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Oversigt

• Indledning
– udviklingen af vindkraft i verden og på Risø

• Historien...
– udvikling af vindatlasmetoden gennem 1970’ og 80’erne

• Nutiden...
– forskellige anvendelser af vindatlasmetoden og WAsP

• Fremtiden...
– muligheder for detaljeret og nøjagtig kortlægning af jordens 

vindklima

Tak til mine kolleger i Risøs Vindenergi-afdeling!
– især Erik Lundtang Petersen, Ib Troen og Lars Landberg



Udvikling af vindkraft

• Danmark 2000
– 2150 MW solgt (> 8 AV)
– 13 mia. i omsætning
– 16000 jobs i industrien
– DK markedsandel > 50% 

på verdensmarkedet
– penetration ~ 15% i DK
– vindmølle i dag ~ 2MW 

og producerer 100 gange 
så meget energi/mølle

• Risø 2000
– over 100 personer i 

Vindenergiafdelingen
– 12 i Vindkraftmeteorologi



Atmosfærefysik og vindkraftmeteorologi på Risø

• 1950’erne: Risø etableres i 1956
– målinger langs Risøs meteorologi-mast

• 1960’erne: Fundamentet lægges
– Micro-meteorology and Climate (1969)

• 1970’erne: ’De tidlige år’
– Vindatlas for Denmark (1979)

• 1980’erne: ’Det lange, seje træk...’
– European Wind Atlas (1989)

• 1990’erne: Udvikling på mange fronter
– Wind Resource Atlas for Denmark (1999)

• Fremtiden: Een Verden, et Atlas?
– Wind Atlas for the World (2009?)



Beregning af produktion

• Fordeling af middelvindhastigheder
– totale fordeling af vindhastigheder
– fordeling af vindretninger (vindrose)
– sektor-vise vindhastighedsfordelinger
– repræsenteret af Weibull fordeling

• Effektkurve for vindmølle
– produktion som funktion af vindhast.
– ’cut-in’ og ’cut-out’ vindhastigheder
– nominel effekt

• Årlig Energi Produktion (AEP)
– produktion over et gennemsnitsår



1970’erne: ’De tidlige år’

• Det grundlæggende problem
– estimering af faktisk vindressource for en given placering
– inter- and ekstrapolation af vindklima statistik

• Vindatlas metoden
– fra geostrofisk vindklima til lokalt vindklima
– procedurer til behandling af ruhed og lægivere
– retningslinier og beregninger for simple bakker og skrænter

• Vindatlas for Danmark (1979)
– 13 års tryk-observationer fra 55 stationer (DMI)
– een geostrofisk (regional) vindklima statistik + vindrose
– tabeller, grafer og en håndbog
– vigtigste værktøj: lommeregneren



Det grundlæggende problem



Vindatlas for Danmark



1980’erne: ’Det lange, seje træk…’

• ’Double-vertical extrapolation method’
– videreudvikling af vindatlas-metoden med udgangspunkt i 

overflade-observationer af vindhastighed og -retning
– Analyse: fra met. station til regionalt vindklima
– Applikation: fra regionalt vindklima til given placering (mølle)

• ’Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP)’
– implementering af vindatlas-metoden på pc
– numeriske modeller for lægivere, ruhed/ruhedsskift samt 

terrænets højdeforhold (orografi)
– relativt avanceret flow modellering på pc (domæne ~ 10 km)
– version 1 og 2 for DOS frigives (uden grafik...)

• European Wind Atlas (1989)



Vindatlas metoden

• Analyse af vind data
– fra tids-serie til Weibull fordelinger + rose

• Analyse af observeret vindklima
– model for lægivere (huse, træer, etc.)
– model for ruhedslængde/ruhedsskift
– model for strømning over terræn (orografi)

• Estimering af det regionale vindklima
– et ’vindatlas’ er en samling af RV’er

• Applikation af regionalt vindklima
– de samme modeller brugt ’baglæns’

• Forudsigelse af lokalt vindklima
– Weibull A- og k-parametre + vindrose for 

specifik placering og højde o.t.



European Wind Atlas

• 12 lande i EC, 1981-89
• 220 met. stationer

– vinddata fra 10 år
– vindatlas analyser

• 656–siders bog
– EC vindpotentiale
– håndbog i siting
– database

• 1 diskette med data
– observerede vinddata
– modellerede vinddata

• 8 års udvikling!
– > 15 mand-år?



1990’erne: Udvikling på mange fronter...

• Udvikling af WAsP programmet
– bruger-venlig Windows version + Utility Programs
– eksporteret til over 750 ’brugere’ i mere end 75 lande

• Vindressourcekort for Danmark (1999)
– detaljeret kortlægning af faktiske vindressourcer

• Kombination af mikro- og meso-skala modeller
– KAMM/WAsP metoden

• Kombination af WAsP og operationelle NWP-modeller
– kortfristet (48 t) forudsigelse af faktisk energiproduktion

• Internationale aktiviteter og rådgivning
– Cape Verde, Egypt, Europe, India, Jordan, Korea, Lesotho, 

Libya, Mexico, Mongolia, Nepal, P.R. China, Russia, Somalia, 
South Africa, Syria, Tanzania, ...



