Company Profile
Perfil da empresa
Founded in 2004, MEGAJOULE is a privately owned Portuguese
company, dedicated to renewable energies consultancy and
leader in wind resource assessment in Portugal, one of the top
ten world markets for wind energy.

Fundada em 2004, a MEGAJOULE é uma empresa
privada portuguesa dedicada à consultoria em
energias renováveis, líder na avaliação de
recursos eólicos em Portugal, um dos dez
principais mercados mundiais de energia eólica.

MEGAJOULE services cover a wide range of topics related to
wind resource assessment, from site evaluation to wind
resource assessment studies, including planning and
conducting wind measurement campaigns and project
due-diligence. Additionally, MEGAJOULE also offers services
related to other renewable energy sources, namely solar
resource assessment and biomass.

Os serviços da MEGAJOULE cobrem uma grande
variedade de tópicos relacionados com a
avaliação de recursos eólicos, desde a avaliação
de locais a estudos de avaliação do potencial
eólico, passando pelo planeamento e condução
de campanhas de medição das características do
vento e por auditorias a projectos.
Adicionalmente, a MEGAJOULE também
disponibiliza serviços relacionados com outras
fontes renováveis de energia, nomeadamente
avaliação de recurso solar e de biomassa.

MEGAJOULE is pleased in having some of the biggest project
developers, investors, turbine manufacturers and banks as
clients in Portugal, as well as having the confidence of several
international companies.
MEGAJOULE is proud in being a member of the European Wind
Energy Association (EWEA), of the Portuguese Renewable
Energies Association (APREN), of the Brazilian Wind Energy
Association (ABEEólica) and of the Polish Wind Energy
Association (PSEW/PWEA). MEGAJOULE team members are
regularly engaged in fora and technical commissions like the IEC
(International Electrotechnical Commission) standardization
commission, in TPWind (European Technology Platform for Wind
Energy) and in the Programme Committee of the European wind
energy conferences.

Consultancy during project development
Consultoria durante o desenvolvimento de projectos
MEGAJOULE offers consultancy support in every stage of project
development. From the opinion about the interest of a
non-studied site, to wind measurement, to the support in layout
definition, tests of different technological solutions and to the
respective annual energy production estimation. MEGAJOULE
offers services that gather the proximity and high flexibility of an
internal department with the independence and thoughtful
analysis of an independent consultant.
A MEGAJOULE presta apoio de consultoria em todas as fases do
desenvolvimento do projecto. Desde a emissão de pareceres sobre a valia de
um local ainda não estudado, à medição de ventos, ao apoio na elaboração
da configuração do parque, teste de diferentes soluções tecnológicas e a
respectiva estimativa da produção anual de energia eléctrica, a MEGAJOULE
presta serviços que combinam a proximidade e elevada flexibilidade de um
departamento interno com a independência e análise profunda de uma
consultora independente.

A MEGAJOULE tem a honra de ter como clientes,
em Portugal, alguns dos maiores promotores de
projectos, investidores, fabricantes de
aerogeradores e bancos, bem como em merecer
a confiança de diversas empresas internacionais.
A MEGAJOULE tem orgulho de ser membro da
Associação Europeia de Energia Eólica (EWEA),
da Associação Portuguesa de Energias
Renováveis (APREN), da Associação Brasileira de
Energia Eólica (ABEEólica) e da Associação
Polaca de Energia Eólica (PSEW/PWEA). Os
membros da equipa da MEGAJOULE participam
regularmente em fora e comissões técnicas como
a comissão de normalização da IEC (Comissão
Electrotécnica Internacional), na TPWind
(Plataforma Tecnológica Europeia para a Energia
Eólica) e no Comité de Programa das
conferências Europeias de energia eólica.
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Wind measurement services
Serviços de medição do vento
MEGAJOULE takes care of the planning and conduction of
wind measurement campaigns on behalf of its clients.
MEGAJOULE assures the close monitoring of the
measurements, malfunction detection, regular wind data
validation and the emission of results reports.
A MEGAJOULE encarrega-se do planeamento e condução de campanhas de
medição das características do vento para os seus clientes. A MEGAJOULE
assegura o acompanhamento da campanha de medições, detecção de
avarias, validação regular dos dados de vento e emissão de relatórios de
apresentação de resultados.

Wind resource assessment and annual
energy production estimation
Avaliação de recursos eólicos e estimativas
de produção anual de energia eléctrica.
MEGAJOULE has performed wind resource assessment and
annual energy production estimation studies for wind farms
summing close to 10 GW of nominal power. The studies
performed by MEGAJOULE have an excellent reputation
amongst developers, investors and project financers.
A MEGAJOULE elaborou estudos de avaliação de recursos eólicos e de
estimativa da produção anual de energia eléctrica de parques eólicos
somando perto 10 GW de potência nominal. Os estudos realizados pela
MEGAJOULE têm sido credores de boa reputação por promotores,
investidores e financiadores de projectos.

Wind Flow model ing in Complex Terrain
Modelação do vento em terreno complexo
For highly complex sites, in presence of steep slopes or densely
forested areas, MEGAJOULE offers advanced solutions, including
the use of CFD models. Using this resource it is possible to
accurately determine parameters like flow inclination, wind
shear, turbulence and extreme winds.
Para locais de maior complexidade, como a presença de declives acentuados
ou zonas densamente florestadas, a MEGAJOULE disponibiliza soluções
avançadas, incluindo a utilização de modelos CFD. Com este recurso é possível
determinar com maior rigor parâmetros como a inclinação do fluxo, perfil
vertical da velocidade do vento, turbulência e ventos extremos.

