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REZUMAT. Metoda Atlasului Vântului (MAV) elaborată de Departamentul de Energie Eoliană și Fizica Atmosferei 
de la Riso National Laboratory din Danemarca are limitele de aplicabilitate, care se referă la particularităţile 
climei în regiune și orografiei terenului. Doi indicatori – de accidentare RIX și de performanţă orografică ΔRIX, 
care determină gradul de accidentare a terenului, respectiv, aplicabilitatea metodei MAV, s-au calculat pentru 
întreg teritoriul Republicii Moldova. Valoarea maximă a indicatorului de performanţă ΔRIX este egală cu 5,6 % și 
corespunde regiunii centrale a ţării, ceea ce vine să ne spună că eroarea de predicţie a potenţialului eolian nu va 
depăși ± 5%. De asemenea, s-au identificat cele mai abrupte zone în care indicatorii RIX şi ΔRIX ating valori 
maxime. Aceste zone sunt situate de-a lungul râurilor Nistru şi Răut. 

Cuvinte cheie: Metoda Atlasului Vântului, evaluarea potenţialului eolian, indicator de accidentare RIX, indicator de 
performanţă orografică ΔRIX. 

ABSTRACT. Wind Atlas method (WAM) developed by the Department of Wind Energy and Atmospheric Physics at 
Riso National Laboratory in Denmark, has limits of applicability, which refers to the climate characteristics in the 
region and terrain orography. Two index - ruggedness index RIX and orographic performance index ΔRIX which 
determines the degree of terrain steep, namely, the applicability of the method WAM were calculated for the 
entire territory of Moldova. Maximum value of orographic performance ΔRIX is equal to 5,6 % and corresponds to 
the central region of the country which also comes to tell us that the prediction error of the wind potential will not 
exceed ± 5 %. Also, were identified the steepest areas where indicators ΔRIX and RIX reach maximum values. 
These areas are located along the river Nistru and Raut. 

Keywords: Wind Atlas Method, potential wind assessment, ruggedness index RIX, orographic performance 
indicator ΔRIX. 

1. INTRODUCERE 

În 1987 Departamentul de Energie Eoliană și 
Fizica Atmosferei de la Riso National Laboratory din 
Danemarca a implementat Metodologia Atlasului 
Vântului (MAV) ca un instrument puternic pentru 
analiza datelor despre vânt, generarea hărților resurse-
lor energetice eoliene, calcului producerii energiei 
electrice eoliene de o turbină sau Centrală Electrică 
Eoliană (CEE). De-a lungul anilor, MAV a devenit o 
metodă standard pentru evaluarea resurselor eoliene 
și poziționarea turbinelor eoliene în cadrul unei CEE 
și a fost utilizată în mai mult de o 100 de țări din 
întreaga lume. 

Prima lucrare de proporţii la nivel mondial, în 
domeniul evaluării potenţialului energetic eolian, a 
fost „Atlasul European al Vântului – European Wind 
Atlas” apărută în 1989 [1], la care se ataşează şi un 
set de programe Wind Atlas Analysis and Applica-
tion Program (WAsP) [2], ce poate fi utilizat pentru 
procesarea datelor primare despre vânt, întocmirea 
atlasului vântului în amplasamentul staţiei meteoro-
logice şi estimarea potenţialului energetic eolian al 
unei regiuni oarecare. În prezenta lucrare s-a utilizat 
versiunea licențiată a acestui program WAsP 9.1. 

Scopul lucrării constă în studiul particularităților 
orografiei terenului Republicii Moldova în vederea 
aplicării MAV pentru evaluarea potențialului energetic 
eolian, determinării zonelor în care aplicabilitatea 
MAV ar fi compromisă. 

2. METODOLOGIA ATLASULUI 
VÂNTULUI 

2.1. Etapa de analiză a datelor  
despre vânt 

MAV constă din două proceduri distincte: prima – 
de analiză a datelor despre vânt în punctul stâlpului 
de măsurări și a doua – de aplicare a datelor pentru 
obținerea climatologiei vântului, hărților vitezei și 
densității de putere eoliană, producerii energiei etc. 
într-un punct (regiune), în care nu s-au efectuat 
măsurări. În figura 3.1 se prezintă grafic, într-o formă 
simplificată, explicativa MAV. Pentru a obține 
datele AV se efectuează studii privind împrejurimile 
stâlpului de măsurări: se identifică clasa de rugozitate a 
suprafeței terenului, obstacolele (clădiri, păduri, fășii 
protectoare etc.) existente la o distanță ce nu depășește 
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50 de înălțimi a respectivului obstacol și porozitatea 
acestuia. 

