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PROBLEMY AUTOMATYZACJI 
SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO STATKU 

Roman ŚMIERZCHALSKI 

Akademia Morska, Katedra Automatyki Okrętowej 
ul. Morska 83, 81-225 Gdynia, e-mail: roms@am.gdynia . pl 

Streszczenie: Praca przedstawia ogólne zagadnienia 
związane z automatyzacją systemu elektroenergetycznego 
statku [l]. Zawarto opis poszczególnych elementów składo
wych tego systemu, przedstawiono strukturę sterowania syte
mu elektroenergetycznego statku, elementy komputerowej 
automatyki systemów energetycznych, wymagania oraz funk
cje urządzeń wchodzących w skład elektroenergetycznego 
systemu statku, przy czym uwzględnia się dodatkowo wyma
gania towarzystw kwalifikacyjnych. W części końcowej 

przedstawiono strukturę zautomatyzowanej elektrowni okrę
towej. 

Słowa kluczowe: automatyzacja systemów, system elektro
energetyczny statku, bezpieczeństwo zasilania w energię 
elektryczną 

1. WSTĘP 

Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych zwią
zanych z rozwojem automatyki i informatyki w ukła
dach sterowania i kontroli na statku, pozwoliło na roz
szerzenie zakresu automatyzacji procesów. Dąży się do 
automatyzacji kompleksowej statku, rozumianej jako 
możliwość sterowania wszystkimi układami i urządze
niami okrętowymi w sposób automatyczny, bez udziału 
człowieka. Idea ta prowadzi do bezobsługowej pracy 
wszystkich urządzeń, a zatem eksploatacji statków bez 
załogi. Jednak, jeśli uwzględni się aspekty ekonomiczne 
w odniesieniu do statków handlowych, to koncepcja 
statku bezzałogowego nie jest obecnie uzasadniona, 
natomiast powszechne zastosowanie znajduje częściowa 
automatyzacja statku - wybranych systemów. Częścio
wa automatyzacja statku zapewnia wyposażenie okre
ślonych systemów okrętowych w urządzenia automatyki 
obsługujące maszyny i mechanizmy, rozmieszczone na 
całym obiekcie, niezależnie od ich funkcji. Wymaga to 
nowego spojrzenia na zagadnienia systemów kompute
rowych sterowania i układów automatyki. Do systemów 
podlegającym pełnej automatyzacji zaliczamy między 
innymi system elektroenergetyczny statku z funkcją 
wytwarzania oraz użytkowania energii elektrycznej. 
Uwzględniając podział okrętowego systemu elektro
energetycznego na urządzenia służące do wytwarzania 
energii elektrycznej, przesyłu, rozdziału wytwarzanej 
energii i jej odbioru (Rys. 1), w pracy są rozpatrywane 
zagadnienia automatyzacji poszczególnych elementów 
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składowych tego systemu. W pracy zostanie omówiona 
struktura sterowania sytemu elektroenergetycznego 
statku, elementy komputerowe automatyki, parametry 
oraz wymagania dotyczące systemu elektroenergetycz
nego statku [1]. 

OclJiorniki 

M 

Rys. 1. Schemat systemu elektroenergetycznego z po
działem na funkcje 

2. PROBLEMY ZASILANIA W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ NA STATKU 

Urządzenia i systemy okrętowe na współcześnie budo
wanych jednostkach wymagają zasilania energią elek
tryczną o określonej jakości. Jakość wytwarzanej ener
gii elektrycznej opisują następujące parametry: dopusz
czalny zakres zmian wartości napięcia i częstotliwości 
w sieci - w stanach ustalonych (statycznych) oraz nie
ustalonych (przejściowych), a także dopuszczalne od
kształcenia przebiegu napięcia sinusoidalnego. Proces 
regulacji częstotliwości i dopuszczalne uchyby przed
stawia rys. 2. 



