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IMPLEMENTACJA SYSTEMU NADRZĉDNEGO
SCADA ONEVIEW® W ZAKRESIE MONITORINGU
I KONTROLI PRACY ħRÓDEà ENERGETYCZNYCH
STRESZCZENIE
EfektywnoĞü jednoczesnego wykorzystywania
odnawialnych Ĩródeá energii o róĪnym charakterze, takich jak np. elektrownie
wiatrowe i elektrownie wodne wymaga dzisiaj stosowania nowoczesnych narzĊdzi
sprzĊtowo-programowych okreĞlanych mianem SCADA. Przykáadem takiego
rozwiązania jest wdroĪony w ENEA Wytwarzanie system OneView® SCADA
produkcji firmy SCADA International.
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1. WPROWADZENIE
System OneView® SCADA umoĪliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie
pracą rozproszonych Ĩródeá energetycznych takich, jak farmy wiatrowe oparte na
róĪnych typach turbin, farmy fotowoltaiczne i elektrownie wodne.
System ma architekturĊ moduáową i skáada siĊ z 4 gáównych moduáów:
1 – Monitor – prezentacja danych w czasie rzeczywistym (on-line)
2 – Reports – wybór raportów danych historycznych
3 – Analyzes – moĪliwoĞü prowadzenia analiz wybranych sygnaáów
4 – Configure – konfiguracja systemu i automatyzacja zadaĔ
W kaĪdym z moduáów istnieje moĪliwoĞü definiowania, tzw. zakáadek (widoków)
pozwalających zaspokoiü indywidualne potrzeby uĪytkowników systemu. Standardowe
zakáadki zostaáy przedstawione w niniejszym materiale.
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Implementacja OneView® SCADA zrealizowana dla ENEA Wytwarzanie
pozwoliáa na uzyskanie ujednoliconego obrazu pracy 3 parków wiatrowych: Bardy,
DarĪyno i Lubno o áącznej mocy 70 MW oraz elektrowni wodnych Smukaáa, Koronowo
oraz Trzebiatów I i II o áącznej mocy 31 MW. Doáączenie nastĊpnych odnawialnych
Ĩródeá energii jest planowane na lata 2019–2021.

Rys. 1. Wizualizacja statusu pracy Ĩródeá i wielkoĞci produkcji energii

2. MODUà MONITOR
Moduá Monitor sáuĪy obserwacji podstawowych parametrów pracy Ĩródeá
energetycznych wáaĞciwych takich jak np. kierunek i prĊdkoĞü wiatru dla elektrowni
wiatrowych lub poziomy wody górnej i dolnej dla elektrowni wodnych. W kaĪdym
przypadku prezentowana jest moc chwilowa oddawana do sieci energetycznej, wielkoĞü
miesiĊczna i roczna produkcji energii czynnej oraz waĪne wielkoĞci elektryczne
i temperaturowe pozwalające oceniü poprawnoĞü pracy Ĩródáa. Rodzaj prezentowanych
danych moĪe byü modyfikowany w zaleĪnoĞci od potrzeb poszczególnych uĪytkowników
systemu, speániających róĪne role w strukturze ENEA Wytwarzanie.

Rys. 2. Przykáadowa prezentacja danych on-line dla elektrowni wiatrowych
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W module Monitor w zakáadce Park Monitor istnieje takĪe moĪliwoĞü
uzyskania zbiorczej informacji dla wybranych Ĩródeá, np. parków wiatrowych wraz
z przeglądem alarmów i zdarzeĔ oraz porównaniem produkcji energii w danym okresie
z zaáoĪonym budĪetem i/lub produkcją w roku poprzednim, zarówno w ukáadzie
miesiĊcznym w skali caáego roku, jak i ze szczegóáowymi danymi na kaĪdy dzieĔ
bieĪącego miesiąca.

Rys. 3. Prezentacja zbiorcza Park Monitor

Prezentacja w zakáadce Map View przedstawia lokalizacjĊ geograficzną Ĩródeá
wraz z moĪliwoĞcią wyĞwietlenia podstawowych danych i/lub zdalnego zatrzymania/uruchomienia Ĩródáa (wedáug uprawnieĔ uĪytkownika) poprzez „klikniĊcie”
myszą komputerową na wybranym Ĩródle.

Rys. 4. Prezentacja Map Monitor
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3. MODUà REPORTS
Zaprojektowane raporty umoĪliwiają zestawienie wyników pracy Ĩródeá
energetycznych w róĪnych aspektach: produkcyjnych, technicznych, statystycznych.
W kaĪdym z raportów istnieje moĪliwoĞü wyboru Ĩródeá, okresów pracy, sposobu
agregacji danych i formy przedstawienia w ukáadzie graficznym i tabelarycznym.
Generowanie raportów moĪe byü zautomatyzowane w module Configure, tak aby
poszczególni uĪytkownicy otrzymywali wybrane raporty regularnie, np. poprzez pocztĊ
elektroniczną.