Wind farm power
performance verification
Verificação de desempenho
de parques eólicos
On the wind farm implementation
stage, and even during its operation,
MEGAJOULE intends to keep
presenting useful services for its
clients. The performance warranties
verification, particularly through
power curve measurement, and the
evaluation of wind farm operation are
services made available by
MEGAJOULE.
Numa fase de implementação de um parque
eólico, e mesmo da sua operação, a
MEGAJOULE pretende apresentar serviços que
possam continuar a ser úteis para os seus
clientes. A verificação das garantias de
desempenho, em particular pela medição da
curva de potência, bem como a análise do
funcionamento de parques, é serviços
disponibilizados pela MEGAJOULE.

Wind Measurements Services
Campanha de Medição de Vento
Ultimately, local wind data will be your most reliable asset.
Having good and reliable local measurements is crucial to make
a safe investment decision. It will allow you to, efficiently,
maximize energy yield, minimize operational risks and build a
solid basis for third party assessments and due-diligences to
finance or sell your project.
Conducting measurements in often far and remote sites is a task
that requires a great amount of dedication. You will need quick
response to repairs and malfunctions and frequent data
monitoring to get good recovery rates and allow quick
decisions.
MEGAJOULE has a highly specialized team dedicated to field
wind measurements for resource assessment and monitoring
purposes. MEGAJOULE designs, installs and operates optimal
wind measurement campaigns anywhere and has been
responsible for more than 180 measurement masts all over the
World. Quality data recovery rates are above 98%.

Dados de vento locais são fundamentais para
avaliação do potencial eólico e para um investimento
seguro. Permitem maximizar o rendimento energético,
minimizar os riscos e construir uma base sólida para
obter financiamento para o seu parque.
A realização de medições em locais remotos e muitas
vezes distantes é uma tarefa que exige uma grande
dedicação. É necessário frequentemente avaliar a
qualidade dos dados e responder rapidamente às
avarias, garantindo assim uma elevada taxa de
cobertura de dados para melhor estimar o potencial
eólico dos locais.
A MEGAJOULE possui uma equipa altamente
especializada em medições em medições de vento,
para avaliação e monitorização do recurso éolicodo
recurso. A MEGAJOULE concebe, instala e opera
campanhas de medição em qualquer local, tendo já
sido responsável por mais de 180 mastros de medição
em todo o Mundo.

Planning and installation
Planejamento e Instalação
When you plan a wind measurement campaign for your site you won't
have many chances to get it right. The number of masts and their sites
will define the future uncertainty in energy estimates.
MEGAJOULE’s experience in conducting wind measurements in
parallel with the experience in energy estimate studies and numerical
wind flow simulations, enables the full range view. MEGAJOULE helps
you select the sites, mast and equipment specifications that will allow
you the most proper use of such valuable data.
MEGAJOULE follows the most common international standards for
mast configurations for wind measurement for energy assessment
(like MEASNET, IEC and IEA). Together with our partners, MEGAJOULE
has delivered, erect and equipped met. masts from Europe to the
Oceania.
A escolha do local do mastro de medição e sua instrumentação é determinante para
minimizar a incerteza na avaliação do recurso eólico e caracterizar adequadamente
as condições de operação das turbinas.
A MEGAJOULE ajuda-o a seleccionar os lugares, mastros e equipamentos com
especificações que permitirão a recolha de informação adequada para o projecto.
A MEGAJOULE segue as normas internacionais para as configurações dos mastros de
medição do vento para avaliação energética (como MEASNET, CEI e IEA).
Planeamos e superintendemos a instalação de mastros de medição em qualquer
ponto do Mundo.

Wind Measurements Services
Campanha de Medição de Vento

Operation and maintenance of met. masts
Condução e Gestão de Campanhas
The costs of lost wind data, inefficient equipment maintenance
and unsafe works procedures are often underrated.
MEGAJOULE guarantees the most efficient and safe conduction
of your measurement campaigns. MEGAJOULE assumes all data
acquisition, routine maintenance, repair and replacement.
MEGAJOULE objectives are the lowest maintenance costs, the
largest data recovery, more quality information and less risk or
uncertainty.
MEGAJOULE professional service has allowed for recovery rates
an average recovery rate of 98% in all measurement campaigns
conducted.
Os custos da perda de dados vento, manutenção ineficiente do
equipamento e procedimentos inseguros são frequentemente
subestimados.
A MEGAJOULE garante campanhas de medição eficientes e seguras.
Assumimos toda a aquisição de dados, processamento e controlo de
qualidade das leituras, manutenção preventiva da estação, reparações,
calibração e substituição dos dispositivos de medição. Mantemos o
Cliente informado de todos os passos.
O nosso objectivo é garantir o máximo de qualidade, integridade e
transparência na informação, a custos reduzidos. O serviço profissional
da MEGAJOULE em campanhas de medição assegurou uma taxa de
p
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Resource Assessment
and Energy Estimates
Avaliação do recurso e estimativa da energia
Any wind farm investment decision will always be based in a
key question - What will be the expected revenue from my
wind farm ?
For this important question you must have a solid
uncompromised assessment of the wind resource.
MEGAJOULE has helped developers, investors and banks to
answer that important question. MEGAJOULE consultants have
performed wind resource assessment and energy yield studies
for almost 10GW total installed capacity.
Qualquer decisão de investimento num Parque Eólico estará sempre
dependente de uma pergunta chave: Que o retorno que posso esperar do meu
Parque?
A resposta a esta pergunta requer uma abordagem experiente, sólida e
independente, quer numa fase preliminar quer numa auditoria final ao
projecto. A MEGAJOULE tem auxiliado Promotores, Investidores e a Banca a
responder a esta importante questão.
Entre estudos, auditorias e suporte ao desenvolvimento de projectos, os
nossos consultores já apoiaram o estudo de aproximadamente 10 GW de
capacidade eólica.

