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SAMMENDRAG

Notatet beskriver forslag til program for meteorologiske
målinger og analyser på vest-Frøya i perioden 1984-1986.

Det er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter
for IFE, NILU, NLHT, NVE/S og NVE/E.

I følge mandatet skulle programforslaget avgrenses til
behovet for meteorologiske data som grunnlag for vurder-
ing av et eventuelt prove-vindkraftaggregat.

I lys av at det allerede er reist 4 spesielle master på
vest-Frøya og innkjøpt betydelig måleutrustning og data-
prosesseringsutstyr samt at NVE/E allerede har bedt NLHT
om å være ansvarlig for programgjennomføringen, har
arbeidsgruppen funnet-det riktig å foreslå et måleprogram
som er mer omfattende enn hva som normalt inngår i et
undersøkelsesprogram for potensielle byggesteder for
vindkraft-aggregater.

Måleprogrammet vil kunne gi betydelig økt generell
kunnskap om og innsikt i vindfeltet i det strandnere
området av kupert landskap.

Med unntak av saltinnholds- og korrosjonshastighets-
målingene, vil det foreslåtte måleprogram med tilhørende
databearbeiding og analyse samt dokumentasjon kunne
gjennomføres til en kostnad av 1 mill. kr /Ar (kfr. til-
bud fra NLHT).
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1 INNLEDNING

Energidirektoratet (NVE/E) har i brev av 20.02.84 til

- Institutt for Energiteknikk (IFE)
- Fysisk Institutt, Universitetet i Trondheim (NLHT)
- Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) og
- Statskraftverkene (NVE/S)

bedt disse organisasjonene om å delta i en arbeidsgruppe
for å "avklare behovet for vindmålinger, teknologi-
vurderinger og forskning i tilknytning til prøveanlegget
og gi forslag til ansvars- og oppgavefordeling når det
gjelder programmet for 1984 og de nærmeste år".

Representantene i denne gruppen er:

P. Chr. Loken, NVE/S (formann)
J. Lvseth, NLHT
J. Nitteberg, IFE
B. Sivertsen, NILU
E. Solberg, NVE/E

I første omgang er oppgaven til gruppen avgrenset til å
utarbeide et forslag til program for vindmålinger inklu-
dert databearbeiding og -analyser for et eventuelt prøve-
aggregat på Frøya.

Foreliggende rapport gjelder denne avgrensede oppgaven.

2 BAKGRUNN

I regi av Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Forskningsråd
(NTNF) har det i perioden 1979-1983 vrt gjennomført et
nasjonalt forskningsprogram for vindenergi.

I løpet av dette programmet har det blant annet vært
gjort spesielle vindmålinger på Frøya. En oppsummering av
disse er gjort i Kap. 3.

I brev av 29.12.83 har Olje- og energidepartementet (Oed)
besluttet at et eventuelt prøve-vindkraftaggregat skal
sokes opport p8 Froya.
Denne beslutningen er basert blant annet på en
lokaliseringsrapport utarbeidet av en arbeidsgruppe
etablert av Statskraftverkene (kfr. SV-83/64), og
uttalelser fra NVE/S, NVE/E 0g NVE's hovedstyre.

Etter denne avgjørelsen har nevnte arbeidsgruppe utpekt
en anbefalt plassering av et eventuelt prøve-aggregat på
Skipheia (kfr. SV-84/8).

I innstillingen til NVE's hovedstyre av 23.02.84 vedrr-
ende det fortsatte arbeid innen vindenergi, uttales blant
annet:



Program for meteorologiske målinger og analyser 4 {15)

"- Ut fra en teknisk/okonomisk vurdering synes det for-
nuftig å vente noe med å introdusere et prøveanlegg
for vindkraft i Norge. Vi vil i første omgang foreslå
å utsette saken et par år .......•....•.

- Vindmålingene bør fortsette på Frøya i den mellom-
liggende periode, avgrenset til behovet for prøve-
anlegget."

3 OPPSUMMERING AV VINDMALINGENEPA FR0YA GJORT I DET
NASJONALE FORSKNINGSPROGRAMMET FOR VINDENERGI

På vest-Frøya er det reist 4 spesielle master for vind-
målinger. Tre av disse (2 x 100 m + 1 x 45 m) er reist på
Skipheia og en (45 m) er reist p4 Valmoheia, kfr. Figur 1.

Den anbefalte plasseringen av prøve-aggregatet er også
avmerket pa Figur l.

I Figur 2 og 3 er gitt skjematiske skisser av maste-
arrangementet.

Målingene startet i september 1981. Figur 4, 5 og 6 viser
de perioder for hvilke man har registreringer av ulik
type fra disse mastene.

Måledataene er ennå bearbeidet og analysert i beskjeden
grad. Foreløpig oppsummering er gitt i referanse l.

4 VIND-DATA BEHOVET TIL LEVERANDRER AV VINDKRAFT-
AGGREGATER

I samtaler med en rekke leverandører av vindkraft-aggre-
gater har det vært forsøkt å uteske deres behov for
stedlige vind-data. De opplysninger og inntrykk man fikk
av disse samtalene er oppsummert i notat SV-83/85.

Ingen av disse leverandørene ga en tilfredsstillende
oversikt over de stedlige vind-data som de ville anvende
i dimensjoneringen/kontroll-beregningene av en eventuell
vindkraft-aggregat leveranse til Norge.

Etter disse møtene er mottatt brev fra en av leveran-
dorene (kf. FDO-brev av 08.02.84). I dette brevet er be-
skrevet noen av de forutsetningene FOO anvender, samt
deres behov for ytterligere vind-data og forslag til
hvordan disse kan fremskaffes i løpet av et kortere
måleprogram.

Denne tilbakeholdenhet kan tildels forståes og forklares
utifra følgende forhold : (i) de enkelte leverandører er
lite villig til å gi detaljer om de konstruksjonsforut-
setninger og beregningsmetoder de anvender og (ii)
vindkraft-aggregater blir ikke "skreddersydde" for de
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enkelte lokaliteter. Det er standardiserte konstruksjoner
som er dimensjonert for forhold som er typisk for steder
hvor det kan vere aktuelt 4 oppfore vindkraft-aggregater.
Det er eksempelvis identiske rotorblader på de to aggre-
gatene som Vindenergi AB i samarbeide med Hamilton
Standard har levert til Maglarp (Skane, Sverige) og
Medicine Bow (Wyoming, USA).
Det anvendes følgelig i stor utstrekning standardiserte
forutsetninger. Frost-rapporten (2) ble av flere nevnt
som den fremste kilden for slike.

Leverandørene var generelt sett tilfreds med omfanget av
meteorologiske data gitt i spesifikasjonene, kfr. vedlegg
1.

Hovedsiktemålene til det videre undersøkelses-program må
sQledes vare 2:

- forbedre grunnlaget for de stedlige meteorologi-data
som inngår i spesifikasjonene,

- fremskaffe vind-data for detalj-vurdering av alter-
native aggregat-posisjoner

- fremskaffe data som gruppen anser som viktig for vur-
dering og kontroll-beregning av tilbudte vindkraft-
aggregater

5 MALEPROGRAMPA NOEN UTENLANDSKE BYGGESTEDER FOR
VINDKRAFT-AGGREGATER

I VEDLEGG 2 og 3 er sammenstilt noen opplysninger om
måleopplegget på de svenske byggestedene for vindkraft-
aggregater (Nåsudden og Maglarp), henholdsvis det danske
(Nibe).

På hver av disse byggestedene har det blitt reist en mast
for rutinemessige målinger av i førsterekke vindhastig-
het, vindretning og temperatur.
(På Nibe er det senere blitt reist en rekke master for
spesielle undersokelser, i forste rekke av "wake".)

I kortere perioder har det på de fleste av stedene vært
gjort spesielle målinger også ved hjelp av andre hjelpe-
midler.

Beskaffenheten til landskapet rundt disse byggestedene er
svært forskjellig fra den på Frøya.

Det faktiske byggestedet som trolig har størst likhet med
forholdene pa Skipheia er Burgar Hill (Oorkenoyene).
Noen opplysninger om måleopplegget der er sammenstilt i
VEDLEGG 4.

* i utvelgelsen av den anbefalte posisjonen ble vindfor-
holdene kun skjønnsmessig vurdert. De andre faktorer
som ble tillagt stor vekt, var ønsket om god avstand
til riksveien og strandkanten.
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6 TYPER AV MALINGER OG DERES BEGRUNNELSER

6.1 Vindhasti het-frekvensfordelin i navho de

Frekvensfordelingen av vindhastigheten {midlet over en
periode på 10 min. til 1 time) i navhoyde er bestemmende
for det stedlige energipotensialet og således produksjons-
evnen til et gitt vindkraft-aggregat.

Målingene bør strekke seg over minst en sammenhengende 12
måneders periode.

Resultatene bør korreleres med registreringer på nærmeste
meteorologiske stasjon. Dette for å kunne etablere den
stedlige frekvensfordelingen for et "normalr". Dessuten
er det onskelig 4 vurdere m@le-arets representativitet.

vanligvis forutsettes, som en praktisk tilnærmelse,
frekvensfordelingen for et helt kalenderAr 2 vare en
Weibull-fordeling. P3 grunnlag av mAledataene bor man
finne de beste verdier for Weibull-fordeling parametrene,
og vurdere eventuelle avvik mellom den faktiske og
idealiserte fordelingen.

Vindhastighet-frekvensfordelingen vil ogs4 inng@ i opti-
matiseringen av generator-merkeeffekten i forhold til
rotor-diameteren.

Den tilpassede Weibull-fordelingen kan imidlertid ikke
anvendes for bestemmelse av størrelsen på og hyppigheten
av ekstrem-vindhastigheter.

Den dognlige og sesongmessige variasjonen i middelvind-
hastigheten i navhoyde er av mindre interesse for uttest-
ing av et prøveaggregat. De bør likevel beregnes og doku-
menteres da de vil inngå i den teknisk-økonomiske vurder-
ingen av produksjons-aggregater.

6.2 Vindhasti hetsfluktuas oner

De interessante fluktuasjoner kan grupperes som følger,

- variasjoner i middelvindhastigheti navhoyde omkring
utvalgte verdier,

- turbulens og

- vindkast.
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6.2.1 Variasjon i middelvindhastighet

Variasjonen i midlere vindhastighet - si 10 min.
middelverdi - i navhoyde omkring

- start vindhastigheten,
- merkevindhastigheten og
- utkoblingshastigheten

for aggregatet er av interesse for å kunne spesifisere
eventuelle spesielle krav til reguleringssystemet.

Hyppige start- og stoppforhold vil øke belastningen på
komponenter og systemer.
Frekvensen av slike situasjoner vil inngå blant annet i
utmatningsvurderingene av rotorbladene.
Vedlikeholdskostnadene vil også bli påvirket.

6.2.2 Turbulens

Korttids-fluktuasjoner i vindhastighetskomponentene
betegnes som turbulens, dvs.

u1 (turbulens)= u (total) - u
vl (turbulens)= v (total) - v
wl (turbulens)= w (total) - w

der u, v og w er hastighetskomponentene i longitudinal,
lateral og vertikal retning, henholdsvis, ogi, ogw er
middelverdier (10 min - 1 time). Normalt er - 0 og
ii e0.

For dimensjoneringsformål er man i første rekke inter-
essert i den longitudinelle turbulensen, dvs. fluktua-
sjonen i hovedvindretningen - ul.

De turbulente hastighets fluktuasjoner vil normalt
variere over rotorplanet. Vanligvis forutsetter
imidlertid konstruktørene av vindkraft-aggregater en
uniform fordeling, dvs. en-dimmensjonal turbulens.
Enkelte leverandører forutsetter dog at vindkast berører
kun visse valgte deler av rotoren.

Turbulensen utsetter i første rekke rotoren for kroniske
dynamiske belastninger. Den er følgelig viktig ved
beregning av utmatningseffekter og derved også levetiden
for rotoren. Turbulensen vil også kunne føre til en
registrerbar fluktuasjon i ut-effekten til aggregatet.

Et enkelt mål for den totale turbulensen får man ved å
beregne standardavviketG for vindhastighet malt med
en bestemt frekvens og midlingstid over en spesifisert
lang periode. Forholdet mellom standardavvik og middel-
vind kalles turbulensintensitet,i. F l2
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variasjonen i turbulens-intensiteten. med middel-vind-
hastigheten bør klarlegges for intervallet merke- til
utkoblings-vindhastighet.

Vindenergi AB ppekte spesielt onskeligheten at at
intensiteten ikke oversteg 20 - 30 % i nevnte hastig-
hetsintervall.

En mere detaljert (statistisk) beskrivelse av turbu-
lensen gjøres ved hjelp av såkalte spektra, et for hver
av hastighetskomponentene. Disse angir energiens for-
deling som funksjon av frekvensen av turbulensen (eller
turbulenselementenes storrelse).

Konstruktører av vindkraftaggregater benytter som oftest
standardiserte forutsetninger vedrørende turbulens-
spekterene, eksempelvis Kaimal's uttrykk (2).
Disse semiempiriske uttrykkene er basert p4 m@linger i et
ekstremt flatt omr&de av Kansas.

De såkalte kryss-spektra gir en tilsvarende beskrivelse
av korrelasjonen mellom målinger av en bestemt komponent
(evt. to forskjellige komponenter) på to steder. Kryss-
spektrene beskriver altså korrelasjon som funksjon av av-
stand og kan derfor gi en statistisk beskrivelse av tur-
bulensen i tid og rom.

De nevnte spektra, eller tilsvarende informasjon, an-
vendes i utmatnings-beregninger av rotor-bladene.

De spektra-uttrykk som er gitt i spesifikasjonene er tatt
fra et svensk dokument (3). Det er følgelig ønskelig å
bestemme karakteristiske turbulensspektra for det aktu-
elle byggeomrAdet.

Fordi turbulensen avhenger av vrtype, og topografi og
virket i oppvindsretningen er det ønskelig at spektrene
bestemmes som del av det kontinuerlige programmet. Dermed
er en sikret denne type data for flest mulige forhold.

6.2.3 Vindkast

Sporadisk vil det inntreffe spesielt store hastigheter
over kort tid i hovedvindretningen. Denne begrensede
delen av turbulensen betegnes som vindkast (gust).

Vindkastene er av separat interesse fordi de vil kunne
utsette deler av aggregatet for spesielt store påkjenn-
inger (maksimal belastning).

Spesielt betydningsfull er:

- ekstrem vindkast, dvs. det vindkastet som oppviser
maksimal vindhastighet, midlet over en periode av
sekunders varighet, si 3-30 sek.

- forholdet U (t)/U (10 min) for t = 3-30 sek. og u (10
min) i området merke - til utkoblings-vindhastighet.
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I tillegg til ovennevnte vil formen (hastighets-
variasjonen over tid) til "typiske" vindkast vere av
betydning for de resulterende belastninger.
Det er få eksperimentelle undersøkelser av formen. I
kampagnem@linger vil det folgelig vere av interesseA
studere formen til aktuelle vindkast og sammenholde denne
med stiliserte antagelser.

Vindkast kan ha høyst varierende romlig utstrekning (på
tvers av hovedvindretningen) og deres bane vil være høyst
tilfeldig. Folgelig vil vindkastene "treffe" rotor pa en
høyst varierende og uforutsebar måte. Konstruktørene er
saledes henvist til 3 forutsette stiliserte treff-mater.

Betydningen av vindkast ble spesielt betont av såvel
Vindenergi AB, FOO, Elsam som av Vollan.
Det ble påpekt at store vindkast ved middelvindhastig
het oppunder merkevindhastighet er spesielt uheldig.