Aplicând procedura de analiză a modelului AV, 
figura 3.1 din stânga, se obțin datele AV care ar fi 
fost înregistrate dacă rugozitatea terenului ar fi fost 
egală cu 0 (suprafața apei) și în jurul stâlpului de 
măsurări lipsesc obstacolele. Datele AV se re-
calculează pentru 5 clase de rugozitate, caracterizate 
prin înălțimile echivalente respective egale cu 0,0; 
0,03; 0,1; 0,4 și 1,5 m și 5 înălțimi deasupra solului: 
10, 25, 50, 100 și 200 m. Cu datele AV, ca date de 
intrare, se realizează procedura inversă, figura 3.1 
din dreapta, obținându-se climatologia regională a 
vântului în regiunea de interes. 

Pornind de la faptul că caracteristicile vântului 
sunt funcții aleatorii, datele istorice despre vânt 
trebuie să cuprindă o perioadă de timp cât mai mare. 
Autorii [1,2] recomandă minimum 10 ani. În prezen-
tul studiu s-au folosit datele despre vânt înregistrate 
în perioada 1990-2011 sau 22 de ani. Ca exemplu, se 

prezintă rezultatele sumare obținute la etapa de analiză 
a datelor despre vânt pentru stația meteorologică 
„Ceadîr-Lunga„. De-facto, la această etapă, folosind 
metodele statistice, se procesează rezultatele măsu-
rărilor și se obțin următoarele date (figurile 1, 2 şi 
tabelul 1): 

1) direcția vântului (roza vântului) pentru 12 sec-
toare; 

2) histograma funcției densitate de probabilitate a 
vitezei vântului; 

3) aproximația Weibull a histogramei funcției 
densitate de probabilitate a vitezei vântului; 

4) viteza medie a vântului, în m/s și densitatea de 
putere în W/m2; 

5) coeficienții A și K ai aproximației Weibull. 
6) viteza medie a vântului, densitatea de putere, 

coeficienții aproximației Weibull și funcția densitate 
de probabilitate a vitezei vântului în formă tabelară 
pentru fiecare sector egal cu 30o și pentru toate sec-
toarele. 

 

 
 

Fig. 1. Explicativa privind metodologia atlasului vântului. 
 

             
 

   

              Fig. 2. Roza vântului.   Fig. 3. Histograma funcției densitate de probabilitate a vitezei 
vântului și aproximația Weibull. 
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Tabelul 1 

Valorile coeficienților Weibull, vitezei medii U, densității de putere E și funcției densitate de probabilitate  
a vitezei vântului F pentru stația meteorologică „Ciadîr-Lunga“ 

a 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 Toate 

A, m/s 4,2 4,5 4,7 5,2 5,6 5,4 4,6 3,6 3,4 3,2 4,0 4,5 4,5 

K 1,82 1,83 1,79 1,81 2,12 2,15 1,96 1,72 1,65 1,46 1,56 1,78 1,75 

U, m/s 3,78 4,01 4,22 4,63 4,94 4,83 4,05 3,25 3,03 2,93 3,60 4,03 3,97 

E, W/m2 70 83 99 129 133 123 79 47 40 44 73 87 85 

F, % 10,5 7,4 4,5 5,7 8,7 10,2 6,8 7,1 6,5 6,3 11,3 15,1 100 
 

Pe lângă rezultatele prezentate mai sus, la etapa 
de analiză, se obțin, așa numitele, date ale Atlasului 
Vântului: rezumatul climatologiei regionale a vântu-
lui, roza vântului și aproximația Weibull a funcției 
densitate de probabilitate a vitezei vântului. Aceiași 
informație se prezintă pentru fiecare sector a câte 30o. 

2.2. Etapa aplicării mav pentru 
prezicerea vântului 

La etapa de aplicare a MAV, în calitate de obiect 
de studiu poate fi: o turbină eoliană prezentată prin 
coordonatele punctului de amplasare, o CEE prezen-
tată prin coordonatele tuturor punctelor de amplasare 
a turbinelor sau o regiune de formă dreptunghiulară 
cu granițele specificate. Ca date de intrare servesc: 

• datele Atlasului Vântului obținute la etapa de 
analiză, altfel spus climatologia regională a vântului; 

• modelul orografiei și a rugozității suprafeței te-
renului, obstacole din imediată apropiere de punctele 
de amplasare a turbinelor; 

• caracteristica de putere a turbinei eoliene P(u) 
și înălțimea axei de rotație a turbinei. 

