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ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA POMIAROWEGO KLASY LIDAR 

DLA ENERGETYKI WIATROWEJ 

 
APPLYING LIDAR CLASS MEASURING DEVICE  

FOR THE WIND POWER INDUSTRY 

 
Streszczenie: Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej  
w elektrowniach wiatrowych, który na świecie sięga średnio około 16% rocznie. Podjęcie decyzji o budowie 
elektrowni wiatrowej związane jest bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym i wymaga przeprowadzenia sze-
regu analiz techniczno- ekonomicznych. W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania anemometru 
Dopplerowskiego Windcube v2 na potrzeby energetyki wiatrowej. Mobilne urządzenie pomiarowe klasy 
LIDAR Windcube v2 stanowi alternatywę dla tradycyjnych pomiarów prędkości wiatru za pomocą masztów 
pomiarowych i może efektywnie zredukować niepewności pomiaru zarówno w płaszczyźnie poziomej 
(ukształtowanie terenu), jak i pionowej (profil prędkości wiatru na danej wysokości), co przyczynić się może 
do zredukowania niepewności prognozy produkcji energii elektrycznej w danej lokalizacji. W artykule także 
zaprezentowano analizę porównawczą wyników pomiarów przebiegu prędkości wiatru wykonanych za po-
mocą Windcube v2 z pomiarami wykonanymi za pomocą masztu pomiarowego dla tej samej lokalizacji. 
 

Abstract: In recent years the dynamic increase in installed capacity in wind power plants can be observed. In 
the world it comes to about 16 % per  year. Making a decision about building a wind power plant is connected 
with the high investment risk and it requires having a number of techno– economic analyses. In the article, 
there is presented a possibility of applying Windcube v2 Doppler anemometer for the needs of wind energy. 
Mobile LIDAR measuring device Windcube v2 makes an alternative to traditional wind speed measurements 
with the use of measuring masts and it can effectively reduce unreliability of measurements both on the hori-
zontal plane (landform) and vertical plane (wind speed’s profile on a specific height) what can contribute to 
reduction of forecasts’ uncertainty in electric energy production in a specific location. In the article, there is 
also presented a comparative analysis of measurements’ results in wind speed made by Windcube v2 and 
measurements made by met masts for the same location. 
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1. Wstęp 

Odnawialne źródła energii są obiektem coraz 
większego zainteresowania inwestorów. Od 
wielu lat bardzo dynamicznie rozwija się ener-
getyka wiatrowa. Według raportu sporządzone-
go przez The Global Wind Energy Council na 
koniec roku 20141 na całym globie zainstalowa-
no przeszło 369 GW mocy w energetyce wia-
trowej, co stanowi wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o blisko 16%. Tylko w roku 2014 
wzrost mocy zainstalowanej w dużych elektro-
wniach wiatrowych na całym świecie wyniósł 
51,473 GW [8]. Rysunek 1 przedstawia państ-
wa będące kluczowymi graczami na rynku  
 

                                                 
1 Statystyki dotyczące mocy zainstalowanej  
w energetyce wiatrowej na koniec roku 2015  
są niedostępne w czasie redakcji tego artykułu. 

 
energetyki wiatrowej z punktu widzenia wybu-
dowanych elektrowni wiatrowych. 
Jednakże podjęcie decyzji o budowie elektro-
wni wiatrowej związane jest z bardzo dużym 
ryzykiem inwestycyjnym. Są to bowiem in-
westycje wieloletnie wymagające najczęściej 
zewnętrznych źródeł finansowania w postaci 
kredytów bankowych. Zdaniem [3] oszacowa-
nie potencjału energetycznego wiatru jest jed-
nym z najważniejszych i najtrudniejszych kro-
ków przy podejmowaniu decyzji związanych  
z realizacją inwestycji energetyki wiatrowej. 
Istotne jest zatem wykonanie rzetelnej analizy 
efektywności ekonomicznej, która najczęściej 
opiera się na prognozach rocznej produkcji 
energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej  
w odniesieniu do pomiarów prędkości wiatru 
we właściwej lokalizacji i na odpowiedniej wy-
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sokości, a także na prognozach cen sprzedaży 
energii elektrycznej na rynku energii, co sta-
nowi podstawę do oszacowania przychodów  
i wyznaczenia dynamicznych wskaźników: 
NPV oraz IRR2. 
 

