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Three modern didactic res. stands (photovoltaic panels, 
a wind turbine and a Pelton water turbine) were designed, 
built and programmed, allowing for practical understand-
ing the phenomena related to the conversion of energy 
from renewable sources. The stand with photovoltaic pa- 
nels with a surface of 0.5 m2 and a max. power of 50 W was 
equipped with 18 cells made of monocryst. Si. The turbine 
stand was equipped with a horizontal axis wind turbine de-
signed for operation at wind speeds of 2.5–30 m/s. The Pel-
ton water turbine model made in 3D printing technol. was 
constructed of a rotor consisting of 16 blades and nozzels 
placed in a transparent casing. The stands were computer- 
-aided and accepted by users.

Podejście bioekonomiczne w wytyczaniu kierun-
ków rozwoju Unii Europejskiej i Polski jest ściśle 
związane z gospodarką o obiegu zamkniętym 
i gospodarką opartą na wiedzy. Jednym z ce-
lów bioekonomii jest stopniowe odchodzenie od 
paliw tradycyjnych (kopalnych) i wykorzystywa-
nie w coraz większym stopniu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wprowadzanie kolejnych inno-
wacji jest procesem wieloletnim i nierozerwal-
nie związanym z edukacją przyszłych pokoleń, 
które podejmą wyzwanie kontynuowania wy-
tyczonej polityki bioekonomicznej. Aby młodzi 
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Mgr inż. Zuzanna KOWALSKA w roku 2011 
ukończyła studia na kierunku elektronika i tele- 
komunikacja na Wydziale Elektroniki Mikrosyste- 
mów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Od 
ukończenia studiów pracuje w przemyśle jako 
projektant-konstruktor systemów mechatronicz-
nych. Specjalność – projektowanie i konstrukcja 
systemów mechatronicznych.

Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Instytut Chemii i Technologii Żywności, 
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wro- 
cławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, tel.: (71) 368-03-07, 
fax: (71) 368-07-53, e-mail: daniel.borowiak@ue.wroc.pl

Dr inż. Daniel BOROWIAK w roku 1996 ukończył 
studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze 
Inżynierii Bioprocesowej w Instytucie Chemii 
i Technologii Żywności na Wydziale Inżynieryjno- 
-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. Specjalność – technologia żyw-
ności i żywienia.

* Autor do korespondencji:

ludzie mogli to robić skutecznie, konieczne jest 
ich odpowiednie przygotowanie i kształcenie, 
zwłaszcza techniczne i inżynieryjne. Bardzo do-
brym sposobem przekazania wiedzy praktycz-
nej jest wykorzystanie pomocy dydaktycznych, 
pokazujących w miniaturze, ale w sposób realny, 
przebieg różnych zjawisk. W pracy przedstawio-
no specjalnie zaprojektowany zestaw stanowisk 
dydaktycznych umożliwiających poznanie od 
strony praktycznej i zrozumienie procesów zwią-
zanych z pozyskiwaniem i konwersją energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dzięki innowacjom współczesna gospodarka światowa rozwija 
się bardzo dynamicznie. Intensywny rozwój napotyka jednak na 
ograniczenia i bariery, z których jedną z ważniejszych jest ograni-
czony dostęp do szeroko pojętych zasobów naturalnych. Dotyczy 
to szczególnie surowców energetycznych, takich jak węgiel, gaz 
ziemny i ropa naftowa, gdyż rozwojowi gospodarczemu towarzyszy 
coraz większe zapotrzebowanie na energię. Szacuje się, że do 2030 r. 
zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 27% w porównaniu z 2010 r.1). 
Udokumentowane światowe zasoby, przy obecnym poziomie wydo-
bycia, wystarczą w przypadku ropy naftowej jeszcze na 51 lat, 
a gazu ziemnego na 53 lata eksploatacji. Z kolei łączne zasoby węgla 
kamiennego i brunatnego będą mogły być wydobywane przez 153 lata. 
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Mgr inż. Paweł MIKULSKI w roku 2009 ukończył 
studia na kierunku biotechnologia na Wydziale 
Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Od ukończenia 
studiów pracuje w przemyśle i zajmuje się pro-
jektowaniem, budową, uruchamianiem i eks-
ploatacją zakładów mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów. Od 2017 r. jest także 
doktorantem w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersy- 
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność 
– biotechnologia.

