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SYSTEM MONITOROWANIA ELEKTROWNI 
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Tematyka, jaka została podjęta w niniejszym artykule, dotyczy doskonalenia systemów 

komputerowych umożliwiających prowadzenie nadzoru on-line pracujących elektrowni 

wiatrowych, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia niezawodności ich 

pracy, wydłużenia okresów między kolejnymi przeglądami serwisowymi poprzez zdalną 
diagnostykę, wyeliminuje nieplanowane i długotrwałe przestoje wynikające z awarii 

układów sterujących oraz zespołów przetwarzających siłę wiatru w energię elektryczną.  

 Ponadto na podstawie wyników analizy wartości parametrów charakteryzujących pracę 

instalacji wiatrowych oraz ich korelacji z warunkami atmosferycznymi będzie istniała 

możliwość zoptymalizowania algorytmów sterowania w celu zwiększenia ich wydajności, 

co w sposób bezpośredni przyniesie wymierne korzyści finansowe potencjalnym 

inwestorom i właścicielom elektrowni wiatrowych. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

W chwili obecnej energetyka wiatrowa należy do najbardziej dynamicznie 
rozwijających się technologii pozyskiwania odnawialnych źródeł do produkcji 

energii elektrycznej w skali świata, krajów UE oraz Polski. Jej aktualne 

możliwości pozyskiwania, najnowsze rozwiązania techniczne i kierunki 

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zostały przedstawione m.in. w książce 
[1]. Tematyka niniejszego artykułu dotyczy zastosowania nowoczesnych 

technologii webowych do wspomagania i sterowania pracą, a także do zwiększenia 

efektywności elektrowni wiatrowych. 
W artykule scharakteryzowano podstawowe funkcjonalności systemu WindMon, 

który umożliwia zdalne monitorowanie, prowadzenie nadzoru, a także sterowanie 

pracą turbin wiatrowych, przy wykorzystaniu technologii webowych stosowanych w 
aplikacjach typu SCADA (ang. (z ang. Supervisory Control And Data Acguisition) 

[3, 4]. System oferowany jest jako gotowy produkt przez firmę Wind-Service.com 
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Sp. z o.o, a przy jego tworzeniu brali udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i 

doktoranci Politechniki Opolskiej. Opracowany system umożliwia m.in. wizualizację 
i archiwizację bieżących parametrów pracy monitorowanej turbiny wiatrowej tj. 

prędkość wiatru, wielkość produkowanej energii elektrycznej oraz wartości 

wskaźników charakteryzujących jej jakość, a także wartość prędkości obrotowej 

generatora. Rejestrowane przez system dane są przekazywane bezpośrednio z turbin 
wiatrowych do użytkowników za pomocą transmisji bezprzewodowej z 

wykorzystaniem technologii GSM/GPRS, dzięki czemu możliwe jest monitorowanie 

elektrowni wiatrowych bez względu na ich lokalizację.  
 

2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WINDMON 

 

 Obsługa systemu WindMon może odbywać się przez właściciela elektrowni przy 

wykorzystaniu telefonu komórkowego, przez interfejs WWW, a także przez firmę 

Wind-Service.com Sp. z o.o. Do podstawowych modułów funkcjonalnych systemu 
WindMon można zaliczyć kolejno: specjalistyczny zestaw do bezprzewodowej, 

szyfrowanej transmisji danych, który połączony jest bezpośrednio z komputerem 

badanej turbiny wiatrowej, modem do komunikacji z wykorzystaniem technologii 

GPRS (ang. General Packet Radio Service) czyli bazujący na pakietowym przesyłaniu 
danych w standardzie telefonii komórkowej GSM (ang. Global System for Mobile 

Communications), prywatny APN (ang. Access Point Name) użytkownika w sieci GSM 

umożliwiający korzystanie z transmisji danych w ramach infrastruktury komunikacyjnej 
operatora GSM, centralny serwer firmy Wind-Service.com i terminale użytkownika. 

Szczegółowa struktura wykorzystywanego systemu transmisji danych została 

scharakteryzowana i zamodelowana pod kątem opóźnień transmisji danych w [5, 6]. 
Użytkownik ma możliwość bezpiecznego przeglądania za pomocą serwisu WWW i 

protokołu https zarówno aktualnie mierzonych wartości podstawowych parametrów 

charakteryzujących stan pracy turbin wiatrowych, jak również danych przetworzonych 

w postaci sporządzanych wykresów wybranych wielkości i opracowywanych w formie 
zestawień tabelarycznych raportów.  