 
Rys. 1. Wzrost mocy zainstalowanej w energe-
tyce wiatrowej w roku 2014 [8] 

Dlatego kluczowymi zagadnieniami są: wybór 
optymalnej lokalizacji dla farmy wiatrowej  
i wykonanie wiarygodnych pomiarów prędkości 
wiatru dla tej lokalizacji. Ogólny schemat pro-
cesu podejmowania decyzji o lokalizacji farmy 
wiatrowej przedstawia rysunek 2. 
 

                                                 
2 NPV- wartość bieżąca netto (ang. Net Present 
Value), IRR- wewnętrzna stopa zwrotu (ang. 
Internal Rate of Return), metody oceny 
efektywności ekonomicznej inwestycji  

 
Rys. 2. Schemat ogólny procesu podejmowania 
decyzji o lokalizacji farmy wiatrowej [2] 

2. Pomiary meteorologiczne potrzeby 

energetyki wiatrowej 

Dla wyznaczenia prognozy energii elektrycznej 
wyprodukowanej przez elektrownię wiatrową 
konieczne jest wykonanie pomiarów meteoro-
logicznych w wybranej lokalizacji. Prowadzi 
się zatem pomiary przebiegu prędkości wiatru 
oraz pomiary temperatury i ciśnienia powietrza 
atmosferycznego celem wyznaczenia jego gę-
stości. Energię elektryczną produkowaną  
w elektrowni wiatrowej (ER) określa zależność 
(na podstawie [5]): 
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gdzie: 
Ce - sprawność elektryczna turbozespołu wia-
trowego (%) uwzględniająca  sprawność aero-
dynamiczną turbozespołu oraz sprawność gene-
ratora, 
P- gęstość powietrza zależna od ciśnienia po-
wietrza i jego temperatury, 
A- powierzchnia omiatana wirnikiem turbiny 
wiatrowej, 
V - prędkość wiatru, 
Pmax - wyjściowa moc maksymalna turboze-
społu wiatrowego dla nominalnej prędkości 
wiatru, 
s - współczynnik strat,  
Va - minimalna początkowa prędkość wiatru 
potrzebna do uruchomienia turbiny, 
Vb - nominalna prędkość wiatru umożliwiająca 
uzyskanie mocy maksymalnej, 
Vc - graniczna prędkość wiatru powodująca za-
trzymanie turbiny (funkcja stop), 
t - czas pracy turbozespołu wiatrowego. 
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Jak widać z powyższej zależności najistotniej-
szą zmienną jest prędkość wiatru, która wystę-
pując w trzeciej potędze ma największy wpływ 
na rzeczywistą produkcję energii elektrycznej 
generowanej w elektrowni wiatrowej. 

2.1. Pomiary przebiegu prędkości wiatru za 

pomocą anemometrów rotacyjnych  

Obecnie na potrzeby energetyki wiatrowej pro-
wadzi się pomiary prędkości wiatru z wyko-
rzystaniem anemometrów rotacyjnych (posiada-
jących aktualną kalibrację) osadzonych na 
maszcie pomiarowym. Najczęściej są to 3 ane-
mometry rozmieszczone na wysokości 100, 80 
oraz 60 m nad poziomem terenu. Pomiary te 
rejestrowane są z częstotliwością 10-sekundową 
i uśredniane co 10 minut. Tak opracowane dane 
pomiarowe gromadzone są przez okres co naj-
mniej 1 roku i umożliwiają opracowanie pro-
gnozy produkcji energii elektrycznej dla wy-
branego modelu elektrowni wiatrowej.  
Wadą tej metody jest koniczność uzyskania sze-
regu pozwoleń związanych z budową masztu 
meteorologicznego, w tym między innymi zgo-
dy lotnictwa cywilnego i wojskowego. Ostate-
cznie uzyskanie pozwolenia na budowę zajmuje 
w warunkach polskich najczęściej kilka mie-
sięcy. 

2.2. Teledetekcyjne metody pomiaru prędko-

ści wiatru 

Teledetekcyjne metody pomiaru prędkości 
wiatru są alternatywą dla pomiarów z wyko-
rzystaniem masztów meteorologicznych. Pole-
gają na emisji fal elektromagnetycznych lub 
dźwiękowych i rejestracji rozproszenia tych fal 
w urządzeniu pomiarowym wykorzystując zja-
wisko Dopplera [3]. Do wyznaczenia profilu 
prędkości wiatru metodami teledetekcyjnymi 
stosuje się urządzenia klasy SODAR i LIDAR. 
SODAR (ang. Sound Detection and Ranging) 
jest teledetekcyjnym urządzeniem pomiaro-
wym, które emituje do atmosfery fale aku-
styczne i rejestruje zmiany częstotliwości od-
bitych fal, które rozpraszają się na fluktuacjach 
powietrza. Za pomocą analizy zmiany często-
tliwości odbitego sygnału można określić pręd-
kość wiatru na różnych wysokościach [6]. Nie-
stety wadą tego rozwiązania jest występowanie 
znaczących błędów pomiarowych podczas opa-
dów deszczu lub śniegu. Ponadto dokładność 
tego typu pomiarów na wysokości przekracza-
jącej 100 metrów według [3] rzadko jest lepsza 
o 1 m/s i dodatkowo wymaga zastosowania 