Verden i følge vindatlas-metoden (WAsP)

Røde: nationalt vindatlas        Blå: regionale og/eller lokale studier

Political boundar ies according to Golden Sof twares  WOR LD .GSM



WAsP analyse og interpolation
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Danmarks regionale vindklima

Middelvindhastighed [ms-1] 50 m o.t. med z0 = 0.03 m



Vindressourcekort for Danmark

• Areal ca. 43,000 km2

• Topografiske input
– højdeforhold (5-m kurver)
– 6 klasser af land-use
– ruhedskort i 1:50,000

• WAsP modellering
– regionalt vindklima
– P-correction factors
– regular grid (∆ = 200 m)

• Database m/vindressourcer
– vindroser for alle punkter
– Weibull A- og k-parametre 

samt energitæthed i 25, 45, 
70 og 100 m o.t.

Energitæthed [Wm-2] 45 m o.t.    Opløsning 200 m



Verifikation af vindressourcekort

• 1200+ vindmøller udvalgt
– kvalitet af produktionsdata
– min. møllestørrelse 75 kW
– dokumenteret historie
– effektkurver kontrolleret

• Faktisk og forudsagt produktion
– > 80% forudsagt inden for ±10%
– omkring 10% forudsigelse > 110%
– omkring 10% forudsigelse < 90%
– omkring 25 møller afviger > 20%
– store forskelle skyldes lægiver-

effekter eller fejl i input data
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Kort over energitæthed i Aalborg kommune

Vindressourcekort 1999 (∆ = 200 m) Energistyrelsen 1992...



Kombination af mikro- og meso-skala modeller

• Begrænsninger i vindatlas-metoden (WAsP)
– atmosfærisk stabilitet skal (i middel) være tæt på neutral
– meso-skala effekter bliver ikke modelleret
– terrænet må ikke være for kompliceret (ingen separation)

• Delvis løsning gennem hierarki af modeller
– Globale NCEP/NCAR re-analyse data / met. data som input
– Meso-skala model (KAMM) ∆ ~ 5 km
– Mikro-skala model (WAsP) ∆ ~ 0.01 km

• Eksempel fra Irland
– Karlsruhe Atmospheric Meso-scale Model
– KAMM/WAsP metoden
– resultater for Irland
– sammenligning af KAMM/WAsP og målinger



KAMM/WAsP metoden



Vindatlas for Irland

• Vindatlas data, ∆=5 km
– vindhastighedsfordeling
– vindroser

• Standard betingelser
– 12 sektorer
– 5 højder o.t.
– 4 ruhedsklasser

• Fordele
– meso-skala effekter
– stabilitets effekter
– høj opløsning
– kontinuerlige data
– digitalt vindatlas

Energitæthed [Wm-2] 50 m o.t.      Opløsning 5 km.



Vindressource kort

• Vindklima og vindenergi 
kortlægning
– lokal ruhedslængde
– høj opløsning (2.5 km)
– omkring 100 t CPU tid
– national/regional plan-

lægning/prospektering
• Begrænsninger

– vind og topo-data
– fysiske modeller
– opløsning for lav til 

detaljeret planlægning 
af vindmøllepark

Energitæthed [Wm-2] 50 m.o.t.    Opløsning 2.5 km.



Sammenligning af KAMM/WAsP og målinger



Kortfristet forudsigelse af vindklima



Fremtiden: en Verden, ét Atlas?

• Udvikling i ’hardware’
– Større (GB) og hurtigere (GHz) computere

• Udvikling i ’software’
– mere avancerede og komplette fysiske modeller
– hierarki af modeller (globale, meso- og mikro-skala)
– nye modeller: WAsP Engineering (turbulens, ekstremvind)

• Udvikling i (globale) databaser
– klimatologiske data fra re-analyse projekter
– højdedata med ~ 30-m horisontal opløsning
– pålidelige land-use data med høj opløsning
– nye digitale kort med mange flere informationer

• Vind Atlas for Verden
– verifikation mod eksisterende vindatlasser



NCEP/NCAR globale klimatologiske data

Middelvindhastighed [ms-1] Opløsning: 2.5 grad (~250 km)



GTOPO30 globale højdedata

Højde o.h. i net af punkter Opløsning: 30 sek. (~900 m)



GTOPO30 nærbillede

Gulf of Suez, Egypt 
(350 gange 350 
= 122,500 km2)

Opløsning: 30 sek. 
(~900 m)



Shuttle Radar Topography Mission 2000

Viti Levu, Fiji (10,429 km2) Opløsning: 1 sek. (~30 m)



GLCC globale land-use data

Eurasia Opløsning: 1 km



Nye digitale kort i stor skala (KMS)

Nøjagtighed: < 1 m Opløsning: <1 m



Afsluttende bemærkninger

• Vindkraftmeteorologi foregår på mange skalaer
– Lokal: vindmølle eller vindmøllepark
– Regional/national: kortlægning af vindressourcer til 

prospekterings- og planlægningsformål (bl.a. EIA)
– Global: kortlægning til prospekteringsformål

• Vindatlasmetoden og WAsP er generelle værktøjer
• Naturgeografiske discipliner i arbejde

– klimatologi, opmåling, kortlægning, kortanalyse, satellit- og 
flybilledtolkning, geomorfologi, geologi, jordbundslære, ...

• Ønsker til den (nære) fremtid
– pålidelige langtids vind- og produktionsdata fra hele verden
– forbedrede fysiske modeller for komplekst terræn, turbulens, 

ekstremvinde, wake effekter i parker, samt belastninger
– bedre målinger, forståelse og modellering af offshore klimatologi
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