Na rys. 1 przedstawiono widok okna głównego (startowego) interfejsu WWW 

systemu WindMon. Za jego pomocą użytkownik ma możliwość przeglądania bieżących 
wartości rejestrowanych parametrów w szczególności: prędkości wiatru (m/s), prędkości 

obrotowej wirnika turbiny wiatrowej (obr/min) i wielkości produkowanej przez 

instalację i oddawanej do sieci elektroenergetycznej mocy elektrycznej (kW). Wartości 
tych parametrów pobierane są automatycznie przez system ze sterownika pracującej 

instalacji wiatrowej, w odstępach jednej minuty. Przy czym w oddzielnym polu 

wyświetlana jest dokładna informacja dotycząca przedziału czasu (sek), z którego 

pochodzą przedstawiane w oknie dane. Wartość czasu pozwala szybko ocenić 
aktualność prezentowanych danych i określić poprawność działania toru 

komunikacyjnego. 
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Rys. 1. Widok okna startowego interfejsu WWW systemu zdalnego nadzoru  
elektrowni wiatrowych WindMon 

 

Dodatkowo w oknie tym znajdują się komunikaty dotyczące aktualnego stanu 

pracy badanej turbiny wiatrowej (podłączenie lub odłączenie od sieci 
elektroenergetycznej), których źródłem może być sama sieć lub nieprawidłowości 

w podzespołach samej elektrowni) oraz zastosowanego sposobu jej monitoringu 

(zdalny- poprzez WWW lub lokalny wykorzystywany podczas prac serwisowych) 
Ponadto w oknie tym prezentowane są dane archiwalne dotyczących wielkości 

produkowanej energii (kWh) w następujących okresach czasowych: w bieżącym i 

poprzednim dniu oraz w bieżącym i poprzednim miesiącu. W przypadku, gdy 

rozpatrywana elektrownia wiatrowa składa się z większej liczby turbin 
wiatrowych można, wybierając kolejne numery instalacji, przeglądać dane dla 

poszczególnych instalacji w oddzielnych oknach interfejsu. Prezentowane dane 

uzupełnione są o fotografię przeglądanej aktualnie turbiny wiatrowej.  
System WindMon umożliwia także przetwarzanie zarejestrowanych w czasie 

danych i automatyczne wykreślanie charakterystyk obrazujących zmiany czasowe 

parametrów związanych z pracą turbiny i warunkami atmosferycznymi, a także 
predykcję ich wartości oraz wyznaczanie krzywych trendu i histogramów. Ponadto 

użytkownik ma możliwość eksportu zarchiwizowanych danych i tworzenia 

własnych zestawień graficznych. Na rys. 2 przedstawiono widok okna zakładki 

Trendy, z przykładowym wykresem czasowym zmian dwóch wielkości: prędkości 
wiatru i wielkości produkowanej mocy chwilowej.  
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Rys. 2. Widok okna zakładki Trendy systemu zdalnego nadzoru elektrowni wiatrowych WindMon 
 

W oknie tym użytkownik ma możliwość obserwacji przebiegów czasowych 

następujących zarejestrowanych wartości: prędkości wiatru, wielkości produkowanej 
przez turbinę mocy elektrycznej, wartości napięcia i prądu w poszczególnych fazach 

zarejestrowane oddzielenie na zaciskach generatora turbiny i w zewnętrznej sieci 

elektroenergetycznej (L1, L2, L3), prędkości obrotowej wirnika, kierunku ustawienia 
gondoli, dla określonego przez niego okresu czasu. W tym celu dostępne są przyciski 

umożliwiające wybór wykreślanych przedziałów godzinowych, jak również określenia 

dnia (dostępny jest kalendarz), dla których ma zostać obliczony i wyświetlony wykres. 
Ponadto istnieje możliwość ręcznego skalowania osi czasu w celu wyeksponowania 

interesujących użytkownika przedziałów wizualizowanych wielkości, bezpośredni 

podgląd wartości za pomocą narzędzia kursor oraz obrazowania na jednym wykresie 

kilku parametrów jednocześnie. 
Za pomocą interfejsu webowego systemu WindMon istnieje także możliwość 

obliczenia i wykreślenia histogramów dla wszystkich wymienionych wyżej 

wartości rejestrowanych parametrów analizowanej turbiny wiatrowej. 
Przedstawiają one, dla wybranego przez użytkownika okresu czasu, zależność 

liczebności próbek (ilość wystąpień) dla określonej zarejestrowanej wielkości w 

funkcji ich wartości. Na rys. 3 przedstawiono widok okna zakładki Histogramy z 

przykładowym przebiegiem histogramu. Użytkownik w analogiczny sposób jak 
opisany dla zakładki Trendy może dokonywać ręcznego i automatycznego 

skalowania osi oraz wyboru okresu czasowego, dla którego mają zostać 

sporządzone wykresy. 
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Rys. 3. Widok okna zakładki Histogramy systemu zdalnego nadzoru  
elektrowni wiatrowych WindMon 

 

 Użytkownik ma także możliwość obserwacji wykresów przedstawiających 

wzajemne zależności wartości wszystkich mierzonych parametrów, które zostały 

wyżej wymienione, dla zadanego okresu czasu. W tym celu można wykorzystać 
zakładkę Wykresy. Na rys. 4 został przedstawiony widok okna zakładki Wykresy z 

przykładową zależnością wielkości produkowanej przez turbinę wiatrową mocy 

elektrycznej wyznaczoną w funkcji wielkości prędkości wiatru. Wszystkie 
zależności są ilustrowane w postaci punktowej.  