6.3 Ekstrem-vindhasti het i navho de

Oen høyeste registrerte middelvindhastighet (middel over
l0 min.) bor korreleres med tilsvarende registrering på
nermeste meteorologiske stasjon. Dette for å kunne gjøre
et velbegrunnet valg av den ekstremvindhastigheten som
skal forutsettes - dvs. tilsiktet sannsynlighet for A
overskrides minst en gang i løpet av aggregatets levetid.

Denne ekstrem-vindhastigheten (10 min. middel) vil inngå
i beregningen av forventet maksimal-vindhastighet i vind-
kast (t = 3-30 sek.).

6.4 Vindhasti hets rofil vertikalfordelin

Vindhastighetsprofilen, over det høydeintervall som
sveipes av rotor, er av betydning i to henseender:

- den vil være bestemmende for en del av den periodiske
varierende belastningen på de enkelte rotor-bladene og
sQledes inng i utmatningsvurderingene av bladkonstruk-
sjonen.

- den vil være bestemmende for den maksimale skjevheten
i belastningen på rotoren som helhet.

Hastighetsprofilet vil generelt avhenge av oppvinds-
omrdet; ruhet, avstand til eventuelle ruhetsskift og
topografi - samt av de atmosfæriske stabilitetsforhold.
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På Skipheia vil vindprofilen av disse grunner variere
tildels sterkt med vindretningen.

For å kunne utføre utmatningsberegninger må man kjenne
den midlere vindhastighets-profilen, samt korttids-
variasjoner i tid av disse.

6.5 Vindretnin sendrin er

Raske og store endringer i vindretningen stiller spesi-
elle krav til reguleringssystemet og øker belastningen på
komponenter og systemer.

Endringer som ikke kan følges opp av reguleringssystemet
vil kunne resultere i variasjoner i ut-effekten til
aggregatet.

Vindretningsendringene bor spektralanalyseres og be-
handles statistisk på samme måte som vindhastighet, slik
at en kan stille begrunnede krav til reguleringssystemet.
Både korrelasjoner i tid og rom av retningsendringen er i
denne sammenheng viktige.

6.6 Tem eratur tem eraturdifferens

Forskjellen i lufttemperaturen mellom to ulike høyde-
nivåer gir informasjon om stabilitetsforholdene i atmos-
feren og kan således sammen med vind-data også brukes til
å beregne forventet turbulensnivå.

Temperaturdata er også viktig for vurdering av sannsynlig-
heten for ising.

Lufttemperaturen vil videre, via sin innvirkning p4 luft-
tettheten, inng@ i beregninger av ut-effekten (og energi-
produksjonen) til aggregatet.

Da oppvindsomrAdeti hovedsak er hav bor ogs hav-
temperaturen registreres.

Over land er stabilitetsforandringer ofte "drevet" av
str@lingsbalansen, og direkte m@ling av denne er derfor
av interesse.

6.7 Andre klima arametre

Lufttrykk og nedbor males regulert ved meteorologiske
stasjoner og bør inkluderes for fullstendighetens skyld.

Relativ fuktighet inngår i vurdering av sannsynligheten
for ising.
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6.8 Saltinnhold o korros onshasti heter

Det strandnere omrAdet av Skipheia barer preg av vare
utsatt for sjørokk.

Siden hensynet til sjo-sproyt/-drift var en av de bestem-
mende faktorer for valg av anbefalt aggregat-plassering,
bør saltinnholdet i luften,i bakkehøyde, måles i et
par-tre avstander fra strandkanten. Disse målingene bør
strekke seg over et par måneders tid i vinterhalvåret.

Måling av korrosjonshastigheten til noen aktuelle materi-
aler vil være av interesse. Muligheten for og kostnadene
til slike m@linger bor undersokes for beslutning tas.

6.9 L n frekvens o st rke

AtmosfBriske utladninger kan for&rsake skade p4 vindtur-
bin-aggregater.

Hyppigheten av slike utladninger synes A vare langt
større på Skipheia enn andre steder. (Har vært et stort
problem for driften av mle-anlegget.)

De krav til lyn-beskyttelse som er gitt i utkast til
spesifikasjonen, er kopiert fra en svensk spesifikasjon
( 3) •

Det bør tilstrebes å verifisere at disse kravene er
tilstrekkelig strenge.

Ved hjelp av det utstyret som allerede er innkjøpt ( men
ikke installert), kan man måle retning og størrelse av
strøm i mastene pga. lyn.

7 UTNYTTING AV IHENDEHAVENDE UTRUSTNING

På de stederi utlandet hvor det er bygget vindkraft-
aggregater eller det er konkrete planer for dette, er det
i de fleste tilfellene reist en mast for spesielle mete-
orologiske m@linger. Ved det vest-tyske prove-aggregatet
GROWIAN er det reist to spesielle master, hver på 150 m,
for meteorologiske undersøkelser.

På flere av byggestedene er det i kortere perioder gjort
spesielle undersøkelser vha. andre hjelpemidler, eksempel-
vis ballonger og sodar.

Malinger i en mast vil ikke kunne gi de nodvendige inn-
gangsdata for de avanserte beregningsprograrnmer som nå
utvikles, blant annet i Sverige (av Flygtekniska Forsk-
ningsanstalten - FFA).
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På Skipheia er det allerede reist 3 master (2 x 100 m +
1 x 45 m). Dette enestående mastearrangement gir mulighet
for å studere vindfeltet i større detalj (tid og rom) enn
hva som er gjort og gjøres på de fleste andre steder.
Videre, kombinert med den eksisterende masten(45 m) på
Valmoheia, vil man kunne studere grenseskiktets oppbYgg
ing i det strandnære området av kupert landskap.

I lopet av NTNF-programmet er det innkjopt en rekke
instrumenter og en betydelig data-prosesserings-utrust-
ning. Bruksretten til dette utstyret er ennå ikke helt
avklart. Det forutsettes imidlertid at det vil være
tilgjengelig for de fortsatte undersøkelser på Frøya.

I lys av ovennevnte vil det trolig innebære kun en for-,
holdsvis beskjeden okning i kostnadene utvide m4le-
programmet utover det som er det normale på byggesteder
for vindkraft-aggregater. Det marginale utbyttet vil
kunne bli betydelig og av internasjonal interesse. Mål-
inger i flere master vil kunne gi betydelig øket generell
kunnskap om og innsikt i vindfeltet i det strandnære om-
radet av kupert landskap.

8 ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG TIL MALEPROGRAM

NLHT og NILU har utarbeidet hvert sitt utkast til
m4leprogram, kr. VEDLEGG 5 og 6.

Mens detaljbearbeidingen av program-forslaget ennu på-
gikk, besluttet NVE/E A be NLHT om a gjennomore m&le-
programmet. Denne beslutningen har påvirket arbeids-
gruppens program-forslag.

Figur 7 oppsummerer arbeidsgruppens forslag til bestyk-
ning av mastene.

Av de fire mastene skal driften av mast nr. 2 til enhver
tid ha absolutt rioritet i forhold til de øvrige mastene.
Denne masten er således parallellen til det en-mast
arrangement man har på de fleste andre faktiske og plan-
lagte byggesteder for vindkraft-aggregater.

Mast nr. 4 skal tjene dels som reserve for mast nr. 2.
Ved samtidig drift av disse mastene vil man dessuten
skaffe data for beregning av de karakteristiske parametre
for ovennevnte krysskorrelasjon.

Mast nr. 3, kombinert med mast nr. 2, vil muliggjøre en
detalj-studie av vindfeltet over en kolle.

Mast nr. 1, kombinert med mast nr. 2, vil, for visse vind-
retninger, muliggjøre en studie av grenseskiktets turbu-
lente tilstand over kupert, strandnært landskap.
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PA kontinuerlig basis skal for mast nr. 2:

(a) vindhastigheten (u) registreres i fem niver og
presenteres som middelverdi og varians for 10
min. perioder, foruten av at maksimums- og
minimumsverdier skal lagres.

(b) vindretning (}-) registreres i tre niv@er og
presenteres som middelverdi og varians for 10
min. perioder

(c) luft-temperatur (T) registreres i to niv@er
hvert femte eller tiende minutt og det beregnes
times- og mAneds- middelverdier av absolutt
temperatur og vertikal temperaturdiferens,
foruten av at maksimums- og minimumsverdier skal
lagres

Etter idriftsetting av den nye datamaskinen (HP - 9826) -
dvs. ca. november1984 - skal dessuten pA kontinuerlig
basis beregnes de karakteristiske parametre til turbulens-
spektret (u-spektret), og i utvalgte kortere perioder
gjores mere detaljerte turbulensm@linger (blantannet
tidsforløp av vindkast).
Videre skal vindretningsendringene spektral-analyseres og
vindretningsskjeret kartlegges.

Registreringene i de øvrigemastene skal behandles som
beskrevet under (a), (b) og (c) ovenfor.

Etter idriftsettelsen av den nye datamaskinen skal, ved
samtidig drift av mast nr. 2 og 4, beregnes de karakter-
istiske kryss-korrelasjons-parametre.

I tillegg til ovennevnte skal:

- innkjopte lyn-registreringsutstyr idriftsettes så
snart som praktisk mulig,

luft-trykk, nedbor, relativ fuktighet, havtemperatur
og strlingsbalansen males pa rutinebasis.

Drift av ovennevnte mAleprogram er del av NLHT's ansvar.

Ansvarlig organisasjon for eventuell saltinnholds- og
korrosjonshastighets-mAlinger vil bli utpekt senere.

9 OPPFØLGING, DATABEARBEIDING OG DOKUMENTASJON

Det bør legges opp til daglig kontroll av driften av
mAleutrustingen p2 SkipheiaomrAdet.
Dette for raskt A kunne oppdage og utbedre eventuelle
feil.
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Det bør etableres data-bearbeidingsrutiner som muliggjør
utarbeiding av manedsvis statistikk samt dokumentasjon i
form av tidsplott eller synoptisk utskrifter av alle
lagrede data. Disse skal rutinemessig oversendes NVE/E,
NILU og IFE.

Det skal utarbeides kvartalsrapporter som inneholder:

- histogram for de enkelte registreringene og diskusjon
av eventuelle uregelmessigheter ved driften av
måleutrustningen

- de m&nedsvis r8-bearbeidede data
- diskusjon av resultatene, og
- forslag til eventuelle endringer/justeringer av

programmet for påfølgende kvartal.

Kvartalsrapportene skal foreligge senest 1 måned etter
utgangen av de enkelte kalenderkvartaler. Den første
rapporten - for første og andre kvartal av 1984 - skal
foreligge innen 01.08.84.

Sluttrapport for hele programperioden (01.01.84 -
01.01.86) skal foreligge innen 01.02.86.

En spesiell gruppe vil f4 ansvaret for 4 omarbeide de tek-
niske spesifikasjonene iht. resultatene av måleprogrammet.



Program for meteorologiske målinger og analyser 15 (15)

10 REFERANSER

l M. von Heimburg et al
Vindmålinger på Frøya, Status september 1983
NLHT-notat.

Nasjonalt Forskningsprogram i Vindenergi, Arsrapport
1981.

o.Holte et al
Nasjonalt forskningsprogram i vindenergi 1979-1983.
IFE/KR/E-84/006 + N

2 W. Frost et al.
Enginering handbook on the atmospheric enviromental
guidelines for use in wind turbine generator
developement
NASA Techn. Paper1359 (1978)

2 Forslag til upphandlingsunderlag for medelstora
vindkraftaggregat
VAST Nr. 83:59.

8569M/AMW/KAR



N 133134-20)

JOCJO

d )
-,

4

,
_,







C)
0

.c ......•le
0 @

E
(/}

C·-

100 J-T .. - -· ---- - - . - -- -.
t 75 J -T .. --· -·--- - - . - -- -·
I- 45 J -T .. - - . ---- - - .U
< 20 J -T -- . ----- - - . - -- -.;

10 J-T .. - -· ----- - - . - -- -.

100 M-0 .......-· ·----

;" ....... -· -----
75

J-T . . - -· -----
(\J

45 M-O -· -----
}- r-0U -· -----
< 20

J-T .. - -· -----
2 t-0 -· -----

10
J-T .. --· d

-----
--- --·- ·-- ----

------- ·--.-.---
-----

MND 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JXR 1981 1982 1983

Måleperioder - vindhastighet. MAST 2 og 4 (Skipheia)



.
.c.
0

E

45}-
(f) 20
<f5 10

45
ln20
<<:z:10

A-A

A-A

A-A

J-T

J-T

J-T

MND 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

? 1981 1982 1983

Måleperioder - vindhastighet. MAST 3 (Skipheia) MAST 1 (Valmoheia)



V
tn100 BV

< 45 BV;

}-
V) 45
<(,-•

J-T

MND

RR
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1981 1982
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1983

Måleperioder - vindretning. MAST 1 (Valmoheia) MAST 2, 3 og 4 ( Skipheia)









. ·..

4 {68)

l INTRODUC, ON

This speciicat
a turn key wind p

n covers the technical requirements for
er plant.

A description of the project, delivery conditions etc. is
given in the general ction of this inquiry.

The requirements specifi shall be considered as minimum
requirements and if these, o the bidders knowledge, are
not sufficient he shall info the purchaser and take up
a discussion with the purchase
change of the specification. Li
welcome to suggest a relaxation
to his knowledge and experience

for a corresponding
wise, the bidder· will be
o the requirements that
may be too strict.

The wind power plant shall be designe for a lifetime of
at least 30 years, without change of o r components
than wear parts, and provided that all ma tenance
instructions are followed.

2 OPERATIONAL CONDITIONS

2.1 Site Wind Characteristics

The WECS design proposal shall be based on the following
site wind characteristics. It should be noticed that the
wind characteristics for strength calculations are
different fro those that will be used for the evaluation
of production. The density of air is assumed to be

31,28 kg/ •

2.1.I Macrceteorological winds - normal conditions

a) Wind speeds, paraeters of wind speed profiles and
distribution functions are, if not stated otherwise,
based on ten minute averages, in this case at 50 m
height in each sector i, respectively.

b) Wind velocity profile shall be expressed by the
power law.

V (i, z)= V (i, re) (z/es)

giving the wind velocity at height z above the
ground in sector i when the velocity at e is
known. The altitude parameterxis a function of the
surface roughness parameter z, and is therefore
different fro one sector to another.
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c) Wind seed distribution

For the total fraction of a long period - several years -
when the wind direction is in a specific sector, the wind
speed distribution in that sector is described by the
Weibull distribution function

F(v) = P (Vv) = l - exp (- (v/))

Where F(v) is the probability that the wind speedV
is less than or equal to the value v.

The corresponding duration curve

P (Vv) = exp (- (v/c)

gives the probability that the wind speed V is
greater than the value v.

In these functions:

kis a shape factor which may be assumed constant with
height.

c is a  scale factor. It is assumed to vary according to
the power law in each sector.

d) The site is close to a beach and has 3 sectors with
different ground roughness and different wind data.

Name of sector Water

Time for wind in
each sector
8 of total tie 50

Distance and
roughness zo
in each sector

Field Field

35 15

V%so
C50
k

- 10-50
cl., 50-100

0-500 m 0-3000 m 0-600 m
0,05 II ,05 w 0,05 "

500 m - 3000 II - 600 -
0,001 m 0,001 m 0, 10 m

9,0 m/s 9,0 /s 8,5 m/s
10,8 " 10,8 " 10,2 "

2,0 2,0 2,0
0,20 0,22 0,22
0,15 0,20 0, 20

VmSO- the median wind at 50 m height - for all sectors
will be approximately 8,9 m/s.
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2.1.2 Macrometeorological winds - extreme conditions-------
a) Extreme wind speeds at 50 m height, to be used in

the load calculations:

VEl = 58 m/s. Highest mean wind velocity to be
considered during 3 seconds when the WECS is in
perfect condition. Applied as an instantaneous gust.

