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Resum�e I denne rapport { som er �en af to slutrapporter { opsummeres hoved-

resultaterne fra omr�adet Aerodynamik/Aeroelasticitet under projektet EFP-95

Vingedesign. Resultaterne omhandler delprojekterne a) Eksperimentel veri�ka-

tion af tykke pro�ler, b) Udvikling af ny pro�lserie, c) Aerodynamisk st�j, d)

Ekstremlaster og e) Parametervariation og udbygning af optimeringsv�rkt�jer.

For hvert delprojekt er i rapporten beskrevet henholdsvis aktiviteter, resultater

og perspektiver.

Den eksperimentelle veri�kation af tykke pro�ler tager udgangspunkt i industri-

elt anvendte pro�ler, og metoden er veri�ceret ved sammenligning med andres

m�alinger p�a et NACA 63-215 pro�l. Der er gennemf�rt m�alinger p�a tre pro�ler

med stor relativ tykkelse: NACA 63-430, FFA-W3-241 og FFA-W3-301. I sammen-

ligningen af m�alinger med beregninger har det vist sig, at der er god overensstem-

melse, s�afremt beregningerne gennemf�res med transitionspunktet p�a forkanten.

Der er etableret et designv�rkt�j til pro�ludvikling, og dette v�rkt�j er afpr�vet

p�a et 24% pro�l og benyttet til design af en ny pro�lserie, RIS�-A-XX, med

tykkelser fra 12% til 24%. Denne pro�lserie har et tydeligt stall, god aerodynamik

og er ruhedsuf�lsomt.

I delprojektet vedr�rende aerodynamisk st�j er der gennemf�rt en r�kke m�alinger,

hvor st�jen lokaliseres og sammenholdes med m�alinger af str�mningsparametre.

I den forbindelse er et konkret st�jproblem p�a fors�gsm�llen identi�ceret og ud-

bedret.

Arbejdet med ekstremlaster har illustreret en betydelig variation i beregnede eks-

tremlaster, n�ar tidssimulering benyttes. Ved at kombinere tidssimulering med tra-

ditionelle statistiske metoder kan variationen i estimerede ekstremlaster reduceres

med en faktor �re, og p�a den baggrund er en forbedret metode anvist.

I optimeringskomplekset til rotordesign er implementeret en model for aerodyna-

misk st�j og modellen er fundet i overensstemmelse med m�alinger. Der er desuden

gennemf�rt en r�kke studier af mulighederne for at minimere st�jen samtidig

med at energiproduktionen maksimeres. Optimeringskomplekset er endvidere be-

nyttet til optimering af m�ller til forskellige vindklimaer, blandt andet en o�-shore

vindm�llepark. Resultaterne fra dette har vist, at et optimalt m�lledesign afh�n-

ger af vindklimaet og opstillingsbetingelserne.
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Forord

Arbejdet er udf�rt under kontrakt med Energistyrelsen i projektet EFP-95 Vinge-

design, ENS 1363/95-0001, som er et samarbejdsprojekt mellem vingefabrikanter,

elv�rker og forskningsinstitutioner. Adskillige personer fra de deltagende institu-

tioner har bidraget til projektet og resultaterne. For nogle af disse vil bidragene

fremg�a af litteraturlisten bagest i rapporten, mens det ikke vil v�re tilf�ldet for

andre. Under �et takkes derfor alle personer, som har deltaget i projektet.

Rapporten har gennemg�aet et internt gennemsyn p�a Ris� af:

Flemming Rasmussen Helge Aagaard Madsen

4 Ris�{R{1027(DA)



1 Indledning

Denne rapport er en del af slutrapporteringen for projektet EFP-95 Vingede-

sign, ENS 1363/95-0001. Projektets resultater er beskrevet i en r�kke selvst�n-

dige publikationer (litteraturlisten bagest i rapporten er en liste over publika-

tioner fra dette projekt alene) og hovedresultaterne er opsummeret i to slutrap-

porter, hvoraf denne rapport indeholder hovedresultaterne indenfor Aerodyna-

mik/Aeroelasticitet. Den anden slutrapport indeholder hovedresultaterne indenfor

omr�adet Materialer.

Det overordnede form�al med projektet har v�ret generelt at forbedre grundlaget industri, forskere og elv�r-

ker har v�ret medfor vingedesign igennem en kombineret forsknings- og udviklingsindsats. Projektet

er udf�rt i et samarbejde imellem LM Glas�ber, Vestas Wind Systems, Elkraft,

Elsamprojekt, Danmarks Tekniske Universitet samt Afd. for Materialeforskning

og Afd. for Vindenergi og Atmosf�refysik, Ris�.

Projektets f�rste fase - der forl�b i projektets f�rste �ar (1995) - bestod af en f�rste �ar var en forun-

ders�gelsebred unders�gelse af mulighederne indenfor vingedesign og -produktion. Til gen-

nemf�relse af forunders�gelsen blev etableret �re arbejdsgruppper som med ud-

gangspunkt i projektbeskrivelsen indenfor deres respektive fagomr�ader gennemgik

omr�adet. De �re omr�ader var aerodynamik [1], strukturdynamik [2], strukturde-

sign [3] og materialer [4]. P�a baggrund af resultaterne fra forunders�gelsen blev

indholdet i projektets anden fase (1996 og 1997) formuleret [5] og denne fase har

indeholdt detaljerede unders�gelser i otte delprojekter fordelt p�a to hovedomr�ader,

Aerodynamik/Aeroelasticitet og Materialer. Disse delprojekter er f�lgende:

Aerodynamik/Aeroelasticitet:

� Eksperimentel veri�kation af tykke pro�ler aerodynamik, aeroelastici-

tet og materialer er be-

handlet
� Udvikling af pro�lserie med h�j CL;max, lav st�jemission og lav ru-

hedsf�lsomhed

� Reduktion af den aerodynamiske st�j

� Reduktion af ekstremlaster

� Parametervariation og udbygning af optimeringsv�rkt�jerne

Materialer:

� Stivhed, styrke og stabilitet af kompositmaterialer og paneler

� Udmattelse og levetid af kompositmaterialer til brug ved design af

vindm�llevinger

� D�mpning i kompositmaterialer i relation til stabilitet af vinger under selv-

inducerede svingninger

Som n�vnt indeholder denne rapport en resultatopsummering for de f�rste fem

delprojekter. Strukturen i rapporten er - for hvert delprojekt - en opsummering af

henholdsvis aktiviteter, resultater og perspektiver. Der er sidst i rapporten givet

en litteraturliste for samtlige publikationer fra delprojekterne under Aerodyna-

mik/Aeroelasticitet.
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2 Eksperimentel veri�kation af
tykke pro�ler

Et af de v�sentligste usikkerhedsmomenter ved design af nye prototypevinger er

de anvendte pro�lers egenskaber. Dette er formentlig hoved�arsagen til, at der p�a

en stor del af nutidens vindm�llevinger anvendes pro�ler, som er udviklet for ca.