În dependență de necesități vom obține: climato-
logia regională a vântului în regiunea de interes la 
înălțimea specificată deasupra solului, hărțile resurselor 
energetice eoliene în termeni de viteză medie a 
vântului și densitatea de putere eoliană la înălțimea 
specificată deasupra solului și cantitatea de energie 
electrică produsă de CEE. Pentru fiecare turbină 

eoliană: energia anuală produsă brută și netă, viteza 
medie la înălțimea axului de rotație, densitatea de 
putere eoliană, pierderile de energie din cauza efectelor 
de turbulență produse de celelalte turbine (wake 
losses). 

3. LIMITĂRI ȘI ERORI A METODEI 
ATLASULUI VÂNTULUI 

MAV asigură estimarea resurselor energetice 
eoliene într-o regiune oarecare în baza măsurărilor 
care s-au efectuat de-a lungul anilor în scopuri sin-
optice sau în cadrul unor campanii speciale de 
măsurări în scopuri energetice. Ca regulă, ultimele 
se efectuează pe durata unui sau a câțiva ani. 

Amplasamentul în care s-au efectuat măsurări este 
numit amplasament de referință, iar amplasamentul 
pentru care se efectuează estimarea potențialului 
eolian – amplasament prezis. Previziuni exacte 
utilizând MAV și pachetul de programe WAsP pot fi 
obținute în cazul în care ambele amplasamente – cel 
de referință și cel prezis sunt [4]: 

 1)  supuse aceluiași regim de vreme, definit prin 
sisteme tipice predominante sinoptice. 

 2)  condițiile meteorologice predominante sunt 
aproape de a fi în echilibru neutru (mișcările de aer 
pe axa verticală sunt minimale sau lipsesc). 

 3) terenul din jur nu este prea abrupt sau acciden-
tat, adică suficient de neted pentru a asigura fluxuri 
predominant atașate. 

 

                
 
 

Fig. 4. Indicatorul de accidentare RIX: dealul Bălănești – stânga, zona Nistrului – dreapta. 
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Particularitățile climei Moldovei [5] permit să con-
cluzionăm că primele două condiții sunt respectate. 
Îndeplinirea condiției trei – nivelul de accidentare a 
terenului – nu este atât de evidentă și necesită studii 
suplimentare. Influența topografiei asupra acurateței 
predicțiilor folosind MAV și pachetul de programe 
WAsP a fost investigată în lucrările [3, 4, 6-9]. 
Autorii acestor lucrări au făcut următoarele concluzii 
cu privire la limitările și acuratețea MAV: 

1) Cel mai important factor pentru exactitatea 
predicțiilor cu MAV în teren abrupt este gradul de 
accidentare a terenului pentru ambele amplasamente – 
cel de referință și cel prezis, descris de indicatorul de 
accidentare RIX (ruggedness index). În programul 
WAsP indicatorul RIX se calculează în felul următor. 
În jurul punctului de interes M, figura 4, de exemplu, 
punctul stâlpului de măsurări sau punctul turbinei 
eoliene, se analizează o zonă circulară cu raza de 
3,5 km. Cercul se divizează în 72 sectoare sau 5o 
pentru un sector. RIX se calculează pentru fiecare 
rază originară din punctul M ca raportul dintre suma 
lungimilor segmentelor roșii și lungimea razei R. 
Segmentele roșii din figura 4 semnifică faptul că  
de-a lungul razei respective sunt porțiuni de teren cu 
panta mai mare decât cea critică θC = 0,3 (setare 
default, poate fi modificată) și corespunde unghiului 
de înclinație egal cu 17o. Dacă panta este egală sau 
mai mică de 0,3, atunci pe respectiva rază segmen-
tele roșii vor lipsi. Acest indicator trebuie să fie zero 
sau egal, cel mult, cu câteva procente. 

 
Tabelul 2 

Valorile maximale ale RIX și ΔRIX 

Regiunea RIXmax, % ΔRIXmax, %
Sud 2,7 2,6
Centru 6,2 5,6
Nord 4,6 4,6

 
2) Al doilea indicator este ΔRIX, denumit indicator 

de performanță orografică (orographic performance 
indicator). Este definit ca diferența dintre indicatorii 
RIX al amplasamentului de referință și celui prezis, 
ΔRIX = RIXR-RIXP, exprimat în procente. Dacă unul 
sau ambii dintre cei doi indicatori sunt mai mari 
decât zero, pot fi așteptate erori de predicție. 