Inspection of met. masts and wind data
Auditoria a mastros de medição e validação de dados de vento

When developing a wind farm, local wind data will always be
your most reliable asset. Having good and reliable wind
measurements will allow you to maximize energy yield, minimize
operational risks and build a solid basis for third party
assessments and due-diligences processes,to finance or sell
your project.
MEGAJOULE has a long experience in designing and conducting
wind measurement campaigns and a solid portfolio of wind farm
energy estimates. MEGAJOULE consultants understand by
experience the characteristics that allow accurate field wind
measurements for resource assessment and can inspect the
measurement masts and data that base your energy yield figure.
Durante o desenvolvimento de um Parque Eólico, dados provenientes de
medições locais serão sempre o seu activo mais valioso. A existência de
medições de vento fiáveis, possibilita-lhe de forma mais fiável, estimar a
energia produzida, minimizar os riscos operacionais e constituir uma boa base
de avaliação para terceiros.
A MEGAJOULE tem larga experiência na definição e condução de campanhas
de medição de vento, bem como um sólido portfólio de estimativas de
produção de Parques Eólicos. A experiência dos consultores da MEGAJOULE,
concede-lhes as competências necessárias para inspeccionar os mastros de
medição, bem como os dados de vento que servem de base às avaliações de
recurso.

Modeling of wind conditions
Avaliação de recurso – escala local
Understanding the way the wind resource is
distributed along your site will allow you to
make the most safe and profitable decisions.
MEGAJOULE has a long experience in
numerical simulation of surface wind flow
making use of the most relevant modeling
approaches available (WindieTM, WAsP,
MSMicro and MeteodynTM).
Compreender como o recurso eólico se distribui ao
longo de determinado local, permitir-lhe-á tomar
as decisões mais seguras e proveitosas.
A MEGAJOULE tem longa experiência em
simulação numérica do recurso de vento à
superfície, fazendo uso dos mais credíveis
modelos comercialmente disponíveis (WindieTM,
WASP, MSMicro e Meteodyn).

Micrositing and wind farm layout
Micrositing
MEGAJOULE consultants have a long
experience working with developers and
turbine suppliers hence having a full range
understanding of all issues involved a
iterative and cooperative process.
We can quickly deliver energy prognosis, risk
analysis enabling you to swiftly test
scenarios, re-design and let your project
move on at your pace.
A MEGAJOULE possui uma longa experiência no
trabalho com promotores e fornecedores de turbinas,
possuindo um perfeito conhecimento de todas as
questões que envolvem este processo iterativo e
cooperativo.
Podemos rapidamente fornecer prognósticos de
produção de energia e análise de risco para que possa
rapidamente testar cenários e redesenhar o seu
projecto, deixando-o avançar ao seu ritmo.

Resource Assessment
and Energy Estimate
Avaliação do recurso e estimativa da energia

IEC site assessment
IEC – avaliação do local

To minimize risks for the project, hazardous situations that can
occur in more complex sites should not be neglected.
MEGAJOULE investigates average and extreme wind speeds,
ambient and wake turbulence, flow declination and vertical
wind shear to avoid any inappropriate external condition for
your wind turbines.
If necessary, IEC site assessment uses the most appropriate
numerical modeling solutions depending of the wind farm and
site (WindieTM, WASP Engineering, Meteodyn , WindSim).
Em locais mais complexos, os aerogeradores podem ficar expostos a
condições menos convencionais com prejuízo da sua performance,
segurança e fiabilidade. Importa antecipar essas condições através de uma
avaliação rigorosa.
A MEGAJOULE realiza analises aprofundadasde parâmetros como
ocorrências extremas da velocidade do vento, intensidade de turbulência
ambiente e provocada pela esteira, inclinação do escoamento e perfil
vertical da velocidade do vento, com o intuito de identificar se as suas
turbinas estejam sujeitas a condições externas inapropriadas.
A MEGAJOULE utiliza as soluções de modelação numérica mais adequadas
a cada situação, em função do local e do parque (WindieTM, WASP
Engineering, Meteodyn).

Energy yield and uncertainty estimates
Estimativas de produção e incerteza
For years, several developers have trusted MEGAJOULE for the
most important information for their decisions – the expected
annual energy yield and associated uncertainty.
MEGAJOULE consultants analyze all available data for the most
accurate central estimate of the average annual output of your
Wind Farm and assess all uncertainty sources to quantify the
confidence levels of each yield limits.
Desde o início, diversos promotores tem confiado à MEGAJOULE a
informação mais importante para a sua tomada de decisão – a produção
anual de energia esperada e a incerteza associada.
A equipa de consultores da MEGAJOULE analisam em detalhe todos os
dados relevantes, para encontrarem a estimativa mais central e
exacta de produção anual média do seu Parque Eólico, avaliando
ainda todas as fontes de incerteza, que permitem quantificar os
níveis de confiança de cada estimativa de produção.

