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Agenda: 

 
1. Introduktion [Morten] 
2. Anvendelse af myWindTurbine [Andreas] 
3. Produktionsopfølgning [Morten] 
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        Hvem er vi    
Andreas – Projektleder (DTU) - Seniorforsker 
 
 
 
 
 
andh@dtu.dk 
 
 
Morten – Projektleder (EMD) – Afdelingsleder 
 
 
 
 
 
 
mlt@emd.dk 
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        Hvor og med hvad vi arbejder 
Andreas – Projektleder (DTU) - Seniorforsker 
 
 
 
 
 
andh@dtu.dk 
 
 
Morten – Projektleder (EMD) – Afdelingsleder 
 
 
 
 
 
 
mlt@emd.dk 
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Hvad med Online WAsP? 
Visioner og mål 
• Dedikeret online værktøj  

• Udviklet i dialog med de potentielle brugere 
• Fokus på enkeltstående små og mellemstore møller 
• Meget kost-effektive beregninger i tid og pris 
• Bygger på nyeste modeller i WAsP og WindPRO (incl validering) 

• Global, regional og lokal anvendelighed 
• Nøjagtige og uvildigberegninger vha. computer cluster 

• Vindmodel, energiproduktion og evt klimadata med tilknyttede usikkerheder 
• Støjemmisioner 
• Økonomi 

• Anvender bedste databaser som input  
• Terræn, vind, vindatlas, vindmøller 

• Kan anvendes af forskellige bruger-typer 
• Slutbrugere / potentielle mølleejere  
• Fabrikanter, agenter og sælgere 
• Kommuner 
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Nu til Andreas 



Flauenskjold|Voer 
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150 kW Bonus  



Lægivere 
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Produktionsberegning 
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Ruhedskort 
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Højdekonturer 
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Lægivere 
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Lokalt Vindklima 
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Effektkurve 
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Produktion 

Faktisk produktion (index-korrigeret)   247 MWh / yr            100% 
Med myWindTurbine  (ikke korrigeret)                       271 MWh / yr          + 9.7%  
Beregning med DK07 vind statistik (+landsdelskorrektion)   233 MWh / yr     - 5.7% 
EMD konsulent beregning (kalibreret med nabomøller)      245 MWh / yr      - 0.8% 
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Nu til Morten 



Flauenskjold|Voer 
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Produktions-opfølgning på 150 kW 
Bonus – 30 meter navhøjde  



Hvorfor produktions-opfølgning? 
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”Det blæser mindre end du tror” 
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• Producerer møllen det som du forventede? 
• Kører møllen som den skal – set over tid? 
• Lær af andre møller: 

– Sammenlign i samme område  
– Sammenlign af samme type 

• Beregn års-middelproduktionen vha. vind index 
• Få advarsel ved høj vind 
• Hjælp andre mølle-købere  

– Vindmodel kan valideres/kalibreres med produktion fra nabomøller 

• Gør miljøgevinsten synligt – del fx på facebook 
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Skridt 1: Opret møllen på www.myWindTurbine.com 
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Skridt 2: Hver måned – indtast produktionstal 
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Skridt 3: Hver måned – afvent vindindex 
 (vi giver besked) 
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Skridt 4: Hver måned – check performance 
 - og langtidsproduktion 
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Nå –  
så møllen producerede mindre end det du forventede? 

• (Alt) for optimistisk forventning til vindforholdene 
– Ingen vind-vurdering 
– Forkert vindvurdering 
– Indflydelse af lægivere, størrelse, placering, porøsitet, model 

• Tilgængelighedsproblemer (mekanik) 
• Fejlagtig effektkurve i forhold til idealet 

– For optimistiske målinger (fx baseret på dårlig datakilder) 
– Påvirkning fra turbulens, shear (lægivere) 
– Ingen effektkurve 
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MØLLE-EJER? 
Registrer din mølleproduktion (allerede nu) på 
www.myWindTurbine.com - det koster gratis 

 
MØLLE-PRODUCENT? 

Vi kan aftale upload fra direkte fra SCADA. 
Snak med Morten fra EMD eller Andreas fra DTU. 

 
SUPPORT / KONTAKT? 

http://www.mywindturbine.com/support/ 
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