i hver, men af hensyn til elnettet højest vil have 25 i alt, kan man 
sikre at der indsættes maks. 10 møller i hvert, dog maks. 25 i alt. Man kan kun 
begrænse her - ikke øge. Endelig kan et afstandskrav, gældende for alle 
områder indskrives - dette vil da gælde samtlige områder, uanset de lokale 
krav.  
 

8.1.3 Start og anvendelse  af OPTIMIZE Kontrol 
 
Når der klikkes OK til “definer beregning”, starter OPTIMIZE-vinduet. 
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Man kan nu klikke på kortet, og have kort + evt. objektliste + OPTIMIZE-vindue 
åbent samtidig.  
Det er altid de synlige møller (styres via lag-strukturen), samt de møller, 
OPTIMIZE evt. selv opretter, der regnes på.  
 
Her er 3 muligheder: 

8.1.3.1. Park-beregning  

 
Denne parkberegning adskiller sig fra en traditionel parkberegning ved at den 
læser vinddata fra .rsf filen og dermed kører væsentlig hurtigere. Man kan nu 
afprøve en række opstillingsmønstres performance meget hurtigt ved at gøre 
de lag, de er i (evt. oprettet via ParkDesign objekt) synlige et af gangen. Eller 
man kan flytte lidt rundt med møllerne på kortet og herigennem teste 
forskellige layout.  
 
For hver beregning oprettes en linie i “OPTIMIZE kontrol” vinduet. Man kan til 
enhver tid genskabe et givet layout ved at højre klikke på linie i OPTIMIZE 
kontrolvinduet og vælge “genskab layout”.  
 
Sættes en beregning i gang, der rummer vindmøller med en anden navhøjde 
end den, der foreligger data for i .rsf filen, kommer nedenstående vindue frem:
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Her vælger man hvilken navhøjde fra .rsf filen, man ønsker at anvende. 
 

8.1.3.2 Hurtig-layout 
 
Med denne knap, sættes en beregning i gang, hvor de bedste placeringer 
findes via .rsf filen og en meget simpel parkvirkningsgrad overvejelse. Denne 
kan med fordel benyttes til at få et hurtigt bud på hvordan møllerne vil blive 
placeret af OPTIMIZE, dog uden det optimale resultat må forventes at blive 
fundet. Men det giver en god ide, som man så kan bruge til at vurdere om man 
skal have ændret i inddatagrundlaget, før en mere tidskrævende “Fuld 
optimering” igangsættes. 

8.1.3.3 Fuld optimering  

 
Her beregnes parkvirkningsgrader løbende for hvert forsøg på at finde et 
optimalt layout. Ved store parker, kan denne beregning derfor være meget 
tidskrævende.  

8.1.3.4 Princippet i optimeringsberegningen 
 
Der indsættes først en mølle på det bedste punkt i .rsf filen. derefter afsøges 
næstbedste placering med hensyntagen til parkvirkningsgrad. Herefter 
forsøges opnået et bedre samlet resultat, ved at lade den først indsatte mølle 
flytte sig, så man ikke spærrer for muligheden for to meget gode placeringer, 
ved at have een mølle på den allerbedste placering. Og sådan fortsættes til 
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sidste mølle er sat ind. Der er udviklet en systematik, der er et kompromis 
mellem at opnå det optimale resultat og regnetid. Man kan selv vælge en 
vægtning mellem regnetid kontra præcision - det er dog kun ved større parker 
(>10) at dette valg for alvor begynder at have betydning. Dette vælges under 
beregningsopsætning på knappen “Optimerings indstillinger”. 

8.1.3.5 Optimeringsindstillinger 

 

 
 
 
Antal møller før fastlåsning: 
Ved meget store parker, ville det give en næsten uendelig regnetid, hvis 
samtlige opstillingsmønstre skulle afprøves. Derfor låses på et tidspunkt af for 
at give mulighed for en sammenlagt bedre produktion, ved at tillade at 
samtlige møller forsøger nye positioner. Så når det valgte antal (her 20) er sat 
ind, ophører den fuldstændige frie placering, og de første 20 forbliver på deres 
plads.  
 
Antal møller pr. kørsel efter fastlåsning af de første: 
Herefter indsættes nr. 21, på den næste “bedste placering” for samlet park-
produktion. Men værdien her kan også øges, så der sættes f.eks. 5 stk. ind ad 
gangen - det gør beregningen hurtigere, men der findes ikke så optimale 
placeringer.  
 
Park-retnings og vindhastigheds step: 
Der udføres et meget stort antal parkberegninger under en optimering - derfor 
er præcisionen i parkberegningen afgørende for hvor hurtigt det går. Der 
afsluttes dog altid med en parkberegning med “fuld præcision”, dvs. 1 grads 
step og 1 m/s step.  
 
