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Wprowadzenie

 budynek referencyjny o pow. 
1313,38 m2

 elektrownia fotowoltaiczna - moc 
9 kWp

 elektrownia wiatrowa 10 kWp

 narzędzie inżynierskie WSAd –
system SCADA

 strona: 
www.elektrowania.pb.edu.pl

 dane: marzec 2015 – sierpień 2016
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RPO WP 2007 – 2013:

Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności 
energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.



Hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej
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Elektrownię fotowoltaiczną tworzą 4 konfiguracje paneli z modułami 
polikrystalicznymi ESP 250 6P firmy Europe Solar Production:

 panel fotowoltaiczny zainstalowany nieruchomo na dachu budynku pod 
kątem 38 stopni, 12 modułów o łącznej mocy 3 kWp, inwerter SMA typ 
SUNNY BOY 3000 HF,

 panel fotowoltaiczny zainstalowany na dachu budynku na układzie 
nadążnym (trackerze), moduły i inwerter jak wyżej; Tracker śledzi 
dwuosiowo ruch Słońca w zakresie: kąt obrotu wschód - zachód wynosi 
270°, w kierunku północ - południe - 80°,

 panel fotowoltaiczny na południowo-wschodniej ścianie budynku (azymut 
160°), 6 modułów o mocy 1,5 kWp, inwerter GoodWe NS-1500,

 panel fotowoltaiczny na południowo-zachodniej fasadzie budynku (azymut 
250°), 6 modułów o mocy 1,5 kWp, inwerter GoodWe NS-1500,



Hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej

www.elektrownia.pb.edu.pl

09.11.2016 EPwWZR



Hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej

Narzędzie inżynierskie WSAd – aplikacja kliencka
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 8 węzłów kontrolno –
pomiarowych cRio NI

 platforma PXIe-8108

 środowisko 
deweloperskie 
LabView

 komunikacja: RS –
485, Ethernet, protokół 
Modbus

 parametry pracy 
elektrowni, instalacji 
elektrycznych budynku

 parametry 
środowiskowe: 
anemometr, stacja 
pogody, stacja 
aktynometryczna



Uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej 

Dane roczne dla 
lokalizacji Białystok:

 natężenia 
promieniowania 
słonecznego od 975 
do 1033 kWh/m2

 Słońce operuje przez 
1576 godzin

 50% udział 
promieniowania 
rozproszonego
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Panel stały - optymalnie ustawiony do pracy całorocznej 
pod kątem 38º w kierunku południowym
Panel na trackerze – z układem nadążnym 
dwuosiowym



Uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej 
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Wydajność instalacji fotowoltaicznej:

1. analizowany okres od marca 2015 r. do sierpnia 2016 r.

2. 12 ostatnich miesięcy - od 09.2015 r. do 08.2016 r.

3. 12 pierwszych miesięcy - od 03.2105 r. do 02.2016 r.

Instalacja panelu nadążnego jest efektywna ekonomicznie, jeżeli koszty 
jego budowy nie przekroczą 140 % kosztów systemu PV mocowanego na 

stałe do dachu lub na ziemi.



Analiza pracy dwuosiowego układu nadążnego
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Wymagania dla lokalizacji Białystok:

• miejsca wschodu i zachodu Słońca w porze przesileń zmieniają się od 47º do 
130º oraz 230º do 312º azymutu, odpowiednio,

• wysokość Słońca w różnych porach przesileń zmienia się od 13,5º do 60,3º,

• dokładność sterowania osią azymutu i osią pionową trackera +/-0,5°,

Uwaga – kąt osi pionowej – dopełnienie kąta wysokości Słońca do 90 stopni



Analiza pracy dwuosiowego układu nadążnego
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W analizowanej instalacji fotowoltaicznej panel nadążny został 
zamontowany na dwuosiowym trackerze:

 kąt obrotu wschód - zachód wynosi 270°, napęd obrotowy z trójfazowym 
silnikiem asynchronicznym 90W/0,4kVAC i przekładnią, prędkość obrotnicy 
0,00815 rpm, zabezpieczenie i pozycjonowanie – dwie krańcówki ze stykami 
rozwiernymi;

 kąt obrotu północ - południe wynosi 80°, napęd liniowy z silnikiem prądu 
stałego 90W/24VDC z 2 wbudowanymi krańcówkami;

 sterowanie w układzie otwartym na podstawie wyliczonej pozycji Słońca 
przez sterownik firmy Taian Xinpeng Energy Science and Technology 
Limited Company, dokładność śledzenia 0,5 stopnia;

 dodatkowe wyposażenie: czujnik wiatru, podtrzymanie danych, port RS-485;

 system WSAd: dwuosiowy inklinometr, enkoder jednoobrotowy absolutny 
oraz pyranometr.