emiterów akustycznych wysokiej mocy, co 
wpływa znacząco na koszt pomiarów. Pomimo, 
że urządzenia klasy SODAR uzyskały pewną 
akceptację, głównie w Ameryce Północnej [4], 
to zdaniem autora wady tego rozwiązania 
istotnie mogą ograniczać ich zastosowanie na 
potrzeby dużej energetyki wiatrowej. 

 

Rys. 3. Mobilne urządzenie pomiarowe klasy 
SODAR- Vaisala Triton® Sonic Wind Profiler 
oferowane przez firmę Vaisala [11] 

LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) jest 
teledetekcyjnym urządzeniem pomiarowym, 
które emituje do atmosfery fale elektromagne-
tyczne w postaci wiązki laserowej o określonej 
długości. Światło to ulega rozproszeniu w at-
mosferze, a za pomocą detektora rejestruje się 
natężenie rozproszenia tych fal, co umożliwia 
wyznaczenie prędkości cząstek gazu na obser-
wowanej wysokości. W odniesieniu do urzą-
dzeń klasy SODAR, urządzenia LIDAR wyka-
zują dużo mniejszą wrażliwość na zmiany 
warunków atmosferycznych podczas pomiarów. 
Problematyczna może być jedynie gęsta mgła, 
która może ograniczać prowadzenie pomiarów 
na dużych wysokościach. Niewysoki pobór 
mocy tych urządzeń oraz wysoka dokładność,  
a także możliwość prowadzenia skutecznych 
pomiarów nawet na wysokości 290 m. nad po-
ziomem terenu powodują, że urządzenia  
te często są wykorzystywane dla agregowania 
danych o przebiegu prędkości wiatru. 

3. Anemometr Dopplerowski Windcube 

v2 

Obecnie na rynku występuje kilka firm produ-
kujących urządzenia pomiarowe klasy LIDAR 
dla określenia przebiegu prędkości wiatru na 
określonej wysokości. Jednym z takich urzą-
dzeń jest Windcube v2 (przedstawione na rysun-
ku 4), będące mobilnym anemometrem Dopple-
rowskim francuskiego producenta- firmy Leo-
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sphere. Windcube v2 posiada następujące pa-
rametry [7, 10]:  

• zakres pomiarów: 40 do 200 metrów nad po-
ziomem terenu, 

• próbkowanie danych: 1 sekunda, 
• dokładność pomiaru prędkości wiatru:  

0,1 m/s, 
• dokładność pomiaru kierunku wiatru: 2o, 
• liczba równoległych pomiarów: 12, 
• zakres prędkości wiatru: 0 do 60 m/s,  
• transfer danych: GPRS, LAN, USB, 
• temperatura otoczenia: -30oC do +45oC, 
• wymiary urządzenia: 543 x 552 x 540 mm, 
• masa urządzenia: 45 kg, 
• pobór mocy 45 W. 

 

Podczas prowadzenia pomiarów urządzenie 
Windcube v2 wysyła wiązkę laserową promieni 
podczerwonych pod kątem 30o w odniesieniu 
do kierunku pionowego. Następnie rejestro-
wana jest zmiana natężenia światła rozproszo-
nego, podlegająca analizie komputerowej, na 
podstawie której określana jest składowa po-
zioma prędkości wiatru. Pomiary realizowane 
są w czterech podstawowych kierunkach (pół-
noc, południe, wschód, zachód) z częstotliwo-
ścią 0.67 Hz [1]. Następnie z czterech ostatnich 
pomiarów odczytywany jest trójwymiarowy 
wektor wiatru. Ponieważ laserowa wiązka 
światła wysyłana jest pulsacyjnie, to pomiary 
prędkości i kierunku wiatru mogą być wyko-
nywane równolegle na 12 różnych wysoko-
ściach [6, 10]. Rysunek 5 przedstawia odczyt 
aktualnych pomiarów prędkości i kierunku 
wiatru w czasie rzeczywistym za pomocą 
urządzenia pomiarowego Windcube v2. 
 

