
POZNAN UNIVE RSIT Y OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS 

No 74 Electrical Engineering 2013 

 

__________________________________________ 

* Politechnika Opolska. 

** Politechnika Opolska, Wind-Service.com Sp. z o.o. 

 

 

 

Marek SZMECHTA* 

Tomasz BOCZAR* 

Tadeusz SZCZYRBA**
 

 

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW 

SCADA W WERSJI OFF-LINE I ON-LINE NA 

PRZYKŁADZIE TURBINY WIATROWEJ TACKE TW600 
 

 
 W artykule wykonano analizę porównawczą dwóch rozwiązań systemu SCADA, jakie 

mogą mieć zastosowanie dla turbin wiatrowych. Analizowanym rozwiązaniem w wersji 

off-line jest oprogramowanie VISUPROfessional firmy GE Wind Energy dedykowane dla 

elektrowni produkcji TACKE i GE. Rozwiązaniem typu on-line jest system oferowany 
jako gotowy produkt przez firmę Wind-Service.com Sp. z o.o. Należy podkreślić, że w 

pracach związanych z jego tworzeniem brali udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i 

doktoranci Politechniki Opolskiej. W artykule dokonano analizy porównawczej obu 

rozwiązań z punktu widzenia ich zalet ale także ograniczeń, aspektów związanych 

bezpośrednio z ich eksploatacją ale przede wszystkim zwracając szczególną uwagę na 

wymierne korzyści z ich praktycznego zastosowania dla firm serwisujących inwestycje 

wiatrowe, a także zwiększenie korzyści ekonomicznych dla właścicieli i potencjalnych 

inwestorów elektrowni wiatrowych. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

W związku z dużą liczbą inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami 
energii, w tym głównie energetyki wiatrowej, jakie są realizowane w ostatnim 

czasie w Polsce, coraz większą rolę odgrywa poruszona w artykule tematyka 

dostępnych w tym sektorze rozwiązań systemów SCADA. Stanowią one kluczowe 
narzędzie umożliwiające zdalne monitorowanie i sterowanie obiektami, w tym 

również elektrowniami wiatrowymi. Mogą wspomagać ich właściwą eksploatację, 

w szczególności dotyczy to przypadków używanych turbin wiatrowych, które nie 

są już objęte gwarancją producenta [1]. 
Ogólnie, z punktu widzenia dostępnych rozwiązań systemy SCADA, które 

mogą być wykorzystane do diagnozowania stanu pracy, a także wspomagać 

procesy decyzyjne oraz sterowanie elektrowniami wiatrowymi można podzielić na 
dwa rozwiązania typu off-line i on-line. W artykule wykonano analizę 
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porównawczą obu rozwiązań, jakie mogą mieć zastosowanie dla turbin wiatrowych 

firmy Tacke typu TW600. 
Pracą badanych turbin wiatrowych można sterować przy zastosowaniu dwóch 

podstawowych rodzajów systemów SCADA. Analizowanym rozwiązaniem w 

wersji off-line jest oprogramowanie VISUPROfessional firmy GE Wind Energy 

dedykowane dla elektrowni produkcji TACKE i GE. Rozwiązaniem typu on-line 
jest system oferowany jako gotowy produkt przez firmę Wind-Service.com Sp. z 

o.o. Należy podkreślić, że w pracach związanych z jego tworzeniem brali udział 

pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w Opolu. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROWNI WIATROWEJ TW600 
 

Tacke TW600 jest turbiną wiatrową o mocy 600 kW, średnicy wirnika 

wynoszącej 43m, oparta na wieży o wysokości 50m. Elektrownia wyposażona jest 
w generator asynchroniczny klatkowy z dwoma niezależnymi zestawami uzwojeń 

stojana - tzw. dwubiegowy. Jedno uzwojenie 6-biegunowe do produkcji 150 kW 

(obroty generatora równe 1000 obr/min, wirnik elektrowni 17 obr/min). Drugie 

uzwojenie 4-biegunowe do produkcji 600 kW (obroty generatora 1500 obr/min, 
wirnik elektrowni 26 obr/min). Synchronizacja generatora odbywa się przez układ 