40 til 50�ar siden. Imidlertid var der i begyndelsen af 1990'erne en designudvikling

i retning mod at benytte pro�ler specielt udviklet til vindm�llevinger, samtidig

med at rodenden af vingerne blev gjort slankere, hvorved den relative pro�ltyk-

kelse blev stor - helt op til 50%. Da ydelsen af disse vinger ikke levede helt op

til forventningerne har det i de senere �ar medf�rt en del fokus p�a disse pro�-

lers egenskaber, og det blev bl.a. i dette projekts forunders�gelse p�apeget, at derusikkerhed om pro�lers

egenskaber b�r foretages fors�g med de tykke pro�ler for at mindske usikkerheden ved deres

anvendelse.

I de senere �ar er beregningsn�jagtigheden p�a pro�lstr�mningen blevet forbedret

v�sentligt, og moderne vindm�llepro�ler er for en stor dels vedkommende ud-

viklet alene ud fra numeriske beregninger. Visse str�mningsforhold er imidlertid

fortsat sv�re at forudsige alene ud fra beregninger. Dette g�lder blandt andetberegninger alene kan ikke

g�re det str�mningens a�sning ved h�je indfaldsvinkler og laminare transitionsbobler ved

omslag fra laminart til turbulent gr�nselag. Det er derfor vigtigt at afpr�ve nyud-

viklede pro�ler f�r de anvendes p�a vindm�llevinger. En s�adan afpr�vning vil oftest

foreg�a under kontrollerede str�mningsforhold i en vindtunnel.

Afpr�vning af nye vindm�llepro�ler har siden midten af 80'erne v�ret foretaget

af en r�kke udenlandske forskningsinstitutioner, bl.a. NREL (USA), FFA (S) og

Delft Universitetet (NL). En t�t tilknytning til rumfart og yindustri, samt uni-

versiteter med gode afpr�vningsfaciliteter har gjort, at velegnede vindtunneler har

v�ret til r�adighed for disse institutioner. Danmark har ikke haft tilsvarende vind-

tunneler, hvor str�mningsforhold svarende til vindm�llens har kunnet opn�as, f.eks.

med hensyn til �nsket om et Reynolds tal st�rre end 1-1.5 millioner.

I efter�aret 1993 blev en vindtunnel imidlertid opf�rt hos �rmaet Velux1, og enny facilitet i Danmark

mulighed for at kunne foretage fors�g med pro�ler til vindm�ller opstod. Vind-

tunnelen har en s�akaldt open{jet str�mning med recirkulation og m�alesektionens

tv�rsnit er ca. 3.4 � 3.4 m. Den maksimale vindhastighed i tunnelen er ca. 43

m/s.

2.1 Aktiviteter

Under et tidligere EFP-st�ttet projekt, EFP93 Rotoraerodynamik blev udviklin-

gen af en pr�vestand til pro�lsektioner igangsat. Dette arbejde fortsatte og blev

f�rdiggjort i n�rv�rende projekt.

For at kunne fortolke m�aleresultaterne og udf�re sammenligninger med bereg-vigtigt at kende tunnelen

ninger og andre eksisterende m�alinger er vindtunnelens str�mningsforhold blevet

opm�alt og kortlagt. Desuden er der blevet udf�rt et litteraturstudium p�a den aktu-

elle type vindtunnel for at kunne opstille vindtunnelkorrektioner og dermed tage

1Firmaet Velux arbejder med ovenlysvinduer, ogs�a her er vind vigtig
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h�jde for de �ndringer i str�mningen, som selve tunnelens udformning for�arsager

[8, 9].

For at kontrollere fors�gsforholdene er der ydermere foretaget m�alinger p�a en - og sammenligne med tid-

ligere m�alingerNACA 63-215 pro�lsektion [8], som er fremstillet og instrumenteret af FFA i

Sverige. Resultaterne er sammenlignet b�ade med m�alinger udf�rt af FFA p�a den

samme pro�lsektion og beregninger med programmerneXFOIL og EllipSys2D. Disse

sammenligninger er brugt til at eftervise gyldigheden af m�alingerne og dermed ef-

tervise anvendeligheden af den udviklede afpr�vningsfacilitet.

Et vigtigt element i fors�gene er fremstillingen og instrumenteringen af selve mo-

dellen. Der er i projektet udviklet metoder til dette, og disse metoder er blevet

afpr�vet ved fremstilling af en model af Ris�-1 pro�let, som der ogs�a blev foretaget

m�alinger p�a [9, 10].

Ud fra de opn�aede erfaringer blev der hos LM Glas�ber fremstillet tre tykke pro�l-

sektioner, FFA-W3-241, FFA-W3-301 og NACA 63-430. Disse pro�ler er anvendt udgangspunkt i industrielt

anvendte pro�lerinderst inde p�a stort set alle nyere danske vindm�llevinger. Pro�lsektionerne blev

afpr�vet, og resultaterne er blandt andet brugt til veri�kation af beregninger p�a

s�adanne tykke pro�lsektioner. Desuden blev anvendelsen af vortex-generatorer un-

ders�gt, og tilsmudsning af pro�lsektionernes forkant blev simuleret ved hj�lp af

triptape [11].

2.2 Resultater

Unders�gelserne af str�mningen i vindtunnelen har vist, at kvaliteten er tilstr�k-

kelig god til at benytte den til pro�lm�alinger. Det vil blandt andet sige, at tur-

bulensen i tunnelen ikke er for h�j, og at str�mningen i selve m�alesektionen er

tilstr�kkelig uforstyrret og ensartet.

Derudover viser fors�gene med NACA 63-215 pro�let gode resultater, sammenlig-

net med tidligere FFA m�alinger. P�a dette pro�l { som er fremstillet og instrumen-

teret af FFA { er der udf�rt b�ade statiske og dynamiske m�alinger. En m�alt statisk

trykfordeling for NACA 63-215 er i Figur 1 sammenlignet med m�alinger udf�rt

af FFA og beregninger med XFOIL. Der er tydeligvis god overensstemmelse. Stag-

nationstrykket (Cp = 1) rammes p�nt, og sugespidsen p�a oversiden opl�ses godt.