Mesoscale modeling
of wind resource
Avaliação de recurso – Mesoescala
The meteorological and numerical
Mesoscale models are based on public
climate data allowing the mapping of
average characteristics of the wind for any
location on the globe, even before any
measurement masts has been installed.
Due to its resolution and accuracy those
models are perfect for project’s
pre-feasibility phase or for definition of
national and regional strategies.
The results of Mesoscale modelling
together with Microscale modelling allow
us to get the appropriate resolutions to
obtain a first micrositing and energy
estimates of the wind farm.
MEGAJOULE dominates the state-of-art
meteorological models and has produced
wind resource maps to several countries
and regions and supported the initial
development of projects.
Os modelos numéricos meteorológicos de Mesoescala
baseiam-se em dados climáticos públicos permitindo
assim o mapeamento das características médias do
vento para qualquer local no globo, mesmo antes da
instalação de qualquer mastro de medição. Dada a
sua resolução e precisão estes modelos são ideais
para uma fase de pré-viabilidade dos projectos ou na
definição de estratégias regionais ou nacionais.
Os resultados dos modelos de Mesoescala podem ser
“acoplados” a modelos de Microescala permitindo
obter as resoluções adequadas para um primeiro
micrositing do parque e estimativas de produção.
MEGAJOULE domina o state-of-art dos modelos
meteorológicos tendo já elaborado mapas de recurso
eólico para diversos países e regiões e apoiado o
desenvolvimento inicial de projectos .

Power Curves &
Asset Management
Curvas de potência e análises de desempenho
Keeping clear figures of actual wind farm's performance is not
an easy task. It demands a periodic, integrated and
sophisticated analysis.
MEGAJOULE can help you grasp the performance of your wind
farm or wind farm portfolio.

Power Curve Measurement
Medição de Curva de Potência

Obter os valores reais do desempenho de um
parque eólico não é uma tarefa fácil. Exige uma
análise periódica, integrada e sofisticada.
A MEGAJOULE pode ajudá-lo a compreender o
desempenho do seu parque eólico ou portfólio de
parques.

Performance tests
Testes de desempenho

MEGAJOULE performs third party independent power curve
measurements according to IEC and MEASNET guidelines (IEC
61400-12.1/IEC 61400-12.2). Our power curve and asset
management team guarantees accurate and independent
results with maximum efficiency.

We also offer the supervision of global
performance measurements of wind farms
(MEGAJOULE participated in the
development of the IEC 61400-12.3 – Wind
Farm Power Performance standard).

MEGAJOULE is currently conducting 16 independent power
curve measurements according to IEC 61400-12.1.

MEGAJOULE can act as a third party
independent entity in performance tests
associated to guarantee contracts (like
WWFW or others), balancing relations
between suppliers, owners and operators.

A MEGAJOULE efectua, de forma totalmente independente, medições de
curva de potência tendo como base as directrizes das normas IEC e
MEASNET (IEC61400-12.1/IEC61400-12.2). A nossa equipa garante
resultados precisos, independentes e com o máximo de eficiência.
Actualmente a MEGAJOULE está a realizar 16 medições da curva de
potência com base na IEC 61400-12.1.

Wind farm climate monitoring services
Monitorização do regime de ventos em parques eólicos
To effectively monitor the performance of the wind farm we
must know the climate that serves it. Only that way you can
compare operational results with projections and quantify the
real performance of wind farms.
MEGAJOULE can project, install and conduct efficient and
reliable measurement campaigns for your wind farm.
Para efetivamente monitorar o desempenho do parque eólico é preciso
conhecer o clima que o cerca. Só dessa forma é possível comparar os
resultados operacionais com as projeções e quantificar o desempenho real
dos parques eólicos.
A MEGAJOULE pode projetar, instalar e realizar campanhas de medição
eficientes e confiáveis para o seu parque eólico.

MEGAJOULE is currently conducting wind
farm performance tests for more than 60
MW of total capacity.
A MEGAJOULE oferece ainda soluções de
acompanhamento do desempenho de Parques Eólicos
como um todo (a MEGAJOULE participou no grupo de
trabalho da norma IEC61400-12.3 – Wind Farm Power
Performance)
A MEGAJOULE pode agir como parte independente em
processos de Garantia Global de Produção (como
WWFW ou outros) mediando as relações entre
fornecedores e promotores.
Encontrámo-nos a conduzir testes de desempenho em
parques que totalizam uma potência instalada
superior a 60 MW.

Power Curves &
Asset Management
Curvas de potência e análises de desempenho

Performance evaluation and wind farm intelligence
Investigação forense de desempenho de parques eólicos
In order to evaluate the performance of its assets, the
owners of wind farms are generally dependent on SCADA
user interfaces, which they do not fully know or control.
Typical complains are that the information is often
confusing, inadequate and heterogeneous from one wind
farm to the other.
MEGAJOULE offers forensic investigation services for
operational data of wind farms. Some of those results are
the effective comparison of real energy production to the
ideal/planned, quantifications of losses due to inactivity
and unavailability, determination of turbines and wind
farms power curves, wind indexes among others.
Associated with these services, MEGAJOULE was the
technical consultant appointed for the development to an
innovative system of integrated remote management of a
portfolio wind farms with more than 2.0 GW across Europe.
MEGAJOULE performed forensic analysis of the wind farm
operation in a total installed of 20 MW. MEGAJOULE was
appointed by the Portuguese Renewable Energy
Association (APREN) to conduct and publish the first
Portuguese wind index.