 Kolejną funkcjonalnością systemu WindMon jest możliwość tworzenia 

raportów dotyczących pracy monitorowanych turbin wiatrowych. Dostępne są trzy 

rodzaje raportów dotyczących wielkości produkcji energii elektrycznej, 
dostępności instalacji oraz komunikacji GPRS i SMS. Raporty są generowane w 

postaci tabelarycznej dla wybranego przez użytkownika przedziału czasowego. 

Widok okna zakładki Raporty systemu zdalnego nadzoru elektrowni wiatrowych 
WindMon został przedstawiony na rys. 5. 
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Rys. 4. Widok okna zakładki Wykresy systemu zdalnego nadzoru elektrowni wiatrowych WindMon 

 
 

 
 

Rys. 5. Widok okna zakładki Raporty systemu zdalnego nadzoru elektrowni wiatrowych WindMon 
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Dodatkową funkcjonalnością systemu jest możliwość generowania alarmów 

związanych ze stanami awaryjnymi monitorowanej turbiny wiatrowej. Informacje 
o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszanych przez komputer turbiny wiatrowej, są 

przekazywane w trybie on-line za pomocą SMS-ów bezpośrednio użytkownikom 

lub wyznaczonym firmom serwisowym lub nadzorującym, ponadto są 

archiwizowane i istnieje możliwość ich filtrowania oraz wyświetlenia dla 
wybranego przez użytkownika okresu czasowego. 

Należy podkreślić, że wszystkie rejestrowane dane są zabezpieczone przed 

niepowołanym dostępem i mogą być eksportowane do innych programów (np. 
typu arkusz kalkulacyjny), za pomocą których użytkownik może je przetwarzać i 

wizualizować. 

 

3. PODSUMOWANIE 
 

Reasumując, wykorzystanie scharakteryzowanego w artykule systemu 
webowego WindMon firmy Wind-Service.com Sp. z o.o daje właścicielom 

instalacji wiatrowych m.in. następujące możliwości:  

− pełną wizualizację stanu pracy monitorowanych turbin wiatrowych, 

− zwiększenie jakości i efektywności pracy turbin wiatrowych, 

− zminimalizowanie czasu postoju instalacji, 

− optymalizację wybranych procesów, 

− obniżenie kosztów eksploatacji i dozoru, 

− eliminację prowadzenia dokumentacji związanej z pracą turbin w formie 
papierowej, 

− automatyczne sporządzanie raportów dotyczących pracy nadzorowanych 

instalacji, 

− alarmowanie lub zarządzanie alarmami bezpośrednio z poziomu obsługi, 

− podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji dotyczących nadzorowanego 

procesu produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu siły wiatru, 

− szybszego wyszukiwania i usuwania usterek, 

− zbierania i udostępniania bieżących i archiwalnych danych procesowych 

obsłudze, 

− analizę statystyczną parametrów charakteryzujących pracę turbin wiatrowych, 

− sterowania nadzorowanym obiektem, zbierania informacji, ich rejestrację i 

archiwizację, co może odbywać się przy wykorzystaniu komunikacji poprzez 
SMS i stronę WWW. 

Należy zauważyć, że system jest w sposób ciągły rozwijany i uzupełniany o 

dodatkowe funkcjonalności zgłaszane bezpośrednio przez jego użytkowników. 
Dotyczy to m.in. wprowadzenia dodatkowych wykresów liniowych i polarnych, a 

także wykresów tworzonych przez użytkowników. Istnieje także możliwość 

zmiany interfejsu i dostosowania jego wyglądu oraz funkcjonalności do 
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indywidualnych potrzeb użytkownika. Ponadto istnieje możliwość wprowadzania 

dodatkowych danych pomiarowych np. związanych z badaniami 
wibroakustycznymi konstrukcji nośnych turbin wiatrowych, z badaniami jakości 

oleju, parametrów meteorologicznych (np. temperatura, wilgotność i ciśnienie 

powietrza). 
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SYSTEM FOR MONITORING OF WIND POWER PLANTS  

USING WEB TECHNOLOGIES 

 

Subject that has been taken in this paper concerns improvement of computer systems to 

enable on-line supervision of operating wind turbines, what in turn may help to increase the 

reliability of their work, will extend the intervals between servicing inspections through 

remote diagnostics, will eliminate unplanned and long-term downtimes arising from 

failures of the control systems and units converting the wind power into electricity. 

Moreover, based on the analysis results of parameters characterizing operation of wind 

power installations and their correlation with the atmospheric conditions, it will be possible 

to optimize the control algorithms in order to enhance their efficiency, what will bring 

directly measurable financial benefits to potential investors and owners of wind turbines. 