VE2 = 44 m/s. Highest mean wind velocity to be consid
ered during 1 minute when the WECS is in perfect condi
tien and during 3 seconds at the appearance of a criti
cal fault. Applied as an instantaneous gust.

VEJ = 38 m/s. Highest mean wind velocity to be
considered during 10 minutes.

Vz4 = 26 m/s Highest mean wind velocity to be
considered during 10 minutes when personnel might be
ins ide the nacelle.

b) Extreme wind velocity - height profiles

In the height interval 10 - 150 m, the following ex-
pression is assumed to hold for extreme wind veloci-
ties:

where is assumed to be 0,07 for 3 seconds winds
0,l for 1 minute winds and 0,13 for 10 minutes winds.

c) Extreme changes of wind direction

It shall be assured that a 90? change in average wind
direction can take place i 2 minutes at any wind speed
below 10 /s. For higher wind speeds, no such changes of
direction are assumed except for what can be deduced from
turbulence formula stated elsewhere.

2.1.3 Macrometeorlggical winds -_production performance

or evaluation of the windpower curve the following
"standard wind" will be used, ie see Fis. 1.

Vs0 = 7,5 m/s
G50 = 9,0 /s
k = 2
10-100 = 0,2

The data are assumed to be based on 10 minutes averages.
The windshear and turbulence of the "standard wind" shall
be based on a ground roughness of z% = 0,05 m in all
directions:
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Fig. 1 Wind velocity distribution curve

2.l.4  Micrometeoroloqical winds - normal conditions

For the micrometeorological wind velocities (or
turbulence) shall be superiposed on the ten minutes ean
wind velocity V at height z. The turbulence is cescribed
in the rectangular coordinates:

u  =  longitudinal wind velocity in the main wind velocity
direction

v =  lateral wind velocity positive to the right

w = vertical wind velocity positive downwards
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The turbulence shall be described,by the spectral
functions:

<;I')

i = J Sj (n) dn, where
0

j E (u, v, w)

Uj 2 = the variance

n = the frequency in Hz.

a) Gust spectra
Longitudinal

n 5, (n)

u 2

Lateral

n S, (n)

= 1055

(1 + 33f) 513

= 17£

u 2 (1+9.Sf)5/3
te

Vertical

n s...,(n) = 2£

u 2 (1+5.3f)5/3
Me

where f = nz/V

us = 0.4 V/In (z/z,)

u* is the friction velocity

z is the height above the ground
% is the roughness factor= 0,l m for the "field" sectors. In the
"water" sector z

0 
= 0,05 m below hub height

and 0,001 m above hub height

b) The distribution of (u,  v, w)

The three components (u, v, w) of the wind are assu-
med to be normally distributed.



9 (68)

c) Cross spectra

The coherence function is defined as

coh(n) = co?+ o?
$,S2

where Co is the co-spectrum,Q is the quadrature-
spectrum and S,and S,spectra for two points in
space. All the spectra are functions of n.
Coh (n) follows approximately the equation:

Coh (n) = exp (-aDn/V)

where

D = vertical or lateral separation of the two points
in space.

n = frequency

V= average value of the wind velocities of the two
points.

a = 25 for lateral Cob (n) of u
a 12 for lateral Cob (n) of V

a = 30 (D/z) 0. 45 for vertical Coh (n) of u
a = 15 (D/2)0.45 for vertical Coh (n) of V

Both the lateral and vertical coherence for the vertical
component ware small and negligible for interesting va-
lues of D.

2.1.5 Micrometeorological winds - extreme conditions

No additional turbulence has to be considered with the
extreme winds.

2.1.6 Micrometeorological wind -_production
performance....-- - --

The turbulence to be considered in this case, shall be
based on a "standard ground roughness" of 2 = 0,05 m.
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2.2  Environment

The WECS may be assumed to be situated at an altitude of
less than 100 m above sea level.

The design and construction of the WECS shall be based on
the following environmental conditions:

2.2.1  Temperature,_pressure, humidity

a) Air temperature at hub height

The average tempertaure + 6°c

Annual temperature distributions

Max. = 30°c

1sc
10Cc
oc

-5c
Min. = -20Pc

500 h
2800 h
1500 h

250 h

b) Average rate of change of air temperature during

24  hours 0,5 - 1,0 PC/

c) Absolute air pressure 930 - 1065 bar

d) Average value of relative humidity for one onth
Max. 90 %
Min. 70 %

Maximum relative hunidity during short periods is
100 %.

2.2.2  Rain, snow, hail and_ice_

a) Rain
Normal heavy rain

b) Snow
Number of days/year

6 mm/h

50
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c) Hail
Number of days/year 13

d) Ice
Relevant datanot clarified

e) Salt
The site has a corrosive marine environment. The
atmospheric salt content can therefore be con-
sidered equivalent to that of offshore locations.

2. Site and construction

The si is located on an island of approximate size
equal to 150 , open towards the sea. The ground is
undulatin and naked, with little soil and without vege-
tation.

Site pr=parati n will mmaninly comprise of blasting and
levelling of ab t 2000 n? rock toobtain an equal
plane region of s'ze 50 x 50 m.

Sand and gravel for
the island, but can b
about SO km.

oncrete production does not exist on
brought by boat a distance of

The rock on the site is o good quality. If the tower
foundation is bolted to the ock, the drilling holes must
first be injected with cement filling. The holes must be
drilled up again and the bolts oulded in cement mortar.
The bolts shall be made of heat alvanized reinforcement
steel.

Building contractors for simple buil ing works can be
hired on the island, but more advance concrete works
(e.g. tower building by slip form) must be carried out by
certified contractors e.g. from the Tron eim area.

The island has at least 10 daily arrivals o
and normally 2 arrivals with speed boat from

car ferrys
rondheim.

The distance between the existing quay and the 'te is
about 3 k. From the existing road and to the sit the
bidder must build a road of 500 m length.
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4.8 Liahtina orotection

The WECS shall be designed to withstand a direct light-
ning strike on the wind turbine, nacelle or tower.

a) Lightning model.

The lightning characteristics to be used are:

Charactrisitics of
lightning strike:

Classfication and number of
lightning strikes greater than
the % value

Maximum current I (kA)

Current rate of change
dI/ds (A/s)

Charge e-fr a (a/s)

Action intergral

• - Jae as or as/ohm)

Radius of lightning
sphere R (m)

Normal
10 I

50

7. 10l0

70

1. 16

Unusual
2 s

150

1. 1oll

160

4. 1o?

Extreme
0,5 I

250

3  . 1011

300

1. 1o?

130 330 530

The whole WECS must be unaffected by •Normal" lightning
strikes. Slight damage is acceptable with "unusual", but
the WECS must not in any case loose any function even
after two consecutive strikes. Damage should be assumed
for "Extreme" cases.

A lightning may strike any point on a structure, that
can be touched by a S?here of radius Ra falling from
the sky at an angle of 20° from the vertical.

-1 -/%goop5= 2· Ia + 30 (1- e

1000

The relative probability for a strike in a certain sec-
tion of the WECS may be estimated assuming that the
spheres falling on the WECS site are evenly distributed.
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b) Sruall lightning strikes model. .

The s:nall light:, ing character is tics to· be used are:

Characteristics of
lightning strike:

Maximum current I (kA)

Current rate of change
dI/ds (A/s)

Charge Q =Jidt
Action integral
P=Ji a
(A s or A/s/ohm)

Radius of lightning
sphere R (m)

(A/s)

Classification and number of
lightning strike smaller than
the I value

Normally
small

10%

8

1. 10l0

3

1. 10$

Unusual
small

2s

6

6 • 109

1

Extreme
small
O,Si

4

4 • 109

0,6

2,5. 10? 1. 103

37 30 20

The small lightnings will be considered to hit at the most un-
favourable spot on the WECS that can be touched by the correspon-
ding lightning sphere.

The WECS must be unaffected by a "Normally small" strike. Slight
carnage is acceptable with "Unusually small", but the WECS may not
loose any function even after two consecutive such strikes. Damage
should be assumed for "Extremely small " lightnings.

c) The lightning protection system.

The lightning protection of the turbine has been mentioned before,
{cfr. sec. 4.2.1). Lightning conductors and brush systems must be
installed tå ensure that lightning currents do not pass through
sensitive parts such as bearings, links, joints and electric
equipment. The lightning protection system shall be able to endure
"Normal" lightnings without any damage. Damage should be assumed
for "Unusual" and "Extreme" lightning strikes.The lightning pro-
tection system shall be connected to the comon protective groun-
ding system.

d) The nacelle lightning protection system.

The nacelle should be designed as a Faraday cage to shield the
nacelle equipment against the lightning strikes, and with a
lightning rod of the lightning conductor on the roof.
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The meteorological measurement-
system at the sites for two
prototype wind turbines in
Sweden

Tord KVick, Torbjrn Zimmerman,
SMHI

Norrk5ping, January 1980

On contract from the National Swedish Board of
Energy Source Development (NE)
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1. Introduction

In the end of 1981 two large prototype wind energy conversion
systems are going to be operational in Sweden. One at Maglarp
in Skane in the south of Sweden and one at N&sudden a penin-
sula on the island of Gotland. See figure 1.

The purpose is to get information about the meteorology,
especially wind speed, at the sites during the design and con-
struction phase. The measurements were started in november 1979.

The measurement system, which is described in this report, will
be continous during the tests and operations of the prototypes.
Additional measurements of the rapid fluctuations of the wind
(turbulence) will be performed during several campaigns periods.
During these campaigns special measurement systems with high
resolution sensors and recordings will be used.

2. The goals

The goals of the meteorological measurement program is some-
what different before the erection of the wind turbines and
during the time of tests and operation of the units.

The first purposes of the measurements are to estimate:

- the potential energy production at the sites

- windshear which will have an effect on the rotorblades

- turbulence at the sites (those measurements are going to
be made with a special system not discribed in this report)

During the time of tests and operation of the wind turbines
the meteorological program will provide data for the following
investigations:

- power output as a function of wind speed

- performance of the wind turbine as a function of turbulence
and wind shear

- integration of wind power into the electricity production
grid.

The measurement program is also designed to give information
relevant to other parts of the meteorological wind power
studies:

- site evaluation methods

- interaction of windmill wakes

- wind forecasting methods

- wind energy climatology



4

3. The measurement program

The meteorological measurements comprise the collecting data
from 23 sensors installed in a tower located about 250 meters
away from the sites for the wind energy turbines. The systems
include data loggers equipped with micro processors. Every
hour data are transmitted to a receiver central in SMHI. The
levels of measurements in the towers are shown in figure 2.

The hub height of the wind turbines are about 75 meters and
the rotor diameter about 80 meters. The levels of measurements
in the towers are determined on the basis of the technical
data for the prototypes. The wind speed sensors at the levels
54, 75 and 96 meters will each represent one third of the area
swept by the rotor. The average of the wind speed at these.
three levels is expected to give a representative wind speed
which are driving the turbine rotors.

Because of an airport in the neighbourhood the towers in Mag-
larp had to be lower (120 m) than the tower in N&sudden (145 m).

3.1 Wind speed

Wind speed is measured by cup anemometers of type SMHI WS 2- 78.
These are not highly sensitive anemometers but they were chosen
on the basis of high reliability couppled with good durability
of requirements call for measurements during a number of years.
The dynamic distance constant (63% recovery) of the anemometers
is about five meters.

The overspeeding effects of this anemometer is relatively small.
In an internationell test of routinely used anemometers this
anemometer gave the best result with the respect to overspeed-
ing (ref: De la comparaison internationale des anmom€tres,
Direction de la Mt€orologie-France, Mai 1977). Highly sensi-
tive anemometers were not taking part of that intercomparison.
An absolute overspeeding value has not been estimated but a
special program for studies of dynamic response of anemometers
is planned and it will include estimates of overspeeding.

As the cup wheel rotates a resolver gives four pulses per revo-
lution. The wind speed is integrated, with the aid of two
counters, which are counting the signals during five second
sampling intervals. Every hour the microprocessor is calculat-
ing the 60 minutes mean and the last 10 minutes mean. The root
mean square, RMS, value during the hour is also calculated.

With the aim to avoid disturbance and sheltering effects from
the towers two anemometers are mounted on booms in different
directions at each level except at the top of the tower.
During each sampling interval (five seconds) the micropocessor
is recording the wind speed value from the anemometer located
on the windward side of the tower.

3.2 Wind direction

Wind direction is measured with a sensor of type SMHI WD 2- 78.
The instantaneous position of the vane is recorded with the
aid of a low friction potentiometer. The microprocessor inte-
grates the direction over 10 and 60 minutes. Both the wind
speed and direction sensors are electrically heated.
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3.3 Temperature

The temperature sensors are Pt - 100 platinum resistances
placed in ventilated radiation shields of type Teledyne. The
absolute temperature is measured at seven levels and the
recorded value is integrated over the last .two minutes of the
hour.

3.4 Data acquisition

All the data from the towers are collected, processed and
stored with a data logging system type ASEA TAFS 8001. The
loggers are equipped with microprocessors for local processing
of the measured parameters and for control of the different
modules in the logger.

Every hour the processed data are transmitted to a receiver
central in SMHI. The transmissions are made over the public
telephone network. The receiver central is also used for
collecting meteorological parameters from automatic weather
stations used as part of the synoptic meteorological measure-
ment program in Sweden. A minicomputer in the receiver central
performs control of collected data and formating for data
storage on discs and tapes.

4. Data storage

The measured and processed data are stored on magnetic tapes
in a SAAB-UNIVAC dator. The format of the 9-channels tapes
are C2S and the density is 1600 BPI. For every hour the follow-
ing parameters are saved:

Wind direction:

The last 10 minute average and the 60 minute average from three
levels in the towers (see figure 2).

Wind speed:

The last 10 minute average and the 60 minute average from seven
levels in the tower (see figure 2).

For studies of correlation between the wind speeds and the
power from the wind energy turbins the microprocessors in the
data loggers are processing the wind speed measurements in a
speciell way. Every five second period the average of the wind
speed at 58 -, 75 - and 96 meters height are calculated. These
values, called vas well as v2 and v? are saved in ten minutes.
Then the ten minutes averages , 7? and v? are calculated.
Those values are saved for all six ten minute periods of the
hour.

3

Those calculations are made because of the fact that 7?  •
The effect from the wind energy turbine is proportionell to the
72. With this method we expect to get wind speed values which
are more representative for the wind turbine power than the
traditional time average wind speed.



6

Variance of the wind speed:

For three levels in the towers (Maglarp: 38, 75, 120 m and
N&sudden: 54, 96 and 145 m) the microprocessor is calculating
the root mean square, RMS, of the five second averages of the
wind speed during the whole hour.

Temperature:

The temperature values from seven levels in each tower are
integrated over the last two minutes of the hour. The absolute
temperature from the ten meter levels are saved. Furthermore
the calculated difference between each of the other levels and
the ten meter levels are also saved on the tapes.
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FIGURE1. THE SITES FOR THE TWO SWEDISH WIND ENERGY
PROTOTYPE STATIONS,

Stockholm

Giteborg
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Malm6
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NSUDDEN
THE TERRAIN AROUND BOTH OF THE
SITES ARE FLAT FARMLANDS, AT
NASUDDEN THERE ARE A LOT or-
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•
•

/
The Shore line

MAGLARP

•e
•X= meteorological tower

0 = site for the wind energy aggregate
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I

• •

I
The shore line

0 1000 2000 m
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FIGURE 2, MEASUREMENT HEIGHTS IN THE TOWERS,

WS = WIND SPEED WD=WIND DIRECTION T= TEMPERATURE

HEIGHT (M)

145 WS, WD, T

120 WS, WD, T WS, T

MAGLARP

WS, T WS, T

N

80 WS, WD, T WS,WD, T l
s

59 WS, T WS,T

NASUDDEN

38 WS, WD, T WS, YD ,  T

24 WS, T

1 0 WS, T WS, T

MAGLARP NSUDDEN
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SAHI WS 2-78 SMHI WD 2-78

SCALE 1:5

FIGURE3. THE SMHICUP ANEMOMETER AND WIND VANE, THE HEIGHT OF
THE INSTRUMENTS MEASURED ALONG THE AXIS ARE 305 MM,
(UP DIAMETER AND RADIUS, DEFINED AS THE DISTANCE FROM
THE INSTRUMENT AXIS TO THE CENTRE OF A CUP, ARE 130MM
AND 95 M, REsPECTI VEL Y,
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2.  :ruensri±in;cr

Tre tkapanjer har utf6rts under1980. Tabell1 ger en versikt ver de ut-

ferda matningarna.