soft-startu tyrystorowego (układ WP 2050). Kompensacja generatora zrealizowana 

jest przez 4 stopniowy układ kompensatora pojemnościowego.  
Do regulacji wielkości produkowanej energii elektrycznej wykorzystuje się 

mechanizm stall control polegający na ograniczeniu produkcji maksymalnej 

elektrowni dla każdego z biegów generatora przez konstrukcję i nastawę łopat 
wirnika elektrowni. System zatrzymywania elektrowni oparty jest o hamulce 

szczękowe zamontowane przy wale głównym w połączeniu z hamulcem 

rezerwowym zamontowanym przy wale szybkim. Turbina nie posiada hamulca 

aerodynamicznego. Regulacja azymutu gondoli wykonywana jest przez 
pojedynczy silnik z przekładnią w zespole z hamulcem stałym. 

Układ sterowania elektrowni oparty jest o kontroler Mita WP2000 - komputer 

elektrowni wiatrowych używany w wielu starszego typu turbinach wiatrowych, 
m.in. Nordex oraz Tacke. Architektura komputera zrealizowana jest w oparciu o 

magistralę (backbone) wykonaną na płycie głównej i karcie rozszerzeń. Na płycie 

głównej komputera znajdują się: 

− układ zasilaczy, 

− układ podzielników prądów i napięć stosowany, jako pierwszy stopień układu 
pomiarowego prądów i napięć, 

− układy wyjść przekaźnikowych zmapowanych w obszar pamięci dostępny 
przez magistralę, 
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− układ wejść izolowanych galwanicznie zmapowanych w obszar pamięci 
dostępny przez magistralę, 

− interfejsy komunikacyjne RS232/RS485 dostępne przez magistralę, 

− równoległy interfejs komunikacyjny panelu użytkownika mapowany w obszar 
pamięci dostępnej przez magistralę. 

Niektóre z kart rozszerzeń stosowanych w Mita WP2000: 

− główna karta komputera, zrealizowana w oparciu o procesor MC6800 - jej 
zadaniem jest sterowanie komputerem/sterowanie elektrownią przez układy 
wejść/wyjść komputera jak i przetworniki analogowe, na tej karcie znajduje się 

całe oprogramowanie sterujące elektrowni, 

− karta wejść analogowych z niezależnym procesorem MC6800 wykonującym 
wstępne przetwarzanie sygnałów analogowych, jak pomiary napięć i prądów, 

− moduł piggy-pack stosowany do karty wejść analogowych jako interfejs 
pomiarowy do czujników temperatury PT100, 

− karta wyjścia analogowego, optoizolowanego (bez przetwarzania sygnału, 
optoizolacja zrealizowana przez układ ICL300). 
 

3. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW SCADA W WERSJI  

OFF-LINE I ON-LINE 
 

Turbiny wiatrowe TACKE TW600 mogą zostać wyposażone w dodatkowy 

komputer przemysłowy lub komputer klasy PC wraz z zainstalowanym 
oprogramowaniem SCADA.  

 

 
 

Rys. 1. Widok głównego ekranu synoptycznego interfejsu systemu SCADA w wersji off-line 
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Stanowi ono najczęściej dedykowane rozwiązane dla konkretnego modelu lub 

typu elektrowni, uwzględniające ograniczenia związane z interfejsami 
komunikacyjnymi (zarówno w zakresie warstwy fizycznej jak również 

stosowanych protokołów komunikacyjnych) i stanowy klasyczny przykład 

systemu SCADA w wersji off-line. W omawianym przypadku jest to 

oprogramowanie VISUPROfessional V1.16 produkcji GE Wind Energy [2]. 
 

 
 

Rys. 2. Widok ekranu synoptycznego gondoli w systemie SCADA w wersji off-line 

 

Analizowany system SCADA to klasyczna aplikacja przeznaczona dla 
starszych systemów Microsoft Windows oparta o interfejs graficzny MDI (ang. 

