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 W dobie intensywnie rozwijających się technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 
(energia słoneczna, elektrownie wodne i wiatrowe, źródła geotermalne) istotnego znaczenia nabierają 
zagadnienia związane z oceną jakości wytwarzanej i dystrybuowanej energii. Na stronach AZON 2.0  
przedstawiono wybrane komponenty instalacji Badawczego Systemu Fotowoltaicznego zlokalizowa-
nego w Międzykatedralnym Laboratorium Energii Odnawialnej Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Wrocławskiej. 
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 Do ważniejszych elementów każdej instalacji energetycznej zaliczamy prawidłowo zaprojektowane  
i działające systemy sterowania oraz monitorowania urządzeń. Właściwa synchronizacja tych systemów 
stanowi istotę elementów automatyki zabezpieczeń oraz optymalizacji warunków współpracy lokalnych 
instalacji z systemami zewnętrznymi. Instalacje laboratoryjno-badawcze, takie jak prezentowany system 
fotowoltaiczny, pozwala na weryfikację wielu parametrów eksploatacyjnych i technologicznych,  
z odniesieniem do danych katalogowych producentów włącznie. W odróżnieniu od instalacji produkcyj-
nych, system badawczy nie narusza określonego w umowie warunków eksploatacji zapewnienia 
ciągłości pracy i umożliwia wykonywanie analiz w znacznie większym spektrum zaplanowanych 
eksperymentów, w tym związanych z oceną jakości wytwarzanej energii. Umożliwia przeprowadzanie 
badań porównawczych nowoczesnych rynkowych oraz własnych opracowań implementacji 
telemetrycznych z zakresu  oceny jakości energii odnawialnej. Badawczy System Fotowoltaiczny 
zbudowany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej to instalacja dedykowana przede 
wszystkim pracom badawczym i dydaktycznym w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z energii 
słonecznej. System o mocy zainstalowanej 15 kW, połączony jest bezpośrednio z siecią niskiego napięcia. 

Głównym celem są badania oddziaływania systemów 
energii odnawialnej na sieć elektroenergetyczną, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień jakości energii.  
Instalację badawczą wyposażono w moduły fotowoltaiczne 
różnych typów: monokrystaliczne (L1), polikrystaliczne (L2)  
i cienkowarstwowe(L3). Każdy z typów modułów jest 
włączony do sieci elektrycznej poprzez osobny inwerter. 
Instalacja posiada trzy niezależne systemy monitorowania: 
monitoring producenta, system akwizycji próbek sygnałów i 
danych środowiskowych, inteligentny pomiar licznikowy. Do 
najważniejszych możliwości badawczych stanowiska należą: 
Analiza wzajemnego oddziaływania systemów (fotowol-
taicznego i systemu elektroenergetycznego), ze szczegól-

nym uwzględnieniem zagadnień jakości energii; Badanie jakości energii w systemach z energetyką 
rozproszoną; Projektowanie systemów transmisji, przetwarzania i wizualizacji danych na potrzeby 
inteligentnych pomiarów w systemach OZE; Badania porównawcze dla paneli różnych typów; Ocena 
długofalowa doświadczeń eksploatacyjnych w obecności dużych narażeń środowiskowych (zapylenie, 
zakłócenia, itp.) oraz wizualizacja w postaci zestawień tabelarycznych oraz wykresów jest prezentowana 
na specjalistycznej stronie internetowej SUNNY PORTAL. Monitorowanie uzupełniają-
ce oparte na oprogramowaniu LabVIEW wykorzystuje dodatkowo do akwizycji 
sygnałów kontroler czasu rzeczywistego oraz serwer OPC.  Aplikacja utworzona w 
środowisku LabVIEW oraz kontroler włączony do sieci teleinformatycznej tworzą 
wydajny zdalny system pomiarowy czasu  rzeczywistego. Program umożliwia ciągły 
zapis do bazy wszystkich danych udostępnianych przez serwer OPC. Są to warunki 
pogodowe oraz elektryczne parametry pracy inwerterów. Dodatkowo system 
wyposażony jest w inteligentny system dwukierunkowych liczników z transmisją 
danych w technologii PLC oraz radiowej. Prawidłowa diagnostyka systemu, wnikliwa 
analiza zdarzeń oraz właściwy dobór narzędzi badawczych bardzo często wymaga bezpośredniego 
dostępu do zarejestrowanych i przechowywanych danych oraz w szczególności ich przetwarzania w 
programach użytkownika. System monitorowania producenta inwerterów umożliwia rejestrację z 30 
sekundowym czasem uśredniania: nasłonecznienia, temperatury paneli, temperatury otoczenia oraz 
prędkości wiatru, a także elektrycznej mocy wyjściowej, napięć i prądów po stronie stało  

http://cmad.pwr.edu.pl/
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=3b4fdaad-77eb-44d8-843c-a6fed7dc53a4&plant=068a0a21-2c2d-496a-af68-4a1f4074c975&splang=en-US
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i zmiennoprądowej. Rejestrowane dane są automatycznie przesyłane do bazy danych Centrum 
Monitorowania i Akwizycji Danych (CMAD). Centrum Monitorowania i Akwizycji Danych to zintegrowana 
platforma komunikacji i teletransmisji dla wielu heterogenicznych systemów aglomeracji danych. Ze 
względu na złożone procedury standaryzacji i komunikacji w ramach infrastruktury CMAD należy 
korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w najnowszej wersji (produkt dostępny jest jako 
oprogramowanie typu freeware dla wielu systemów operacyjnych). Połączenie z serwisem poprzez 
wprowadzenie do pola adresowego URL  adresu internetowego Centrum: http://cmad.pwr.edu.pl 

