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SYSTEM DO REJESTRACJI DANYCH POMIAROWYCH  
Z ELEKTROWNI WIATROWEJ 

 
 

W artykule zaprezentowano schemat i elementy systemu do pomiaru i rejestracji pa-
rametrów elektrycznych związanych z pracą elektrowni wiatrowej o pionowej osi obro-
tu przy jednoczesnej akwizycji warunków pogodowych. System został zaimplemento-
wany i uruchomiony dla elektrowni wiatrowej składającej się z dwóch turbin pracują-
cych w systemie off–grid. Głównym zadaniem systemu jest ciągłe monitorowanie pracy 
elektrowni wiatrowej, w celu analizy wielkości produkcji energii elektrycznej pod ką-
tem występujących zmian warunków atmosferycznych. Podstawowe parametry mete-
orologiczne rejestrowane są za pomocą stacji pogodowej. Parametry elektryczne reje-
strowane są za pomocą analogowych modułów, których zadaniem jest ciągły pomiar 
wartości napięcia i prądu. Zarejestrowane sygnały są przetwarzane z wykorzystaniem 
algorytmów przetwarzania zaimplementowanych w środowisku Matlab. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: turbiny wiatrowa, parametry pracy, pomiar wielkości elek-
trycznych 
 

1. ELEKTROWNIA WIATROWA 
 
 System do rejestracji danych pomiarowych powstał dla elektrowni wiatrowej 
zainstalowanej na dachu budynku Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odna-
wialnej Politechniki Opolskiej w Opolu. Elektrownia wiatrowa składa się  
z czterech turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu i o zróżnicowanej budowie 
rotorów: dwie turbiny typu H-rotor z pięcioma łopatami, turbina świderkowa, 
oraz turbina kulista. Wszystkie turbiny wiatrowe wyposażone są w wolnoobro-
towe trójfazowe generatory o napięciu znamionowym 48 V i mocy znamiono-
wej 1 kW. Każda z turbin posiada dedykowany kontroler, który przekształca 
napięcie zmienne z generatora na napięcie stałe, oraz odpowiada za proces ła-
dowania baterii akumulatorów. Ponadto kontroler wyposażony jest w układ do 
hamowania turbin podczas występowania bardzo silnego wiatru [1–2].  
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Rys. 1. Widok na turbiny wiatrowe zainstalowane na dachu budynku Instytutu Elektroenergetyki  
i Energii Odnawialnej Politechniki Opolskiej  

 
Kontrolery przyłączone są do baterii akumulatorów o napięciu 48 V oraz do 

inwertera, który przekształca napięcie stałe na napięcie zmienne 230 V w ukła-
dzie jednofazowym. Parametry zastosowanego inwertera przedstawiono w tabe-
li 1. Elektrownia wiatrowa pracuje w układzie wyspowym typu off-grid i w tym 
przypadku posłużyła do zasilenia dwóch wentylatorów, które pełniły rolę regu-
lowanego obciążenia. 
 
Tabela 1. Parametry techniczne zastosowanego inwertera [3] 
 

Nazwa parametru Wartość Jednostka 
Ciągła moc na wyjściu przy 25oC 5000  VA 

Ciągła moc na wyjściu przy 25oC / 40 oC 4500/4000 W 
Moc chwilowa 10000 W 

Zakres napięcia wejściowego 38–66 V 
Przemienne napięcie wyjściowe 230 ±2%  V 

częstotliwość 50 ±0,1% Hz 
Sprawność maksymalna 95 % 

Moc pobierana bez obciążenia 25  W 
 

2. OPIS UKŁADU POMIAROWEGO 
 
2.1. Pomiar wielkości elektrycznych 
 
 Układ pomiarowy zbudowano wstępnie dla dwóch turbin wiatrowych z moż-
liwością jego dalszej rozbudowy na pozostałe turbiny. Schemat ogólny układu 
elektrycznego zaprezentowano na rys. 2. 
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Rys. 2. Schemat ogólny układu elektrycznego z elementami układu pomiarowego:  
1–2, 3–4 – pomiar napięcia na generatorze turbiny; 5–6, 7–8 – pomiar pradów ładowania  

z kontrolerów; 9–10, 11–12 – pomiar napiecia baterii akumulatorów; 13–14 – pomiar napięcia 
DC inwertera; 15–16 – pomiar prądu ponieranego przez inwerter; R1, R2, R3 – boczniki do 

pomiaru prądu; G – generator turbiny wiatrowej 
 

System do pomiaru parametrów elektrycznych został oparty o analogowe 
moduły ADAM 4017 firmy Advantech (rys. 3a). Są to powszechnie stosowanie, 
konfigurowalne moduły wejść analogowych.  
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    a)         b) 