Imod bagkanten er der en lille uoverensstemmelse imellem XFOIL-beregningen og

m�alingerne. Dette skyldes formodentlig bagkanttykkelsen p�a pro�lsektionen, som

var nul i beregningen.

Sammenligninger af opdrifts- og modstandskoe�cienterne viser tilsvarende gode gode resultater p�a NACA

63-215resultater. Koe�cientvariationen med indfaldsvinklen er i god overensstemmelse,

men modstanden er generelt h�jere end i FFA-m�alinger og XFOIL-beregninger.

Dette skyldes, at turbulensen i vindtunnelen er h�jere end ved FFA-fors�gene, og

at det generelt er vanskeligt at kalibrere m�alingerne af modstandskoe�cienten.

Denne del af m�alingerne vil fortsat s�ges forbedret. Alt i alt viser m�alingerne p�a

NACA 63-215 pro�let, at kvaliteten af m�alingerne er tilstr�kkelig god.

M�alinger p�a den i projektet fremstillede Ris�-1 pro�lsektion viser, at b�ade fremstil- - og p�a et pro�l vi selv

fremstillerlingskvaliteten og kvaliteten af instrumenteringen er god nok til at sikre p�alidelige

m�aleresultater. P�a dette pro�l blev der foretaget b�ade statiske og dynamiske

m�alinger. Overensstemmelsen med EllipSys2D beregninger er god, og som et ek-
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Figur 1. M�alt trykfordeling for NACA 63-215 sammenlignet med m�alinger fra FFA

og beregninger med XFOIL.

sempel p�a de foretagne m�alinger er hysteresekurver for opdriftskoe�cienten som

f�lge af cyklisk pitchbev�gelse vist i Figur 2. Retningen p�a de dynamiske hyste-

resel�kker og deres natur kan eftervises med beregninger.
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Figur 2. M�alte hysteresel�kker i opdriftskoe�cienten ved en amplitude p�a �2� i

indfaldsvinklen.

M�alinger er foretaget p�a de tre tykke pro�lsektioner, FFA-W3-241, FFA-W3-301

og NACA 63-430. Figur 3 viser opdriftskoe�cienten for FFA-W3-241 sammenlig-

net med XFOIL og EllipSys2D beregninger. Beregningerne er baseret p�a turbulentm�alinger p�a tykke pro�ler

passer med beregninger str�mning, hvor omslaget fra laminart til turbulent gr�nselag er �kseret p�a for-

kanten. Det er endnu ikke muligt at forudsige transitionspunktet pr�cist ved hj�lp

af beregninger. Det er en vigtig erkendelse med hensyn til opbygning af erfaring

p�a dette punkt, at beregningerne kun giver rigtigt resultat, hvis transitionspunk-

tet er placeret ved forkanten. Specielt skal XFOIL anvendes med forsigtighed p�a

tykke pro�ler. Sammenligningen viser, at vi efterh�anden er i stand til at forud-- men beregningerne skal

gennemf�res med transi-

tionspunktet p�a forkanten

sige pro�lernes egenskaber ganske pr�cist alene ved hj�lp af beregninger op til de

tykkelser, som har relevans for udregning af m�llens e�ekt.
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Figur 3. M�alt opdriftskoe�cient for FFA-W3-241 sammenlignet med XFOIL- og

EllipSys2D-beregninger. Beregningerne foruds�tter turbulent pro�lstr�mning.

2.3 Perspektiver

De overordnede krav til afpr�vningsfaciliteten var muligheden for statiske og dyna- vigtigt at kunne lave fors�g

selvmiske pro�lafpr�vninger under realistiske str�mningsforhold. Vi har opn�aet en kort

tidsperiode fra design til afpr�vningen, hvilket inkluderer fremstilling af pro�lsek-

tion og instrumentering. Den n�dvendige ekspertise til instrumentering af pro�l- perspektiv for konsistente

m�alinger og beregningersektionerne er opbygget, og der er opn�aet erfaring i anvendelse af trykm�aleudstyr.

M�alingernes kvalitet er fundet god ved sammenligning med andre m�alinger, og

sammenh�ngen med beregninger udviser forel�big en betydelig grad af konsistens

og dermed lovende perspektiver. S�aledes g�r den udviklede afpr�vningsfacilitet det

muligt at udf�re m�alinger p�a nyudviklede pro�ler, s�a usikkerheden ved at anvende

disse p�a nye vindm�llevinger mindskes.

Inden for en kort �arr�kke vil det v�re muligt at serieproducere nye

vindm�llevinger, som er baseret p�a specielt designede pro�ler. Det vil desuden

v�re muligt at eftervise virkningen af de forskellige former for gr�nselagskontrol,

der anvendes p�a vindm�llevingerne i dag.
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3 Udvikling af pro�lserie

Hidtil har der til vindm�llevinger hovedsagligt v�ret benyttet pro�ler, der op-

rindeligt er udviklet til yvinger. Disse pro�ler er ikke n�dvendigvis optimale for

vindm�ller. Numeriske parametervariationer udf�rt med et optimeringskompleksgode pro�legenskaber er

til rotordesign [12] viste i projektets forunders�gelse, at der for stall-regulerede

m�ller er et koste�ektivitetsm�ssigt potentiale i at anvende aerodynamiske pro�-

ler med konstant, maksimal opdriftskoe�cient CLmax (� 1.5{1.7) ud langs vingen.-h�j, konstant CLmax

De numeriske unders�gelser antydede endvidere, at pro�ler med stor relativ-stor relativ tykkelse

tykkelse af strukturelle grunde yderligere kan for�ge koste�ektiviteten for en

vindm�llerotor. S�aledes blev det besluttet, at udvikle en vindm�lle-pro�lserie med

en h�j CLmax for b�ade de tynde og tykkere pro�ler.

Vindm�llepro�ler skal ogs�a v�re uf�lsomme overfor ruhed, s�aledes at faldet i-ruhedsuf�lsomhed

CLmax begr�nses mest muligt, n�ar snavs med tiden aejres p�a vingen og �ndrer

pro�lernes overadekarakter.

En anden god egenskab for et vindm�llepro�l til stallregulerede m�ller er et velde-

�neret, men bl�dt stall. Alts�a et line�rt stigende CL-forl�b indtil CLmax n�as, og-velde�neret stall

derefter et ikke for stejlt faldende CL-forl�b. Det velde�nerede stall er vigtigt af

hensyn til e�ektbegr�nsningen, og et bl�dt post-stall er fordelagtigt for reduktion

af stall-inducerede svingninger.