Mgr inż. Marek KOWALSKI w roku 1983 ukończył 
studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inży- 
nierii Biomedycznej AGH Akademii Górniczo- 
-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 
Od 1984 r. pracuje w zawodzie automatyk 
i prowadzi działalność gospodarczą (PPU Micro). 
Specjalność – automatyka.

Konieczne jest więc stopniowe odchodzenie od energetycznego wyko-
rzystywania paliw kopalnych2), zwłaszcza że polityka energetyczno-
-klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do znaczącego ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych. Zaproponowane limity emisyjności na 
poziomie poniżej 550 g/kWh dla elektrowni przesądzają los energetyki 
węglowej3). Z tego powodu coraz intensywniej wykorzystuje się odna-
wialne źródła energii (OZE).

Szacuje się, że energia pochodząca z odnawialnych (alternatyw-
nych) źródeł jest w stanie ponad 3000 razy zaspokoić obecne światowe 
zapotrzebowanie na energię4). Polityka Unii Europejskiej kładzie 
nacisk na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie 
innowacji, które pozwolą zastąpić tradycyjne zasoby odnawialnymi 
źródłami biologicznymi. Powstająca zaawansowana wiedza naukowa 
powinna być wdrażana do innowacyjnych procesów przemysłowych, 
aby produkować nowe materiały, nową żywność, produkty farmaceu-
tyczne i chemiczne oraz uzyskiwać nowe źródła energii5).

Aby koncepcja bioekonomii mogła się rozwijać, potrzebny jest 
sprawny system edukacji, który będzie uczył funkcjonowania zarówno 
w skali makroekonomicznej (globalnej), ale również pozwoli na 
opanowanie technicznych aspektów technologii związanych z gospo-
darką o obiegu zamkniętym i odnawialnymi źródłami energii. Edukacja 
następnych pokoleń, które przejmą wytyczone cele i poprowadzą dalej 
badania naukowe, sprawi, że pokolenia te będą autorami kolejnych 
innowacji pozwalających na wykorzystanie różnych materiałów i pro-
duktów, które dzisiaj być może traktowane są jak odpad, ale w przy-
szłości będą mogły stanowić kolejne źródło surowców z odzysku6). 
Jednym z kierunków rozwoju Unii Europejskiej jest stymulowanie 
wzrostu zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy. Młodzi ludzie powinni 
znaleźć wsparcie w procesie wchodzenia na rynek pracy, zdobywania 
wiedzy i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości znaleźć pracę. 
Dobrym przykładem takiej inicjatywy jest rekomendowany przez 
Komisję Europejską „Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawo-
dowego” (European Alliance for Apprenticeships), który ma na celu 
rozwijanie wysokiej jakości szkoleń w formie przyuczania do zawodu, 
podnoszenie jakości nauki przez praktykę w ramach systemów kształ-
cenia i szkolenia zawodowego oraz promowanie krajowych partnerstw 
na rzecz kształcenia łączącego naukę w szkołach zawodowych ze 
zdobywaniem doświadczenia w przedsiębiorstwach7). Również w kra-
jowej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 20208) jednym z pięciu 
celów szczegółowych jest podniesienie poziomu kompetencji oraz 
kwalifikacji obywateli. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. przez lepsze 
dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich 
poziomach do potrzeb gospodarczych i społecznych oraz wymagań 
rynku pracy. Będzie to możliwe przez zwiększanie zaangażowania 
podmiotów gospodarczych i społecznych w procesy kształcenia 
i szkolenia, podniesienie poziomu i dostosowanie do oczekiwań praco-
dawców modelu szkolnictwa zawodowego, poprawę jakości edukacji 
na poziomie wyższym, promowanie ambitnych szkoleń zawodowych 
zdolnych do konkurowania z ofertami w Unii Europejskiej oraz 
rozszerzanie stosowania narzędzi cyfrowych w kształceniu i szkole- 
niu9, 10). W założenia tych strategii bardzo dobrze wpisuje się współpra-
ca pomiędzy firmą PPU Micro, będącą polskim producentem stanowisk 
dydaktycznych, oraz Akademickim Centrum Badań i Rozwoju ACBiR 
BioR&D, reprezentującym środowisko naukowe. Oba podmioty należą 
do różnych grup interesariuszy związanych z bioekonomią11). W wyni-