Na tentativa de avaliar o desempenho dos seus activos, os
promotores vêm-se normalmente confrontados com
interfaces de SCADA que não conhecem ou controlam
totalmente.
A informação fornecida é muitas vezes confusa ou
insuficiente, os seus relatórios heterogéneos, e sobretudo,
a informação vária significativamente de fornecedor para
fornecedor. Para ajudar o promotor podemos fornecer
indicadores claros sobre a performance e disponibilidade
de um Parque.
A MEGAJOULE fornece serviços de investigação forense
que incidem sobre a operação do parque. Alguns dos
resultados deste tipo de investigação são por exemplo a
comparação da produção energética real com a prevista,
avaliação de perdas decorrentes de inactividade e
indisponibilidade do parque, quantificação de curvas de
potência das turbinas e do parque, entre outras análises.
A MEGAJOULE pode ainda quantificar as flutuações da
produção de energia eléctrica de um parque eólico em
torno do valor médio, ou de Longo Termo (Índices de
Eólicidade).
Actualmente a MEGAJOULE participa, como consultor
técnico, no desenvolvimento de um sistema integrado de
gestão de parques que irá controlar um portfólio de mais
de 2 GW.
A MEGAJOULE foi escolhida pela Associação Portuguesa
de Energias Renováveis (APREN) para criar e publicar o 1º
Índice de Eólicidade de Portugal Continental.

Re-assessment of energy yield
Reapreciação de estimativas de produção
After the first year of a wind farm operation, owners can
review their initial estimative for energy output and income
with significant reductions on the estimates uncertainty
(P90, P80 or P75 associated). The questions associated with
the extrapolation of wind measurements to the site, hub
height and related to the real performance of turbines and
wind farm can be greatly clarified based on real operation
data from the wind farm.
The Re-assessment of energy yield can be an extremely
useful tool in the renegotiation of financing conditions.
Regardless of the resulting adjustment of “central” estimate
in the long-term production, the reduction of uncertainty
achieved by Re-assessing estimates usually leads to an
increase in the limit of P90 associated. MEGAJOULE offers an
independent review of operational data and Re-assessment
of long-term energy yield of the wind farm.

Após o primeiro ano de operação do seu parque eólico
e com resultados de operação, os promotores podem
rever as suas estimativas iniciais de produção e baixar
os valores de incerteza das estimativas (P90, P80 ou
P75).
A reapreciação das estimativas de produção, pode
assim ser uma ferramenta muito útil na renegociação
das condições de financiamento. Independentemente
do eventual “ajuste” da estimativa de produção
“central” de longo termo (P50), a redução na incerteza
resultante da Reapreciação leva geralmente à subida
do P90 associado.
A MEGAJOULE oferece uma revisão independente dos
dados operacionais e a Reapreciação da estimativa de
produção de longo termo de parques eólicos.

Due Diligence
Due Diligence
The final decision of erecting a Wind Farm is of great
responsibility. You must be certain that all operational and
financial assumptions are accurate, and that all risks are tackled.
MEGAJOULE’s experience with all stages of wind farms
development and operation and the up-to-date knowledge of
the main methodologies, tools and skills gives us a privileged
insight over a project's confidence and risks.
MEGAJOULE can deliver an objective, clear and independent
assessment of profits, uncertainties and risks involved for all
technical issues of a wind farm project. MEGAJOULE has
participated and conducted Due Diligences for wind farm
projects worldwide that total more than 2.5 GW.

A decisão final de construção de um Parque Eólico
é de grande responsabilidade. É necessário ter a
certeza que todos pressupostos financeiros e
operacionais são seguros e que todos os riscos
foram devidamente considerados.
A experiência da MEGAJOULE em todas as fases
do ciclo de vida de um Parque Eólico e o
acompanhamento do estado da arte das diversas
metodologias e ferramentas dá-nos uma visão
privilegiada. A MEGAJOULE oferece uma avaliação
objectiva e independentemente dos proveitos,
incertezas e riscos inerentes ao projecto eólico.
A MEGAJOULE, juntamente com os seus parceiros,
tem participado e conduzido Due-Dilligences para
projectos de Parques Eólicos em todo o Mundo
que totalizam mais de 2,5 GW.

Review of project and technical assumptions
Revisão do Projecto e dos Pressupostos Técnicos
Either you’re promoting, buying or financing a wind farm, there
is a stage where you should review all your plans, engineering,
costs, energy yield and revenue assumptions.
MEGAJOULE can review and deliver a second opinion of major
project assumptions. MEGAJOULE can also access future
impacts on surroundings and communities, such as noise and
visual impacts.

Quer esteja a promover, comprar ou investir num
Parque Eólico, há uma fase em que se devem rever
todos os planos, engenharias, custos, e
pressupostos de receitas.
A MEGAJOULE oferece uma segunda opinião
destes aspectos e pode também prever futuros
impactos sobre a envolvente e a comunidade,
nomeadamente o ruído e impacto visual.

“Bankable” wind farm energy estimate
Estudo de Vento "Bancável"
Ultimately, the future net energy yield will be the most important
assumption for your wind farm’s financial model.
A third party independent assessment on this subject is always a
crucial part of a Project Finance dossier. MEGAJOULE has a long
track record on wind assessment and energy studies, several
acting as advisor for banks and investor in wind energy studies.

O rendimento expectável da venda de energia é o
pressuposto mais importante para o modelo
financeiro do seu parque. A sua avaliação
independente é sempre uma parte crucial do
dossier de Project Finance.
A MEGAJOULE possui uma larga experiência na
realização de estudos de energia independentes
como consultor junto da banca e investidores.