3.1 Aktiviteter

P�a basis af erfaringerne fra et allerede eksisterende optimeringskompleks til rotor-

design (hele m�llen) er der i projektet udviklet et pro�loptimeringskompleks (kun

pro�ltv�rsnittet).

En vigtig komponent i dette kompleks er en geometribeskrivelse, som kan be-

skrive pro�lkonturen ud fra et begr�nset antal diskrete punkter. I princippet skal

alle t�nkelige pro�lformer kunne genereres, s�aledes at der ikke ligger en skjult

begr�nsning p�a pro�ldesignet i geometribeskrivelsen. Vi fandt, at en s�akaldt B-

splinekurve kan efterligne en r�kke NACA-pro�ler og dedikerede vindm�llepro�ler,

s�asom pro�lerne i FFA-W3- og DU-serien, med stor n�jagtighed.

Optimeringskomplekset er afpr�vet p�a design af et 24% pro�l med et bedre stall-metoden er afpr�vet p�a

24%-pro�l forl�b og mindre ruhedsf�lsomhed end NACA 63{424-pro�let. Pro�let og design-

metoden er pr�senteret i [13].

Endelig er komplekset brugt til design af en pro�lfamilie, RIS�{A{XX, der kan- og benyttet til design af

pro�lfamilie tilfredsstille de mange krav, som kan stilles speci�kt for vindm�llevinger [14].

Pro�lfamilien forventes veri�ceret og afpr�vet i vindtunnel i n�r fremtid.
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3.2 Resultater

Inden den n�rmere beskrivelse af RIS�{A{XX-familiens egenskaber, lige et par RIS�{A{XX?

ord om navnekonventionen. Pro�lfamiliens navn, RIS�{A{XX best�ar af tre felter.

Det f�rste felt angiver, at pro�let er fra Forskningscenter Ris�. Det andet felt, A

angiver det s�t af f�lles designforuds�tninger, der ligger til grund for pro�lfami-

lien. Det tredie og sidste felt, XX angiver den maksimale pro�ltykkelse i procent

af korden. RIS�{A{18 er s�aledes et 18% pro�l baseret p�a A-foruds�tningerne.

Designforuds�tningerne med betegnelsen A d�kker over en designindfaldsvinkel Designforuds�tninger er

- CL � 1:53� 1:55 ved 10�p�a 10�, ved hvilken CL skal ligge mellem 1.53 og 1.55. En grad efter designind-

faldsvinklen, alts�a ved 11�, skal CLmax v�re 1.65 (if�lge XFOIL). Designvinklen - CLmax � 1:65
skal ligge t�t p�a CLmax-vinklen, s�aledes at der opn�as et line�rt CL-forl�b helt

op til CLmax. Ved st�rre indfaldsvinkler er der et mindstekrav til CL, s�aledes at

pro�lerne staller bl�dt.

Yderligere designforuds�tninger har v�ret, at omslagspunktet (fra laminar til -omslagspunkt p�a forkant

turbulent str�mning) p�a sugesiden skal ligge s�a langt fremme p�a pro�let sommuligt

ved vinkler efter CLmax-vinklen. Det for�ger ganske vist modstandskoe�cienten,

CD ved lave vinkler, men sikrer, at pro�lets CLmax vil v�re uf�lsom overfor ruhed,

da str�mningen allerede for det glatte pro�l vil v�re turbulent. Ved lavere vinkler

b�r omslagspunktet ligge langt tilbage p�a pro�let for at opn�a laminar str�mning

p�a s�a stor en del af pro�let som muligt, hvilket resulterer i st�rre opdrift og mindre

modstand, alts�a et h�jt glidetal.

Af st�jhensyn skal bagkanttykkelsen v�re s�a lille som mulig, men af praktiske

�arsager vil den altid have en vis st�rrelse. S�aledes har vi som en strukturel design-

foruds�tning valgt en bagkanttykkelse p�a 1% af korden.

Pro�lerne er designet ud fra en sammensat objektfunktion, som er den v�gtede -h�jt glidetal

sum af glidetallet (CL/CD) ved en r�kke indfaldsvinkler fra designvinklen og

nedefter. Glidetallet ved designvinklen har den st�rste v�gt, men ved at give

lavere vinkler en v�gt sikres god o�-design opf�rsel.

RIS�{A{XX-familien best�ar af 5 pro�ler repr�senterende tykkelser fra 12% til

24%, Figur 4. Disse pro�ler er alle designet ud fra ovenst�aende foruds�tninger, tykkelser fra 12% til 24%

RISØ-A-XX

Figur 4. Pro�lfamilien RIS�{A{XX best�aende af 5 pro�ler repr�senterende tyk-

kelserne 12%{24%.

men hvert enkelt pro�l er designet til lige netop det Reynoldstal og Machtal, det

typisk vil operere ved. Vi har brugt v�rdier svarende til en 600 kW vindm�lle, tilpasset aktuelle driftbe-

tingelserhvor Reynoldstal og Machtal for et 12%-pro�l (brugt i tipsektionen) typisk er hhv.

3:00� 106 og 0:20 og for et 24%-pro�l (brugt i rodsektionen) 2:75� 106 og 0:05.

Pro�lfamilien er udover dette ikke tilpasset en speci�k vinge men sigter imod bred
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anvendelse p�a b�ade pitch- og stall-regulerede m�ller.
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Figur 5. Opdrifts- og modstandskoe�cienter for RIS�{A{18 og NACA 63{418 for

frit omslagspunkt. M�alinger (se fodnote side 13).

Med udgangspunkt i 18%-pro�let gennemg�as nu RIS�{A{XX-familiens egen-RIS�{A{XX har andre

egenskaber: skaber. I Figur 5 ses de EllipSys2D-beregnede CL-kurver for RIS�{A{18 og

NACA 63{418. Opdriftskurven for RIS�{A{18 er line�r n�sten helt op til CLmax

efterfulgt af et tydeligt stall. NACA-pro�let staller ved lavere vinkler med en ad-tydeligt stall

CL-kurve efter CLmax. (Der er uoverensstemmelse mellem m�alinger og beregnin-

ger, men CL-kurvens form er ganske godt forudsagt.)