 

 

 W CMAD są rejestrowane lub replikowane z innych baz danych dane z intensywnego monitorowania 
obiektów zlokalizowanych w sieciach dystrybucyjnych, w tym z udziałem generacji rozproszonej. Procesy 
monitorowania i akwizycji danych umocowano w ramach funkcjonalności oprogramowania zintegrowa-
nego z serwerami bazodanowymi CMAD, CMAD-BMS oraz SMJEE (Systemu Monitorowania Jakości 
Energii Elektrycznej). W tym kontekście w CMAD szczególna uwaga skierowana jest na projekty dedyko-
wane badaniom, w których między innymi przedmiotem szeroko rozumianych analiz są bardzo duże 
zbiory danych (BD, Big Data). Jednym z efektów zakończonego w CMAD projektu jest aplikacja ARGOS-
AG. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim do analizy i przetwarzania danych, w których liczba 

http://cmad.pwr.edu.pl/
http://cmad.pwr.edu.pl/
https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
http://cmad.pwr.edu.pl/
http://cmad.pwr.edu.pl/pages/prace-rozwojowe/projekt-argos.php
http://cmad.pwr.edu.pl/pages/prace-rozwojowe/projekt-argos.php
http://cmad.pwr.edu.pl
https://www.google.pl/maps/place/Centrum+Monitorowania+i+Akwizycji+Danych/@51.110291,17.0561133,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470fe9d52eea76d5:0xdeafa4d813f401e4!8m2!3d51.110291!4d17.058302?hl=pl
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rejestrowanych rekordów przekracza 500,000 z co najmniej kilkudziesięcioma polami w każdym rekor-
dzie. W praktyce aglomeracji danych, pliki dyskowe z wartościami w formacie CSV, będące efektem wy-
konywania kwerend do przedmiotowych baz danych, przyjmują rozmiary rzędu od kilku do kilku-
dziesięciu gigabajtów (10-100 GB). Wszystkie rejestrowane w bazach danych CMAD dane są 
przygotowywane do przetwarzania w kontekście „rekonstrukcji i agregacji danych”. W fazie wstępnej 
weryfikowane są podstawowe parametry takie miedzy innymi jak poprawność struktury danych CMAD, 
data utworzenia, daty pierwszej i ostatniej rejestracji rekordów, całkowitej liczby rekordów (rejestracji), 
faktycznej liczby rejestracji danych oraz liczby pól w strukturze rekordu danych. Istotnym jest także 
wyznaczenie rzeczywistego interwalu pieczątki czasowej, podług której w systemie bazodanowym 
określono czas cyklicznej rejestracji w strukturze rekordu danych wszystkich monitorowanych wartości. 
Po poprawnym zakończeniu fazy weryfikacji danych, uruchamiany jest właściwy proces rekonstrukcji  
i agregacji danych. Przeprowadzone badania statystyczne dla bardzo dużych zbiorów danych 
(kilkudziesięciu milionów rekordów) w kontekście poprawności wykonywanych rejestracji, wskazują na 
występowanie trzech zasadniczych kategorii błędów:  

I.  Błędy teletransmisji i bezpośredniego  monitorowania obiektów. 
  a. Jednostkowe lub okresowe przerwy w rejestracji. 
  b. Krótki czas identyfikacji wystąpienia i zdiagnozowania błędu. 
II.  Błędy rejestracji w procesie aglomeracji danych w systemie bazodanowym. 
  a. Powtarzalność pieczątki czasowej dla różnych rekordów danych. 
  b. Powtarzalność pieczątki czasowej dla tych samych rekordów danych. 
  c. Średni czas identyfikacji wystąpienia i zdiagnozowania błędu. 
III. Błędy zapisu danych w wymaganym dla danej  struktury formacie rekordu.    
  a. Problem poprawnego i skutecznego  przetwarzania danych, wtórna eliminacja rekordów.  
      b. Przedłużony czas identyfikacji wystąpienia i zdiagnozowania błędu.  