Due-Diligence
Due-Diligence

Site assessment
Avaliação das Condições do Local/IEC Site Assessment
The efficient and safe operation of the wind farm depends on
the correct selection of each Turbine site. Complex terrain,
extreme wind and forestation are some example of situations
that can lead to under performance and hazard.
MEGAJOULE has an unique experience incomplex sites. We now
how to foresee and study relevant wind conditions and correctly
assess risks. For most complex sites and forested areas we can
deliver a detailed wind flow simulation based on state of the art
CFD modeling.
A operação eficiente e segura de um Parque Eólico depende da correcta
selecção da turbina e sua localização. Terrenos complexos, ventos
extremos, florestação são alguns dos exemplos de situações que podem
condicionar a performance e durabilidade dos aerogeradores.
A MEGAJOULE tem uma experiência inigualável em terreno complexo,
Sabemos como antever e estudar as condições do vento relevante e avaliar
correctamente os riscos de cada local. Para os locais mais complexos e
áreas florestadas, oferecemos uma solução de simulação numérica
baseada num código CFD único.

Contracts review
Revisão de contratos
Well designed supply or EPC contracts will avoid you
unnecessary trouble and headaches.
MEGAJOULE has participated in several Wind Farm Tender
processes, both on supplier and promoter sides.
MEGAJOULE can evaluate and prepare all technical issues
related to final contracts. Special attention is given to
Operational Tests, Performance Warranties and Provisional
and final take over milestones.
Contratos de fornecimento ou EPC bem desenhados evitarão problemas e
riscos desnecessários.
A MEGAJOULE participou em vários concursos de fornecimento, seja ao
lado de promotores ou fornecedores. Juntamente com os nossos parceiros,
apreciamos todas as questões técnicas relevantes.
Temos especial vocação para dar apoio aos Testes Experimentais,
Garantias de Desempenho e Disponibilidade, e metas de Recepção
Provisória e Definitiva .

Inspection and supervision of works
Inspeção e Fiscalização de Obras
During construction and test period,
MEGAJOULE and its partners can provide
you a full supervision and inspection
service for engineering and construction
works, and supervision of operational
and warranty tests. This way, final take
over will be an easy step.
MEGAJOULE can also perform
independent third party Power Curve
Measurements or other performance
warranties or act as bank, supplier or
owner engineer in the analysis of its
results.
Durante a construção e o período experimental, a
MEGAJOULE e os seus parceiros pode fornecer
serviços de inspecção de obra e supervisão de
testes de garantia, para uma Recepção Definitiva
mais tranquila .
A MEGAJOULE pode ainda actuar como consultor
independente para a condução ou
acompanhamento de medições de Curvas de
Potência ou outras Garantias de Desempenho.

Wind Flow in complex
terrain (CFD)
Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD)

The simulation of wind flow under complex terrain poses a
significant modeling challenge. Not only the wind resource
variation over the wind farm area is more pronounced but
also hazardous wind effects, that can affect the structural
turbine safety and their performance, can take place.
Linear, or non-CFD, models (like WAsP or MS-Micro) not
provide accurate answers for these sites. They are limited in
term of topography, obstacles, forestations and thermal
stability effects. A significant investment in more
comprehensive simulations must be considered, like those
provided by Computational Fluid Dynamics (CFD) solvers.
For these challenging sites MEGAJOULE delivers a peerless
solution.

A simulação do escoamento atmosférico em
terreno complexo representa um significativo
desafio de modelação. Não só apenas a variação
do recurso eólico sobre a área do parque eólico é
mais acentuada como também os efeitos
prejudiciais do vento, que podem afectar a
segurança estrutural das turbinas e seu
desempenho, podem ocorrer.
Modelos lineares ou não CFD (como WASP, ou
MS-Micro) não fornecem respostas precisas para
esses locais. Eles são limitados em termos de
modelação da topografia, obstáculos, arborização
e efeitos de estabilidade térmica.
Um investimento mais significativo em simulações
computacionais mais abrangentes deve ser
realizado, como aquelas fornecidas pelos modelos
de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD).
Para estes locais desafiantes a MEGAJOULE
proporciona soluções unicas

Computational Fluid Dynamics (CFD)
Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD)
The mathematical model is based on the resolution of the
continuity and momentum equations (Reynolds
averaged) with integration of a turbulence model, in
steady or transient formulation. Effects caused by
topography and obstacles are taken into account as well
as the effect of forestation and roughness changes.
A special formulation has been developed and used for
modeling forest canopy. The most important modeling
results are 3D wind field, vertical wind, wind declination,
wind shear and the turbulence.
O modelo matemático é baseado na resolução das equações de
continuidade e quantidade de movimento (médias de Reynolds) com
integração de um modelo turbulento, na formulação estática ou
transiente. São levados em consideração os efeitos causados pela
topografia, rugosidades, assim como, o efeito do arborização e
estabilidade térmica.
Uma formulação especial tem sido desenvolvida e utilizada para a
modelação da floresta. Os resultados mais importantes são a
modelação 3D do campo de velocidade, vento vertical, declinação do
vento, wind shear e a turbulência.

Wind Flow in complex
terrain (CFD)
Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD)

Resource assessment and energy estimates
Estimativas de energia e avaliação de recurso
The CFD wind flow modelling in very complex sites can
significantly reduce the uncertainty and risk in wind resource
assessment.
The estimate of non-linear effects in wind flow makes it possible
to model orographic shadowing and occurrence of stagnation
points, forestation effects, etc., that otherwise could be
unnoticed. This provides a more accurate base for micrositing
and a effective layout optimization.
The CFD modelling results can also be used to select the best
sites to conduct wind measurements.
A modelação CFD de escoamentos atmosféricos em locais muito complexos
pode reduzir significativamente a incerteza e o risco na avaliação de
recursos eólicos.
A cestimativa dos efeitos não lineares do escoamento torna possível
modelar o sombreamento orográfico, pontos de estagnação e os efeitos da
arborização, etc., que de outra forma poderiam passar despercebidos. Isto
fornece uma base mais precisa para localização (micrositing) e uma
optimização eficaz do layout.
Os resultados da modelação CFD podem também ser usados para
seleccionar os melhores locais para a condução de campanhas de medição.