Glidetallet (uden ruhed) for RIS�{A{18 ved indfaldsvinklerne 0�, 8�og 10� er

p�a hhv. 42, 113 og 105. De tilsvarende glidetal for NACA 63{418 er 58, 83 og-god aerodynamik

69. RIS�{A{18 har en lav CD i et stort indfaldsvinkelinterval, hvilket giver gode

glidetal ved o�-design. RIS�{A{18-pro�lets aerodynamik er alts�a god i hele det

line�re omr�ade. NACA 63{418 har en bedre aerodynamik ved de helt lave vinkler,

men d�arligere glidetal ved h�jere vinkler.

En ru beregning (omslagspunkt �kseret p�a forkant af pro�let) viser, at de to

pro�ler begge er ruhedsuf�lsomme i den forstand at CL-kurvens form ikke �ndres

v�sentligt. For NACA-pro�let falder CLmax med ca. 4% og for RIS�{A{18 med-ruhedsuf�lsomt

9%, s�a den for begge pro�ler er omkring 1.5.

3.3 Perspektiver

RIS�{A{XX-familien er designet ud fra ret generelle foruds�tninger. N�ar pro-

�lfamiliens egenskaber er veri�ceret eksperimentelt kan disse tilpasses speci�kke

vingest�rrelser og reguleringsformer. Dette stiller selvf�lgelig store krav til analy-specialdesign af pro�ler

sev�rkt�jernes n�jagtighed, som l�bende b�r veri�ceres ud fra m�alinger.
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Det udviklede pro�loptimeringskompleks kombineret med eksperimentel

afpr�vning, g�r det muligt at skabe et katalog for pro�ler specialdesignet vindm�lle-pro�lkatalog

til vindm�ller og dermed { med tiden, n�ar erfaringerne fra praksis er blevet bedre

{ supplere standardv�rket Theory of Wing Sections2. Hvis man ikke udelukkende

vil forlade sig p�a et beregnet pro�l, kan man tage udgangspunkt i et allerede

eksisterende pro�l, der har vist sit v�rd i praksis og lade optimeringskomplekset

tilpasse dette til en given rotor.

De seneste resultater fra forskningen i kantsvingningsproblemet har understreget

betydningen af de tidligere n�vnte post-stall egenskaber for pro�ler. Endvidere

har det vist sig, at en lav CLmax (under 1.2) er �nskelig i tipregionen. Design af

s�adanne pro�ler vil efterf�lge arbejdet i dette projekt.

2Ira H. Abbott and Albert E. von Doenho�, Dover Publications, New York, 1959.
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4 Reduktion af aerodynamisk st�j

Aerodynamisk st�j er en vigtig parameter, designm�ssigt s�avel som konkurren-st�jen er vigtig

cem�ssigt og kan have indydelse p�a placeringsmulighederne og afregningsprisen

for den producerede energi. Internationalt har en betydelig forskningsindsats i

de seneste �ar v�ret koncentreret om aerodynamisk st�j uden at det har f�rt til

afg�rende forbedringer af designgrundlaget for vinger med lav st�jemission.

Det har v�ret m�alet med dette delprojekt at inddrage aerodynamisk st�j som

parameter ved vingedesignprocessen, samt at opstille en eksperimentel metodik,m�alt st�j skal kobles til

str�mningen som danner grundlag for at kunne m�ale den totale st�jemission fra en pro�lsektion

med en s�adan n�jagtighed, at den kan korreleres til den lokale gr�nselagsstr�mning

over et pro�l. Derved kan mulighederne for reduktion af den aerodynamiske st�j fra

pro�ler bedre unders�ges ved eksperimentel parametervariation, f.eks. �ndringer

af bagkanttykkelsen.

4.1 Aktiviteter

Der er gennemf�rt en r�kke fors�g p�a en Vestas V47 m�lle med et mikrofonk�-

deudstyr, som er udviklet af Elsamprojekt og tidligere afpr�vet i samarbejde med

LM Glas�ber p�a en LM 12 m vinge. Derudover er benyttet et pitotr�rsudstyr

udviklet af Ris� til samtidig m�aling af inow til vingen. Ved hj�lp af udstyret

er det muligt at bestemme st�jemissionen fra forskellige positioner p�a vingen,

og sammenholde m�alingerne af st�j med m�alinger af str�mningsparametre (ind-

faldsvinkel, relativ hastighed, turbulens).

4.2 Resultater

Ved indk�ring af mikrofonk�dem�aleudstyret p�a Vestas V47 m�llen blev der obser-

veret et markant st�jniveau i det h�jfrekvente omr�ade ved lave vindhastigheder.

Udstyret blev benyttet til at identi�cere og stedf�ste kilden til denne st�j, ogkonkret st�jproblem ud-

bedret igennem en modi�kation af vingernes bagkant blev st�jen reduceret v�sentligt.

Der foreligger en r�kke m�aleserier, hvor st�jm�alinger er sammenk�rt med

m�alingerne af str�mningsparametre. Disse m�alinger kan danne grundlag for

videreudvikling af semi-empiriske st�jmodeller.

4.3 Perspektiver

Mikrofonk�dem�aleudstyret har vist sig som et meget e�ektivt v�rkt�j til un-

ders�gelse af vingest�j. Med dette v�rkt�j kan konkrete st�jproblemer lokaliseres

og deres �arsag dermed identi�ceres. Forslag til st�jd�mpende tiltag udviklet p�a

baggrund af teoretiske modeller kan s�aledes p�a en e�ektiv m�ade afpr�ves p�a en

moderne m�lle.
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5 Reduktion af ekstremlaster

Numeriske optimeringsunders�gelser udf�rt i projektets forunders�gelse viste, at

der er et betydeligt potentiale for en reduktion af energiproduktionsprisen, hvis det

er muligt at reducere de ekstreme laster p�a specielt t�arn, vinger og kr�jesystem.

Samtidig viste forunders�gelsen, at der generelt er en del usikkerhed omkring be- ekstremlaster er vigtige -

men usikreregningsgrundlaget ved udregning af ekstremlaster - selv for velkendte koncepter.

P�a den baggrund blev det besluttet, at dette delprojekt skulle sigte p�a en forbed-

ring af grundlaget for beregning af ekstremlaster.

Ekstreme belastninger kan generelt optr�de i ere forskellige situationer. Det kan

v�re ved den st�rste vindhastighed i m�llens levetid (ofte den h�jeste hastighed i

en 50�ars periode), hvor m�llen er stoppet. Det kan v�re under drift, hvor vingerne

vil opleve en stor periodisk last kombineret med turbulensbelastninger, eller det

kan v�re under specielle transiente forhold som start, stop eller ved kr�jning.

Forskellige komponenter vil typisk opleve den ekstreme belastning under forskellige

forhold.