Analiza pracy dwuosiowego układu nadążnego
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Sterowanie układem nadążnym dwuosiowym:

 oś azymutu – uruchomienie obrotnicy na 20,44 s zmienia azymut o 1°,

 oś pionowa - po zmianie wysokości Słońca o 1° uruchamia się siłownik 
liniowy na czas 3,9 s, maksymalny błąd pozycjonowania osi pionowej wynosi 
+6° w stosunku do rzeczywistego kąta wysokości Słońca,

 ograniczenia przepięć łączeniowych: dwukierunkowe diody Transil: silnik AC 
- 1.5KE400CA, silnik DC - 1.5KE30CA.



Procentowa zmiana całkowitego natężenia promieniowania 
w płaszczyźnie panelu nadążnego przy odchyleniu pozycji trackera
względem nominalnej trajektorii Słońca w zakresie +/-10°
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Badania przeprowadzono w następujących warunkach: 
• natężenie promieniowania bezpośredniego: 890 W/m2 +/- 5W/m2,
• natężenie promieniowania rozproszonego w pł. poziomej: 56 W/m2,
• położenie Słońca: azymut od 160° do 200°, wysokość od 45,6° do 47,0°,
• wartość całkowitego promieniowania w płaszczyźnie panelu nadążnego 

ustawionego optymalnie do Słońca - około 967,7 W/m2.

Tracker
oś 
pionowa

azymut 
Słońca

azymut
odchyłka 
w [°]

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

10 96,93 97,35 96,93 96,93 97,04 97,04 96,93 96,83 96,52 96,11 95,90
8 97,86 98,17 98,38 98,59 98,79 98,59 98,17 97,86 97,66 97,35 97,24
6 98,17 98,28 98,38 98,69 98,79 98,90 98,69 98,38 98,38 98,17 97,86
4 99,10 99,52 99,62 99,72 99,62 99,62 99,52 99,10 98,90 98,90 98,69
2 99,31 99,62 99,72 99,93 100,03 99,83 99,52 99,21 99,21 98,90 98,59

wysokość 
Słońca

0 99,66 99,69 99,76 99,97 99,97 100,00 99,76 99,69 99,52 99,31 99,04

-2 98,90 99,10 99,21 99,31 99,62 99,93 99,31 98,90 98,59 98,28 98,17
-4 99,62 99,72 99,83 99,31 99,10 99,10 99,10 98,90 98,79 98,38 98,17
-6 99,31 99,83 99,52 99,21 99,10 99,21 98,90 98,79 98,59 97,97 97,97
-8 98,90 99,21 99,72 99,52 99,52 99,62 99,31 98,90 98,90 98,79 98,38

-10 99,21 99,21 99,31 99,72 99,93 99,31 99,10 98,79 98,38 97,86 97,66



Analiza pracy dwuosiowego układu nadążnego
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Sterowanie układem nadążnym dwuosiowym - wnioski:

 roczna strata w produkcji energii na poziomie nie większym niż 50kWh,

 koszty zmienne związane z elementami wykonawczymi trackera - od 
0,2kWh w okresie zimowym do 0,3kWh w okresie letnim,

 wymagane jest skorelowanie algorytmu sterowania czasem załączenia 
siłownika liniowego z bieżącym kątem nachylenia osi trackera,

 dopuszczalny jest niewielki błąd śledzenia położenia Słońca przez tracker -
odchylenia rzędu +/-5° od ustawienia optymalnego tylko nieznacznie 
wpływają na sprawność konwersji energii świetlnej na elektryczną –
natężenie całkowite promieniowania >99% wartości nominalnej.

Sterowanie w układzie otwartym jest ekonomicznie uzasadnionym 
wyborem – uzyskano zwiększenie o 40 % efektywności konwersji energii 
świetlnej na energię elektryczną poprzez zastosowanie paneli nadążnych.



Wnioski
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 Zastosowanie dwuosiowego trackera z systemem sterowania w układzie
otwartym zapewnia dokładność śledzenia w azymucie oraz wysokości
Słońca <1° pod warunkiem zastosowania sterowania zmiennoczasowego
skorelowanego z wysokością Słońca, według zależności (1).

 Algorytm sterowania należy implementować w nadrzędnym sterowniku
PLC, który według najnowszych koncepcji inteligentnego budynku z
instalacją PME integruje automatykę budynku, smart grid oraz
prosumencką mikroinstalację.

 W efektywnej pracy trackera istotnym elementem jest jego bezbłędna
konfiguracja - ustawienie krańcówek w azymucie i osi pionowej oraz
parametryzacja sterownika. Rozwiązaniem docelowym jest opracowanie
procedury autostrojenia dla danego typu konstrukcji trackera i domyślnych
ustawień początkowych i końcowych położenia panelu, w tym
automatyczne pobieranie lokalizacji poprzez aplikację zarządzającą.



Dziękuję za uwagę
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