Multiple Document Interface). Oprogramowanie to przewidziane jest do pracy 

ciągłej, przez co realizowana jest funkcja rejestracji i archiwizacji danych 

pomiarowych ze sterownika PLC elektrowni. Interfejs graficzny można podzielić 
na następujące elementy powiązane funkcjonalnie: 

− narzędzia konfiguracyjne – umożliwiające zmianę parametrów specyficznych 
dla interfejsu komunikacyjnego dla sterownika PLC i ustawień użytkownika 

dla elementów interfejsu graficznego, 

− narzędzia prezentacji wielkości pomiarowych z układu sterowania turbiną w 

postaci szeregu okien graficznych do prezentacji wartości liczbowych (Rys. 1, 
Rys. 2), krótko i długo okresowych wykresów czasowych (Rys. 3), 

tabelarycznych zestawień historii pracy całego układu sterującego oraz modułu 

analizy krzywych mocy, 
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− moduł sterowania pracą turbiny umożliwiający jej zatrzymywanie i 
uruchamianie, procedurę kasowania/potwierdzenia błędów oraz ręcznego 

sterowania pozycją gondoli, 

− narzędzia analizy danych w postaci tabelarycznych zestawień wielkości 
wyprodukowanej energii i liczników dostępności maszyny, funkcji uśredniania 
wartości wybranych wielkości pomiarowych jak np. chwilowa moc czynna i 

prędkość wiatru, analizy statystycznej kodów statusowych komputera 

elektrowni, 

− narzędzia wspomagające zarządzanie i sterowanie farmą wiatrową. 
 

 
 

Rys. 3. Widok okna przebiegów czasowych interfejsu systemu SCADA w wersji off-line 

 

 Należy tutaj nadmienić również to, że systemy SCADA w wersji off-line 
wymagają bardzo często sprzętowych zabezpieczeń w postaci kluczy LTP lub 

USB, dzięki czemu możliwe jest też ograniczanie pewnych funkcjonalności 

bezpośrednio dla klienta. Funkcje zaawansowane dostępne są wyłącznie dla 

serwisu technicznego elektrowni. 
Systemy SCADA typu on-line, w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań 

typu off-line, stały się bardzo popularne w ostatnich latach. Wynika to 

bezpośrednio z dynamicznego rozwoju szerokopasmowych, a także 
bezprzewodowych metod dostępu do sieci Internet [3]. Popularyzacji takich 

rozwiązań sprzyja również dynamiczny rozwój przenośnych urządzeń 

telekomunikacyjnych powszechnego użytku takich jak: smartfony, palmtopy i 

wiele innych. 
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Rys. 4. Widok okna startowego interfejsu WWW systemu SCADA w wersji on-line 

 
Opisywane systemy typu on-line oparte są najczęściej na uproszczonym i mało 

awaryjnym terminalu użytkownika znajdującym się wewnątrz turbiny wiatrowej 

lub w elektroenergetycznej stacji rozdzielczej. Zadaniem terminala jest wyłącznie 
dwukierunkowa akwizycja i transmisja danych pomiarowych i komend sterujących 

z i do układu sterującego turbiny. Jako medium transmisyjne pomiędzy terminalem 

a centralnymi serwerami wykorzystywane mogą być przewodowe i 

bezprzewodowe systemy dostępu do sieci Internet nie wymagające dużej 
przepustowości. Systemy oparte na technologii GPRS są w zupełności 

wystarczające [4]. Centralnym elementem całego systemu jest główny serwer 

przetwarzania danych procesowych lub grupa serwerów zapewniająca odpowiedni 
poziom usługi dostępu do systemu SCADA poprzez przeglądarkę WWW i 

protokoły oparte o https. Przykładowym rozwiązaniem typu on-line jest system 

oferowany przez firmę Wind-Service.com Sp. z o.o. W pracach związanych z jego 
tworzeniem brali udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Opisywane 

rozwiązanie stanowi internetowy system monitorowania elektrowni wiatrowych, 

który umożliwia prezentację graficzną aktualnych wartości wielkości procesowych 
charakterystycznych dla turbin wiatrowych (Rys. 4), analizę czasową 

rejestrowanych wielkości cyfrowych i analogowych, analizę korelacyjną między 

tymi wielkościami, analizę statystyczną zmiennych procesowych, wykorzystanie 
systemu raportowania produkowanej energii i dostępności maszyny. Warto tutaj 

nadmienić, że oprogramowanie to umożliwia również przeprowadzanie wielu 

zaawansowanych analiz przy pomocy zintegrowanego środowiska MATLAB. 
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Tabela 1. Porównanie możliwości systemów SCADA w wersji off-line i on-line 