 3) În cazul în care ΔRIX ~ 0 % erorile de predicție 
sunt relativ mici. În cazul în care amplasamentul de 
referință este accidentat, iar amplasamentul prezis mai 
puțin accidentat sau plat (ΔRIX < 0) predicția poten-
țialului eolian este subestimată cu o eroare negativă. 
Invers, dacă amplasamentul de referință este plat sau 
mai puțin accidentat decât amplasamentul prezis (ΔRIX 
> 0), predicția este supraestimată cu o eroare pozitivă. 

 4) În cazul în care ΔRIX variază între + 6,0 și  
–6,0 %, eroarea de predicție a potențialului eolian nu 
va depăși ± 5% [9]. 

 5) Două caracteristici ale hărților digitale topo-
grafice sunt importante: intervalul dintre liniile de 

contur și nivelul de discretizare a harților digitizate 
[6]. Recomandările sunt următoarele: erorile de 
predicție scad cu scăderea intervalului dintre liniile 
de contur, un interval de 20 m sau mai puțin asigură 
o predicție satisfăcătoare, erorile de predicție sunt 
mari (˃ 6 %), atunci când dimensiunile celulei 
rețelei de discretizare sunt mai mari de 100 m. 

4. APLICABILITATEA METODEI 
ATLASULUI VÂNTULUI PENTRU 
ESTIMAREA POTENŢIALULUI 
ENERGETIC EOLIAN AL REPUBLICII 
MOLDOVA 

În lucrare s-au studiat particularitățile topografice 
ale regiunilor de dezvoltare economică a Moldovei - 
de sud, centru și nord. Scopul studiului a fost de a 
identifica dacă gradul de accidentare a terenului și 
datele de intrare a hărților disponibile nu depășesc 
valorile indicate mai sus. Au fost calculate valorile 
RIX și ΔRIX, respectiv, pentru regiunile de dezvolta-
re economică sud, centru și nord. Valorile maxime 
ale RIX și ΔRIX sunt prezentate în tabelul 2. A fost 
utilizată harta orografică digitală cu intervalul dintre 
liniile de contur egal cu 20 m, celula de discretizare 
are dimensiuni de 100x100 m. 

În figurile 5 - 7 sunt prezentate hărțile indicatoru-
lui de performanță orografică ΔRIX pentru regiunile 
menționate mai sus și zonele critice în care ΔRIX are 
valori maxime. Cele mai accidentate zone în care 
ΔRIX atinge valori maxime, sunt situate de-a lungul 
râurilor Nistru și Răut și, într-o măsură mai mică, 
zona podișului central – dealul Bălănești (vezi figu-
rile 5 și 6). Chiar și în zonele critice valorile 
maximale ale ΔRIX nu depășesc 5,6 %. 

 

 
 

Fig. 5. Harta ΔRIX și zonele critice: regiunea nord. 
 

Menționăm că valorile calculate ale RIX și ΔRIX, 
precum și datele de intrare topografice disponibile, 
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nu le depășesc pe cele recomandate. Cu alte cuvinte, 
orografia terenului Republicii Moldova corespunde 
domeniului operațional al MAV și estimarea potenți-
alului energetic eolian poate fi făcută cu o precizie 
acceptabilă. 

 

 
 

Fig. 6. Harta ΔRIX și zonele critice: regiunea centru. 
 

 
 

Fig. 7. Harta ΔRIX și zonele critice: regiunea sud. 

5. CONCLUZII 

Topografia teritoriului Republicii Moldova îndepli-
nește condițiile de aplicabilitate a Metodei Atlasului 
Vântului. Valoarea maximă a indicatorului de per-
formanță ΔRIX este egală cu 5,6 % și corespunde 
regiunii centrale a țării iar cea mai mică valoare 
corespunde regiunii din sudul ţării şi este de 2,6 %.  
De asemenea, valoarea maximală a indicatorului de 
performanță ΔRIX nu depăşeşte valoarea maximală 
admisibilă de ± 6 %, ceia ce ne permite să afirmăm 
că eroarea de predicție a potențialului eolian nu va 
depăși ± 5%. S-au identificat cele mai abrupte zone 
în care indicele de accidentare RIX şi indicatorului 
de performanță ΔRIX atinge valori maxime. Aceste 
zone sunt situate de-a lungul râului Nistru şi Răut. 
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