Zdjęcie obciążenia 
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t=O 

Rys. 2. Regulacja częstotliwości i dopuszczalne uchyby 
po zdjęciu obciążenia 

Wartości dopuszczalnych odchyleń parametrów energii 
elektrycznej podają przepisy towarzystw klasyfikacyj
nych. Regulacja częstotliwości i napięcia w sieci 
w zakresie dopuszczalnych zmian jest szczególnie trud
na w warunkach ciągłej zmiany obciążenia w systemie 
elektroenergetycznym statku. Na statkach do wytwarza
nia napięcia w sieci elektroenergetycznej stosowane są 
powszechnie prądnice synchroniczne samowzbudne, 
bezszczotkowe. Regulację częstotliwości przy zmien
nym obciążeniu uzyskuje się poprzez zmianę dawki 
paliwa silnika napędowego prądnicy. Odbywa się to za 
pomocą regulatora prędkości obrotowej, zwykle hydrau
licznego, np. firmy Woodward, lub coraz częściej sto
sowanego regulatora elektronicznego. Regulację warto
ści napięcia zapewniają tyrystorowe regulatory napięcia. 
Jeśli chodzi o zachowanie sinusoidalnego nieodkształ
conego przebiegu napięcia, wprowadzenie do eksplo
atacji dużych prostowników sterowanych, prądnic wa
łowych z przetwornicami częstotliwości itp. w sposób 
istotny wpływa na zniekształcenie tego przebiegu. Po
wstawanie wyższych harmonicznych przy pracy tych 
urządzeń może spowodować zakłócenia w pracy waż
nych dla eksploatacji statku odbiorników. Wymaga to 
stosowania odpowiednich filtrów, układów dławiących 
oraz posługiwania się metodami sterowania układami 
elektronicznymi. 
W systemie elektroenergetycznym statku główne trud
ności z zachowaniem jakości energii elektrycznej wyni
kają z małej mocy prądnic w stosunku do mocy odbior
ników, dużych zmian obciążenia i przypadkowego cha
rakteru zmian oraz zwartości systemu. Analizując po
szczególne czynniki wpływające na jakość energii elek
trycznej, należy uwzględnić w systemie również ich 
charakter łączny. Przechodząc do analizy mocy prądnic 
w stosunku do mocy odbiorników, należy zauważyć, że 
charakterystyczną cechą okrętowego systemu elektro
energetycznego jest porównywalność mocy pojedyn
czych odbiorników dużej mocy z mocą prądnic. 

Do odbiorników dużej mocy zalicza się stery strumie
niowe, urządzenia wyładunkowe (np. kontenerów), 
silniki wciągarek kotwicznych itp. Znaczący wpływ na 
zmianę parametrów energii elektrycznej mają również 
silniki elektryczne takich urządzeń, jak pompy olejowe, 
pompy wody morskiej, słodkiej, sprężarki chłodnicze 

oraz systemy pomocnicze siłowni. Porównując system 
elektroenergetyczny (SE) okrętowy i lądowy, można 
stwierdzić, że ten pierwszy jest podatny na zmiany 
obciążenia, natomiast drugi ma charakter sztywny, tzn. 

włączane odbiorniki nie mają znacznego wpływu na 
jakość energii elektrycznej . Występujące na statku 
głównie duże i przypadkowe zmiany obciążenia powo
dują znaczne odchylenia parametrów energii szczegól
nie w stanach przejściowych. Przykładem może być 
załączanie sprężarki powietrza w razie spadku ciśnienia 
w instalacji poniżej określonej wartości granicznej. Z 
kolei zwartość systemu związana jest ze stosunkowo 
krótkimi liniami kablowymi doprowadzającymi energię 
do odbiorników. Mała rezystancja okablowania powo
duje brak ograniczenia prądu podczas rozruchu, przy 
zmianie obciążenia czy zwarciu. Wpływa to w sposób 
udarowy na pracę prądnic i powoduje duże wahania 
częstotliwości oraz napięcia, a także komplikuje kon
strukcję zabezpieczeń prądnic. Z tego względu w sytu
acji zwarcia urządzenia zabezpieczające muszą działać 
tak, jakby nie występowały elementy ograniczające 