 

Rys. 4. Anemometr Dopplerowski klasy LIDAR 
o nazwie Windcube v2 firmy Leosphere [10] 

 
Rys. 5. Wizualizacja  pomiarów prędkości i kie-
runku wiatru w czasie rzeczywistym za pomocą 
urządzenia Windcube v2 [Źródło: opracowanie 
własne w oparciu o oprogramowanie firmy 
Leosphere] 

4. Analiza porównawcza pomiarów pręd-

kości wiatru za pomocą anemometru ro-

tacyjnego i Windcube v2 

W celu przeprowadzenia analizy porównawczej 
pomiarów prędkości wiatru za pomocą anemo-
metru rotacyjnego umieszczonego na maszcie 
pomiarowym i urządzenia klasy LIDAR Wind-
cube v2 dokonano równoległych pomiarów 
tymi urządzeniami przez okres 1 miesiąca. Po-
miary zrealizowano w miejscowości Jemielnica 
(woj. opolskie) w okresie od 1 do 30 listopada 
2014 r. na 3 różnych wysokościach: 60, 80  
i 100 metrów nad powierzchnią terenu, przy 
czym anemometr Dopplerowski znajdował się 
przez cały czas prowadzonych pomiarów  
w bezpośrednim sąsiedztwie masztu meteorolo-
gicznego. Po otrzymaniu wyników okazało się, 
że średnie prędkości wiatru w badanym okresie 
uzyskane na podstawie pomiarów za pomocą 
masztu są bardzo zbliżone do średnich prędko-
ści wiatru uzyskanych za pomocą urządzenia 
LIDAR. Różnice w tym przypadku wahają się 
jedynie w przedziale 0,38 – 1,23%. Prędkości 
średnie dla 3 różnych wysokości wyznaczone 
na podstawie przeprowadzonych pomiarów 
przedstawia tabela nr 1.  
Przebiegi prędkości wiatru w wybranym okre-
sie zmierzone za pomocą Windcube v2 i ane-
mometru rotacyjnego  na maszcie pomiarowym 
przedstawiają rysunki 6 i 7. 
Na wykresach przebiegu prędkości wiatru uzy-
skanych za pomocą Windcube v2 i klasycznego 
anemometru zaobserwować można dużą zbie-
żność pomiarów.  
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Tab.1 Średnie prędkości wiatru w okresie  
od 1 do 30 listopada 2014 r. w miejscowości 
Jemielnica wyznaczone na podstawie pomiarów 
na wysokościach: 60, 80 i 100 metrów  
za pomocą anemometrów: Dopplerowskiego 
i rotacyjnego [Źródło: opracowanie własne] 

Wysokość 
[m] 

Średnia 
prędkość 

wiatru wy-
znaczona za 

pomocą 
Windcube v2 

[m/s] 

Średnia 
prędkość 

wiatru wy-
znaczona za 

pomocą 
anemometru 
rotacyjnego 

[m/s] 

60 4,86 4,84 

80 5,28 5,26 

100 5,67 5,74 
 

 

Rys. 6. Zestawienie pomiarów prędkości wiatru 
zmierzonych na wysokości 80 m nad po-
wierzchnią terenu za pomocą Windcube v2  
i anemometru rotacyjnego na maszcie  
[Źródło: opracowanie własne] 

 

Rys. 7. Zestawienie pomiarów prędkości wiatru 
zmierzonych na wysokości 100 m nad po-
wierzchnią terenu za pomocą Windcube v2  
i anemometru rotacyjnego na maszcie  
[Źródło: opracowanie własne] 

Analiza korelacyjna wykazała, że dla pomiarów 
wykonanych na wysokości 100 metrów nad 

powierzchnią terenu urządzeniami opisanymi 
powyżej współczynnik korelacji Pearasona (r) 
wyniósł 0,8170, co wskazuje na silną zależność 
danych. Natomiast współczynnik determinacji 
(R2) wyniósł 0,6675, co wskazuje jedynie na 
dopasowanie zadowalające. Dla tak przeprowa-
dzonych pomiarów prędkości wiatru wyzna-
czono również funkcję regresji liniowej:  
y = 0,7852x + 1,1628. Podobne wyniki analizy 
korelacyjnej uzyskano dla pomiarów na wyso-
kości 60 i 80 metrów. Wyniki w postaci wykre-
su regresji liniowej przedstawia rysunek 7. 