   
 

Rys. 3. Moduł ADAM 4017 [3] (a), konwerter ADAM 4520 [4] (b) 
 

W zaproponowanym układzie pomiarowym zastosowano trzy moduły typu 
ADAM 4017 (rys. 5). Pierwszy z nich został wykorzystany do pomiaru prądu 
ładowania akumulatorów oraz prądu wpływającego do inwertera. Aby możliwy 
był pomiar prądu ładowania zastosowano ceramiczne boczniki pomiarowe. 
 
  a)           b) 

   
 

Rys. 4. Schemat ogólny bocznika pomiarowego (a), zastosowany bocznik 0,22 Ω (b) 
 
Pomiar prądu ładowania akumulatorów został wykonany za pomocą boczni-

ka przyłączonego bezpośrednio na wyjściu kontrolera turbiny wiatrowej. Zasto-
sowano bocznik ceramiczny 10W/0,22 Ω. 

Pomiar prądu pobieranego przez inwerter został przeprowadzony bezpośred-
nio przed inwerterem za pomocą bocznika pomiarowego 0,024 Ω (rys. 6). 

Drugi moduł ADAM 4017 został zastosowany do pomiaru napięcia wytwa-
rzanego przez generator turbiny wiatrowej. Pomiar ten został przeprowadzony 
na zaciskach wejściowych mostka prostowniczego kontrolera, do których przy-
łączony został generator turbiny wiatrowej (rys. 7b).  
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Rys. 5. Schemat ogólny konfiguracji modułów ADAM 
 

 
 

Rys. 6. Bocznik pomiarowy 0.024 Ω 
 
W celu wykonania pomiaru napięcia na generatorze za pomocą modułu 

ADAM 4017 zastosowano dzielnik napięcia z rezystorami o następujących 
parametrach: R1 = 100 Ω, R2 = 10 Ω (rys. 7a). 

Trzeci moduł ADAM 4017 zastosowano do kontroli napięcia na akumulato-
rach oraz napięcia przyłączonego do inwertera. Pomiar wykonano bezpośrednio 
na akumulatorach oraz bezpośrednio przed inwerterem. W obu przypadkach 
użyto tego samego dzielnika napięć co w przypadku pomiaru napięcia na kon-
trolerach. 
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 a)          b) 

   
 

Rys. 7. Pomiar napięcia generatora na mostku prostowniczym kontrolera 
 

Trzy moduły 4017 zostały połączone ze sobą równolegle a następnie przyłą-
czone do modułu ADAM 4520. Jest to moduł konwertera RS–232 na RS–
422/RS485, który dzięki optoizolacji 3000 kV umożliwia połączenia modułów 
pracujących na różnych potencjałach. Moduł zasilany napięciem w zakresie od 10 
do 30 VDC identycznie jak moduły 4017, moc pobierana przez moduł wynosi 
około 1.2 W. Szybkość transmisji danych wynosi od 1200 b/s do 115.2 kb/s.  

Za pomocą konwertera ADAM 4520 dane pomiarowe przesyłane są do pro-
gramu Matlab, gdzie poprzez opracowany skrypt, dane archiwizowane są  
w plikach tekstowych. Pomiary rejestrowane są co 1 sekundę. 
 Na rysunkach 8–9 przedstawiono przykładowe wyniki z pomiarów napięcia 
(rys. 8) i natężenia prądu (rys. 9) na generatorze turbiny typu H-rotor (T1), oraz 
turbiny świderkowej (T2). 