Under den forsta matperioden (28-3D.5.80) gjordes f5ljande kompletterande me-

teorologiska matningar;

a) Pilotballongviseringar (dubbelviseringar) gjordes kontinuerligt ( 2 bal-

longeri timmen) från 28.5 kl 14.15 till 30.5 kl 12.41. Totalt slapptes :S

ballongerupp.Viseringarna ger vindhastighetens variation med hojden upp

till 2000m.

b) For att aven erhå:la temperatur och fuktighetsprofi1erupp till hog nojd,

gjordes 4 radiosonderingar.

28.5 kl 20.40

29.5 kl 05.28

29. 5 k 1 18. 54

30.5 kl 10.33

Sonderingar utforr:a av ;nilitaren vid Tingstade kl 12.00 varje dag kan också

e'J  • ut ny t t j a s •

c) Vidare registrerades teperatur och fuktighetpå burnivå (1,5 m). Vattente-

peraturenmattesfleragangerpaolika pltser.Observationerna av molnighet

och vaderlek utfordes.

Under den andra pericden(3.6-4.6) utfjrdes z0art

bell1) och syncptiska observatior.er.

'(Se ta-

Slutligen under hostkampanjen (8.10-10.10) kornpletterades turbulenstningarna

med 14 radiosonderingar.

Ur sonderingarnakanhojdenpå detatmosfariska gransskiktet(z.)best37i2as,
l

vilketar en viktig parameter vid tolkningen av spektra av horisontalvinden.

Samtidigt med turbulesmatningarna under alla tre kampanjerna registrerades

ocksåvind-och temperaturprofiler upp till 145 m (SMHI-masten) var 20:e sek.



Tabell l. Ut fErda turbulensmitningar pa N&sudden

Datum Start kl Korn.tid Antal instrument Nivder

28.5 12.02 37 m 2 10 m, 75 m
" 14.47 1 t 7 m 3 10 m, 75 m, 135 m
" 16.15 1 t 7 m 3 10 m, 75 m, 135 m
" 17.35 1 t 7 m 5 10 m, 75 m, 135 m
" 19.56 2 t 7 m 2 10 m, 135 m
" 22.51 2 t 7 m 2 10 m, 155 m

29.5 01 . 11 1 t 7 m 2 10 m, 155 m
" 05.05 2 t 8 m 2 10 m, 135 m
" 10.52 56 m 2 10 m, 135 rn
" 15.51 58 m 2 10 m, 75 m
" 18.09 19 m 2 10 m, 75 m.,

18.54 57 m 2 10 m, 75 m
" 25.11 2 t 7 m 2 10 m, 75 m

50.5 01.40
..,

t 7 m 2 10 m, 75 mta

" 10. 10 1 t 42 m 2 10 , 75 m
" 12.00 2 t 7 m 2 10 m, 75 m
" 14.15 1 t 40 m 2 10 m, 75 m

05.06 15.11 1 t 4 m 2 10 m, 75 m
" 16.24 2t 7 m 2 10 m, 75 m
" 18.47 2 t 7 m 2 10 m, 75 m
" 21.51 2 t 7 m 2 10 m, 75 m

04.06 00. 14 2 t 7 m ) 10 m, 75 m6a

" 02.47 2 t 7 m 2 10 n, 75 rn
tf 05.22 2 t 7 m 2 10 m, 75 m
rt 08.49 2 t 7 m 2 10 m, 75 m
" 14.25 2 t 7 m 2 10 m, 75 m

os.10 16.12 2 t 1 10 m
09.10 07.09 37 m 1 10 m

t 08.25 1 t 2 10 m, 75 rn

" 10.09 1 t 2 10 m, 75 m
tt 11.20 1 t 2 10 m, 75 m
" 12.47 1 t 2 10 m, 75 m
r 13.59 1 t 2 10 m, 75 m
If 15.20 1 t 2 10 m, 75 m
" 16.52 1 t 2 10 m, 75 m
t 17.51 1 t 2 10 m, 75 rn
If 19.29 1 t 2 10 m, 75 m
t 21.19 1 t 2 10 m, 75 m
" 22.49 1 t 2 10 m, 75 m
" 23.57 1 t 2 10 m, 75 m

10.10 01.11 1 t 2 10 m, 75 m
t 02.59 1 t 2 10 m, 75 m
" 03.53 1 t 2 10 m, 75 rn
" 05.06 1 t 2 10 m, 75 m
t 06. 16 1 t 2 10 m, 75 m

} --
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Två rntkampanjer har utforts under 1981. Tabell 1 ger en oversikt over e ut-

forda turbulensatningarna.

Under den.forsta matkaanje (1.4 - 3.4.81) gjordes aven registrering av

temperaturen och fuktighet på burnivå tillsammans med observationer av molnig-

het och v&derlek.

Vi d de t :.r.  :.: :·J :::i i 1 : {:i i 1 :: ( i 1 . 5 - 1 5 . 6 . 3 1 ) gj ordesfl jan de kor.ip1 e t te ra n de

meteorologiska matningar:

a) Pilotballongviseringar (dubbelviseringar) gjordes sei-kcntinLlerligt

( 2 ballonger i timr.en)fdn 11.6 kl 14.30 till 15.6 kl 15.30. Totalt

slapptes112 ballonger upp. Viseringarna ger vindhastighetens variation

med hojdenupp till 2COO m.

b) Foratt aven erh1lla te2ratur och fuktighetsprofiler upp tillhog htjj,
gjordes13 radiosonderig2r.

c) En 05il 13 m h6g mast anv?ndesfir att ge teeratur-, wind- och

profil ner till 2 m.

d) Vidare registrerades temperatur ocn fuktighet pa burniv3. ( 1,5 ;!i). Obsr·,a-

tioner av molnighet och vaderlek utfordes. Under hela matkapanjen regi-

strerades turbulensen aven med s k propelleranemometer (Gill) p 2 nivJer

(13och 34 ). Jaf5else ellan Gill-anemometern och varat. .Eostr.-

enet finns redovisat i Fax§n (1932).---

Samtidigt med turbulensitningarna underkampanjerna registreradesoc'ksa vini-

cch
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Tabell 1.Utfrda turbulensmatningar i Maglarp 1981.

Datum Start kl Kirn.tid Niver Anm.

1.4 11.50 2 tim 13 m; 84 m
14.05 II II II

16.43 1 tim 84 m
18.24 2 tim 13 m; 84 m
20.58 II II II

2.4 0. 17
3. 18
6.16
10.40
13.02
15.58
18.44
22.50 1 tim 13 m

3.4 6.50 2 tim 13 m; 84 m
11.25 II II II

12.46 II II II

11.6 10. 11 tim 13 m
11 . 45 II II

13.10 II II

16.47 tim 13 m; 84 m

12.6 10.32 tim 13 m
12.00 II II

15.26 II 13 m; 84 m

13.6 7.52
9.39
11. 12
12.46
14. 19
15.51
17. 15
18.47
20.37

14.6 14.06 1/2 tim 13 m
14.45 1 tim II endast Gi 11
18.24 II II

20.04 II II

21.33 II II

23.07 II II

15.6 0.49
2.28
3.58
5.43
7. 15
8.46

10 .37
12. 13
13.54
22.40

16.6 0.26 II II

2.16 II II

. . .... - --.-.  .. .. •. ...
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5. Sensors.

5.1 Scope.

The scope of the measurement system is broadly given through

the choice and location of the various types of sensors. Some

of these sensors are common to the operational and the measure-

ment instrumentation, while others are exclusively used in

the measurement system.

The measurement system (data acquisition system) includes a

total of 46 sensors on the A turbine, 56 on the B turbine and

12 on the meteorology mast.

In the following, a short survey will be given of the installed

sensors.

5.2 Meteoroloay Mast.

Table 5.1 gives a list of the installed sensors, which all have

been delivered and mounted by Risø NationalLaboratory.

Para.meter Sensor Nub> Ran52 Unit .l---
Wind speed
3, 10, 12, 2s, 45, 56) Cup anemometer 6 0-40 m/s

Wind direction
( 10 and 45 m) Cos-sin resolver 2 0-360 °e

Air temperature
(2 m) Pt- 500 resistor 1 -25 - +35 ·%

Diff. temperature
(i0 and 56 ) Pt- 500 resistor 1 ±10 oC

Air pressure
(Ground level) Barometer 1 948-1083 mnbar

Tab. 5. 1 • Sensors on the meteorology mast.
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The instrumentation on the meteorology mast serves three

purposes:

1. to supply wind statistics data for the site.

2. to map the spatial character of the instantaneous wind field

3. to supply the present wind velocity as a reference for

measurements on the turbine.

In order to serve all three purposes,a broad range of time

scales must be covered by the instruments chosen.

The tie scale for wind statistics measurenits is irutes to

years. For mapping the wind field, the time scale 10 seccns to

minutes must also be covered. Finally, in order to cover the

wind velocity reference requirement having wind turbine dynamics

in mind, the fast region 0.1 second to 10 seconds mus be al3:.

This time scale is not covered if ordinary cup anemometers are

used. As discussed later, a faster electronic adapter on a

sall cup anemometer does give sufficient speed for most

applications.

To cover the mapping of the wind field over the rotor area, many

instruments in an array of approx. 50 m diameter would be the
ideal. In Nibe, a 58 m mast with cups at 5 heights was chosen

as a compromise. This does give some area coverage by allcing

a vertical profile measurement to be made (wind shear in the

average gradient direction). In addition some statistical

studies of wind variability are possible. Furthermore, the

average of several wind speeds gives a better representation of

the spatially averaged wind driving the turbine.

Fig. 5.1 shows the meteorology mast and the chosen instrument

configuration. The anemometers at 25 m, 45 m and 57 m above

ground level (1.65 m a MSL) correspond to turbine hub height and
the lower and upper limit of the rotor area. The 10 m anemometer
serves as a reference for ordinary meteorological measurements

by the weather service. The 3 m anemometer is needed for

a proper wind profile determination.

On fig. 5.1 is also seen an anemometer at 12 m above ground

level. This sensor is connected to the operational instrumenta-
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Fig. 5. 1 • Meteorology mast.

tion, where it is used to give a start/run signal to the on-

line micro processor when the wind speed is higher than the

cut-in wind speed.

This particular instrument was first mounted at 58 m, but only

by moving it down to 12 m was it possible to avoid the distur-

bing wake effects of the turbines during northerly and southerly

winds.
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The 12 m anemometer is also interfaced to the computerized data

acquisition system to facilitate a running checkout of this in-

strument against the profile provided by the first mentioned

five anemometers. For reasons of simplicity, it is only the 12 m

anemometer which can be recorded on the 6-channel anal0g recorder.

In addition to the above mentioned 6 wind speeds, it can be

added that the absolute temperature (12 m above ground level),

the vertical temperature gradient (56 m - 10 m), the air pressure

(4.5  m  a. MSL), and the wind direction (10 m and 45 m) are also

measured. These instruments supply information on the stability

of the air, and thus about the expected turbulence level.

Further technical details about the instrumentation on the

meteorology mast are given in appendix 1.

5.3 otor A and B.

The sen ors on rotor A and Bare listed in table 5.2. The instru

mentatio of the two rotors has to be different because of

the differ eies with respect to rotor construction.

Parameter ensor Number Range Unit

Bending·moments St n. gauge 9 ±400 kNn

Nornal forces
(stays) Strain auge 9 ±500 kN turbine A

Strain
(glass fibre) Strain gaug 12 ±3000 Str.

Bending moments Strain gauge 19 ±1 000 km

Torsional moments Strain gauge 2 ±10o kt
turbine B

Shear forces Strain gauge ±50 kN

Strain
(glass fibre) Strain gauge 12 +3000 µStr.

Temperatur Resist. bridge 4 ±3 e

Tab. 5.2. The rotor instrumentation on the two turbines.
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8. Meteorolo ical Measurements.

The computer system has experienced an unexpectedly large number

of hardware errors, which has somewhat limited the data aqui-

sition efficiency. A smaller number of datapoints have been

. purposely lost due to measurement sequences where the regular

datastream was interrupted, and the computer used for other

measurements. Also some were lost during periods when software

was modified.

The efficiency of the system (measured as the ratio of valid

datapoints to the maximum number of points possible) was 69.2s

for the period March Sth 1980 to March 23rd 1981. It has increased

somewhat since then, and for the last longer period considered

the efficiency was 87,2% (June 2nd to July 30th 1981).

All of the results presented in the following are excerpted

from "Meteorological Measurements, The Nibe site, March Sth,

1980 to March 23rd 1981", ref. 3.14.

8.1. Accurac of Measurements.

Only the accuracy of the wind velocity measurement is of essen-

tial interest. The profile instruments are accurate to about

+ 0 2 I/s The turbine control a=o·»-== i- not >- »a17 »·->d » » le llsa» sis» tel a2 e so ) fa A» 4aka v f,

and its accuracy specified by the producer is only ±10%.

Therefore it was decided to calibrate this instrument against

the profile instruments. A preliminary idea of the calibration

was described in ref. 2.1., where only one 10 min averaged

profile was used. This served its immediate purpose but is of

course not usable as a final, accurate calibration. After the

computer went into operation a much more elaborate calibration

was performed, using about 1 month of data. The comparisons

performed serve two purposes:

1) determining the calibration constants A and Bin the expression

U45 = AN, B, where V,,is the analog voltage output from
the anemometer. (The subindex indicates the height above

ground level).

2) determine the constants A, and B,, in a predictor for U,s
as inferred from the  V,5  reading Vs A34> Ps·
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A oendix 1: Meteorolo ical Sensors.

1. Cu Anemometers.

The wind velocity is measured with a newly developed version

of  an old Ris cup anemometer type. The mechanical part is essen-

tially unchanged. Therefore its aerodynamical characteristics

are well known. The electronics part, however, has been redesign-

ed by Ris in order to improve its high frequency capability.

In a cup anemometer, the wind speed is always converted into

an angular speed of the cup system, d8/dt. An electromechanical

device on the cup system shaft produces pulses at fixed angular

intervals - usually < 15 pulses per revolution, i.e. 9 > 24°.- . -
The Risø cup anemometer responds to a wind speed change after

approx. 1 revolution independently of the wind sesd. (he

distance constant 1.5 m).

Normally an electronic counter would count the nQmber of pulses

n during a fixed time At, i.e. A8 = n48, measured with an

> 24 °. 
0

Theinherent uncertainty of A8 resolution is therefore

only approx. 1/15 for high speed velocity changes at 15 pulses/

rev. The finite resolution causes white noise in the high

frequency end of a Fourier spectrum. This resolution is not

easily improved in a mechanical device. If instead the time

interval t, between two pulses is measured, a high frequency

electronic clock can be used, allowing much better resolution.

The development of the new Risø adapter, unfortunately, met

unexpected problems due to two effects. A rotating magnet and

a reed relay were chosen as a pulse former. The relays unfor-

tunately caused occasional extra pulses resulting in large

erratic peaks that could not be tolerated when time is measured.

