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Pakiet bReez

Sugerowane pakiety pomocnicze do bReeze: 

• RColorBrewer

• XML

• RgoogleMaps

Pakiet bReeze jest zbiorem powszechnie stosowanych metod analizy, wizualizacji

i interpretacji danych wiatrowych. Daje możliwość łączenia wyników analizy

zasobów wiatru z charakterystykami turbin wiatrowych, szacowania potencjalnej

produkcji energii na analizowanym terenie oraz wizualizacji wyników.
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Dane wejściowe oraz funkcja ”set() ”

”set” tworzy obiekt będący zestawem danych, łącząc wszystkie sygnały pomiarowe

zebrane na jednej wysokości

set(height, v.avg, v.max, v.min, v.std, dir.avg, dir.std, tmp, ...)

• height – wysokość pomiaru (wartość liczbowa podana w metrach)

• v.avg /v.max / v.min - średnia / maksymalna / minimalna prędkość wiatru [m/s]

• v.std – odchylenie standardowe prędkości wiatru [m/s]

• dir.avg - średni kierunek wiatru w stopniach (liczony od kierunku północy

• tmp. – temperatura [°C]

FORMAT DANYCH WEJŚCIOWYCH: Ramka danych (data frame) zawierająca informacje

o prędkości wiatru i czasie pomiaru dla poszczególnych wysokości nad poziomem terenu



” mast()” - tworzy dane dla masztu meteorologicznego

krakow <- mast(timestamp=ts, set40, set30, set20, loc=c(50.0619720,19.9379100), desc="Krakow”)

map.plot(mast, type=c("satellite", "terrain", "hybrid", 

"roadmap"), zoom, label)

”mast()” - tworzy dane dla masztu

meteorologicznego z jednego lub więcej

zestawów danych (wysokości). Wszystkie

zestawy danych są klasyfikowane malejąco

według wysokości

”map.plot()” - pozwala na lokalizację masztu 

meteorologicznego na  mapie lub obrazie 

satelitarnym



”map.plot()”

Argument ”type” umożliwia wczytanie różnych rodzajów map

map.plot(mast, type=c("satellite", "terrain", "hybrid", "roadmap"))



”polar.plot()”

”polar.plot” - umożliwia graficzne przedstawienie wartości prędkości wiatru w zależności

od kierunku

polar.plot(mast, v.set=1, dir.set=1, subset, ...)



” frequency()”

”frequency” - oblicza częstotliwość występowania wiatru w danym przedziale prędkości

i na danym kierunku



” turbulence()”

”turbulence” - oblicza intensywność turbulencji, czyli stosunek odchylenia

standardowego do średniej prędkości wiatru, dla poszczególnych kierunków



”weilbull” - Rozkład Weibull'a

Dzięki zastosowaniu rozkładu Weibulla możliwe jest określenie zmienności wiatru

w ciągu roku.

Z rozróżnieniem kierunków wiatru:Częstości występowania prędkości wiatru:



” Energy() ”

Oblicza całkowitą ilość energii wiatru

na sektor kierunku wiatru na podstawie

danych rozkładu Weibulla



” pc()”

” pc()” - importuje krzywe mocy dla

konkretnych modeli turbin wiatrowych.

Krzywa ta charakteryzuje możliwości

wytwarzania energii przez turbinę

w zależności od prędkości wiatru

vestas.v90 <- pc("Vestas_V90_2.0MW.wtg")



” aep()”

”aep()” - Oblicza roczną produkcję

energii w zależności od profilu wiatrów

i charakterystyki danej turbiny wiatrowej