ku tej współpracy powstały komputerowo wspomagane stanowiska 
dydaktyczne wspierające nauczanie bioekonomii w zakresie związa-
nym z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Celem pracy było zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie 
nowoczesnych stanowisk dydaktycznych, pozwalających na prak-
tyczne poznawanie zjawisk związanych z pozyskiwaniem i konwersją 
energii pochodzącej z różnych odnawialnych źródeł przez uczniów 
i studentów kierunków technicznych i inżynierskich.

Część doświadczalna

Stanowisko z panelami fotowoltaicznymi

Stanowisko wyposażono w dwa panele fotowoltaiczne MH50 12 
(Sungold) wykonane z krzemu monokrystalicznego o mocy maksy-
malnej 50 W i wymiarach 650 × 505 mm. Napięcie nominalne paneli 
wynosiło Un = 17,8 V, a napięcie jałowe Uoc = 21,3 V, prąd ładowania 
Im = 2,81 A, a prąd zwarcia Isc = 3,03 A. Obciążenie paneli fotowol-
taicznych stanowił rezystor suwakowy BXD600 640VA (MCP Lab 
Electronics) o zakresie regulacji 0–50 Ω i mocy dopuszczalnej 3,4 A. 
Ogniwa fotowoltaiczne zamocowano na uchylnym stelażu pozwala-
jącym na regulację kąta nachylenia. Do precyzyjnego ustawiania kąta 
nachylenia paneli fotowoltaicznych zastosowano kątomierz cyfrowy 
(Digi Angle) mierzący w przedziale 0–360° z rozdzielczością wskazań 
0,1° oraz liniałem o długości 200 mm. Kątomierz przymocowano do 
stelaża stanowiska.

Do symulowania światła słonecznego wewnątrz laboratorium 
użyto halogenowej lampy światła ciągłego Aurora Sun Light SH-224 
(Aurora Lite Bank) o ręcznie regulowanej mocy 0–1000 W i temp. 
barwowej 3200 K. Lampa posiadała czaszę odbłyśnika o średnicy 
17,5 cm oraz efektywny, wentylatorowy system chłodzenia. Do 
pomiaru całkowitej ilości energii słonecznej docierającej do 
powierzchni paneli fotowoltaicznych wykorzystano czujnik nasło-
necznienia (pyranometr) SSR1D (PM Ecology). Pole widzenia 
czujnika wynosiło 180°, czyli obejmowało całą półkulę. Czujnik 
reagował na fale o długości 430–1100 nm i obejmował zakres 
pomiarowy natężenia promieniowania 0–1500 W/m2 z wyjściem 
napięciowym w zakresie 0–3 V. Czujnik zainstalowano w środko-
wym punkcie, pomiędzy dwoma panelami fotowoltaicznymi. Pomiar 
temperatury na powierzchni paneli fotowoltaicznych zrealizowano 
za pomocą czujnika rezystancyjnego Pt100, który został zamknięty 
w obudowie głowicowej HC-513 (HotCold) z wbudowanym głowi-
cowym przetwornikiem temperatury HCPG (HotCold) z sygnałem 
wyjściowym 0–10 V dla zakresu temp. 0–100°C. Do pomiaru 
napięcia i natężenia prądu oraz wzmocnienia sygnału z pyranometru 
wykorzystano przetworniki pomiarowe E-162-2 (Micro). Były to 
uniwersalne urządzenia pomiarowe zawierające wzmacniacz instru-
mentacyjny i umożliwiające (w zależności od sposobu wykonania) 
przetworzenie sygnałów wejściowych, zmieniających się w zakresie 
0,001–100 V, na standardowy sygnał napięciowy 0–10 V. Błąd 
pomiarowy zastosowanych przetworników wynosił 0,15% zakresu 
pełnej skali. Do stanowiska dołączono również dwa multimetry 
cyfrowe AX-582B (Axiomet) pozwalające na manualne wykony-
wanie pomiarów napięcia i natężenia prądu generowanego przez 
instalację fotowoltaiczną.
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Dr inż. Marta WILK w roku 2010 ukończyła 
studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Obecnie jest adiunktem w Katedrze Inżynierii 
Bioprocesowej w Instytucie Chemii i Technologii 
Żywności na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicz- 
nym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Specjalność – technologia żywności i żywienia.