Punkter før stop i fuld optimering: 
Her vælges, hvor mange placeringer indenfor valgt netopløsning, der skal 
afprøves hver gang en ny mølle sættes ind. Programmet finder før hver 
optimerings-kørsel det specificerede antal punkter i .rsf filen, der giver de 
højeste produktioner, med hensyntagen til en simpel parkvirkningsgrads-
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overvejelse (udenfor de allerede beslaglagte områder). Alle disse punkter 
afprøves efterfølgende med en parkberegning og det bedste samlede resultat 
vælges. Sættes denne værdi ned, kører beregning selvsagt hurtigere, men en 
forøgelse, sikrer bedre at alle muligheder er testet.  

8.1.3.6 Eksempel på et optimeringsforløb 
 
Nedenfor er vist hvorledes et optimeringsforløb kunne være - men der er 
naturligvis ingen entydig måde - her er blot vist  hvorledes nogle af faciliteterne 
kan udnyttes.  
 
 Først er kørt en hurtig optimering.  
 Derefter en fuld optimering 
 Et par møller er flyttet for at få et lidt pænere layout og en Park-

beregning kørt 
 Dette er gentaget 
 Endelig er park-design objektet lagt over, for at få et fuldstændig 

geometrisk layout - det er tilpasset optimeringsberegningen bedst 
muligt.  

 Møllerne er realiseret og endnu en parkberegning er kørt.  
 
Nedenfor ses hvorledes den beregnede produktion er for de forskellige 
beregninger. 
 
Fra hurtig optimering til fuld optimering, vindes 0,4% eller 7 MWh/mølle pr. år. 
Det er omkring 4000 kr./år for en 600 kW mølle. Det let forbedrede layout (ud 
fra en visuel betragtning) sætter lidt til - det afsluttende fuldt geometriske 
layout ligger 2,6% ( 44 MWh/mølle pr. år) lavere end det energi-optimale 
layout - eller ca. 20.000 kr./mølle pr. år lavere. På kortet ses hhv. det optimale 
layout (de røde symboler) og det geometriske layout (de grønne møller). Alle 
opstillingsmønstre overholder kravene 3 møller i sydlige område og 6 møller 
(max 4 MW) i det nordlige område, som var sat som startbetingelser).  
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Bemærk ved højreklik på en linie i OPTIMIZE-kontrolvinduet giver den viste 
menu. Denne giver mulighed for: 
 
▸  Detaljer 
▸  Genskab layout 
▸  Slet 
 
Genskab layout, kan bruges til at vise mølleplaceringer (og typer), for en 
vilkårlig tidligere beregningskørsel - og dermed bruge denne som 
udgangspunkt for videre tilpasninger. Ønskes en beregningsrapport for et 
genskabt layout, skal man dog lige køre en parkberegning først, da genskab-
funktionen ikke genetablerer alle de nødvendige oplysninger til en 
beregningsrapport.  
 
Under detaljer får man flg. Vindue: 
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Her ses den enkelte mølles beregnede produktion og positioner. Alle data kan 
kopieres til udklipsholder og sættes ind i regneark. Man kan sortere efter en 
vilkårlig kolonne ved blot at klikke i toplinien. 
 
Man kan vise resultater grafisk: 

 
 
Her ses såvel energiproduktion som parkvirkningsgrad for den enkelte mølle. 
Denne kan også kopieres til udklipsholder og sættes ind i tekst dokument eller 
andet Windows dokument. 
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8.1.4 Beregningsrapport 
 
Når optimeringen er fuldført, og man har det layout man ønsker, vælges “luk, 
gem og rapport” og en beregningsrapport genereres. (Man kan også lukke 
uden gem og rapport).  
 
Rapporten kan nu udskrives.  
Men bemærk, at denne er baseret på en .rsf fil (og deraf mulig afvigelse i 
navhøjde fra ønsket). 
 
Man kan vælge at udføre en “traditionel” parkberegning på det seneste layout, 
hvor fx. den korrekte navhøjde indgår.  
 
En af fordelene ved direkte udskrift fra optimeringsberegning er imidlertid at 
man på kortet kan få de anvendte vindmølleområder vist, samt evt. det 
bagvedliggende vindressourcekort. 
 
Hvis man senere vil fortsætte med at arbejde på en gemt optimerings-
beregning, højreklikker man blot på beregningsrapportens overskrift og vælger 
egenskaber - så reetableres OPTIMIZE-kontrolvinduet med de data, man 
havde sidst man gemte.  
 