Another problem had to do with the analog conversion of the

adapter output. As dt,, l/U is transferred with a finite

resolution ut , the error at large U becomes intolerably large.
0

Very soon it was realized that it was necessary to replace the

magnet and reed relay with an electro-optical pulse generator

and to include a microprocessor that converts t, to U before

the data transission. This tye of adapter was installed

1980-11-06.
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Since that date, good performance has been observed. Earlier

data can be used with caution, as the measured signal variance

supplies a good sorting criterion for removing erratic data.

2. Wind vanes.

A light wind vane using a cos/sin resolver is used. The vane

construction is very close to a design that has been used at

Riso for several years.

3. Te erature sensors.

Riso designed instruments using Pt-500 resistors are used for

measurements of the temperature gradient and the absolute

temperature just above ground level.

4.  Pressure transducer.

The air pressure is measured by a commercically available

aneroid barometer.

5. Turbine control cu anemometer.

The wind velocity reference for controlling the wind turbines

is measured with a commercially available cup anemometer using

pulse-rate counting (Malling). This anemometer is very much

like the Ris anemometers used for profile measurements as far

as the cup system is concerned. The alectronic adapter, however,

is of the original pulse type. A commercial instrument

represents a higher degree of standardization. Therefore it

might be more reliable and was found suitable as a critical con-

trol instrument. The problem of resolution and noise at high

frequencies is not important for this instrument as the long

distance from mast to turbine reduces the correlation between

simultaneous measurements. Hence averaging times shorter than

approx. 1 minute are of dubious value for turbine control.
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1. INTRODUCTION

The Wind Energy Group have designed and are now proceeding to build a 20m
diameter 250kW wi.:ld turbine generator ('WTG). The purpose of this machine is to
act as a developmnent prototype for a 60m diameter3r-rt1·wTG which is also beirz
designed and is to be built by this group. Both machines are to be erected. on
Bursar Hill, Mainland Orkney.

The Orkney Wind Turbine Project also incorporates the following elements:

a long term wind measurement programme with the objective
of determining the wind regime for the site

specification, procurement, and commissioning of a computer
based data acquisition system to monitor the performance of
both the 2Cm and 60m wind turbines

record and analyse engineering data from eachnachine for a
inimu.w period of 12 months.

Various aspects of the programme particularly those related to site seleczzon,
the Orkney diesel-electrical grid system and turbL"le specifications ha.ve been
described by Lindley and Stevenson (Refs.1, 2 and 5), Stevenson(er. 4),
Lindley (Re. 5), Armstrong et al (Ref. 6), Ga.rrad (Ref.7) and Lindley et al
(Ref.-3). The purpose of this paper is to describe thewind measure:!;.e!'lt
progare.

2. WIND MEASUREMENTPROGRAMME

The programme is comprised of the following four elements:

physical modelling of the site

numerical modelling of the site

short term campaign measurements

long tem collection of data

2.1 Phrsical Modellinz

A 1:2000 scaie topographical model of 3ura Hill and surroundingterair
has been :nar:ufactured. Preliminar'J flow surveys over this model have
been made in the 4m x  2m University of Oxford atmospheric boundary layer
wind tunnel. Te 7cn diameter region being modelled is given in Figure 1
and the model is shown in Figure 2. Detailed measurements are now to be
made.

2.2 Numerical Medellin

A collaborative activity with Dr P Taylor of Atmospheric Environment
Service of Canada has used the Mason and Sykes (Ref.9) three dimensional
extension of the Jackson and Hunt (Re. 10) two dimensional microscale
model for the prediction of the development of a neutrally stable
atmospheric boundary layer flow over real terrain (Salmon et al Re. 11).
A typical output from the AES computer codeMSDJH shows in Figure 5 the
speed-up in mean wind speed induced by the hill. ?rom similar
computations at different heights it is possible to predict the velocity
profiles over the terrain.
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2. Short Term Camai Measurements

.J

-1TALA kites modified to extend the operating range up to 28ms have been
obtained. Used in conjunction with portable 10-m masts carrying Porton
cup anemometers, measurements will be taken using these to determine
velocity profiles to a height of 500-m for a range of wind directions at
the side.

2.4 Lon Term Collection of Data

28-m and 80-m meteorological masts have been erected at the site. The
instrumentation and data collection for the 28-mn mast is describedin
following section.

The 80-m mast is to be instrumented with sonic anemometers the signals
from which will be connected to a dedicated data acquisition syste.

SITE DESCRIPTION

Bursar Hill is located about 23-k!n northwest of Kirkwall, the county town of
Orkney. The surrounding terra.in is dis'tinctly undulating with numerous low
hills, especially to the south extending to the southwest and southeast. To
the south about 1.5-km is Mid Hill which is 54-m higher than Bursar Hill,
whilst to the southwest about 2.5-km is Skelday Hill which is the sa..:ne height.
To the northeast about 5-km lies the island Rousay which rises some 200- aove
sea level. The coast to the northeast is only 2-kI:l away, but there a.re r.o c:iffs.

The ground cover on the hill is very uniform and consists of short grass and
heather. There are no trees in the area and the fa.rm buildings near the hill
should not have any significant effect on the flow.

4. 28 METEOROLOGICALMAST SYSTEM

.1 Instrumentation

The 28-1 mast, sho\tl?l in Figure4 is instrumented at 5 levels (6, 11, 16, 21
and 26- above the ground) with Porton cup anemometers, wind vane and
platinum resistance temperature sensors mounted on retractable boos which
protude about 2.5- from the mast.

From wind tunnel calibration tests it has been deter.ni.ned that on average
the Parton anemometers have a distance constant of about 5.1-m and
accuracies are within±%.
The temperature sensors are mounted in naturally aspirated radiation
shields.

Ea.ch instrumentis wired through individual runs of screened cable to the
data acquisition system. Protective measures are taken to minimise the
effects of lightning discharge currents, and includes running all cables
in a buried steel pipe •

• 2 Data Acauisition stem

The system, as shown in Figures 5 and6, comprise of two distinct parts,
the data logger and minicomputer. The data logger, a Johne& Reilhofer
16DL12, is an intelligent system containing a microprocessor, on-board
ROM and RAM. It provides for up to sixteen analogue input channels to be
scanned and digitised using a 12 bit A/D convertor. The software within
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the logger ROM allows the number of channels to be scanned and the time
interval between scans to be set. It is the slave unit in the system,
receiving all operating instructions from the minicomputer.
Communication to and from the logger is via an P.S232 compatible USART
interface. This converts the parallel data in the microprocessor to
serial data (7 bit ASCII codes) for transmission over a-connecting cable.

The minicomputer is the controller in the system and is responsible for
starting and stopping of the logging operation, taking decisions about the
logging parameters to be used, processing and storing all data received
fro the logger. The minicomputer is a DEC WP105. It contains an LSI 11/2
processor,64k bytes of memory, two tape cassette drives for mass stora.ge
and input-output ports. Each cassette is capable of storing about 504
blocks of information (1 block= 256 x 16 bit words). The hardware
operates under the control of the DEC RT--11 operation system.

The data acquisition programs are heldin files on one of the cassettes.
When themain program begins, it first performs internal housekeepirzs
checks to determine whether it is being stared with an operator resent,
in which case a new test sequence is about to begin (a test sequence is
the time between tape changes) or if it is re-starting after a power
failure. Two logging modes are possible, normal logging or condition of
interest logging.

Normal logging is so called because the system sper-ds most of its tie
in this operational mode. The system always starts up fri this =ode, data
from the instruments are collected at a sampling rate of 5 s-1/cha!'..::el for
periods of four minutes. At the end of each four minute period logging is
stopped and calculations performed on the acquired data to deterire: the
mean, standard deviation and 5-sec peak wind speeds for each anemceter;
the vector averaged wind direction and an index of directional variability;
mean temperatures. These values, together with the time the four ::ni..!':ute
period commenced, are written in their binary equivalents to a cassette
tape.

On completion of a four minute period of normal logging the program
examines the mean wind speed from the top anemometer (or the next down
if the top anemometer is inoperative, or the next down if the upperost
two anemometers are inoperative and so on) to see if one of two prescribed
levels are exceeded for six consecutive normal logging periods. ·.-.'hen such
a condition is identified, then condition of interest logging will be
performed. In the current implementation during this loggi:::5 period raw
data from the five anemometers and wind vane are sampled at a rate of
10 S-1/channel for a period of ten minutes, and this is stored on a
cassette tape withoutany reduction. On completion of this raw data
logging sequence, the program autouatically returns to normal logging.
Only one such set of data is collected per test sequence for each condition
of interest.

The system can log data for a period of eleven days without attention.
Collection of data tapes is undertaken by local North of ScotlandHydro
Electric Board staff at nomir.ally weekly intervals.Final analysis of
'reduced' and raw data is perfored at 'home' on the Taylor 'WoodrowPRIME
computer, using standard statistical procedures.
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RESULTS AND DISCUSSION

Installation of the system was completedin March 1982, and results were
obtained shortly afterwards. The wind data to be discussed in this paper are
from some of the preliminary recordings.·

During the period in which these data were obtained the anemometer at the 1 1m
level was unfortunately not operational. Nevertheless, some interesting results
have emerged and two wind data sets obtained on the evening of March7 and
morning of March 8 are presented. The Meteorological Office station at Kirk' .. all
airport confirmed that during both recordings the boundary layer wasneutrally
stable.

During the first of the2 recordings the winds were from the south whilst for the
second they were from the west. The difference in the wind direction was the
reason for choosing these two data sets. The complexity of the site and hence
the difficultyin judging i ts efects on the wind flow near the ground is evident
from the contourmap in Figure 1.

.1 Mean Wind Sneed

6 -1 -1The mean wind speeds at the2 -m level were 14.02 ms and 15.55 ms
variations of mean wind speed on the hill are shown in Figure7 and
compared with a logarithmic profile in which it has been assuredthat
surface roughness isC.04 -m. This value for the surface roughness is
typical for homogeneous terrain with s.i.!nilar ground cover to that on
Burga.r Hill, namely characterised by short grass and heather.

The variations in mean wind speed for the two wind directions showed
similar trends. Inboth instances there is evidence of the speed-up
effect of the hill, however, it is more pronounced for the westerly winds.
From inspection of the contour map in Figure1 it can be seen that the
west  faced slopes are steeper and there is better exposure than the south

The

the

direction.

Due to the speed-up of the wind flow near the ground the variation of wind
speed over the height range considered will ha.ve been reduced. An
important consequence of this on the 20m diameterWTGwill be that the
cyclic loa.ds due to wind shear will be significantly reduced.

• 2 Turbulence Intensi

The variations of turbulence intensity are shown·in Figure8. There are
considerable differencesin the magnitudeand behaviour betweere two
wind conditions. Winds from the south are significantly less turbulert,
however, it is known that there can be wide variations in estimates of
turbulence intensity and more data is required before comparisons can be
made with confidence.

It is known from theory that well above the ground the accelerating flow
reduces the standard deviation of the turbulence and near to the surface
in an inner layer the turbulence is amplified. This trend is obser-.redin
Figure 8.
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Power Soectra

The power spectra of longitudinal turbulence are shown in Figure 9. No
attemt is ma.de to compare the measured snectra with expressions used for
representing spectra in neutrally stable atnosheric boundary layers. It
is noted however that the spectra vary as n--5/5 in the inertial subrar.ge
which is consistent with such expressions and measurements made elsewhere.

From these measurements it would appear that winds from the west have
larger scales of turbulence than for southerly winds.

6. CONCLUSIONS

It is known that wind flow over a hill can be considerably modified, but an
accurate prediction of the flow for other than an 'ideal' hill is very
difficult to make at present. Reliable and comprehensive wind data is required
to improve understanding of wind flow over complex terrain for optimum sitirz
of WTGs. The preli.minarJ results indicate that the approach being taken for the
Burgar Hill wind measureent programme should provide a valuable source of
information and data.
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Figure 1. The Orkney Islands, showing Burgar Hill and the locations
of existing power starions and transmission lines

Figure 3. 20 m WTG specification

den, have a remarkably equable climate
with no great extremes of heat or cold.
Orkney has however a high frequency of
gales and strong winds. The generally flat
smooth moorland relief of the island, and
the almost total absence of -woodland,
means that there is very little natural
shelter from the wind.

The climatological record for Kirkwall
available from Meteorological Office
sources have been supplemented by the

data collected by the Electrical Research
Association (ERA) during the l 950s.

Unfortunately no measurements exist
for Burgar Hill though it is likely that it
will experience a wind regime not too dis-
imilar from that at Costa Hill and Vestra
Fiold where measurements were made by
ERA.

On the basis of extrapolations of the
Vestra Fiold, Costa Hill and Kirkwall
Airport data the long term annual mean
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wirid speed has been estimated for Bur-
gar Hill as 10.5 mis at 16.3 m (hub height
of the 20 m turbine) and 12.6 m/s at 45 m
(hub height of the 60 m turbine).

The wind turbines

The 20 m diameter turbine has a rated
power of 250 kW at l 7 m/s and a rota-
tional speed of 88 re .. ·/min. It will begin to \...,...
operate at a wind speed of 8 mis and shut
down when wind speeds exceed 27 m/s.
Based upon the estimate that the annual
mean wind speed at hub height will be at
least 10 mis. the annual energy output
will be 700 000 kWh giving it a capacity
factor of 0.32.

The 60 m diamater turbine has a rated
output of 3 MW at 17 m/s and a rota-
tional speed of 30 rev/min. Its cut in and
shut down speeds will be similar to those
of the 20 m machine. Based on the esti-
mate that the annual mean wind speed at
hub height will be about 12 m's its annual
energy output will be about 10.5 GWh
giving it a capacity factor of 0.25.

Both machines are to have a synchron-
ous generator and variable pitch rotor
blade tips. It is not possible at this stage
to give a more precise specificau.·n for
the 60 m machine as the final desan will
be subject to moJificatiun Jurirg the
detail design process. Foilowing receipt
of contracts it is planned to have the 20 m
machine commuss9red within 12
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FORSLAG TIL MALEPROGRAM - VINDENERGIPROSJEKTET, GENERELLE DEL

Utarbeidet av Jørgen Løvseth

1. Innlednin .

Fysisk institutt har i praksis stått for driften av vind-

måligs-stasjonene på Sm¢la, Frøya, Hitra og Andøya under

det nasjonale vindenergirogram. Dee har skied i samaeid

med Institutt for energiteknikk: som hele tiden har hatt den

Økonomiske styring og formelle ansvar for prosjektet.

Til å forestå den daglige drift har instituttet inntil 15/8-33

hatt en vit.ass.-stilling, dessuten har hovedfagsstudenter

vært betalt for direkte arbeidsinnsats i prosjektet. Videre

har instituttet fått delvis kompensasjon for ingeni¢r- og

verkstedbistand, og for medvirkning fra J. Ldvseth.

Det har i forbindelse med planleggingsm¢tene for 1982 og 1983

vært påpekt fra vår side at det i tillegg til en vit.ass.-

stilling var behov for en forskerstilling, og helst også er.

ingeni¢rstilling, til driften av prosjektet. Disse kravene

m¢tte forståelse i f¢rste omgang, men er i siste instans

blitt avvist.
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1 Gunnene til at driften av prosjektet har vist seg krever
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derfor hatt en tendens til å bli hengende i tilfeldige feil-

situasjoner. En har også hatt 3 eller 4 direkte lynnedslag

med tildels store brannskader på apparaturen. Lange nettut-

koblinger er også et problem. Det har vært enighet om å

bruke vindmålere med god tidsrespons ved hovedstasjonen på

Fr¢ya. Disse, sammen med Aanderaa-målerne som brukes på

perifere stasjoner, har vist seg å ha en feilfrekvens på

1-2 pr. år (slitte lagre, skovlebrudd etc.). Vibrasjoner i

mastene har delvis fØrt til tretthetsbrudd i kabler, og

saltdrev har f¢rt til kortsluttninger der glipper har oppstått

1 overganger og samenkoblinger.

