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1. Generelle facts om vind og vindenergi 
 

Hvilken retning kommer vinden fra? 
Alle vedvarende energikilder (undtagen tidevandsenergi og jordvarme), ja endda energi fra 
fossile brændstoffer, stammer i sidste ende fra solen. Solen udstråler 174.423.000.000.000 
kilowatttimer energi til jorden i timen. Sagt på en anden måde modtager jorden 1,74 x 10 
watt. Ca. 1 til 2 procent af energien fra solen omdannes til vindenergi. Dette er ca. 50 til 100 
gange mere end den energi, der omdannes til biomasse af alle planter på jorden. Den 
omdannelse af energi til biomasse, som alle jordens planter står for, er ca. 50 til 100 gange 
mindre end omdannelsen af solenergi til vindenergi. 
 

 

Figur 1 Jordens temperatur 

Cirkulation drevet af temperaturforskelle: 
Regionerne omkring ækvator ved 0. breddegrad opvarmes mere af solen end resten af 
verden. Disse varme områder er angivet med farverne rød, orange og gul i ovenstående 
infrarøde billede. Varm luft er lettere end kold luft. Den varme luft vil stige til omkring 10 km 
højde og vil spredes mod nord og syd. Hvis jorden ikke drejede, ville luften ved polerne bare 
synke igen og vende tilbage til ækvator. 
 
Coriolis kraften: 
Eftersom jorden roterer vil enhver bevægelse bøje til højre på den nordlige halvkugle og til 
venstre på den sydlige halvkugle. Denne afbøjende kraft er kendt som Coriolis kraften 
(opkaldt efter den franske matematiker Gustave Gaspard Coriolis 1792-1843). 
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Det globale vindsystem 
Coriolis kraften påvirker vinden på hele jorden. Vinden stiger fra ækvator og flytter mod 
nord og syd i de højere lag af atmosfæren. På cirka 30. breddegrad forhindrer corioliskraften 
vinden i at bevæge sig meget længere. På denne bredde er der et højtryksområde, der 
medfører at luften synker. Da vinden stiger fra ækvator opstår der et lavtryksområde som vil 
tiltrække luft på jordoverfladen fra nord og syd. Ved polerne vil der være et højt tryk som 
følge af afkølingen af luften. Med Coriolis kraftens afbøjende virkning i tankerne, kommer vi 
til følgende generelle resultater vedrørende de fremherskende vinde. 
Atmosfærens størrelsen er overdrevet i figuren. I virkeligheden har atmosfæren en tykkelse 
på 10 km, eller hvad der svarer til 1/1200 af klodens diameter. Denne del kaldes 
troposfæren.Vindretningen er vigtig for placering af vindmøller, men det er også den lokale 
geografi, der kan have en effekt på de samlede resultater i ovennævnte tabel. 
 

For en komplet forklaring på det globale vindsystem (på engelsk):  
http://www.artinaid.com/2013/04/major-wind currents-in-the-earths-troposphere/ 

For animationer om vind: 
http://www.keesfloor.nl/weerkunde/2algcirc/2algcirc.htm 
 
Overfladevind: 
En vindmølles effektivitet bestemmes af luftlaget (100 m) ved jordens overflade, og forhold 
af betydning er ikke kun Corioliskraften, men også overfladens ruhed og andre forhindringer. 
 
Lokal vind: 
Der er flere steder i verden, der har deres egne vejr- og vindforhold, der som regel skyldes 
det lokale landskab (geografi). Bjergområder giver for eksempel interessante vejrmønstre. Et 
eksempel er dalvinde, der udspringer fra sydvendte skråninger på den nordlige halvkugle. 
Når skråningerne og den omgivende luft opvarmes og luftens densitet aftagee, vil luften 
stige op over skråningernes overflade. Om natten, vil vinden køle ned og vende nedad. Dette 
naturfænomen kan forårsage meget stærk (canyon) vind. Eksempler er Föhnen i Alperne i 
Europa, Chinook i Rocky Mountains, Zonda i Andesbjergene, Mistralen i Rhône-dalen, og 
Sirocco fra Sahara.  

http://www.artinaid.com/2013/04/major-wind-currents-in-the-earths-troposphere/
http://www.keesfloor.nl/weerkunde/2algcirc/2algcirc.htm
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2. Ideel placering 
Når man skal placere en vindmølle, for eksempel en UWT på et bestemt sted (f.eks på en skoles 
grund), er det vigtigt at vid , hvor meget energi vindmøllen vil give. Det er vigtigt at vide, hvordan 
forholdene er, og at kende til den vindmøllens specifikke placering i området, før man anbringer 
enheden.  
 