prądy zwarciowe. Jednocześnie przy obliczaniu prądów 
zwarciowych uwzględnia się impedancje prądnicy oraz 
efekt łuku. 
Zachowanie parametrów energii elektrycznej jest wa
runkiem podstawowym i niezbędnym stabilnej pracy 
wszystkich systemów statku, a szczególnie urządzeń 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo statku i zachowa
nie przezeń własności manewrowych. Do urządzeń 

ważnych pod względem zasilania energią elektryczną 
zalicza się: wszystkie urządzenia elektroniczne, takie 
jak odbiorniki satelitarne, urządzenia nawigacyjne, 
układy energoelektroniczne, systemy kontrolno
sterujące, komputerowe układy automatyki, silniki 
pomp systemów pomocniczych silnika głównego, pomp 
maszyny sterowej. W większości wypadków, ze wzglę
du na występujące w sieci wahania napięcia i częstotli
wości, w celu zabezpieczenia się przed nim - ważne 

urządzenia nawigacyjne są zasilane przez przetwornice. 
Wymagania podwyższonej jakości regulacji częstotli

wości i napięcia wynikają również ze stosowania 
w sieci podwyższonej częstotliwości 60 Hz i napięcia 
450 V (napięcie znamionowe prądnic). 
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3. WYMAGANIA I FUNKCJE ZAUTOMATY
ZOWANEGO SYSTEMU ELEKTROENER
GETYCZNEGO STATKU 

Rozwiązanie techniczne zautomatyzowanej elektrowni 
statku powinno zapewniać ciągłość zasilania energią 
elektryczną zgodnie z następującymi wymaganiami: 

• na statkach, na których zapotrzebowanie na energię 
elektryczną pokrywane jest normalnie przez pracę jed
nego zespołu prądotwórczego, należy zastosować od
powiednie rozwiązania umożliwiające w razie awarii 
tego zespołu automatyczne uruchomienie i załączenie 
do sieci zespołu rezerwowego o mocy wystarczającej do 
zapewnienia napędu i sterowania statkiem oraz do za
pewnienia jego bezpieczeństwa, włączając w to automa
tyczne ponowne uruchomienie ważnych mechanizmów 
pomocniczych, z zachowaniem - jeżeli to niezbędne -
odpowiedniej sekwencji tego uruchomienia. Rezerwowe 
źródło zasilania powinno być zdolne do przejęcia obcią
żenia w czasie nie dłuższym niż 45 sekund, 

• na statkach, na których zapotrzebowanie na energię 
elektryczną pokrywane jest normalnie przez dwa lub 



więcej zespołów prądotwórczych pracujących równo
legle, należy zastosować takie rozwiązania (np. automa
tyczne odłączanie odbiorników mniej ważnych), aby w 
razie awarii jednego z pracujących zespołów wykluczyć 
przeciążenie pozostałych i zapewnić zachowanie napę
du oraz sterowności, jak też bezpieczeństwa statku. 
Jeżeli zapotrzebowanie na energię elektryczną pokry
wane jest normalnie pracą jednego zespołu prądo

twórczego i zespół ten napędzany jest turbiną parową w 
turbogeneratorze, rezerwowy zespół prądotwórczy po
winien być napędzany silnikiem spalinowym, 

• w wypadku nieudanego pierwszego automatyczne
go lub zdalnego rozruchu układ do sterowania spalino
wymi silnikami napędzającymi zespoły prądotwórcze 
powinien tak ograniczyć liczbę automatycznie wyko
nywanych ponownych rozruchów tego samego silnika 
lub silników napędowych pozostałych zespołów, aby 
znajdujący się w zbiornikach rozruchowych zapas po
wietrza lub - przy rozruchu elektrycznym - zapas ener
gii elektrycznej w baterii akumulatorów był wystarcza
jący do wykonania ze stanowiska sterowania lokalnego 
co najmniej trzech rozruchów jednego z· zespołów prą
dotwórczych o największej mocy, 

• układ automatycznego sterowania zespołów prądo
twórczych powinien mieć blokadę uniemożliwiającą 

automatyczne załączenie zespołu do sieci w razie zwar
cia na szynach rozdzielnicy głównej . 