Når det gjelder Ønskelig bemanning, henviser vi til program-

forslag fra Jan Nitteberg. Den bemanningen driftsiden har

hatt har firt til dårlig tilgjengelighet på syste  et. Det

har vært enighet om å prioritere selve driften, og dette har

da medfjrt at behandling av data og rapportering har blitt

liggende etter.

2. Soesiell bakarunn for dette forslacr.

\

På tross av problemene beskrevet innledningsvis, er vi nå i

ferd med å komme ajour ved at det bl.a. utvikles et nytt

dblert, robust og kraftig forsterket datasystem med telefon-

'ontroll- dette er nermere beskrevet nedenfor. En ? bare

beklage at dette ikke har kunnet skje fdr, men det skyldes

bl.a. leveringsforsinkelser på opptil 18 mnd. på essensielle

deler av program- og maskinvare.

Vi har i ldpet av 82/83 fått utredet og installert helt

nddvendig sikringsutstyr i mastene (finansiert av det

nasjonale program).

Del; pa grunn av sikringssystemet, fikk vi vi brev av 15/9-33

koi vedlagt) beskjed om at bevilgningen til drift av

prosjekt i realiteten var oppbrukt i f¢rste halvår.



- 3 -

Instituttet vurderte det som svært viktig å fortsette vind-

malingene, og har i siste del av 1983 drevet mileproga2

for egne midler. Under h&den har vi n& fatt hire at raen

for måleprogrammet neste år er maksimalt 1 mill.kr., g at

IFE på denne bakgrunn ¢nsker å overta driften selv av et

redusert måleprogram.

Etter den innsats vi har gjort for å komme frem til et

moderne og driftsikkert system, finner vi dette uheldig.

Vi har lenge ¢nsket å overta fullt driftsansvar - også i
navnet, og få en tilstrekkelig driftsgruppe her i Trondhei

for målingen. Med den feilfrekvens vindmålingsutstyr har,

er dessverre kort vei til målestasjonene også et poeng.

På denne bakgrunn tillater vi oss å frem.ne et forslag  o

drift av vindilinEene p& Tr&ndelagskysten med virt  instiutt

som ansvarlig. Vi er selvfdlgelig apne for samarbeid zed

alle institusjoner, og til åla data være fritt tilgjengelig.

Vi er også villige til underordne oss en styringsgruppe,

og til å diskutere opplegg av måleprogram ut fra behov hos

andre partnere i vindenergiprogrammet.

3. Måleorocrram - oversikt.

Geograiske forhold og oversikten over norse vindforhold

fra Meteorologisk institutt viser at Tr¢ndelagskysten er

et gunstig område for utbygging av vindkraft.

Tr¢ndelag et underskuddsområde for el.kraft.

Samtidig er

Vi har i andre

sammenhenger estimert at en utbygging av en produksjons-

kapasitet på f.eks. 10 TWh/år er fullt mulig, og dette er

vel i fdrste omgang tilstrekkelig for begrunne et stdrre

måleprogram.

Tradisjonelle meteorologiske målinger (obs. i 10 m hdyde) gir

ikke fullt grunnlag for verken å beregne produksjon eller på-

kjenninger for en vinaturbin, g spreker 1 turbinblad har

vært en vanlig foreteelse for prototyper. Konlusjonene,
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f.eks. på vindenergikonferansen i Mineapols  i  sommer, er

at en  ?  kjenne den aynamiske belastningen pd en roterende

vindturbin for å kunne beregne f.eks. utmatning som er det

mest kritiske.

Siktemålet med det fremlagte program er dels å fremskaffe

slike _cetaljerte vinddata for sentralstasjonen på Skipheia,

dels å "forstå" disse data ut fra topografi og termiske for-

hold for bakke og atmosfære, ved å sammenligne m&linger ved

forskjellige vindretninger, og ved å foreta samtidige

strilingsmalinger og temperaturmlinger for bakke og ates5ere.

Ut fra en slik dypere forståelse vil en siden kunne begrense

antall målinger for evaluere et område, og spesielt

begrense masteh¢yden.

Et detaljert program er bare utarbeidet for 1984. Vi merer

imidlertid malingene bSr fortserte i &fdlgende r, cg at en

da tar sikte på en utvidelse rent geografisk. Spesieit bdr

det opprettes en mer representativ målestasjon i Sm¢la-orrådet

enn den nåværende (en 25 m telemast p Dyrnes), og en til-

svarende p Vikna. Bade p Vikna og andre steder opover

kysten finnes det en del telemaster med h¢yder på 60-100 n

som muligens kan nyttes for å montere utstyr.

Detaliert &leDroram for 1984.

Sentralstasjonen_Skipheia.

Skisse av måleopplegget er vist på diagram. Det er 5 måle-

punkter i 100 m mastene, og 3 i 45 m masten i hdyder som an-

tydet. Alle målepunktene er forsynt med en eller to

hastighetsgivere av typen J-TEC eller Met one 010B. Dette

er to av de målerne som finnes på markedet som har best tids-

respons. 5 målepunkter vil bliler forsynt med Met one bivane

sensor, som registrerer vindretning  i  forhold til horisonal-

planet og i forhold til nord.
' .
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Fig. 2. Planlagt målesystem for mastene på Titran.

Computer 1 (DEC-FALCON) tar de hurtige logginger og lagrer

middelverdier etc på bånd. Den krever liten effekt og drives

avbruddsfritt. Computer 2 (HP-9826) er en kraftig og effekt-

kr;end maskin. Den har autostarmulighet og kan drives

dirte fr nett. Den tar tyngre databehandlig og logger

filerte analoge
. ,

s1gna..
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For å fortolke målingene av turbulens og vindhastighets-

gradient må atmosfærens termiske stabilitet bestemmes.

Alle hdyder 1 en av 100 m mastene vil derfor bli forsynt

med spesiallaget temperatursensorer. De er utpr¢vd på

Svalbard, hvor vi har målt temperaturprofil i en 20 m mast.

Havtemperatur og bakketemperatur på representative steder

og temperaturprofil for dverste lag av grunnen vil også bli

målt. Dessuten er strålingsinstrumenter anskaffet og vil

bli montert. Temperaturmålingene er spesielt del av hoved-

fagsoppgave for Bj¢rn Nyrud.

Signalene fra hastighetsgivere og retningsgivere tilfØres

"Co:nou ter 1 " ( C1 ) over optisk 1ink ( se diagram), og registreres

i 16-bits tellere. ellerne avleses med gitte intervall,

iddelverdi, maxverdi, minverdi og varians blir beregne -or

hver 10-min periode og lest over pi kasett-band.  Mone1tan-

verdien blir også lest over til "Computer 2" (C2) for videre

behandling. C1 drives med akumulatorbackup for ca. 8 timer,

og har program i EPROM, slik at den er selvstartende etter

lengre avbrudd.

fra noen sensorer en gang hvert minutt (eller så). Den vil

besørge telefonkonununikasjon • C2 har for stort effektbehov

.' men den er selvstantende.

C2's vitigste oppgave er å behandle data fra C1 for

ekstrahere dynamisk informasjon om vind-bildet. Signalene

fra et valgt sett av målere vil bli Fourieanalysert (FFT)

for spektralanalyse. Autokorrelasjoner og krysskorrela-

sjoner vil bli beregnet,  g  parametrisert. For auto-

spektrene er det velkjente modeller som vil bli brukt, for

krysskorrelasjonene er situasjonen noe mer problematisk, me

en del aktuelle modeller finnes også på dette felt.

Data ale ! ce for en rote:ende vindturbin, vil - savidt

muli_ med den gitte sensorkonfigurasjon - bli salet

sepa ra t , f . eks . for finne frem ti1 eks tre m v er dier for

skje-.·telastning på  rotoren.
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Turbulensstruktur (og hydeprofil) avhenger som nevnt av

terreng og vertikale varmeflukser i oppvindsretning. En

vil derfor parametrisere resultatene i forhold til strlings-

og temperaturdata og vindretning.

Hvis mulig innenfor budsjettrammene, vil en s¢ke å holde

Aanderaa-utstyr i drift på f¢lgende stasjoner:

Dyrnes - hdyder 5, 10, 15, 25 m.

Kjærvågsund - h¢yder 10, 20, 45, 46 m.

Sula - hdyder 5, 11, 20 30 m.

Kinnvoll, Andya - hdyder 12.5, 23, 42.5 m.

De tre stasjonene pa Fr&ya og den p Dyrnes vil tillate

studier av variasjoner over kortere avstander, og er av

interesse med henblikk på en utbygging. Radiosamband til

Skipheia er Ønskelig, men neppe mulig neste år med de antydede

budsjettrammer.

Stasjonen p& Kinnvoll blir i praksis drevet av ing. Solbaken

ved Forsvarets sambands-sentral på stedet. Det er av

interesse å holde stasjonen ved like for å kunne sammenligne

med målinger fra et helt annet område. Dette vil være av

interesse Går vindkraft skal vurderes med hensyn på system-

nytte hvis en forutsetter utbygging både utenfor Nord-Norge

og Midt-Norge.

Som et hovedfagsopplegg vil en også starte et prosjekt for å

underske utladninger og variasjoner i det atmosfæriske

elektriske felt. En vil spesielt se på muligheten for

"varsle" lynnedslag.

Når det nye opplegget er innkj¢rt (i lpet av 1. halvår 1984)

regner vi med å ha en tilgjengelighet på 10 min data fra

minst-en mast på ca. 99%. En må imidlertid ta forbehold om
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st¢rre lynnedslag etc. som fortsatt kan ddelegge deler av

systemet.

Som normalsituasjon regner vi også med ha tilgjengelighet

p spektraldata med en oppldsning pa 1 Hz eller bedre.

5. Buds ett 1984.

Forsker og ingenidr

Instrumentfornyelser

Generelle driftsutgifter

(komponenter, kabler, reparasjoner,

service etc.)

Reise- og oppholdsutgifter

vertid og godtgjring

hovedfagsstudenter

Databehandling og ingeni¢rbistand

(delkostnad)

kr . 6 0 0 • 0 0 G  , -

" 100.C00,-

" 70.000,-
If 70.000,-

" 100.000,-

" 60.000,-

kr. 1.000.000,-

Vi vil også be om at en del direkte driftsutgifter som vi

har på prosjektet dette år kan dekkes inn innenfor disse

rammer, da var driftskonto er knap. Til gjengjeld vil

instituttet yte en viss personalinnsats gratis, da den ikke

lar seg dekke innenfor en ramme på 1 mill. kr. Dette gjelder:

Stipendiatstilling (Morten von Heimburg)

Prosjektledelse (J¢rgen L¢vseth)

Ingenirbistand

Databehandling

Dessten arbeider 1 yeblikket 3 hovedfagsstudenter innenor

•
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KOMMENTARER TIL NLHT'S PROSJEKTFORSLAG

1. Innlednin

De tre mastene på Skipheia tillater observasjon av korrelasjoner

i vindbildet som er interessante rent vitenskapelige og som er

nødvendige for beregning av utmatning av vindturbiner.

Sammenkoplingen av 3 master, lysnett og telefon har vist seg

å by på store problemer p.g.a. atmosfæriske utladninger. I

tillegg er relativt lange (flere timer) strømbrudd ikke

uvanlige. Det er utviklet et avbruddsfritt kraftsystem og et

elektronisk system som overfører data fra 40 sensorer over optisk

fiber inn i et Faraday-bur (se fig).
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Planlagt målesystem for mastene på Titran.

Computer 1 (DEC-FALCON) tar de hurtige logginger og lagrer

middelverdier etc på bånd. Den krever liten effekt og drives

avbruddsfritt. Computer 2 (HP-9826) er en kraftig og effet-

krevende maskin. Den har autostartG·:lighet og kan drive::;

direkte a nett. Den tar tyngre databehandlig og logger

riltrere anale signal.
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2. Sensor konfi urason - Ski heia

Vindhastighet

Sensorer vil bli plassert i følgende høyder:

Mast 2: 10, 20, 45, 75 og 100 m

Mast 3: 5, 10,. 20 og 45 m

Mast 4: 5 ' 1 0, 20, 45, 75 og 100 m

Følgene typer sensorer vil bli brukt:

J-TEC, Met One 010B og Vaisala WAA12

For testformål kan målerne i mast 2 delvis dubleres

Vindretning

Met One 020B bivane, som indikerer både horisontal og vertikal

retning, vil bli montert i følgende høyder:

Mast 2: 45 og 100 m

Mast 3: 45 .

Mast 4: 10, 45 og 100 m.

Temperatur

Ventilerte sensorer blir plasser i mast 4 i høydene

5 , 1 0 , 2 0 , 45 og 1 0 0 m

Sensorene har spesialkonstruert strålingsskjerm med vifte og

ventilasjon og har teris6element, malingsnyaktighet ca. 0.01

grad. Det er dessuten plassert sensorer på bakken og i bakken.

Formålet er å måle temperatur-gradienten i luft og bakke.

Dessuten vil en sensor for havtemperatur bli utlagt.

Andre sensorer

Sensorer for lufttrykkk, nedbr Og str±ling, vil bli montert.

3. Lo es stem- Ski heia

Det vises til fig. s. 2 som gir oversikt over logs=systeme.

Basisloggingen av sensorene for vindhastighet og retning foretas

av "COMPUTER 1" (C1), med en frekvens pa 1024 (2') pr

10 min (1.7 Hz). Denne frekvensen kan velges innen vide gnser.

Binærtallet er valgt av hensyn til "Fast Fourie-transform" (FFT)  i

paflgende databehandling. An aloge signal blir digitalisert for-

opto-linen inn til Faradayburet. Selve logginge foregår ved
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å telle pulser i det gitte intervall, slik at middelverdier

oppnås. En rutine som måler tiden mellom en eller et gitt antall

pulser kan ogsa implementeres, slik at momentanverdi bestemmes.

"COMPUTER 1"

Denne datamaskinen - Digital "Falcon" med 64k hukommelse - drives

avbruddsfritt. Inntil 8h strømbrudd tåles før loggingen stopper,

Klokkekort og en del av RAM har en ukes "backup". Selve programet

ligger i EPROM. Denne maskinen foretar enklere beregninger for

å finne fram til karakteriserende verdier for hver 10 - min

periode. Følgende størrelser blir beregnet for hver kanal

og periode:

- Middelverdi

- Maxverdi (hoyeste enkelt-logging)

- Minverdi

- Varians

Dessuten beregnes korrelasjonskoeffisienter for 40 par av logge-

kanaler, hvilke er valgbare.

For 10 kanaler beregnes høyeste verdi for 2, 4, 8 og 16 på-

følgende logginger.

Normaliserte verdier for disse størrelsene leses hvert 30 min ave=

til Tandberg TDC - 3000 kasettstasjon. Hvert spor (av 4) kan ta

data for ca. 20 dager.

"COMPUTER 2"

Denne maskinen henter basis-logginger fra C1. Dette er en

kraftigere maskin med 0.5 Mb RAM og rask regneenhet. Den fir derc

for høyt strømforbruk til kunne drives avbruddsfritt.

For. et valgt sett med kanaler kan det i pflgende 40-min perioder

foretas følgende beregninger

peridiogram analyse

- krysskorrelasjonsanalyse

- test på Sfesielle tidssekvenser og ekstreme

variasjoner

Perioden pi 40 min er valgt for 5  f en viss overlap med analyser

som kan gjøres ut fra 10 min middelverdier.

Pericdograanalysen baseres pi FFT, 0g Vil fortelle hvordan
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vindenergien er fordelt over forskjellige frekvenser. Dette

er bl.a. nødvendig kunnskaper for å kunne bergne eksitasjon av

svingninger i et vindturbinsystem.

