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Monitoring danych pomiarowych hybrydowego systemu 

zasilania dla stałego znaku nawigacyjnego 
1. CEL PRACY 

Celem pracy jest zaprojektowanie i budowa systemu monitoringu hybrydowego zasilania dla stałego znaku nawigacyjnego na torze wodnym Szczecin-Świnoujście.  
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5. WNIOSKI 

Zapewniając bezpieczeństwo ruchu statków na torze Szczecin-

Świnoujście, należy doskonalić system monitoringu, modułów 

fotowoltaicznych, mikro generatora wiatrowego, akumulatora                 

i regulatorów. Przeprowadzone badania eksperymentalne                      

na poligonowym znaku nawigacyjnym potwierdziły, że oba 

niekonwencjonalne źródła energii tj. moduły fotowoltaiczne i mikro 

generator wiatrowy uzupełniają się wzajemnie na przestrzeni roku, np. 

w sezonie zimowym, gdy brak odpowiedniego nasłonecznienia, 

występują bardzo korzystne warunki wiatrowe.  

2. PROJEKT SYSTEMU MONITORINGU 

Opracowano udoskonalony projekt systemu monitoringu (rys. 1),                

w którym zaproponowano adekwatny wybór najbardziej niezbędnych 

danych pomiarowych, z punktu widzenia systemu eksperckiego. Układ 

pomiarowy pozwala m.in. zbierać dane z 15 innych punktów 

pomiarowych i aktualizować je co minutę. Niezawodne działanie 

hybrydowego systemu zasilania silnie zależy od temperatury                 

oraz promieniowania słonecznego, dlatego głównie skupiono się                

na kontrolowaniu pracy akumulatorów, modułów fotowoltaicznych          

oraz mikro generatora wiatrowego (rys. 4), a także na pomiarze 

parametrów metrologicznych. 

3. BUDOWA POLIGONOWEGO STANOWISKA BADAWCZEGO 

Zbudowano poligonowe stanowisko badawcze (rys. 3) wraz z systemem 

monitoringu i regulatorem typu Tarom 4545 firmy „Steca” (rys. 2)       

oraz komputerem PC firmy „Dell” (rys. 6) na terenie Bazy Oznakowania 

Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie. Stworzono 

oprogramowanie komputerowe (rys 5) dla systemu monitoringu,            

do gromadzenia i analizowania danych z kontrolowanych parametrów. 

4. ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH Z SYSTEMU 

MONITORINGU 

Analizując charakterystyki monitoringu można zauważyć i prześledzić 

interesujące zjawiska, oraz określić wybrane dane charakteryzujące np. 

układ „moduł PV – akumulator - obciążenie”, a wśród nich 

najważniejsze parametry na znaku nawigacyjnym: wyprodukowaną 

przez źródła niekonwencjonalne energię elektryczną, czy zależności 

promieniowania słonecznego na napięcie i prąd z modułów 

fotowoltaicznych (rys. 7).  

Rys. 1 Schemat ideowy systemu monitoringu hybrydowego systemu zasilania (modułów fotowoltaicznych wraz z mikro 

generatorem wiatrowym), z opcją rozszerzenia zasilania o mikro elektrownię od energii fal lub prądu wody (kolor zielony). 

Praca została wykonana w ramach współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie, Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki w Warszawie, Oddziałem Szczecińskim SEP, oraz 

firmą Elektrobudowa S.A. oddział Nowe Czarnowo. 

Rys. 2 Rozdzielnia hybrydowego systemu zasilania 

Rys. 6 Stanowisko operatora systemu 

monitoringu na poligonowym stanowisku 

badawczym 

Rys. 5 Przykładowe okna oprogramowania komputerowego do systemu monitoringu 

Rys. 7  Przykładowa charakterystyka zależności napromieniowania 

słonecznego na napięcie i prąd modułów PV  

Rys. 4 Monitorowane urządzenia na znaku nawigacyjnym 

- a) mikro generator wiatrowy b) moduły fotowoltaiczne  

c) bateria akumulatora 

Rys. 3 Zbudowane poligonowe stanowisko badawcze 