Mgr inż. Monika KACZMARCZYK w roku 2006 
ukończyła studia na Wydziale Inżynieryjno- 
-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej im. 
Oskara Langego we Wrocławiu. Obecnie jest 
doktorantką w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej 
w Instytucie Chemii i Technologii Żywności na 
Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność 
– technologia żywności i żywienia.

Stanowisko z turbiną wiatrową

Do budowy stanowiska dydaktycznego wykorzystano turbinę 
wiatrową z poziomą osią obrotu JSW-750-12 (Komel). Była to wyso-
kosprawna prądnica synchroniczna, trójfazowa z magnesami trwałymi 
o mocy znamionowej 150 W i napięciu znamionowym 13,8 V, osią-
ganymi przy prędkości wiatru 16 m/s, przeznaczona do pracy przy 
prędkościach wiatru 2,5–30 m/s i rozpędzająca się maksymalnie do 
1850 rpm przy kącie zaklinowania j = 62°.

Generator turbiny wiatrowej był napędzany silnikiem asynchro-
nicznym, trójfazowym o mocy 0,37 kW i maksymalnej prędkości 
obrotowej 890 rpm. Do sterowania pracą silnika wykorzystano 
przemiennik częstotliwości WL-200 (Hitachi) o mocy 0,4 kW. Był 
to falownik jednofazowy 230 V AC, który posiadał panel steru-
jący umożliwiający ręczne zadawanie parametrów pracy silnika. 
Generator współpracował z obciążeniem rezystancyjnym składa-
jącym się z pięciu równolegle połączonych rezystorów o mocy 
200 W każdy i rezystancji 1, 4,7, 4,7, 10 i 30 Ω, dla rezystorów 
odpowiednio R1, R2, R3, R4 i R5.

Do pomiaru napięcia i natężenia prądu wytworzonych przez turbinę 
wiatrową wykorzystano, podobnie jak w stanowisku z panelami foto-
woltaicznymi, przetworniki pomiarowe E-162-2 (Micro).

Do ręcznego pomiaru prędkości obrotowej turbiny wiatrowej wyko-
rzystano tachometr laserowy DT-10L (Voltcraft), który umożliwiał 
bezdotykowy pomiar o wysokiej dokładności (nawet w warunkach 
oświetlenia dziennego), z odległości 5–50 cm. Zakres pomiarowy 
tachometru wynosił 2–99999 rpm, a dokładność pomiarów wynosiła 
±0,05%.

Do stanowiska dołączono dwa multimetry cyfrowe AX-582B 
(Axiomet) pozwalające na manualne wykonanie pomiarów napięcia 
i natężenia prądu generowanych przez turbinę wiatrową.

Stanowisko z turbiną wodną Peltona

Model turbiny Peltona, wykonany w technologii druku 3D, zbudo-
wany był z wirnika składającego się z 16 łopatek i dyszy umieszczonej 
w obudowie z przezroczystego tworzywa sztucznego. Do zasilania 
układu wykorzystano zbiornik wodny o objętości 20 L. Przepływ wody 
wymuszono za pomocą pompy zasilającej o regulowanej wydajności 
HL.S5.3/0,55 (Hydroinstal). Była to pionowa pompa wirowa wysokiego 
ciśnienia z silnikiem o mocy 0,55 kW, prądzie znamionowym 1,3 A 
i maksymalnej prędkości obrotowej 2900 rpm oraz wydajności 5 m3/h. 
Płynną regulację prędkości obrotowej silnika pompy zapewnił prze-
miennik częstotliwości NE-S1 007 SBE (Hitachi) o mocy 0,75 kW, 
zasilany napięciem jednofazowym 230 V AC. Turbiny te stanowią ok. 
20% wszystkich zainstalowanych turbin wodnych i są przeznaczone 
do pracy w elektrowniach wodnych dysponujących dużymi spadami, 
gdy różnica wysokości pomiędzy zbiornikiem górnym a turbiną prze-
kracza 500 m12).