 Częstość występowania błędów w każdej z wymienionych kategorii jest zróżnicowana i zależy od 
wielu czynników, między innymi od jakości wykorzystywanych urządzeń teletransmisyjnych, rozwiązań  
technologicznych z zakresu sterowania i programowania, systemów kontrolno-pomiarowych, systemów 
zarządzania przepływem informacji, organizacją kontroli i weryfikacji dostępu,  poziomu i strategii za-
bezpieczania oraz archiwizacji danych. W konsekwencji prawdopodobnej możliwości wystąpienia 
błędów, jakiekolwiek zaniechanie działań sprawdzających w kontekście identyfikacji błędów, może być 
przyczyną niewłaściwego przetwarzania danych, w szczególności podczas wykonywania agregacji.  
W systemach automatyki i  sterowania oraz kontroli jakości energii elektrycznej poziom wiarygodności 
danych jest kluczowym elementem wpływającym na adekwatność podejmowanych decyzji. 
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 Na potrzeby Atlasu Zasobów Otwartej Nauki AZON 2.0 przygotowane zostały procedury udostępnia-
nia zarejestrowanych w bazach CMAD wybranych pomiarów z przedstawionej instalacji fotowoltaicznej 
po stronie sieci niskiego napięcia (nN AC,układ trójfazowy). Zestawy danych prezentowane są w układzie 
roczno-miesięcznym i obejmują agregacje 10, 20, 30, 40 i 60 minutowe. Dane udostępniane są  
w plikach tekstowych w standardowym formacie CSV. Każdy rekord danych zawiera pola (62 kolumny)  
z następującymi wartościami: 

STRUKTURA REKORDU DANYCH PO STRONIE NISKIEGO NAPIĘCIA AC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
POLE REKORDU JEDNOSTKA OPIS POLA REKORDU DANYCH 

TIME s czas rejestracji rekordu danych (pieczątka czasowa, timestamp)  

F Hz częstotliwość sieci nN AC 

U1E V napięcie fazowe L1-N 

U2E V napięcie fazowe L2-N 

U3E V napięcie fazowe L3-N 

U12 V napięcie przewodowe L1-L2 (międzyfazowe) 

U23 V napięcie przewodowe L2-L3 (międzyfazowe) 

U31 V napięcie przewodowe L3-L1 (międzyfazowe) 

THD1E % współczynnik zawartości harmonicznych napięcia fazowego L1 

THD2E % współczynnik zawartości harmonicznych napięcia fazowego L2 

THD3E % współczynnik zawartości harmonicznych napięcia fazowego L3 

PST1E - migotanie krótkookresowe PST L1 

PST2E - migotanie krótkookresowe PST L2 

PST3E - migotanie krótkookresowe PST L3 

U1EH3 V trzecia harmoniczna napięcia fazowego L1 

U1EH5 V piąta harmoniczna napięcia fazowego L1 

U1EH7 V siódma harmoniczna napięcia fazowego L1 

U1EH9 V dziewiąta harmoniczna napięcia fazowego L1 

U1EH11 V jedenasta harmoniczna napięcia fazowego L1 

U2EH3 V trzecia harmoniczna napięcia fazowego L2 

U2EH5 V piąta harmoniczna napięcia fazowego L2 

U2EH7 V siódma harmoniczna napięcia fazowego L2 

U2EH9 V dziewiąta harmoniczna napięcia fazowego L2 

U2EH11 V jedenasta harmoniczna napięcia fazowego L2 

U3EH3 V trzecia harmoniczna napięcia fazowego L3 

U3EH5 V piąta harmoniczna napięcia fazowego L3 

U3EH7 V siódma harmoniczna napięcia fazowego L3 

U3EH9 V dziewiąta harmoniczna napięcia fazowego L3 

U3EH11 V jedenasta harmoniczna napięcia fazowego L3 

I1 A prąd fazowy L1 

I2 A prąd fazowy L2 

I3 A prąd fazowy L3 

THD1 % współczynnik zawartości harmonicznych prądu fazowego L1 

THD2 % współczynnik zawartości harmonicznych prądu fazowego L2 

THD3 % współczynnik zawartości harmonicznych prądu fazowego L3 

P1 W moc czynna L1 

http://cmad.pwr.edu.pl/
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P2 W moc czynna L2 

P3 W moc czynna L3 

S1 VA moc pozorna L1 

S2 VA moc pozorna L2 

S3 VA moc pozorna L3 

Q1 Var moc bierna L1 

Q2 Var moc bierna L2 

Q3 Var moc bierna L3 

PF1 - współczynnik mocy (cos ҩ) U1E-I1 

PF2 - współczynnik mocy (cos ҩ) U2E-I2 

PF3 - współczynnik mocy (cos ҩ) U3E-I3 

I1H3 A trzecia harmoniczna prądu fazowego L1 

I1H5 A piąta harmoniczna prądu fazowego L1 

I1H7 A siódma harmoniczna prądu fazowego L1 

I1H9 A dziewiąta harmoniczna prądu fazowego L1 

I1H11 A jedenasta harmoniczna prądu fazowego L1 

I2H3 A trzecia harmoniczna prądu fazowego L2 

I2H5 A piąta harmoniczna prądu fazowego L2 

I2H7 A siódma harmoniczna prądu fazowego L2 

I2H9 A dziewiąta harmoniczna prądu fazowego L2 

I2H11 A jedenasta harmoniczna prądu fazowego L2 

I3H3 A trzecia harmoniczna prądu fazowego L3 

I3H5 A piąta harmoniczna prądu fazowego L3 

I3H7 A siódma harmoniczna prądu fazowego L3 

I3H9 A dziewiąta harmoniczna prądu fazowego L3 

I3H11 A jedenasta harmoniczna prądu fazowego L3 
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