
Vi har faktisk ikke megen glæde af en energikilde, 
der leverer elektricitet, som vinden blæser. Kvaliteten 
er ganske enkelt alt for svingende. Faktisk ville store 
vindmøller og vindmølleparker være direkte skadelige 
for elnettet uden en frekvensomformer, der kan konver
tere den ukontrollable vindenergi til en stabil elektrisk 
energi, som elnettet kan håndtere. 

Effektelektronikken styrer på den ene side møllens 
omdrejningstal og sørger for, at der hele tiden trækkes 
optimal energi ud af vinden. På den anden side udlig
ner elektronikken frekvens og volt, så det passer til de 
normer, elnettet fungerer med.

Nye omformere begrænser tab
Store virksomheder som Vestas Wind Power arbej
der løbende med effektelektronik i deres udviklings
afdelinger, og de deltager desuden løbende i 
forsknings projekter, der går ud på at forbedre effekt
elektronikken. De senere år har fokus været på det 
forholdsvis store tab af energi, som sker, når strømmen 
sendes fra vindmøllen og ud til forbrugerne. 

Forskningsresultater fra blandt andet Aalborg Univer
sitet viser, at der er besparelser at hente ved at forøge 
spændingen og sænke strømstyrken, fordi det betyder, 
at man kan fragte strømmen over længere afstande og 
mindske varmetabet i ledningerne. Nyudviklede effekt
konvertere kan håndtere op til dobbelt så stor spænding 
som konventionelle konvertere. 

Endnu større potentialer
Udviklingen peger mod endnu større spændinger. Der 
forskes blandt andet i brug af materialet siliciumcarbid, 
som tåler mere varme og højere spændinger end almin
delig silicium, som normalt anvendes i omformerne i 
dag. Man taler om et potentiale på 24.000 Volt mod de 
7.000 Volt, der gælder i dag. 

Effektelektronik til vindenergi og andre vedvarende 
energikilder er et område i konstant udvikling. Derfor er 
Vestas Wind Power en del af CEES, hvor industrien og 
universiteterne samarbejder om at sikre, at Danmark 
får del i den store vækst og de mange arbejdspladser 
området forventes at føre med sig de kommende år. 

Effektelektronik gør 
vindenergi til elektrisk energi
- Nøglen til stabilitet og sikkerhed i elsystemet

Center for Elektriske Energisystemer (CEES) er et dansk netværk for 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi beskæftiger os med forskning og 
udvikling af elektriske energisystemer, som på verdensplan udgør et marked  
på over 300 mia. kr. årligt. 

Partnerne i netværket er universiteter og private danske virksomheder.  
Vores mål er at sikre og udbygge Danmarks styrkeposition inden for effekt
elektronik samt at få uddannet tilstrækkelig med kompetent arbejdskraft hertil.  
Vi beskæftiger os bl.a. med forskning i intelligent styring af effektelektronik.
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