Jako obciążenie turbiny Peltona wykorzystano silnik szczotkowy 
z magnesami trwałymi EC-035.24E (Transtecno) podłączony w ukła-
dzie prądnicy prądu stałego. Silnik o mocy 35 W był przeznaczony 
do zasilania napięciem 24 V DC, pobierał prąd o natężeniu do 2,6 A 
i mógł pracować z maksymalną prędkością obrotową 3500 rpm. 
Z kolei obciążenie prądnicy stanowił suwakowy rezystor mocy 

BXD600 640VA (MCP Lab Electronics) o zakresie rezystancji do 
16,5 Ω i prądzie maksymalnym 5,2 A.

Do pomiarów parametrów związanych z przepływem strumienia 
wody zastosowano przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem analo-
gowym i elektronicznym PG2455 (ifm), działającym w zakresie 
0–4 bar i wyjściem analogowym 4–20 mA. Obracany wyświetlacz 
o dużej średnicy zapewniał doskonałą czytelność również z dużej 
odległości. Do układu podłączono także przepływomierz elektro-
magnetyczny objętościowy SM8004 (ifm) z analogowym wyj-
ściem prądowym 4–20 mA. Zakres pomiarowy przepływu wynosił 
0,2–100 L/min.

Do pomiaru napięcia i natężenia prądu wytworzonego przez turbinę 
wodną Peltona wykorzystano, podobnie jak w stanowisku z panelami 
fotowoltaicznymi, przetworniki pomiarowe E-162-2 (Micro).

Do ręcznego pomiaru prędkości obrotowej turbiny Peltona wyko-
rzystano, podobnie jak w stanowisku z turbiną wiatrową, tachometr 
laserowy DT-10L (Voltcraft).

Sterownik PLC i oprogramowanie

We wszystkich stanowiskach dydaktycznych nadrzędnym urządze-
niem był sterownik PLC serii SmartAXIS Pro, model FT1A-H40RSA 
(IDEC). Sterownik ten dysponował 24 wejściami, z czego 6 mogło 
pracować jako analogowe wejścia, napięciowe o zakresie wejściowym 
0–10 V DC z rozdzielczością 10 bitów. Pozostałe 18 wejść to wejścia 
binarne, zgodne z logiką 24 V. Sterownik ten posiadał również 16 wyjść 
binarnych, z czego 4 to wyjścia przekaźnikowe z maksymalnym prądem 
obciążenia 10 A oraz 8 wyjść przekaźnikowych z maksymalnym prądem 
obciążenia 2 A, a także 4 wyjścia tranzystorowe, które pozwalały na 
podłączenie dowolnych zewnętrznych przekaźników elektromagnetycz-
nych. Zaletą sterownika był bogaty zestaw portów komunikacyjnych: 
1 × USB, 1 × Ethernet, 2 × RS232 lub RS485 (opcja) oraz gniazdo 
karty SD. Dostępne były protokoły komunikacyjne standardu IDEC 
ComputerLink (Maintenance), Modbus RTU Master/Slave, Modbus 
TCP klient/server oraz protokół definiowany przez użytkownika.

Do połączenia komputera PC ze sterownikiem PLC wykorzystano 
konwerter USB na dwuprzewodowe łącze w standardzie RS-485, model 
MP01512A (Mera-Projekt). Od strony komputera urządzenie to widzia-
ne było i obsługiwane jak typowy port komunikacji szeregowej COM. 
Konwerter zbudowany był na bazie kontrolera FT232RL firmy FTDI.