2.1 Placering 
Det er grunden til, at man først fastlægger placeringen i den indledende undersøgelse. Du skal være 
opmærksom på følgende spørgsmål: 

 
1. Hvor kommer vinden fra? 
2. Er der nogen forstyrrelser fra den retning? 
 
2.2 Vindrosen 
Du har måske allerede bemærket, at storme normalt kommer fra samme retning, og at de 
mindre kraftige vinde kommer fra forskellige retninger. En vindrose bruges til denne form for 
kortlægning. En vindrose kan tegnes på grundlag af meteorologiske observationer af 
vindhastigheder og vindretninger. 
 
Vindrosen opdeler horisonten i 12 sektioner på hver 30 grader, hvor den ydre radius af de 
brede sektioner angiver den relative hyppighed af de tolv retninger, angivet som procent af 
tiden, vinden blæser i hvert sektion. De smallere afsnit giver de samme oplysninger, men er 
derefter ganget med den gennemsnitlige vindhastighed fra alle retninger. Resultatet er, at 
det er normaliseret til 100%, som fortæller os, hvor meget hvert afsnit bidrager til 
lokalitetens gennemsnitlige vindhastigheder. 
Farven på søjlerne angiver hvilken 
vindhastigheden det drejer sig om. Jo mørkere 
farve, jo højere vindhastighed. 
Så en vindrose giver dig forskellige typer af 
information, den relative vindhastighed og 
frekvensen fra 12 retninger. De længste barer 
i vinden steg angiver frekvensen af retningen 
vinden kommer fra. Du kan udlede af figur 3, 
at de fleste af vinden kommer fra sydvest. 
 
 
 
. 
 
2.3 Vindrosetype: 
En vindrose kan variere meget fra sted til sted, 
og det er en slags meteorologisk fingeraftryk for en placering. Billedet ovenfor viser en 
vindrose udsigt over Caen, 150 km nord for Brest. Selvom den primære vindretning er den 
samme (sydvest) kan du se, at de andre retninger er nul. 
  

Figur 2 Vindrose 
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2.4 Anvendelse af vindrosen: 
Vindrosen er selvfølgelig meget nyttig, når man skal bestemme placeringen af en vindmølle. 
Den fortæller os den primære vindretning. Det giver mening, at man ikke ønsker ruhed 
(bygninger, bjerge, skove eller andre forhindringer) fra den retning. Ifølge den ovenstående 
figur er den primære vindretning sydvest, og det er ikke nødvendigt at bekymre sig om andre 
vindretninger hvad angår terrænets ruhed (2.7). 
 

2.5 Fremstilling of en vindrose: 
I Holland: http://www.knmi.nl/samenw/hydra/cgi-bin/freqtab.cgi 

 
2.6 Forstyrrelse 
Hvis du har et klart billede af , hvad vindhastigheden og retningen er i løbet af året på en 
lokalitet, kan du begynde at lede efter et sted til vindmøllen i området. Det er vigtigt, at 
turbinen fanger så meget vind som muligt, når vinden blæser. Der bør derfor ikke være 
nogen forhindringer i umiddelbar nærhed af vindmøllen, som kan forstyrre og dermed 
svække vinden. Man kalder det lægivere, fordi de forstyrrer vindens flow. Disse hindringer 
kan være høje træer eller bygninger, for eksempel. 
 

2.7 Landskabets ruhed 
Højt over jorden, ca. 1 kilometer over jordens overflade, bliver vinden næsten ikke påvirket. I 
de lavere lag af atmosfæren påvirkes vinden af friktionen mod jordens overflade, hvilket har 
indflydelse på vindhastigheden. I vindenergisektoren skelner man mellem ruhed af 
forhindringerne i området, og betydning af områdets konturer, også kendt som områdets 
orografi. Vi bliver nødt til at beskæftige sig med orografi, når vi undersøger såkaldte speed/ 
speedp effekter eller tunnel- og bakkeeffekter.  
 
2.8 Ruhed 

Generelt kan man gå ud fra, at jo mere ru jordens overflade er, jo mere bremses vinden . 
Skove og store byer vil naturligvis bremse vinden betydeligt ned, mens landingsbaner i 
lufthavne har mindre indflydelse på vinden. Vandoverflader er endnu glattere end 
landingsbaner af beton, men buske og buske vil bremse vinden markant ned. 