Krysskorrelasjonsfunksjoner gir informasjon om korrelasjon

mellom forskjellige sensorer som funksjon av tidsforskyving.

På dette og det siste punktet gjenstår det eller detaljplan-

legging. Men en analyse kan gjennomføres etter prinsipper

diskutert i Frost.

Foruten korrelasjoner i høyden i en mast er det aktuelt

undersøke korrelasjoner i horisontalplanet i forskjellige

høyder, dessuten vertikalt i "turbinplan". Dette er mulig når

vinden kommer normalt på planet gjennom 100 m mastene.

C2 vil også logge temperatur og strålingsensorer via en multi-

plekser og et voltmeter, HP 3478A4, som har en oppløsning på 100 nV

Disse lavvoltsinngangene må avkobles mot overspenninger.

Datamaskinen vil være ytterligere beskyttet gjennom multiplekser,

som normalt frikobler inngangene,og voltmeter. Utstyret må

settes i Faradaybur, da lynfeltene erfaringsmessig er sterke

nok til å slette RAM. Resultatene fra C2 lagres også på en

TDC-3000.

Dataoverføring

Hver natt vil samtlige resultater fra både C1 og C2 bli overført

til Trondheim over telefonlinje, etter automatisk oppringing fra

dataanlegg i Trondheim. Dataene vil bli tilgjengelig pi UNIT/NLHT's

Vax-anlegg over UNI-NETT, eller oppringt linje.

C2 og C1 vil også kunne styres over telefonlinje. Eventuelt

kan også komplette tidsserier fra en eller flere sensorer

logges. Ca 300 sensor-timer kan lagres pr. TDC-bånd ved

optimal pakking.

Teleforen har til n? vist lav tilgjengelighet pa Skipneiz.

Hvis gunnene til dette finnes og eleminres kan TDC-ene 3yfes.

Hvis svasjonen ikke viser normal oppfrsel, vil dette omg& nde bli

sjekket, forst via en lokal kontaktmann p? Frya.
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4. Valmoheia o Sula

Disse stasjonene er i dag forsynt med Aanderaa utstyr.

Vindhastighet logges i følgende høyder

Valmoheia:
10, 20, 44 og 46 m

Sula:

5, 10, 20 og 30 m

Middelverdi og ekstremverdi (over 2s) registreres hve=t 10 min.

Vindretning registreres en gang hvert 10 min. i toppn av masten.

Dessuten måles temperatur i 10 m høyde.

Aanderaa-utstyret har vist dårlig tilgjengelighet, men stadige

forbedringer er gjennomført. Siden dette vil være supplerende

målinger, vil tilgjengeligheten sannsynligvis bli ca. 90% hvis

logger, koblingsbrett og sensorer revideres hver 6. måned.

5. Op start av ro rammet

Pr. idag er Valrnoheia og Sula operative som beskrevet_. Båndskift

foretas av lokale kontakter.

På Skipheia virker følgende sensorer under ABC-80 kontroll:

Mast 2: Hastighet i høyde 10, 20, 45, 75 og 100 m

Retning i høyde 45 og 100 m

Mast 3: Hastighet i hoyde 45, 20 og 10 m

Retning høyde 45 m

Hastigetssensor: Met one 010B

Retningssensor: Met One 020B Bivane
o

Mast 4 vil bli forsynt med sensrer i uke 11 (Vaisala W2 12).

Falconsystemet er p.t. under utproving. Det ventes a kurne

installeres i løpet av april på Titran. Som en interimsordning

vil modemet bli knyttet over optisk kabel direkte til Falcon.

Data basert på 20 kanaler vil bli lagret inntil ett døgn og

overfirt over telefon til Trondheim hver natt (autoiatisk).

C2 vil bli installert og utprøvd i løpet av sommeren. Progravaren

vil imidlertid bli videreutviklet i løpet av 2,halvar.
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6. Avra orterin

Resultater vil bli liggende "on line" på vårt Vax-anlegg i minst

- -en måned, og kan etter nærmere avtale "ses". Et spesielt program

må lages for dette. Et alternativ er å gjøre stasjonen på

TITRAN oppringbar for "invidde",

Summariske resultatoversikter - som programutskrift - kan gjøres

tilgjengelig hver måned. Grundigere avrapportering etter ett og

to år.

7. Forutsetninger

Budsjett for opplegget er som tidligere angitt, og vi

forutsetter at programmet går over minst 2 år. Videre forutsettes

det at master og utstyr forvrig innkjdpt under vindprogrammet

til vindmålingsformål fortsatt kan disponeres.

8. Sammenli nin med NILU's forsla , videreutvikling i 1985

Det måleprogram vi foreslår synes å skaffe mer informasjon enn det

som vil følge ut fra NILU's opplegg til løpende målinger .
•

Dessuten kan vi komme raskere igang.

NILU foreslår dessuten kampanje-målinger. Når det gjelder

spesielle sensorer, så er vårt målesystem så fleksibelt og

"romslig" at slike vil kunne innkobles for nærmere definerte per-

ioder i Skipheia-opplegget uten særlige problemer.

Hvis ekstra master skal reises, vil vi foreslå at dissa

reises og blir stående minst ett år, slik at en få= et,
skikkelig sammenligningsgrunnlag for de fleste værtype'.'.::"

ved alle årstider. Slike ekstra master kan enten utstyres med

Aanderaa sensorer - som er disponible - eller hvis telelinje=

fins - med en oppringbar stasjon basert pa Falconort. En sl'

stasjon vil ogsa kreve stromorsmning - enten fra lysnei !ler

"Windchrger".
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De mest aktuelle nye malesteder mener vi er

1. Sletringen fyr

2. En eller flere av de eksisterende master i Vikna-

omrdet.

J. Ytterligere en mast nærmere Titran.

Sletringen er det ytterste skjær på Frøyas vestspiss. Fyret, som

er 46 m høyt, vil med en ekstramast på toppen gi de

beste muligheter for å måle uforstyrret hav-vind. En 30 m mast

foran fyret vil kunne gi vinden i de lavere lag.

Meterologiske observasjoner, vrmeldinger og rykter utpeker Vikna

som området ed kanskje de høyeste vindhastigheter i Norge. Det

bør derfor utredes om en i 1985 kan etablere en målestasjon i

forbindelse med en eller flere av de eksisterende telemaster i

området.

Bruk av akustisk radar er en interessant mulighet som bør over-

veies nærmere. Det vil ha spesiell interesse i forbindelse

med en modell som tar opp koblingen til de storskala vind-

og trykkfelter.
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FORSLAG TIL PRDGRAH FOR METEOROLOGISKEMALINGER I FORBINDELSE

MED PROVEAGGREGAT FOR VINDKRAFT

INNLEDNING

Norsk institutt for luftforskning (NILU) er av NVE/S bedt om 3

skissere et maleprogram or meteorologi i forbindelse med

prosjekteringen av et prøveaggregat for vindkraft på Frøya. På

den meget korte tiden som er stilt til rådighet for .
a fram-

skaffe grunnlag for tilsvarende undersokelser i andre land, m3

derfor det skisserte programmet betraktes som et første for-

slag.

inger.

Programforslaget kan senere bli gjenstand for juster-

2

Det meteorologiske måleprogrammet må tjene flere behov som i

hovedtrekk består i å gi underlag for optimalisering av

energiproduksjonen samt underlag for dimensjonering av struk-

turen. Målet er derfor bl.a. å:

- framskafe klimadata for a vurdere energipotensialet pa

stedet

- etablere data for å beregne statiske og dynamiske på-

kjenninger på konstruksjonene under forskjellige vindfor-

hold

- framskaffe data for optimalisering av energiproduksjonen

under testperioden.

Senere bør dataene kunne brukes til å beregne forholdet mellom

vindens egenskaper og faktisk produksjon og pakjenning, for .
a

øke det generelle kjennskapet og forståelsen for vindteknologi

basert på data i testperioden.
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3 MALEFASER

Hensiktene med måleprogrammet, tilsier at en må kartlegge

vindforholdene over forskjellige tids-skalaer, fra opplosning

på sekund og oppover til timer. Både følere og registrerings-

utstyr må tilpasses dette. Det er derfor av praktiske hensyn

naturlig a dele mleprogrammet i orskjellige deler:

1) Kontinuerlige målinger (vindstatistikk)

2) Spesielle undersøkelser av variable vind-

belastninger (turbulens, sjiktninger etc.)

3) Utvidet måleprogram under prøvedriftstiden

(turbulens, driftskarakteristika, variasjoner).

3. 1

Det kontinuerlige måleprogrammet skal danne grunnlaget for

klimatologiske data inkludert vindhastighets- og vindretnings-

statistikk. I disse målingene er det aktuelt å sample med

midlingstider på 5 min, 1 O min eller en time.

Aktuelle variable i tillegg til vindhastighet og vindretning,

er vindkast (gust), vindhastighetsluktuasjon (a ) og tempera-
u

turer. Dataene vil gi grunnlag for beregne produksjonspoten-

siale, forventet maksimal vindlast og eventuelle isingspro-

blemer.

Målingene kan gjennomføres med automatisk registrerende

instrumenter, uten at det behøver å være personell tilstede i

felt. Det bør være mulig å ringe opp stasjonen for kvalitets-

kontroll. Forøvrig logges data i utskiftbare hukommelser.

Disse kan byttes eksempelvis en gang pr maned i forbindelse

med kontroll og kalibrering av stasjonen. Disse målingene bør

lope kontinuerlig over flere ar.

Dataene bearbeides etter hver "innsamlingsperiode",

teres som tidsplot (grafisk med timeoppløsning) og

og presen-

statistisk

bearbeidet månedsvis. Vindfrekvensfordelingen presenteres også

for hele året.
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3.2 s esielle unders kelser

De spesielle undersokelsene, ogsa kalt kort-tidsm&linger, vil

bli utfort i kampanjer med personer i felt over ca en uke.

3 . 2 .1

Data-innsamlingsfrekvensen blir i disse undersøkelsene mye

større enn i de kontinuerlige målingene. Dessuten er det av

interesse .
a F et .

sa detaljert bilde av

filer og gradienter bør kartlegges

tilgjengelig instrumentering.

Provetakingshyppigheten

relsesorden 5Hz over 5 minutter eller

romvariasjone,

spesielt som funksjon av høyden over bakken, som mulig. Pro-

i den grad det finnes

i disse kampanjene bør være av stør-

1Hz over ca time.

Dataene samles for senere statistisk bearbeiding og presenta-

sjon i tidsserier og analyserte spektra. Dataene bør også være

av en slik kvalitet at de kan brukes som inngang til modeller

for estimat av levetiden for turbin og strukturer (1).

3. 2 . 2

Terrenget rundt det foreslåtte forsøksaggregatet er meget

heterogent og småkupert. Vinder fra omkring sør kommer inn fra

havet

€

og møter en meget skarp overgang til ruglete topografi,

mens vinder fra omkring nord har passert over en ru overflate

over flere kilometer. Grensesjiktet vil sannsynligvis se helt

forskjellig ut i de to tilfellene. Dessuten kan grensesjiktets

oppbygging variere sterkt over døgnet og over forskjellige

årstider, avhengig av om havet er kaldt eller varmt i Forhold

til landoverflaten. Det er derfor av interesse både på rutine-

basis og i kampanjemålingene

lokale vindfeltet

oppløsning

er i tillegg

og

aktuelt

.
a studere variasjoner i det

i det bakkenære grensesjiktets oppbyg-

ging. De tilgjengelige mastedata vil da bli brukt med tids-

ned mot sekunder. Det er dessuten aktuelt reise

en mast midt inne på øya for måling av vind og temperatur. Det

å foreta studier av grensesjiktet ved
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hjelp av tre-komponent doppler sodar ("acoustic sounder").

Dette instrumentet kan måle middelvind og turbulensintensitet

i de laveste hundre meter i atmosfæren.

Fra det kontinuerlige maleprogrammet bor en analysere vind-

profiler og turbulensintensitet som funksjon av vindretning

(og dermed oppvind bakke-ruhet).

3.3

3.3.1

Etter at et prøveaggregat er satt i drift, bør en ta sikte på

å studere vibrasjoner, utmatting og den aktuelle produksjon

som funksjon av miljøparametrene. Et konkret og detaljert

mileprogram ma utarbeides etter at erfaringer fra fase 1 og 2

foreligger.

Produksjonsdata samt utmattingsregistreringer bør en imidler-

tid fra starten av ta sikte på å samle i samme "data format"

som miljødataene. I testperioden må også andre miljøparametre,

som akustisk støy, elektromagnetiske forstyrrelser og ising

registreres.

3.3.2 m

Under en del av forsøksperioden, når testaggregatet er i

drift, bør forholdet mellom vinden (profil og turbulens) foran

og bak Ci le av) aggregatet studeres. Hensikten er å evaluere

innflytelsen av aggregatet på vindforholdene (vindretninger og

stabilitet; tid på døgnet), slik at en kan forutsi en "opti-

mal'' lokalisering av flere aggregat i forhold til hverandre

(avstand og retning) innenfor samme område.
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% MALEPROGRAMMET

Oen store variasjonen i målefrekvensene i de ulike delene av

måleprogrammet skissert ovenfor vil normalt kreve forskjellige

typer følere og registeringsutstyr. Det vil likevel være en

fordel å etablere et målesystem som i størst mulig grad kan

brukes både i det kontinuerlige programmet og i "ampanjene" .

Det meteorologiske programmet som skisseres nedenfor tar der-

For sikte pg 3:

- gi vindstatistikk for området

kartlegge romlige egenskaper i det kontinuerlig

varierende vindfeltet

- framskaffe vinddata for vurdering av propellers og

turbinens egenskaper

- ramska€e klimadata or vurdering av forskjellige miljo-

effekter.

«.1 ind

Instrumenter (følere og registreringsutstyr) _for måling av

vindhastighet og retning må tilpasses de variasjoner i tids-

oppløsning som kreves i de forskjellige delene av måleprogram-

met. En del av følerne er de samme i det kontinuerlige pro-

grammet og i kampanjene, mens andre settes i drift spesielt

for de korte intensive måleperiodene.

For å

filet)

måle vindvariasjonen med høyden over bakken (vindpro-

måles vindhasti heten i flere nivåer langs en 100 m

mast. Det foreslås her å måle i 2, 10, .25, 50 0g 75-100 m over

bakken. Grunnlaget for dette valget er:

- 2 m-vind måles for å kunne beregne et fullstendig vind-

profil

- 10 m-vind er standard referansehøyde for klimadata

- 25 m-vind er omtrent i høyde med antatt nedre propell-

spiss

50 m-vind er omtrent i høyde med rotoraksen
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- 75 m-vind er antatt øvre rotorblad (Da 100 m høye master

allerede finnes pa stedet bor en male pa 100 m niva 3

kunne vurdere eventuelle vindskjar).

Vindhastighetene måles rutinemessig med koppanemometer (skål-

kors) der egenskapene

slik at de reflekterer variasjoner i vindhastigheter ned mot

sekunder (avst.konst. < 2 m). På denne måten kan samme anemo-

meter også

nevnte masta

Tr m ns n

brukes

ur

(respons,

foreta disse

til
.
a male

varighet) og turbulente fluktuasjoner i vindhastigheten

(a ) eller longitudinal turbulensintensitet, (o /u). For nær-
u u

mere detaljert teknisk beskrivelse av NILUs måleutstyr, se

Vedlegg A.