Oprogramowanie do monitorowania parametrów i wizualizacji 
przebiegu eksperymentów wykonano w graficznym środowisku pro-
gramistycznym LabVIEW 2014 (National Instruments).

Omówienie wyników i dyskusja

Najpopularniejsze i uznawane przez polskie społeczeństwo za naj-
bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego źródła energii odnawial-
nej to energia Słońca, wiatru i wody13). Przygotowany zestaw stanowisk 
dydaktycznych związanych z pozyskiwaniem i konwersją energii ze 
źródeł odnawialnych umożliwiał przeprowadzenie w nowoczesny, 
interesujący, a przede wszystkim praktyczny sposób zajęć laboratoryj-
nych polegających na badaniu modułów solarnych (fotowoltaicznych), 
konwersji energii w elektrowni wiatrowej oraz wykorzystaniu turbiny 
wodnej Peltona.
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Stanowisko dydaktyczne
do badania
modułów fotowoltaicznych

Stanowisko stanowiło mało-
gabarytowy model instalacji 
fotowoltaicznej o powierzchni ok. 
0,5 m2, zbudowanej z osiemna-
stu ogniw wykonanych z krzemu 
monokrystalicznego (rys. 1). W trak- 
cie eksperymentów wykonywa-
nych na tym stanowisku doko-
nywano automatycznego pomiaru 
temperatury (0–100°C), napię-
cia (0–200 V), natężenia prądu 
(0–3 A) i natężenia oświetlenia 
(0–1500 W/m2). Wszystkie przy-
rządy pomiarowe podłączono do 
wejść analogowych sterownika 
PLC, którego oprogramowanie 
pozwalało na przeliczanie zmie-
rzonych wartości analogowych 
sygnałów napięciowych na odpo-
wiednie wielkości inżynierskie 
monitorowanych parametrów. 
Wyniki pomiarów za pomocą interfejsu szeregowego RS-485 wysyła-
no do komputera PC z oprogramowaniem wizualizacyjnym.

Stanowisko dydaktyczne pozwalało na badanie modułów fotowol-
taicznych w warunkach zmiennego natężenia oświetlenia, temperatury 
i zacienienia, wyznaczanie parametrów charakterystycznych paneli 
fotowoltaicznych: prądu zwarciowego, napięcia obwodu otwartego, 
prądu i napięcia przy maksymalnej wydajności, badania zależności 
między kątem nachylenia modułu, natężeniem światła, prądem zwar-
ciowym i wydajnością, wyznaczanie charakterystyk prądowo-napię-
ciowych modułu, określanie efektywności energetycznej, badanie 
zależności mocy paneli od ich kąta nachylenia, badanie połączenia 
szeregowego i równoległego modułów oraz badanie wpływu zacie-
nienia na charakterystykę prądowo-napięciową. Na rys. 2 przedsta-
wiono rzeczywisty wygląd stanowiska dydaktycznego w pracowni 
laboratoryjnej.

Stanowisko dydaktyczne
do badania konwersji energii w elektrowni wiatrowej

Najważniejszym elementem stanowiska była trzypłatowa turbina 
wiatrowa o poziomej osi obro-
tu HAWT (horizontal axis wind 
turbine). Turbiny takiego typu 
stanowią obecnie ponad 90% 
wszystkich zainstalowanych tur-
bin wiatrowych. Najważniejszą 
ich zaletą jest wysoka sprawność, 
która umożliwia osiągnięcie mocy 
znamionowej już przy stosunkowo 
niskich prędkościach wiatru14).

Stanowisko dydaktyczne umoż-
liwiało zapoznanie się z budową 
i zasadą działania generatora tur-
biny wiatrowej oraz przeprowa-
dzenie prostych eksperymentów 
związanych z konwersją energii 
kinetycznej wiatru na energię elek-
tryczną (rys. 3).

Fig. 1. Diagram of the didactic set for testing photovoltaic panels

Rys. 1. Schemat stanowiska dydaktycznego do badania paneli fotowoltaicznych

Dr hab. inż. Małgorzata KRZYWONOS – notkę biograficzną i fotografię 
Autorki wydrukowaliśmy w nr. 3/2019, str. 378.