I dette delprojekt har der prim�rt v�ret fokuseret p�a to lastsituationer: stilstand

ved en ekstrem vindhastighed og produktionsk�rsel ved kombineret h�j vindha-

stighed og stor kr�jefejl.

For alle lastsituationer er det n�dvendigt at kende dels vindforhold, dels

m�llekon�guration (f.eks. rotor- og kr�jeposition) for at kunne bestemme de

tilh�rende laster. Samtidigt er det n�dvendigt at kende varigheden af lastsitua-

tionerne, idet den forventede ekstremv�rdi af lasterne vokser med varigheden af

en lastsituation. Den st�rste ekstremlast fra alle forskellige lastsituationer er den

karakteristiske ekstremlast, der skal benyttes i en designsituation.

5.1 Aktiviteter

Der er foretaget en omfattende unders�gelse af metoder til fastl�ggelse af ekstreme v�sentlige usikkerheder

ved beregningsmetoder er

identi�ceret

laster p�a vindm�ller, herunder en unders�gelse af de metoder, som industrien

benytter. P�a baggrund af unders�gelsen er v�sentlige usikkerheder ved metoderne

identi�ceret - blandt andet ved hj�lp af aeroelastiske beregninger - og der er

etableret forslag til forbedrede metoder for bestemmelse af ekstreme laster.

Til beregning af ekstreme laster for vindm�ller under stilstand benyttes to for- to metoder kan benyttes

skellige metoder i industrien. Den ene metode er en statistisk metode oprindeligt

udviklet for bygningskonstruktioner og senere tilpasset vindm�llekonstruktioner.

Denne metode er angivet i den danske vindm�llenorm. Den anden metode er

baseret p�a en aeroelastisk tidssimulering ved ekstreme vindforhold. Sidstn�vnte

metode benyttes i vid udstr�kning til bestemmelse af ekstreme laster under drift.

Begge metoder har fordele og ulemper. Aerodynamikken og strukturdynamikken

er simpelt modelleret i den statistiske metode, mens de estimerede ekstremv�rdier

er statistisk relativt sikre. I en aeroelastisk tidssimulering benyttes avancerede

modeller for aerodynamikken og strukturdynamikken. Til geng�ld er der stor

variation i simulerede ekstremlaster - prim�rt p�a grund af turbulensgenereringen.

Som input til en aeroelastisk tidssimulering genereres et stokastisk turbulensfelt,
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som indeholder vindhastigheden til et bestemt tidspunkt og et bestemt punkt p�a

rotorskiven. Ved genereringen af dette turbulensfelt initieres "tilf�ldigheden" med

en seed-parameter, som (i princippet) v�lges vilk�arligt. Dermed opn�as en tilf�ldig

tidshistorie af turbulensen. Alt efter sammenh�ngen imellem denne tidshistorie

og en vindm�lles aktuelle svingningstilstand kan en simuleret ekstremlast variere

fra �en simulering til en anden.

5.2 Resultater

For at kvanti�cere den variation i estimerede ekstremlaster, der opst�ar p�a grund af

den statistiske variation af turbulensen, er der foretaget en lang r�kke aeroelastiske

simuleringer med forskellige tidshistorier af turbulensen. Dette er foretaget for

b�ade stilstandsituationen og driftsituationen. Resultatet er illustreret i Figur 6.stor variation i simulerede

laster De simulerede ekstremlaster varierer betragteligt, hvilket i praksis vil sige, at et

relativt stort antal simuleringer er n�dvendige for at opn�a en tilstr�kkelig lille

usikkerhed p�a en ekstremlast.
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Figur 6. Ekstrem apvis bladrodsmoment fra 100 aeroelastiske beregninger. �verste

kurve viser stilstandsituationen, nederste driftsituationen

Idet der er foretaget et relativt stort antal simuleringer, er det muligt at �nde

fordelingen af de simulerede ekstremlaster. Dette har is�r relevans for situationen

under drift, da en kendt fordeling betyder, at det er muligt at forudsige ekstrem-

lasten for en betydelig l�ngere tidsperiode end den i simuleringerne benyttede.

F.eks. er varigheden af de enkelte simuleringer 5 minutter, mens varigheden af

lastsituation kan v�re 50 timer, hvor den forventede ekstreme last vil v�re v�-

sentlig h�jere. For b�ade situationen under stilstand og under drift har det vist sig,

at de simulerede ekstremv�rdier f�lger en ekstrem v�rdi type 1 fordeling (ogs�a

kaldet en Gumbel-fordeling).

For driftsituationen er den identi�cerede fordeling benyttet til at estimere eks-

tremlasten for l�ngere tidsperioder, Figur 7. Den estimerede ekstremlast er her

illustreret som et kon�densinterval med kon�densgraden 0.95. Det vil sige, at det

er 95% sikkert, at den "sande" ekstremlast ligger indenfor det optegnede interval.
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Figur 7. Estimerede 95% kon�densintervaller for forskellige varigheder af lastsi-

tuationen under drift.

Bredden af intervallet afh�nger af b�ade tidsperioden og antallet af simuleringer.

Igen ses en meget stor variation af ekstremlasten. Baseres ekstremlasten f.eks. p�a

fem simuleringer og er varigheden af lastsituationen 100 timer i m�llens levetid, er

kon�densintervallet 600 kNm til 950 kNm. En mulighed for at reducere variationen

af simulerede ekstremlaster vil v�re at benytte et stort antal simuleringer. I praksis

er denne metode dog ikke s�rlig attraktiv p�a grund af det store antal lasttilf�lde,

som indg�ar i lastgrundlaget for m�ller.

En anden mulighed er at undg�a at basere en estimeret ekstremlast p�a en "til- de to metoder kan med for-

del kombineresf�ldig" maksimalv�rdi i en simulering og i stedet basere ekstremlasten p�a andre

og mere robuste parametre end blot maksimalv�rdien. Dette svarer i princippet

til den fremgangsm�ade, der benyttes i den tidligere omtalte statistiske metode.

Her estimeres en ekstremlast udfra middelv�rdien af lasten, standardafvigelsen af

lasten samt en peakfaktor, som i visse tilf�lde kan bestemmes ud fra frekvensind-

holdet i signalet og tidsperioden. Alle disse parametre er relativt robuste overfor

den tilf�ldige tidshistorie i turbulensen og kan dermed bestemmes pr�cist med

en aeroelastisk tidssimulering. Derved kombineres det bedste fra de to metoder.