  

http://www.knmi.nl/samenw/hydra/cgi-bin/freqtab.cgi
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Forsøg 1: 
Opgaven: at bestemme den optimale placering af en vindmølle i et område med henblik på at få det 
højeste udbytte. Du kommer til at undersøge tre mulige placeringer. Dette gøres i følgende 3 trin. 

1. Bestem teoretisk ved hjælp af internettet og Google Maps (Google Earth), på hvilke tre 
steder, vindmøllen vil give det højeste udbytte. 

2. Kontroller i praksis de steder ude i området (er forstyrrelserne stadig korrekte?) 
3. Placer vindmålere og mål den gennemsnitlige vindhastighed i en vis periode. 

 

Teoretisk bestemmelse: 
 Lav en vindrose for området. Find den nærmeste målestation og udskriv vindrosen. 

 Find området på Google Maps/Google Earth. 

 Kombiner de to ting (sørg for at vindretningen er den samme, så du kan bestemme, hvor 
vindmøllen vil fange mest vind. 

 Angiv tre mulige placeringer for møllerne med ”tegnestifter”.  

 Udskriv kortet med ”tegnestifter” samt vindrosen (se et eksempel i figur 4) . 

 

Figur 3: Tre placeringer på et kort 
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I praksis: 
Nu vil vi tage et kig på teorien i praksis. Print kortet, du har udarbejdet i det foregående afsnit, og tag 
det med.  

 Gå til placeringen. 

 Bestem hvor placeringen (turbine A) er og gå til placeringen 

 Find ud af hvor nord er. 

 Hold vindrosen mod nord og kontroller, at dit udsyn ikke bliver forstyrret af noget, der hvor 
de lange søjler på vindrosen er (i eksemplet sydvest). 

 Hvis det er nødvendigt at flytte din optimale placering for at få et bedre udsyn, så gør det. 

 Hvis placeringen ændres, skal du markere det på kortet. 

 Udfør disse trin for alle tre placeringer. 

  

Målinger: 
Målinger er viden, og derfor vil vi bruge vindmålerne til at måle den gennemsnitlige 
vindhastighed i en vis periode. Perioden skal være tilstrækkeligt lang til at udføre en objektiv 
måling. Et par minutter til en time tilrådes. 

 Anbring et stativ på placering A. 

 Monter vindmåleren på stativet (se figur 8). 

 Bestem hvilken retning vinden blæser fra (det kan du gøre ved at holde en fugtig finger op i 
luften 

 Brug kompasset til at bestemme vindretning og noter den i tabel 1. 

 Placer vindmåleren i vindretningen. 

 Nulstil vindmåleren, så den starter ved nul. 

 Indstil vindmåleren, så den måler den gennemsnitlige vindhastighed og den maksimale 
vindhastighed (se manualen). 

 Indstil stativet på den maksimale højde. 

 Gentag disse trin for alle tre steder. 

 Optimale måleresultater opnås, når målingerne begynder og slutter på nøjagtig samme tid. 
Det kræver en gruppe på tre eller flere studerende. Placer først målerne og tænd dem 
derefter på samme tid. 

 Vent til måleperioden er forbi. 

 Aflæs vindmåleren på placering A og noter data i tabellen (tabel 1). 

 Tag måleudstyret ned. 

 Foretag ovenstående trin på alle tre placeringer. 
 

Vindretning:  

 

Placering Gennemsnitlig vindhastighed  Maximum vindhastighed 

A m/s m/s 

B m/s m/s 

C m/s m/s 

Tabel 1. Målinger fra forskellige placeringer 
 

Konklusion 
Ud fra målingerne kan du konkludere hvilken placering, der har den højeste gennemsnitlige 
vindhastighed . Denne placering er den mest optimale for den vindretning. Hvis du udførte den 
teoretiske del præcist, vil man opnå den højeste gennemsnitlige vindhastighed på placering A.  
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3. Vindhøjde 
 
Ifølge den hollandske talemåde "høje træer fanger meget vind" er vindhastigheden afhængig af 
hvilken højde, man måler i. Dette forklarer, hvorfor store vindmøller er placeret på høje master. Jo 
højere vindhastighed, jo mere kraft har vinden, og jo mere energi vil vindmøllen fange. En højere 
mast er dyrere. En producent af vindmøller vil forsøge at finde et godt forhold mellem højde og 
udbytte. 
 