Site assessment
Avaliação do sítio
The CFD can provide all major parameters for safety assessment
of turbines, namely according to IEC 61400-1: horizontal wind
speed , wind flow inclination, wind shear, turbulence intensity
and extreme winds.
It is also possible to estimate the effects of very complex
features on wind turbines, such as very steep slopes,
escarpments, obstacles and forestation.
O CFD pode fornecer todos os parâmetros relevantes para avaliação da
segurança das turbinas, ou seja, de acordo com a norma IEC 61400-1,
velocidade horizontal do vento, inclinação do escoamento, wind shear,
intensidade de turbulência e ventos extremos.
É também possível estimar os efeitos de características muito
complexas sobre as turbinas, como encostas íngremes, escarpas,
obstáculos e arborização.

Mesoscale Modeling
Modelação de Mesoescala
The mapping of wind resource in areas where field
measurements are unavailable is possible using Mesoscale
meteorological numerical models and public global climate data.
Since 2007, MEGAJOULE has developed and tested an internal
methodology using state-of-the-art model WRF which allows the
accurate mapping of wind resources -wind atlas- virtually
anywhere in the globe for pre-feasibility analysis.
The results of Mesoscale simulations together with Microscale
modeling allow us to get the appropriate resolutions to perform
preliminary micrositing and energy estimates of the wind farm.

WRF numerical model

O sucesso de um parque eólico implica um
conhecimento abrangente do vento padrão, em toda
a área desejada. No entanto, a caracterização inicial
de potenciais áreas é muitas vezes um desafio, devido
à falta de dados locais de qualidade. Além disso, a
tradicional análise climatológica a grande escala não
captura efeitos regionais, impedindo assim uma
descrição completa do clima da região em questão.
Desde 2007 que a MEGAJOULE tem desenvolvido uma
metodologia usando o modelo WRF, permitindo
mapear o recurso eólico em qualquer parte do mundo,
para que os promotores possam ter análises
preliminares de viabilidade dos seus projectos.
Os resultados dos modelos de mesoescala,
combinados com análises de microescala, possibilitam
que, trabalhando com resoluções espaciais
apropriadas, se possam fazer ‘layouts’ dos
aerogeradores e estimativas de produção em fases
ainda iniciais dos projectos.

Modelo numérico wrf

MEGAJOULE preferably uses Mesoscale’s numerical model WRF
– Weather Research and Forecasting. Developed by the U.S.
National Center for Atmospheric Research (NCAR), WRF (an
evolution of the original MM5) incorporates the latest scientific
developments from the leading research centres, and is the
result of decades of research.
The WRF model performs a dynamic downscaling of global data
(such as more than 50 years of Reanalysis NCEP/NCAR data or
40 years of ERA40 from ECMWF) through a compressible,
non-hydrostatic solver. It employs terrain-following
hydrostatic-pressure vertical coordinates to capture
topography-induced effects. WRF performs transient
simulations using 2nd and 3rd order Runge-Kutta integration
schemes, with reduced time steps to capture acoustic modes
and gravitational waves.
The model has a set of parameterizations to describe the
microphysics of atmosphere, surface interactions and
parameterizations of cumulus, planetary boundary layer physics
and atmospheric radiation. The physical models consider
sub-grid-scale phenomena according to the spatial resolution
desired. Over the past years, our Mesoscale Unit has calibrated
the model to best suit our clients needs in terms of accuracy,
delivery times and data analysis.

A MEGAJOULE usa preferencialmente o modelo de
mesoescala numérica WRF (Weather Research and
Forecasting) desenvolvido no National Center for
Atmospheric Research (NCAR) dos Estados Unidos. O
modelo WRF (uma evolução do MM5 original)
incorpora os últimos avanços científicos dos principais
centros de pesquisa e é o resultado de décadas de
estudo.
O WRF faz uso (através de ‘dynamic downscaling’) de
dados globais, como por exemplo 50 anos de
re-análise do NCEP / NCAR projectada ou 40 anos de
ERA40 do ECMWF. É um modelo compressível,
não-hidrostático, que usa malhas verticais
coincidentes com níveis de pressão hidrostática, que
acompanham a topografia. É um modelo transiente
baseado em esquemas de integração Runge-Kutta de
segunda e terceira ordens, utilizando intervalos de
tempo reduzidos para melhor tratamento dos modos
acústicos e ondas gravitacionais.
O modelo possui um conjunto de parametrizações
para descrever a micro-física atmosférica, as
interacções com a superfície, e as parametrizações de
cumulus, da física da camada limite planetária e da
radiação atmosférica. O WRF inclui ainda uma
variedade de opções para o tratamento da
turbulência, incluindo vários filtros para tratamento de
fenómenos de sub-malha. Durante os últimos 3 anos,
a Unidade de Mesoescala da MEGAJOULE, chegou a
várias configurações óptimas do modelo para as
várias necessidades dos nossos clientes, em termos
de precisão, tempo de resposta e profundidade da
análise dos dados.

Mesoscale Modeling
Modelação de Mesoescala

Mapping of wind resources - wind atlas
Mapeamento dos recursos eólicos - wind atlas
The wind atlas illustrates the annual average wind conditions in
broad areas (regions, countries, etc). The simulations have a
maximum resolution typically between 1 to 3 km.