Den ny metode er benyttet for de to lastsituationer med de gennemf�rte simulerin-

ger, og resulterne viser, at variationen i de estimerede ekstremlaster kan reduceres variationen bliver 4 gange

mindrebetydeligt. Variationskoe�cienten (standard afvigelse i forhold til middelv�rdien)

reduceres med en faktor �re i forhold til metoden, hvor den maksimale simulerede

v�rdi v�lges som ekstremv�rdi.

Dette betyder, at det antal simuleringer, der er n�dvendige for at opn�a en �nsket

sikkerhed p�a en ekstremlast, kan reduceres markant, s�afremt denne metode be-

nyttes. I praksis vil det betyde, at sikkerheden p�a de ekstremlaster, der indg�ar i

designgrundlaget for vindm�ller, vil blive v�sentligt forbedret.
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5.3 Perspektiver

Usikkerheden p�a de laster, der indg�ar i designgrundlaget for vindm�ller, er vigtig

af ere �arsager. For det f�rste er det vigtigt at kunne kvanti�cere usikkerheden,

idet den indg�ar i den formelle svigtsandsynlighed for hele konstruktionen. Dermed

er det muligt at foretage en realistisk vurdering af svigtsandsynligheden. For det

andet er det med en velde�neret usikkerhed p�a lasterne muligt at foretage pr�cise

designoptimeringer.

Igennem delprojektet er usikkerheden af ekstremlaster under b�ade drift og stil-usikkerheden er kendt - og

kan reduceres stand blevet kvanti�ceret, og der er ydermere foresl�aet en metode, hvormed usik-

kerheden kan reduceres. Disse resultater vil i fremtiden blive benyttet af indu-

strien i designsituationer, og det vurderes som sandsynligt, at der ved fremtidige

revisioner af internationale sikkerhedsnormer indf�res partialkoe�cienter, som af-

h�nger af beregningsv�rkt�jernes evne til at simulere pr�cise laster. Dermed vil

en kvanti�cering af usikkerheden p�a en last have direkte �konomisk betydning forusikkerhed koster

et konkret vindm�lledesign.
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6 Udbygning af
optimeringsv�rkt�jerne

En af de v�sentlige aktiviteter i projektets forunders�gelse var videreudviklingen rotoroptimering omhand-

ler hele m�llenaf optimeringskomplekset, ROTOR, til optimalt rotordesign. En numerisk optime-

ringsalgoritme anvendes sammen med forskellige beregningsmodeller for aerody-

namik, struktur, aeroelastisk respons mv. [1, 12].

I forunders�gelsen blev der udviklet en kostfunktion for en 1.5 MW vindm�lle.

Kostfunktionen beskriver hele vindm�llens pris som funktion af en r�kke belast-

ninger p�a m�llen. S�aledes kan energiprisen for en given vindm�lle udregnes ud fra det er vigtigt at priss�tte

belastningerenergiproduktionen og de totale anl�gsomkostninger fra indk�b og installation. I

tilknytning til kostfunktionen blev der udviklet koblinger til eksisterende program-

mel til udregning af ekstremlaster og til aeroelastisk tidssimulering vha. FLEX43

for estimering af udmattelsesbelastninger. Det er s�aledes muligt at optimere ro-

torens geometri inden for rammerne af forskellige krav til bl.a. generatore�ekt,

belastninger, geometriske rammer mv. Optimeringsm�alet er oftest lav kWh-pris,

men kan eksempelvis ogs�a v�re maksimal �arsproduktion.

Optimeringskomplekset blev i forunders�gelsen anvendt til at unders�ge mulighe-

derne for en v�sentlig reduktion af kWh-prisen. To 1.5 MW vindm�lleprototyper

blev modelleret, og en parametervariation blev udf�rt for en 1.5 MW stallregule-

ret prototype. P�a baggrund af resultaterne fra denne parametervariation blev det

fundet relevant at udvide optimeringskomplekset med to v�sentlige modeller:

1. En aeroakustisk model til forudsigelse af lydtrykket fra rotoren forskellige

steder i forhold til rotorplanet

2. En videreudvikling af anvendelsen af aeroelastiske beregninger s�a en detaljeret

beskrivelse af vindklimaet indg�ar direkte i beregningen af levetidsforbrug og

i beregningen af ekstremlaster

6.1 Aktiviteter

Der �ndes generelt meget f�a modeller til forudsigelse af aerodynamisk st�j fra

vindm�ller. Den aerodynamiske st�j opdeles ofte i st�jen fra den indkommende

turbulens og st�jen fra gr�nselaget p�a vingerne. De anvendelige modeller er semi-

empiriske og baserer sig p�a fundamentale afh�ngigheder af overordnede parametre

s�a som hastigheder, gr�nselagstykkelser og l�ngdeskalaer. En stor ulempe ved de

tilg�ngelige modeller er, at de ikke afh�nger af valget af pro�ler.

Til brug med optimeringskomplekset blev en model af Brooks, Pope og Marcolini forskellige st�jbidrag adde-

restilpasset til vindm�ller sammen med en model af Lowson, [12], [17]. Den totale

aerodynamiske st�j kan udregnes ved at addere bidragene fra forskellige st�jkilder

ud langs vingerne. Beregningen er retningsafh�ngig, s�a st�jen kan udregnes i for-

skellige positioner i forhold til rotoren.

Der er foretaget et studium af overensstemmelsen imellem st�jmodellen og

3Det aeroelastiske program FLEX4 er udviklet af Stig �ye, Danmarks Tekniske Universitet
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m�alinger foretaget p�a forskellige vindm�ller. Desuden er der udf�rt et optime-

ringsstudium for at unders�ge sammenh�ngen imellem minimal st�j og maksimal

energiproduktion [17, 18].

P�a grund af s�avel nationale som europ�iske forskningsprojekter, �ndes der ef-

terh�anden god viden omkring vindforholdene i bjergrigt terr�n og i o�-shoreandre vindforhold �ndrer

foruds�tningerne for opti-

meringen

vindm�lleparker. Optimeringskomplekset er derfor udvidet til at kunne anvende

en detaljeret beskrivelse af vindforholdende i form af turbulens og hyppighed for

en r�kke vindretningssektorer, samt forskellige middelvindklimaer. Desuden kan

der ogs�a tages hensyn til �ndringer i vindklimaet som f�lge af drift i skygge af

foranst�aende m�ller.