Ifølge figur 4 stiger vindhastigheden logaritmisk i forhold til højden . Vindhastigheden kan 
bestemmes med en logaritmisk vindprofil . I dette forsøg vil vi måle i forskellige højder og der kan 

evt. tegnes en graf på grundlag af målingerne . 
  

Figur 4 Vindhastighed i forskellige højder 
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Forsøg 2 
 Kig efter en bygning i dit område, hvor du kan placere en vindmåler i forskellige højder. 

 Placér den første stativ i stueetagen. 

 Monter vindmåleren på stativet (se figur 8). 

 Bestem hvilken retning vinden blæser fra (det kan du gøre ved at holde en fugtig finger op i 
luften 

 Brug kompasset til at bestemme vindretningen og noter den i tabel 2. 

 Placer vindmåleren i vindretningen. 

 Nulstil vindmåleren, så den starter ved nul. 

 Indstil vindmåleren, så den måler den gennemsnitlige vindhastighed og den maksimale 
vindhastighed (se manualen). 

 Indstil stativet på den maksimale højde. 

 Bestem højden af vindmåleren (målt fra jorden op), og noter resultatet i tabel 2. 

 Gentag disse trin i forskellige højder. 

 Optimale måleresultater opnås, når målingerne begynder og slutter på nøjagtig samme tid. 
Det kræver en gruppe på tre eller flere studerende. Placer først målerne og tænd dem 
derefter på samme tid. 

 Vent til måleperioden er forbi. 

 Aflæs vindmåleren på placering A og noter data i tabel 2. 

 Tag måleudstyret ned. 

 Foretag ovenstående trin på alle tre placeringer. 

 Evt. kan der tegnes en graf over målingerne ved hjælp af Excel. 

 Sammenlign din graf med grafen i figur 5. 
 
 

 

Vindretning:  

 

Højde Gennemsnitlig vindhastighed Maximum vindhastighed 

m m/s m/s 

m m/s m/s 

m m/s m/s 

Tabel 2. Målinger i forskellige højder 
 

Konklusion 
 Er det rigtigt, at vindhastigheden stiger når højden øges? 

 

 Er der et logaritmisk forhold? 
 

 Ligner din graf grafen i figur 4? 
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4. Materialer 
Omkostningerne til indkøb af materialer til dette forsøg: 
 
 
3 x vindmålere (€ 40,- pr. stk.)    € 120,- 
3 x fotostativer (€ 30,- pr. stk.)    €   90,- 
                 ----------- 
I alt       € 210,-   
 
 
Et kopanemometer (Figur 6) er bedre til at måle vindhastigheder fra forskellige retninger. Disse 
målere er dog meget dyrere. 
 

5. Instruktion til studerende  
 Efterlad ikke vindmålerne uden opsyn . 

 Det er ikke muligt at måle med en vingeanemometer/vindmåler, når vinden skifter meget. I 
så fald er du nødt til at måle med en kopanemometer/vindmåler, så vinden måles fra alle 
sider. 

 

                                   
Figur 5 Vingeanemometer  Figur 6 Kopanemometer 

 

 Hold øje uønskede forstyrrelser, når du udfører vindmålingerne. Når du måler, skal du sikre 
dig, at placeringen er udsat for vind. Anbring aldrig vindmåleren i en niche, tæt på en væg 
eller i nærheden af andre genstande, som kan forstyrre vinden. 

 Vær altid forsigtig med måleudstyret for at forebygge skader og unøjagtige målinger. 
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6. Instruktioner til læreren (tips) 
 

• Find en hjemmeside, der viser, hvordan man laver en vindrose i dit land. Føj dette til listen i 
afsnit 2.5, så de studerende kan bruge det. 

• Måling af vinden er kun mulig, når der faktisk er vind. Vælg en blæsende dag. 
• Sørg for, at de studerende nemt kan montere vindmåleren på stativet. Man kan gøre det 

provisorisk med kabelstrips eller tape, men for at montere det professionelt skal der 
fremstilles en holder. I figur 7 ses et eksempel. 

• For at opnå optimale målinger er det tilrådeligt at opdele eleverne i grupper på tre eller flere. 
Det muliggør samtidige målinger med henblik på at opnå de mest objektive resultater. 

• Nogle vindmålere har en lukketid. Det betyder, at de lukker ned efter en vis periode. Hvis 
dette er tilfældet , kan det lukketiden bruges som måleperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Vindmåler monteret på holder 

 