O Wind Atlas ilustra a média anual das condições do
vento em grandes áreas (regiões, países, etc.). As
simulações têm uma resolução máxima tipicamente
entre 1 a 3 km.

The results may either use publicly available data or assimilate
local measurements (if available) to calibrate the model and/or
validate results.

Os resultados podem utilizar apenas os dados
disponíveis ao público ou podem incluir assimilação de
dados locais (caso existam) para efeitos de calibração
e validação dos resultados.

MEGAJOULE has produced several wind atlases to support
developers in the initial site surveys and regional authorities for
energy development planning purposes.

A MEGAJOULE tem produzido vários Wind Atlas (atlas
de vento) para apoiar promotores nas pesquisas
iniciais dos sítios e as autoridades regionais no
planeamento do desenvolvimento energético.

Virtual series, micrositing and energy estimates
Séries virtuais, micro localização e estimativas de energia
The results of Mesoscale modeling together with Microscale
simulations allow us to get the appropriate resolutions to obtain
preliminary layout micrositing, energy estimates of the wind
farm and resource mappings with lower resolutions (up to tens
of meters).

Os resultados da modelação de mesoescala,
juntamente com a modelação de microescala
permitem-nos obter as resoluções necessárias para
efectuar layouts preliminares, para obter estimativas
de energia do parque eólico e mapas de recursos com
resoluções mais baixas (até dezenas de metros).

It is also possible to extract annual wind time series from the
Mesoscale modelling -Virtual Series- which can be used as an
input in typical Microscale models, such as WAsP, with
appropriate care regarding data resolution and accuracy issues.

Também é possível obter a série temporal anual dos
ventos a partir da modelação de mesoescala -Virtual
Time Series- que pode ser usada como entrada em
modelos típicos de microescala como o WAsP, com os
cuidados adequados com os dados em relação à
resolução e problemas de precisão.

In summary, the increasing quality of Mesoscale modeling has
transformed it in a highly valuable tool, which can complement
field data, or even replace it when it is not available. Mesoscale
results can be invaluable in the preliminary stages of a wind farm
project, both for preliminary wind resource assessments, as well
as more advance stages such as defining preliminary layouts
and estimating energy yields.
In the development and updating of its Mesoscale services,
MEGAJOULE counts with the cooperation of the Physics
Department of Aveiro University. MEGAJOULE has recently
upgraded its computational resources with a 32-node cluster,
meaning our clients can have even more accurate results in
shorter time frames.

Community support
Apoio comunitário

Resumindo, a progressiva melhoria da qualidade dos
modelos de mesoescala têm transformado estas
técnicas, quando aplicadas criteriosamente, em
ferramentas valiosas, que complementam ou, em
certas situações, até substituem as medições de
campo. São de grande utilidade nas fases preliminares
dos projectos, para avaliações preliminares de
recurso, assim como em etapas mais avançadas, para
apoio na definição do `layout´dos parques ou para
estimativas de produção.
No desenvolvimento e contínua melhoria dos seus
serviços de mesoescala, a MEGAJOULE conta com a
cooperação do Departamento de Física da
Universidade de Aveiro. Para melhor servir os seus
clientes, a MJ dotou-se recentemente de um cluster
computacional de 32 nós que lhe permite maior
capacidade de resposta às solicitações dos
promotores nesta área emergente da consultoria do
vento.

Why Windie ?
With wind farms being installed in areas of increasingly complex flow, either imparted by the
terrain, by the presence of nearby obstacles or by thermodynamic effects inherent to the local
climate, the understanding and prediction of these phenomena has gained paramount
importance. As a leading wind energy consultancy firm, MEGAJOULE Inovação, must therefore
be equipped with the correct tools to be able to correctly assess the wind characteristics at these
sites, in order to advise the client on how to maximize production and minimize down-times and
maintenance costs.

What is Windie ?
Since its creation, MEGAJOULE Inovação has established strong ties with university institutions
to better bolster its R&D projects. From its partnership with ISEP comes the first exciting output:
a new CFD solution developed specifically for wind engineering by a team with over 15 years
experience in CFD development. We believe it is the most advanced CFD code presently available
incorporating a number of distinguishing features:
Advanced forest canopy modelling, with vertical tree description and horizontal
interpolations to better capture complex wooded areas.
Coupling with mesoscale models which allows for much more representative
boundary conditions.
Capturing of thermal effects through full solution of temperature equation, fed by
mesoscale data.
Buoyancy and Coriolis effects included.

Working with Windie
The site assessment studies performed with this new CFD tool are more valuable than other
current approaches, due to the correct prediction of separated flow regions and other hazardous
flow features.
The effects of turbulence, produced through either mechanical or thermal mechanisms, as well
as the impact of wind shear and flow inclination, are accounted for to obtain three-dimensional
aspects of the flow and provide insight in the micro-siting of wind farm layouts.
It is a crucial part of our service to interpret these results and extract from them the most relevant
data to present to our clients, be it virtual time series at layout positions, or direction-averaged
data for a more general picture.
As Windie is an in-house code, MEGAJOULE Inovação can offer complete versatility in the type
of analyses and outputs that can be performed, to better satisfy the requirements of each project.

Coming soon in Windie
C
Our CFD code is constantly under development,
following our strong commitment to innovation
and research. Currently, we are:
Further developing our meso-microscale
coupling techniques,
Implementing an advanced turbine wake model,
Improving compatibility of inputs and outs with
other wind engineering tools.
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