 
Rys. 7. Wykres regresji liniowej dla pomiarów 
prędkości wiatru zmierzonych na wysokości  
100 m nad powierzchnią terenu za pomocą 
Windcube v2 i anemometru rotacyjnego  
w miejscowości Jemielnica (woj. opolskie)  
w terminie od 1 do 30 listopada 2014 r. 
[Źródło: opracowanie własne] 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 
oraz w oparciu o zależność (2.1) wyznaczono 
miesięczną prognozę produkcji energii elek-
trycznej produkowanej przez turbinę wiatrową 
w badanej lokalizacji oraz w badanym okresie. 
Do obliczeń założono średnią gęstość powietrza 
atmosferycznego wynoszącą 1,168 kg/m³ oraz 
parametry techniczne turbozespołu Vestas 
V112- 3.45 MW, w tym między innymi:  
powierzchnię omiatania wirnika wynoszącą 
9852 m2, prędkość uruchomienia turbiny wyno-
szącą 3 m/s oraz prędkość nominalną wynoszą-
cą 13 m/s [9]. Przy tak poczynionych założe-
niach okazało się, że dla pomiarów wykona-
nych za pomocą anemometru rotacyjnego na 
maszcie meteorologicznym miesięczna progno-
za produkcji energii elektrycznej wynosi  
490,11 MWh, a dla pomiarów wykonanych za 
pomocą urządzenia klasy LIDAR Windcube v2 
miesięczna prognoza produkcji energii elek-
trycznej wynosi 480,68 MWh. 
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5. Podsumowanie 

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy dy-
namiczny rozwój źródeł wiatrowych zarówno  
w zakresie nowoczesnych rozwiązań konstruk-
cyjnych, jak i mocy zainstalowanej na terenie 
całego globu.  Budowa nowych elektrowni wia-
trowych związana jest zawsze z dużym ryzy-
kiem inwestycyjnym. Kluczowym zagadnie-
niem jest wykonanie wiarygodnych analiz tech-
niczno- ekonomicznych, które zawsze związane 
są z wykonaniem pomiarów prędkości wiatru 
dla wybranej lokalizacji. Ze względu na sto-
chastyczność wiatru pomiary te powinny być 
wykonane przez okres co najmniej 1 roku i na 
wysokości odpowiadającej umieszczeniu gon-
doli elektrowni wiatrowej. Obecnie najczęściej 
wykonuje się pomiary przebiegu prędkości wia-
tru za pomocą masztów pomiarowych wyposa-
żonych w kalibrowane anemometry rotacyjne. 
Alternatywą dla klasycznych pomiarów wietrz-
ności za pomocą masztów meteorologicznych 
są nowoczesne urządzenia pomiarowe klasy 
LIDAR wykorzystujące w swojej technologii 
zjawisko Dopplera. Są to urządzenia mobilne  
o niskim poborze mocy, a procedura montażu 
jest bardzo krótka i trwa zwykle do kilku go-
dzin. Pod tymi względami urządzenia klasy 
LIDAR mogą konkurować z klasycznymi ane-
mometrami.  
W artykule zaprezentowano analizę porównaw-
czą wyników pomiarów przebiegu prędkości 
wiatru wykonanych za pomocą urządzenia 
Windcube v2 z pomiarami za pomocą anemo-
metrów tradycyjnych umieszczonych na masz-
cie meteorologicznym. Pomiary prowadzono 
przez okres 30 dni w miejscowości Jemielnica 
w województwie opolskim. Przeprowadzone 
badania potwierdziły skuteczność zastosowania 
urządzenia pomiarowego klasy LIDAR- 
Windcube v2 dla energetyki wiatrowej. Wyniki 
analizy korelacyjnej wskazują na silną zależ-
ność danych pomiarowych, ale  współczynnik 
determinacji (R2) wyniósł 0,6675, co wskazuje 
na dopasowanie zadowalające. Należy jednak 
uwzględnić przede wszystkim prognozę produ-
kcji energii eklektycznej (dla wybranego 
turbozespołu) w oparciu o pomiary prędkości 
wiatru za pomocą anemometru klasycznego  
i Windcube v2. Różnica między wynikami tych 
prognoz wynosi zaledwie 1,96%. 
Zdaniem autora nowoczesne metody teledetek-
cyjne reprezentowane przez mobilne urządzenia 
pomiarowe klasy LIDAR  umożliwiają sku-

teczne wyznaczenie profilu prędkości wiatru  
i mogą być stosowane na potrzeby energetyki 
wiatrowej. 
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