Fig. 2. Didactic set for testing photovoltaic panels

Rys. 2. Stanowisko do badania paneli fotowoltaicznych

Fig. 3. Diagram of the didactic set for testing energy conversion in a wind 
power plant

Rys. 3. Schemat stanowiska do badania konwersji energii w elektrowni 
wiatrowej
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W celu umożliwienia przeprowadzania eksperymentów z turbiną 
wiatrową w zamkniętym pomieszczeniu zrezygnowano z wyposażania 
jej w trzy płaty śmigłowe i generowania rzeczywistego przepływu 
powietrza (wiatru) za pomocą wentylatora. W zaprezentowanym roz-
wiązaniu turbina wiatrowa została sprzężona mechanicznie z silnikiem 
trójfazowym (rys. 4). Dzięki możliwości płynnej regulacji prędkości 
obrotowej silnika za pomocą falownika można było wymusić dowol-
ną prędkość obrotową turbiny generatora w zakresie 0–100%, czyli 
w przedziale 0–890 rpm, co pozwalało na osiągnięcie połowy zakresu 
prędkości obrotowej badanej turbiny wiatrowej. W ten sposób zbadano 
sposób pracy turbiny dla różnych wartości obciążenia w zależności od 
prędkości wiatru, określonej pośrednio obrotami układu silnik trójfa-

zowy-generator oraz sporządzono charakterystyki generowanej mocy. 
Podłączone do instalacji przetworniki pomiarowe pozwoliły na auto-
matyczny pomiar wygenerowanego napięcia (0–30 V) i natężenia prądu 
(0–10 A). W trakcie wykonywania eksperymentów, za pomocą zestawu 
pięciu przełączników włączano rezystory mocy w dowolnej konfigura-
cji, uzyskując wartość rezystancji obciążenia w zakresie 0,6–30 Ω. 

Stanowisko dydaktyczne
do badania pracy turbiny wodnej Peltona

Stanowisko dydaktyczne zabudowano z małogabarytowego mode-
lu turbiny wodnej Peltona, wykorzystanej do napędzania prądnicy 

prądu stałego (rys. 5). Przestrzeń roboczą turbiny 
wykonano z przezroczystego materiału pozwa-
lającego na obserwowanie zachowania turbiny 
w trakcie pracy. Zespół doprowadzenia wody do 
turbiny tworzył zbiornik wraz z pompą o ręcznie 
regulowanym natężeniu przepływu. Wodę poda-
wano na wirnik za pomocą dyszy, wprawiając go 
w ruch obrotowy.

Stanowisko dydaktyczne umożliwiało pozna-
nie budowy, zasady działania oraz identyfikację 
elementów składowych układu turbiny Peltona. 
W trakcie eksperymentów możliwe było wyzna-
czanie charakterystyki pracy turbiny, momentu 
obrotowego oraz mocy. Podłączone do instalacji 
przetworniki pomiarowe pozwalały na automa-
tyczny pomiar wytworzonego napięcia (0–20 V) 
i natężenia prądu (0–5 A) oraz pomiar ciśnienia 
w instalacji wodnej (0–4 bar) i objętościowe-
go natężenia przepływu wody (0–120 L/min). 
Dodatkowo możliwy był manualny pomiar pręd-
kości obrotowej turbiny za pomocą tachometru 
laserowego.

Fig. 4. Didactic set for wind turbine testing

Rys. 4. Stanowisko do badania konwersji energii za pomocą turbiny wiatrowej

Fig. 5. Diagram of the didactic set for testing the Pelton water turbine

Rys. 5. Schemat stanowiska dydaktycznego do badania konwersji energii z wykorzystaniem turbiny wodnej Peltona
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W celu zwiększenia funkcjonalności stanowisk dydaktycznych 
oraz ułatwienia prowadzenia i obserwowania przebiegu ekspe-
rymentów do każdego stanowiska dydaktycznego przygotowano 
oprogramowanie wizualizacyjne w graficznym środowisku pro-
gramistycznym LabVIEW (rys. 6). Oprogramowanie uruchomiono 
na komputerze PC z konwerterem komunikacji szeregowej USB 
do RS-485. Umożliwiało to komunikację pomiędzy sterownikiem 
PLC w stanowisku dydaktycznym i komputerem z oprogramo-
waniem wizualizacyjnym, opartą na protokole komunikacyjnym 
Modbus RTU. Monitorowane parametry wyświetlano na ekranie 
w postaci liczbowej oraz w formie wykresu. Program pozwalał 
również na zapis wyników pomiarów do pliku na dysku twardym 
komputera.