Rys. 5. Moduá Reports

4. MODUà ANALYZES
W module analiz zrealizowane zostaáy zakáadki Data Plotter dla analizy
przebiegów wszystkich dostĊpnych sygnaáów ze sterowników Ĩródeá w tym danych
elektrycznych i elektroenergetycznych, temperaturowych i produkcyjnych. Ponadto
dostĊpna jest zakáadka Alarms&Events umoĪliwiająca przegląd wszystkich zdarzeĔ
i alarmów zgáoszonych przez poszczególne Ĩródáa energetyczne oraz zakáadka Pages
prezentująca w wersji graficznej wybrane wielkoĞci istotne z punktu widzenia
monitoringu pracy Ĩródáa, w szczególnoĞci elektrowni wodnej. Prezentacja statusu
áączników na schemacie jednokreskowym ukáadu wyprowadzenia mocy pozwala na
zorientowanie siĊ w ogólnym stanie caáej instalacji.
Moduá analiz jest skutecznym narzĊdziem dla sáuĪb odpowiedzialnych
za eksploatacjĊ i czynnoĞci serwisowe oraz dla analityków pracujących na rzecz pod-
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niesienia produktywnoĞci Ĩródeá. Wczesne ostrzeganie o zmianach krytycznych
wybranych wielkoĞci pozwala na podjĊcie niezbĊdnych czynnoĞci serwisowych
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dodatkowym uáatwieniem jest zakáadka Ticket pozwalająca na tworzenie
wáasnych zdarzeĔ na liĞcie zdarzeĔ przekazywanych przez sterownik Ĩródáa energetycznego, dziĊki czemu moĪna planowaü wyáączenia Ĩródáa dla przeprowadzenia niezbĊdnych
czynnoĞci serwisowych, áączyü zdarzenia związane z przestojem nieplanowanym
i wykorzystywaü je w obliczeniach dostĊpnoĞci Ĩródáa, stanowiących z reguáy istotny
element umów serwisowych z producentami Ĩródeá.

Rys. 6. Przykáadowa analizy prĊdkoĞci wiatru i mocy czynnej oddawanej przez
turbinĊ wiatrową w funkcji czasu

Rys. 6. Lista zdarzeĔ i alarmów dla Ĩródáa energetycznego
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Rys. 7. Graficzne zobrazowanie parametrów elektrowni wodnej w zakáadce Pages

Rys. 8. Status zamkniĊcia/otwarcia áączników na schemacie jednokreskowym ukáadu wyprowadzenia mocy elektrowni wodnej w zakáadce Pages
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Rys. 9. Lista zdarzeĔ i alarmów (w tym zdarzeĔ zdefiniowanych przez uĪytkownika)
w zakáadce Tickets w ujĊciu kalendarzowym

5. MODUà CONFIGURE
NiezbĊdna, z punktu widzenia potencjalnej rozbudowy i zmieniających siĊ
warunków zewnĊtrznych, elastycznoĞü systemu wymaga moĪliwoĞci swobodnej zmiany
konfiguracji, nadawania praw dostĊpu uĪytkownikom oraz definiowania zadaĔ dla
systemu np. w postaci automatycznych raportów lub powiadomieĔ o alarmach.
Wszystkie te funkcje realizowane są przez moduá konfiguracji systemu Configure,
dostĊpny dla przeszkolonego administratora systemu.

Rys. 10. Ekran moduáu Configure prezentujący moĪliwoĞü definiowania zadaĔ,
np. dla cyklicznego przesyáania raportów
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6. PODSUMOWANIE
EfektywnoĞü wykorzystania mieszanych Ĩródeá energetycznych opierających siĊ
na alternatywnych noĞnikach energii, jak np. siáa wiatru i wody, zaleĪy w znacznym
stopniu od sprawnoĞci narzĊdzi informatycznych, które pozwalają na zintegrowane
zarządzanie i monitorowanie pracy.
Pionierski projekt zrealizowany przez ENEA Wytwarzanie jest pierwszym
krokiem na drodze do zintegrowania wszystkich dostĊpnych Ĩródeá i powiązania ich
w jedną spójną caáoĞü, co zaowocuje zwiĊkszoną produktywnoĞcią i zmniejszeniem
kosztów utrzymania ruchu.
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IMPLEMENTATION OF HIGH LEVEL SYSTEM
SCADA ONEVIEW® FOR INTEGRATION OF RENEWABLE
ENERGY SOURCES IN WIND AND HYDRO AREA
WITH THE PURPOSE OF WORK MONITORING
AND CONTROLLING
Krzysztof KOMENDZIēSKI, Paweá RYTLEWSKI
ABSTRACT
The effectivity of concurrent using of Renewable
Energy Sources of different character, like wind and hydro power plants
requires modern hardware and software tools called SCADA (Supervision,
Control and Data Acquisition). An example of such solution is the system
OneView® SCADA provided by SCADA International company and
implemented by ENEA Wytwarzanie.
Keywords: SCADA, renewable energy sources, integration of renewable
energy sources