 

Możliwości systemu SCADA Wersja off-line Wersja on-line 

Podgląd danych bieżących 

Analiza przebiegów czasowych 

Analiza korelacyjna wielkości procesowych 
Dostęp zdalny 

Dostęp lokalny 

Sterowanie elektrownią z interfejsu graficznego 

Dostęp przez przeglądarkę internetową 

Wymagania przepustowości przyłącza internet. 

Komunikaty alarmowe SMS 

Sterowanie elektrownią przez SMS 

Zaawansowane analizy do celów serwisowych 

Koszty utrzymania systemu SCADA (klient) 

Koszty serwisowania systemu SCADA (klient) 

Obsługa elektrowni różnych producentów 

Obsługa farm wiatrowych 
Obsługa farm i elektrowni rozproszonych  

Tak 

Tak 

Krzywa mocy 
Pulpit zdalny 

Tak 

Tak 

Nie 

Duże 

Nie 

Nie 

Nie 

Brak 

Duże 

Ograniczona 

Tak (1 typ) 
Nie 

Tak 

Tak 

Tak 
Przeglądarka WWW 

Przeglądarka WWW 

Tak 

Tak 

Małe 

Tak 

Tak 

Tak 

Abonament 

Brak – usługa 

Tak 

Tak 
Tak 

 

 Tabela 1 zawiera zestawienie wybranych funkcjonalności systemów SCADA 

dla elektrowni wiatrowych istotnych zarówno z punktu widzenia ich właścicieli 

jak również firm serwisujących. W tabeli dokonano dodatkowo porównania 
możliwości systemów SCADA w wersji off-line i on-line. W zakresie 

podstawowych funkcji wymaganych od systemów SCADA obie wersje nie 

odbiegają od siebie znacząco.  Na uwagę zasługuje przede wszystkim większa 
dostępność, elastyczność oraz możliwości zaawansowanych analiz w systemach 

typu on-line. Systemy SCADA typu on-line mają również pewną przewagę w 

zakresie obsługi wielu elektrowni różnych producentów charakteryzujących się 

odmiennymi rozwiązaniami warstwy akwizycji i transmisji danych. Systemy są 
również z definicji przeznaczone dla farm wiatrowych o zasięgu globalnym. 

 

4. PODSUMOWANIE 
 

Reasumując, systemy SCADA typu on-line dzięki większej dostępności, 

elastyczności oraz możliwości rozwojowych stanowią wyraźną alternatywę dla 
klasycznych i dedykowanych systemów oferowanych najczęściej przez 

producentów elektrowni. Systemy te będą zyskiwać na popularności ze względu na 

dynamiczny rozwój bezprzewodowych systemów transmisji danych i dużą 
różnorodność rynku małej energetyki wiatrowej w Polsce. Z punktu widzenia 

właściwej eksploatacji elektrowni wiatrowych, najważniejszym wydaje się 

podnoszenie świadomości wymiernych korzyści jakie dają systemy SCADA 
zarówno w wersji off-line jak też on-line. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF OFFLINE AND ONLINE VERSION OF SCADA 

SYSTEMS BASED ON TACKE TW600 WIND TURBINE 

 
 Due to the large number of investments in wind power in recent years in Poland, the 

solutions of SCADA systems introduced in the article play an increasingly important role in 
this sector. Generally, from the point of view of available solutions, SCADA systems which 

can be used to diagnose the state of operation, and support the decision making and control 

of wind power plants can be divided into two solutions, off-line and on-line. This paper 

made a comparative analysis of the two solutions that may be applicable for wind turbines 

of the type Tacke TW600. The paper presents a comparative analysis of the two solutions 

of SCADA systems from the point of view of their benefits but also limitations directly 

related to aspects of their operation but also paying particular attention to the tangible 

benefits of their practical application to companies servicing wind investment and increase 

economic benefits for owners and potential investors of wind power. 