i obserwować ich przebieg w czasie rzeczywistym. Wartości 
parametrów wyświetlanych na wykresie zapisywane są w plikach, 
co umożliwia wykonanie dodatkowych obliczeń i analiz po zakoń-
czeniu eksperymentów. 

Podejście bioekonomiczne w edukacji spowoduje, że uczniowie 
i studenci będą potrafili nawiązać dialog i współpracę zarówno 
z inżynierami i technologami, skupionymi na technicznych aspektach 
danego rozwiązania, jak i z kierownikami i menedżerami, patrzącymi 
na proces oczami ekonomisty lub specjalisty od zarządzania. Coraz 
częściej można spotkać w branży edukacyjnej działania marketingo-
we, spotkania informacyjne i akcje typu „drzwi otwarte”, nastawione 
na pozyskiwanie potencjalnych przyszłych kandydatów na uczniów 
lub studentów15). Wykorzystanie nowoczesnych stanowisk dydaktycz-

nych w tego typu akcjach promocyjnych 
zdecydowanie wpłynie na podniesienie 
oceny i sposobu postrzegania danej placów-
ki edukacyjnej16). Instalacje dydaktyczne 
będą również przydatne w różnego rodzaju 
działaniach nastawionych na popularyzację 
wiedzy i propagowanie nauki w społeczeń-
stwie, takich jak np. Noc Laboratoriów czy 
Festiwal Nauki17). Możliwość zobaczenia 
z bliska procesu konwersji jednego rodzaju 
energii w inny, przekonania się, że jest 
to bezpieczne, że nie wiąże się z emisją 
szkodliwych substancji i że można się tego 
nauczyć w zaciszu laboratorium będzie 
ciekawym punktem każdego spotkania i na 
pewno przyczyni się do podniesienia świa-
domości społecznej na temat odnawialnych 
źródeł energii.

Otrzymano: 04-01-2019
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Fig. 6. Application for the solar panels experiments monitoring

Rys. 6. Aplikacja do monitorowania przebiegu eksperymentów z panelami fotowoltaicznymi

Interfejs użytkownika aplikacji do każdego ze stanowisk dydak-
tycznych został zaprojektowany w podobny sposób. W lewym 
górnym narożniku znajdował się poglądowy schemat stanowiska 
dydaktycznego. Prawy górny narożnik zajmował panel umożli-
wiający sterowanie przebiegiem eksperymentu. Pomiędzy tymi 
obszarami, w środkowej części ekranu wyświetlane były wyniki 
pomiarów. Dolną część aplikacji zajmował wykres, który pozwalał 
na obserwowanie zmian monitorowanych parametrów w trakcie 
eksperymentów. Użytkownik miał możliwość wybrania okresu 
pomiarów spomiędzy wartości 0,5, 1 i 10 s. Wyniki pomiarów zapi-
sywane były w pliku tekstowym na dysku komputera. Nazwa pliku 
nadawana była w sposób automatyczny (zawierała datę i godzinę 
rozpoczęcia eksperymentu) i była wyświetlana w prawym górnym 
narożniku aplikacji.

Podsumowanie i wnioski

Zaproponowany zestaw stanowisk dydaktycznych związanych 
z odnawialnymi źródłami energii pozwala na praktyczne zapoznanie 
użytkowników z mechanizmem konwersji różnych rodzajów energii 
pochodzących ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną lub 
cieplną. Wprowadzenie komputerowego wspomagania pozwala 
w przyjazny dla użytkownika sposób sterować eksperymentami 