Som et eksempel p�a en unders�gelse af design til speci�kke vindforhold, er der

foretaget et optimeringsstudium af en vindm�lle til en o�-shore vindm�llepark. En

detaljeret beskrivelse af vindklimaet indg�ar sammen med en detaljeret opdeling

af vindm�llens driftstid i henholdsvis fri vind og i parkdrift, [19], [20].

6.2 Resultater

Den semi-empiriske st�jmodels forudsigelser af den aerodynamiske st�j er sam-st�jmodellen passer med

m�alinger menlignet med m�alinger for en Bonus Kombi 300 kW og en Vestas V27- 225 kW.

Den totale st�j kan forudsiges inden for afvigelser p�a 1.5 dB(A), og formen p�a

st�jspektret er i god overensstemmelse med m�alinger, Figur 8.
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Figur 8. Beregnet lydtryk i dB(A) sammenlignet med m�alinger for Vestas V27 ved

8 m/s, tip vinkel 0.5�

Unders�gelser ved forskellige vindhastigheder, forskellige tippitchvinkler og for-

skellige rotor omdrejningshastigheder viser alle god overensstemmelser. Det er

meget vigtigt, for det vil sige, at modellens relative opf�rsel ved variation af de

vigtigste hovedparametre er god. Modellen vil derfor v�re velegnet til designstu-

dier, hvor �ndringer i forskellige designparametre afvejes, og �ndringen i st�j og

energiproduktion sammenlignes.

Direktiviteten af st�jen er kvalitativt unders�gt ved at udregne ud-

str�alingsm�nstret for Vestas V27. God overensstemmelse med m�alinger er

fundet, hvor lydtrykket er st�rst ned- og opstr�ms for rotoren, hvorimod det er

lavere i selve rotorplanet.
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Et optimeringsstudium af en rotor for minimal st�j har vist, at st�jen kan redu-

ceres med 3 dB(A) ved samme rotorst�rrelse uden at reducere generatorst�rrelse

og �arsproduktion. Det resulterer dog i en dyrere rotor, idet omdrejningshastig-

heden er reduceret, og rotorens soliditet er for�get. Dermed for�ges ekstrem- og

udmattelseslaster, og mere materiale er n�dvendigt.

En optimering af en rotor for maksimal energiproduktion til samme rotorst�rrelse

har vist en mulig for�gelse af energiproduktionen p�a 2% uden at for�ge st�jen.

Alt i alt viser optimeringsstudiet, at st�jhensyn er meget vigtige ved optimering,

og at den udviklede st�jmodel er velegnet til at tage overordnede hensyn til st�jen.

En anden anvendelse af numerisk optimering til rotordesign er i en unders�gelse

af m�lledesignets �ndring ved forskellige vindforhold. Vindklimaet er modelleret Optimeringskomplekset er

benyttet p�a en o�-shore

m�llepark

for en o�-shore vindm�llepark ved R�dsand, Gedser. Der er taget hensyn til de

overordnede vindforhold og deres retningsafh�ngighed, samt til skyggee�ekter fra

foranst�aende m�ller. En kostfunktion, der tager hensyn til o�-shore forhold er

opstillet for en 1.5 - 2.0 MW vindm�lle. Kostfunktionen er forskellig for fundament

og nettilslutning sammenlignet med en landbaseret vindm�lle.

Sammenligninger af designlaster for normalt adt terr�n og for o�-shore

vindm�lleparken har vist, at der er en potentiel stigning i energiproduktionen

p�a 28% til n�sten identiske bladlaster, hvorimod udmattelseslaster p�a t�arn og

fundament er v�sentligt for�gede, Figur 9. Fundaments- og nettilslutningsom-

kostninger er st�rre og kWh-prisen er derfor h�jere for o�-shore vindm�llen,

selvom energiproduktionen ligeledes er h�jere. Derudover m�a desuden p�aregnes,

at vedligeholdelsesomkostningerne er st�rre for o�-shore vindm�ller.
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Figur 9. Procentvis forskel i designlaster og energiproduktion mellem normalt adt

terr�n og for en o�-shore vindm�llepark. M�llen er den samme, kun vindforhold

er �ndret.

Optimeringsstudiet viser en mulig reduktion i kWh prisen p�a knap 11%, hvilket

g�r o�-shore vindm�llen konkurrencedygtig sammenlignet med en vindm�lle til 11% lavere o�-shore kWh-

prisnormalt dansk terr�n. Det optimale design for o�-shore m�llen er anderledes

sammenlignet med en optimal vindm�lle til normalt terr�n, idet t�arnh�jden er

reduceret som f�lge af det anderledes vindklima. En reduceret t�arnh�jde mindsker
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belastningen af t�arnbund og fundament. P�a grund af den lave ruhed bevares en

h�j vindhastighed selv ved lavere t�arnh�jder, og energiproduktionen opretholdes

n�sten.

Optimeringsstudiet viser, at der er forskelle i den optimale vindm�lle ved de for-m�llerne skal se anderle-

des ud skellige vindbetingelser, og at energiprisen for o�-shore vindm�ller kan reduce-

res signi�kant sammenlignet med dagens vindm�ller. Optimeringskomplekset kan

s�aledes med viden om vindforholdende direkte bruges til at minimere energiprisen

og kan v�re medvirkende til at g�re vindkraft under forskellige terr�n-betingelser

konkurrencedygtig.

6.3 Perspektiver

Den nuv�rende udbygning af optimeringskomplekset muligg�r design af

vindm�llerotorer, hvor der tages hensyn til den aerodynamiske st�j fra rotoren.

Det er derfor muligt at afveje en eventuel for�gelse af energiproduktionen med

eventuelle st�jomkostninger, fremfor blot at begr�nse omdrejningshastigheden.

Det er muligt at optimere vindm�llen til en ganske bestemt placering s�afremt

vindforholdene p�a placeringen er kendte. Vindforholdene indg�ar direkte i bereg-

ningen af udmattelses- og ekstremlaster. Det er desuden muligt at tage hensyn til

eventuelle parke�ekter. Optimeringskomplekset er hermed kl�dt p�a til at foretage

fundamentale unders�gelser af betydningen af �ndringen i vindforhold for f.eks.

o�-shore vindm�ller og vindm�ller i bjerge.

Det vil v�re naturligt at udvide optimeringskomplekset til at indeholde optimering

af vindm�llens dynamik og d�mpningsforhold. Stivheder og d�mpning forskellige

steder i konstruktionen kan optimeres, s�a belastninger minimeres og stabiliteten

under drift for�ges.

I takt med den l�bende forbedring af optimeringskomplekset kan der udvikles

vindm�ller, der er stadigt mere optimerede til forskellige forhold.
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