Det er også allerede plassert en 100 m mast til, bare ca 75 m

vest-nordvest for den allerede nevnte 100 m-masta. Den

vil under hele måleperioden

bli instrumentert parallelt,

avstandskonstant)

svarer til det som sveipes av rotoren. Det er også

boor vare

vindkast (gust med 1-10 sek

forst-

bli operert som

hovedmast med høyest prioritet. Oen vestligste 100 m-mast a vil

slik at den delvis kan operere

som "back-up" til hovedmasta (om noe skulle skje med folerne),

og dessuten i utvalgte perioder brukes for orrelere turbu-

lensforholdene i rommet (vertikalt og horisontalt).

Vindretning og vindretningsfluktuasjon males i minst to

nivåer, eksempelvis 10 m over bakken (klimadata) og 50 mover

bakken (navhøyde). Ogs vindfloyas egenskaper bør være slik at

raske fluktuasjoner, ned mot 1 sek, kan inkluderes i estimat

av lateral vindretningsfluktuasjon (horisontal turbulens).

Denne parameteren har mindre betydning for vurdering av

påvirkning på et prøveaggregat enn o , men den er relativ
u

enkel å måle, og kan derfor inkluderes i programmet.

en basert pa m&ling av tre komponenter

av vind (u, v, w) med en frekvens av 1-5Hz, vil bli målt i ut-

valgte perioder. Slike malinger bor foretas over et areal som

aktuelt 5

for korrelere mot vibrasjoner på den aktuelle
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propellen under drift av et prøveaggregat. (Det er noe usik-

kert hvor relevant dette er, idet den turbulens instrumentene

ser i mastene nødvendigvis ikke er den samme turbulens rotoren

"£oler").

k ramskafet pa denne m&ten or vind ra

forskjellige retninger (over forskjellig terreng og ruhet) på

det aktuelle byggestedet, vil gi informasjon om de stedlige

turbulensforholdene avviker vesentlig fra data som i littera-

turen brukes til beregninger av påkjenninger på strukturene

(1). Dette vil danne grunnlaget for de modeller som skal

anvendes til eventuelle utmattingsberegninger.

Den romlige måletettheten i slike utvalgte perioder bor vare

stor. Miletettheten pa vest-Fr@oya vil vare avhengig av hvilken

instrumentering som allerede innes tilgjengelig pa stedet. I

tillegg til mulige "bivanes", som måler horisontal og vertikal

middelvind med fluktuasjoner, kan en registrere tre kompo-

nenter av vind (u,V,w) f.eks. ved hjelp av uvw-propell-anemo-

meter (Gill), "sonic"-anemometer eller tilsvarende. Vind-

hastighetene (og evt. retningene) bør logges på magnetbånd ca

hvert sekund. Det betyr at om rdata skal lagres for senere

generell bearbeiding, ( studie av spektra, coherens, kryss-

korrelasjoner etc.) kan ikke hver måleperiode bli stort

lengere enn ca. 1 time.

For et stort antall utvalgte timer med vind fra forskjellige

retninger under forskjellige ytre orhold (str3lingsforhold

representative for forskjellige årstider og tid på døgnet) er

det aktuelt å studere vind, turbulens og temperaturprofiler i

de forskjellige delene av vest-Frøya (sør, nord og midt på).

Dette vil gi et generelt bilde av strømningsforholdene over en

slik øy, for senere vurdering av best mulige lokalisering av

små og/eller store vindaggregater. Dette krever bruk av de to

40 m-mastene som er plassert helt sør og helt nord på øya.

Hasta i sør vil dessuten egne seg for å studere strømning over

en kolle.
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I det kontinuerlige m&leprogrammet oreslas det 3 male

temperatur i to nivåer:

2 m som er standard høyde for klimadata

50 m som er navhoyde.

Folerne kan vare pt-1000-motstands folere og yeblikksverdier

av temperatur logges hvert 5.minutt, for beregning av times-

middelverdier,

tur.

vinddata også

månedsmidler, maksimum- og minimumstempera-

Vertikal temperaturgradient (temperaturdifferanse) måles ved

hjelp av Pt-1000-flere som motstandsbro mellom 10 m 0g 50 m

eller mellom 50 0g 10 m. Disse data gir informasjon om

stabilitetsforholdene i atmosfæren og kan således sammen med

brukes til å estimere forventet turbulensnivå.

Temperaturdata er ogsa viktige for vurdering av isings-

problemer, samt vurdering av aggregatytelse og effekt.

I den andre 100 m-masta kan det være aktuelt dublere tem-

peraturm?ling i 50 m samt male differens mellom 100 0g 50 m.

4.3 Andre klima arametre

Det også aktuelt i det kontinuerlige programmet å måle relativ

fuktighet, barometertrykk, nedbør (intensitet, regntid),

atmosfærisk korrosjonshastighet og saltinnhold i lufta. Alle

disse parametrene tas 2 m over bakken.

også registreres som funksjon av tid

enkelt registreringsutstyr.

Sjøtemperaturen kan

pa ret, ved hjelp av

En oppsummering av maleprogrammet for hovedmasta (100 m) er

gitt i tabell 1.
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Tabell 1: Meteorologiske målinger langs en _av 100 m-mastene i forbindelse
med forsøksaggregat for vindkraft.

Feler Ant. Hoyder
(m.o.
bakken)

Parameter Md1e-
omride

0pl·se- Enhet del
lighet

Koppanemometer 5 2,10,2s. Vindhastighet (u) o-75 0. 1 mis ri.IK
50,100 Longitud. turb. (o4 o-75 0. 1 mis RIK

Vindkast (GUST) o-75 0.1 mis RIK

( 9) 1. 0
azimm RIKVind£ley 2 10,50 Vindretning 0-360

Later.turb. (oal 0-360 1. R/K

3-akset øroøell 50 Turbulens(u •  V ,w') o-40 0. 1 ml s :7Pt-1000 motst. 2 Z,50 Lufttem. (T) -50,•40 0. 1 •Pt-1000 bro 50-10 Temø.diff. ( OT) t20 0.05 • R I
Hårnygr.  (e.l. l 2 Rel. fukt (  RH) 0-100 5 1 R
Barometer 2 Lufttrykk (P) 600-1100 0. I mb R
Pluviograf 2 Nedber Ir) 0 » 0.2 mm R

t R 3 rutineprogram
I( 2 kampanjemåling.

Følerne bør plasseres på en bom som rekker minst en maste-

diameter ut fra masta og

ningen.

enklere

figur 1.

Instrumenteringen

vend_e

det angitte i tabell 1, mens

av den andre 100 m-masta likner på

de

mot

to

den

40

I tillegg til programmet angitt i figur

vanligste

m-mastene

vindret-

blir noe

instrumentert. En skisse av totalprogrammet er vist i

bør en vurdere enkle

saltinnholdmålinger på forskjellige avstander fra strandsonen

(og forskjellige høyder over bakken) samt måling av atmos-

færisk korrosjon.
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Figur 1: Skisse av totalprogrammet for meteorologiske målinger på Frøya:
vindhastighet
vindretning
lufttemperatur
temp.differens (stabilitet)
relativ fuktighet
lufttrykk
nedbørmengde

u =
8 =
T =
AT =
RH =
p =
r =
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5 • 1 a n n n

NILU er idag engasjert med kontinuerlige målinger av meteoro-

logiske parametre langs 10, 25 og 36 m høye master i flere

områder i Norge. Automatisk loggende stasjoner eller oppringt

samband (som spesifisert i Vedlegg A) er for tiden plassert

bl.a.

Rana.

på Kjeller, i Telemark, Oslo, Bergen, Trondheim og Mo i
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For malinger p3 Froya kan NILU idag tilby en kombinert "klima" I

"turbulens"-stasjon. Folgende malepunkter basert

utstyr kan eksempelvis etableres sommeren 198, for datalog-

ging på magnetbånd:

- vindretning i 1 0 m og 50 m

- vindhastighet i 10 m, 50 m og 1 00 m

- turbulens, G i 10 m og 50 m
u

- vindkast (Gust) i 10 m og 50 m

- temperas tur i 2 m og 50 m

- temperaturdifferans mellom 50 m og 1 0 m.

Det totale måleprogrammet vil imidlertid være avhengig av det

utstyret som "overtas" fra det eksisterende NTNF-programmet.

Det mest realistiske vilvare at det framtidige vindenergi-

programmet overtar utstyret som det står på Frøya (eller evt.

ved NLHT i Trondheim). Sommeren 198 etableres NILUs utstyr i

hovedmasta,

malingene

stillende. I løpet av 1984 omrigges eksisterende utstyr

tidig

som angitt ovenfor.

på NILUs

som før i denne masta, hvis alt fungerer tilfreds-

som oppringt_ samband og moderne data-utrustning for-

beredes {se også beskrivelse Vedlegg A).

5.2 føl in o databearbeidelse

N3r det endelige maleprogrammet,

drift, vil dataene

lopende. Det

Alternativt

med oppringt samband er i

kunne kontrolleres

foreslas

og

fortsetter

bearbeides

sam-

ort-

å utarbeide månedsvis statistikk samt

dokumentasjon i form av tidsplett eller synoptiske utskrifter

av alle data. Dette finnes det rutiner for ved NILU, s om er

spesielt tilpasset

vurderinger.

klimatologiske og lokalmeteorologiske

Spesielle bearbeidelser for turbulens data samt

ekstremstatistikk er også tilgjengelig, men vil bli videre-

utviklet og spesielt forberedt for vindenergiprogrammet.
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Måleprogrammet krever en faglig oppfølging, hvor en person har

ansvaret for 3 folge med pa utviklingen nasjonalt og inter-

nasjonalt.

holdt gjennom den gruppen

arbeider med vind, turbulens, grensesjiktsteori og modellering

ved NILU. I tillegg bør måleprogrammets ansvarlige leder dekke

fagfelt som instrumenteringsteknikk (foolerens karakteristika

etc.) og statistikk.

Vi er kjent med de problemer som har oppstått på Frøya i for-

bindelse med tordenvær, lynnedslag og elektriske utladninger.

Den typen

Oen rent meteorologiske kompetansen blir vedlike-

av meteorologer som til daglig

"force majeure" kan ingen helt garantere seg mot,

men det er håp om at en daglig kontakt med målestasjonen via

telefon vil minske feiltiden og perioder med manglende data.

5.3 Kostnader

Det er ikke foretatt et detaljert kostnadsoverslag for det

skisserte måleprogrammet, men det er naturlig

estimat i engangsutgifter og løpende utgifter basert på at

NILU vederlagsfritt overtar det utstyr som er

å dele et

innkjopt i

forbindelse med NTNF-programmet om vindenergi.

En an sut iter (arbeidstid)

Instrumentering av 100 m-master (1984) : 0.2 Mr

Instrumentering av 45 m-mast (1984) : 0 . 1

Instrumentering av 45 m-mast (1984/85) a: 0 . 1

Instrumentering av 36 m-mast (1985) 2 .1
9,5 Mkr
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Lø ende ut ifter (pr år)

Leie instrumenter )

Inspeksjoner, tilsyn etc.

Oppfølging, bearbeiding

== 0.35 Mr

g 0.25

z 9,

1.0 Mkr

) basert på at instrumenter er tilgjengelige. Beløpet inne-

holder: vedlikehold, utskifting av deler, oppdatering av

utstyr, avskrivning, datakontroll, utspilling av rådata

(synoplister) og alle reparasjoner.

I tillegg vil en trekke inn den kompetanse som ligger i insti-

tuttets prosjektavdeling (meteorologer) og instrumentavdeling.

Kostnadene ved innkjøp av nye instrumenter og utstyr faller

dermed bort. Det forutsettes at de mastene som idag står på

Frøya kan brukes uten omkostninger.
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NILU har 2 typer automatiske værstasjoner.

1: 12 kanals datalogger med lagring på magnetbånd.

2: Datalogger med hukommelse og oppringt samband over tele-

nettet for henting av data.

Standardbeskrivelse av følere for begge typer stasjoner:

1. Vindretning

Type

Lengde

Demping

NILU's konstruksjon

750 mm

0. 6

Distant constant: 1.7 meter

Logging Øyeblikksverdi eller middelverdi

Omride 0-36o'

pploselighet: 1.'
2. Vindhastighet

Type

Diameter

Vaisala WAA12, 3 kopps anemometer

180 mm

Distant constant: 1. 4 m

Logging

Område

Integrert vindvei over 5 eller 60 minutter

0-75 mls

Oppløselighet: 0.1 mls

3. Temperatur total og differanse

Type NILU's konstruksjon 1000 Q Platina målt i

brokobling.

85 mmLengde

Logging

mr3de totaltemp.: -so'c ti1 +4oc
Opploselighet totaltem.: .4"c
Onside diFF-temp.: -20c til +2o'c
pploselighet 0.05c
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• Relativ fuktighet

Type NILU's konstruksjon, hårhygrometer til-

koblet en displacement transducer.

Lengde

Logging

Område

Opploselighet

110 mm

0-100I

st

n 1 regner ut og registererer følgende

parametre på grunnlag av data fra ovennevnte følere:

1. Standardavvik av vindretningsfluktuasjonen basert på

avlesning av retning 10 ganger pr sek.

2. Standardavvik av vindhastighetsfluktuasjonen basert på

1  sek. middelvindhastighet.

3. Høyeste vindhastighet (Gust) basert på 1 eller 10 sekunds

middelvindhastighetsobservasjoner.

Oataloggeren er en ombygd og utvidet Aanderaa logger. For-

skjellen består foruten elektronisk sampling av vindpara-

metrene i at den har utvidet båndkapasitet, digital klokke med

display, elektronisk innlesing av time-nummer til laggeren og

digital datamonitor med display for visuell kontroll av

signalene.

Dataloggeren registererer samtlige parametre hvert 5.minutt,

konverterer disse til 10 bits kode og skriver dataene inn på

magnetband. Dataloggeren har en oppløselighet på 250 µV pr

bit. Dette tilsvarer et måleområde på 0-250 mv. Hver annen

måned må stasjonen inspiseres og bytte av magnetbånd fore-

tas. Disse magnetbånd tas med tilbake til NIU, hvor de

spilles av og omformes til IBM kompatible magnetbånd som

danner grunnlaget

datamaskin.

for bearbeiding av resultatene med



23

Automatstas on t e 2 med oppringt samband har de samme følere

som type 1 med mulighet av tilkobling av ytterligere følere

som folger:

5. x,y Og z registrering av vindhastighet.

Type Gill UVW anemometer

Diameter 190 mm

Omr&de 0-0 mls

Distant constant: 0.8 meter

6. Nedbør

Type ikke bestemt

Oppløselighet antagelig 0.2 mm nedbør.

7. Atmosfæretrykk

Type Setra

Område 1100-600 mb

Opploselighet: ca 0.1 mb

8. Korrosjonshastighet

Type NILU's konstruksjon

Data Kontinuerlig måling av korrosjonshastighet og

våttid.

Automatstasjonen er programmerbar innen vide grenser. Som

eksempel: Utregning av standardavvik av retning og hastighet

fra sekunder til timer. Gustutregning f.eks. med 1,3 og 10

sekund midlingstid. utregning av nedbørintensitet og fastleg-

gelse av tendens ved trykkvariasjoner.

NILUs eksisterende stasjon med oppringt samband har innebygget

8K byte hukommelse med batteri backup. Ved oppringing vil

stasjonen svare med å sende en kopi av hukommelsen med data

over telenettet. Avhengig av antall parametre har den en

hukommelseskapasitet på 8-10 dager.
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De automatstasjoner som vil bli videreutviklet vil ha en ut-

skiftbar hukommelse pa 6% K byte slik at hvis telesambandet

bryter sammen kan hentes på stasjonen. Kapasiteten vil da bli

60-80 dager med data.

Automatstasjoner med oppringt samband har følgende fordeler

fremfor de eldre systemer.

1. Ingen bevegelige deler som båndopptager etc.

2. Kort ventetid på data

3. Feil kan oppdages raskt

• Kvaliteten av malingene kan lopende kontrolleres.
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