 
Rys. 8. Przykładowe wyniki z pomiarów napięcia na generatorze turbiny wiatrowej typu H-rotor 

(T1), oraz turbiny świderkowej (T2) 
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Rys. 9. Przykładowe wyniki z pomiarów natężenia prądu ładowania uzyskanego z turbiny 
wiatrowej typu H-rotor (T1), oraz turbiny świderkowej (T2) 

 
2.2. Pomiar wielkości meteorologicznych 
 

Pomiarów meteorologicznych dokonano przy pomocy stacji meteo Davis 
Vantage Pro2. (rys. 10a). Jest to bezprzewodowa stacja metrologiczna z takimi 
funkcjami jak: zegar, kalendarz, barometr, pomiar temperatury i wilgotności 
zewnętrznej i wewnętrznej. Stacja umożliwia ponadto pomiar kierunku i pręd-
kości wiatru oraz pomiar opadu. Czujniki zintegrowane w jedną całość z pro-
stym uchwytem umożliwiającym szybki montaż na statywie. W zestaw zinte-
growanych czujników wchodzi: anemometr z przewodem 12 m dzięki czemu 
istniej możliwość zamontowania anemometru w innym miejscu niż reszta przy-
rządów. Deszczomierz spełniający zalecenia Światowej Organizacji Meteorolo-
gicznej o czułości 0,2 mm. Termometr oraz higrometr w osłonie przeciwsło-
necznej. Dzięki zastosowaniu panelu fotowoltaicznego można wydłużyć czas 
działania baterii w stacji bezprzewodowej [7]. 

Dane meteorologiczne archiwizowane były na komputerze wyposarzonym w 
program do obsługi stacji Davis Vantage Pro2. Pomiar prędkości wiatru 
dokonywany za pomocą staci odbywał się co 2,5 sekundy, a uśrednione wyniki 
z pomiarów zapisywane były co 1 minutę. Przesyłanie danych ze stacji meteo 
do komputera następowało co 1 godzinę. 
 Na rysunku 10b zaprezentowano przykładowe dane meteorologiczne reje-
strowane i archiwizowane przez stację meteorologiczną. 
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Tabela 2. Podstawowe parametry techniczne stacji meteo [7] 
 

Temperatura wewnętrzna Od 00 C do +600 C/ ±0.50 C (1min) 
Temperatura zewnętrzna Od –400 C do +650 C/ ±0.50 C (1min) 
Wilgotność wewnętrzna 0–100 %/± 5% (1min) 
Wilgotność zewnętrzna 0–100%/ ±4% (1min) 
Ciśnienie atmosferyczne Dzienne i chwilowe: 9999mm/±0.25 mm 

Miesięczne i roczne: 19999mm/±0.25mm (10–12sek) 

Prędkość wiatru 1–67 m/s/± 10% (2,5 sek średnia co 1min) 
Kierunek wiatru 0–3600 /± 40 (2.5 sek) 
Temperatura odczuwalne –400 C do +570 C/±1,50 C (10sek) 
Temperatura punktu rosy –760 C do + 540 C /±1,50 C (10sek) 

 
 a)           b) 

  
 

Rys. 10. Zdjęcie stacji meteo DAVIS Vantage Pro2 [7] (a), oraz przykładowe parametry  
meteorologiczne archiwizowane za pomocą programu WeatherLink (b) 

 
3. PODSUMOWANIE 

 
 W artykule zaprezentowano układ pomiarowy oparty na analogowych mo-
dułach ADAM 4017 i 4520, którego zadaniem jest pomiar napięcia i natężenia 
prądu w elektrowni wiatrowej pracującej w układzie off-grid. Pomiar wielkości 
elektrycznych i ich korelacja z warunkami atmosferycznymi umożliwia monito-
ring pracy elektrowni wiatrowej oraz analizę wielkości produkowanej energii. 
Opracowane w środowisku Matlab algorytmy przetwarzania danych umożliwia-
ją analizę i wizualizację zarejestrowanych parametrów. 
 Dalszy rozwój systemu do rejestracji danych rozbudowany zostanie o po-
miar wielkości elektrycznych zasilanych odbiorników i opracowany zostanie 
program do wizualizacji stanu pracy elektrowni wiatrowej z możliwością anali-
zy statystycznej danych aktualnych i historycznych. 
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SYSTEM OF DATA ACQUISITION OF PARAMETERS OF WIND TURBINE 
 

The article presents the scheme and elements of the system for measuring and 
recording electrical parameters associated with the operation of a wind turbine with a 
vertical axis rotation. The implemented system was applied for measurements of a wind 
power plant consisting of two turbines operating in an off–grid system. The main task of 
the system is continuous monitoring of the electrical parameters in order to investigated 
the impact of weather changes on the energy produced by the turbines. Basic 
meteorological parameters are recorded by a weather station. The electrical parameters 
are recorded using analog modules, for to constantly measure the voltage and current 
values. The recorded signals are processed using the algorithms implemented in the 
Matlab environment. 
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