Bezobsługowy (bezwachtowy) charakter pracy zauto
matyzowanego systemu elektroenergetycznego musi 
uwzględniać wszystkie stany pracy oraz możliwe zakłó
cenia. Wszystkie normalne stany pracy urządzeń : uru
chamianie, rozbieg, bieg jałowy, zatrzymanie, synchro
nizacja, włączenie prądnicy do sieci, rozdział mocy oraz 
stany wywołane zmianą obciążenia lub zakłóceniami 

muszą być realizowane w sposób automatyczny. Układy 
bezpieczeństwa zespołów prądotwórczych w wypadku 
występowania zakłóceń powodujących przekroczenie 
granicznych parametrów pracy powinny z pewnym 
opóźnieniem lub niezwłocznie zatrzymać zespół prądo
twórczych. Uwzględniając aspekt ekonomiczny, zasto
sowanie zautomatyzowanych systemów elektroenerge
tycznych zapewni przede wszystkim optymalne wyko
rzystanie zespołów, zmniejszenie zużycia paliwa, bez
pieczeństwo eksploatacji urządzeń i zmniejszenie kosz
tów obsługi. A:r1alizę zakresu automatyzacji systemu 
elektroenergetycznego należy przeprowadzić pod 
względem możliwości realizacji przez układy automa
tyki określonych funkcji i zadań. Do funkcji i zadań 
zautomatyzowanego systemu elektroenergetycznego 
należy zaliczyć: 

• zapewnienie właściwej jakości energii elektrycznej 
- odpowiedniej wartości napięcia wytwarzanego i czę
stotliwości w stanach ustalonych (statycznych) oraz 
nieustalonych (przejściowych) pracy systemu, zacho
wanie sinusoidalnego, nieodkształconego, przebiegu 
napięcia, 

• zapewnienie bezpieczeństwa zasilania bez względu 
na występowanie w systemie elektroenergetycznym 
statku różnego rodzaju zakłóceń, a zatem pokrywanie 
zapotrzebowania na energię w sposób automatyczny 
w wypadku zmieniającego się obciążenia, 
• zapewnienie jak najkrótszej przerwy w zasilaniu 

w razie zaniku napięcia na szynach głównych, gdy utra
ta zdolności manewrowej statku będącego w żegludze w 
sposób istotny może zagrozić bezpieczeństwu ludzi, 
statku, przewożonego ładunku i środowiska, 
• zapewnienie ciągłości pracy elektrowni w wypadku 
awarii pojedynczych elementów w taki sposób, aby nie 
mogły one powodować uszkodzeń, przerw w pracy 
i zakłócać prawidłowego funkcjonowania innych części 
elektrowni, 
• zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego 
przed błędami obsługi, które mogłyby spowodować 
uszkodzenia (w razie błędnych operacji system musi 
być tak zabezpieczony, aby nie było możliwości odłą
czenia ważnych jego części), 
• ekonomiczne wytwarzanie i użytkowanie energii 
elektrycznej minimalizujące koszty eksploatacyjne 
statku, 
• uwzględnianie i przewidywanie zakłóceń w celu 
uniemożliwienia ich ewentualnego wpływu na przebieg 
procesu, tak aby uniknąć awarii. 
Wytwarzanie energii elektrycznej stanowi istotną cześć 
kosztów eksploatacji statku, szczególnie, jeśli weźmie 
się pod uwagę koszty paliwa i remontów. Ekonomiczne 
wytwarzanie 'i użytkowanie energii wiąże się również 
ściśle ze spełnieniem kryteriów minimalizacji strat prze
syłania i zużycia energii w każdych warunkach pracy. 
Ponadto muszą być spełnione wymogi dotyczące bez
pieczeństwa zasilania w energię oraz odnoszące się do 
dyspozycyjności systemu, czyli zapewnienia ciągłej 

gotowości systemu do zasilania wszystkich urządzeń 
niezbędnych do eksploatacji statku bez konieczności 
stałego nadzoru - w trybie pracy bezwachtowej. Pro
blem ekonomicznego wytwarzania energii obejmuje 
zagadnienia odpowiedniej konstrukcji sieci energetycz
nej, konfiguracji współpracy zespołów prądotwórczych 
i odbiorników. Ponadto urządzenia systemu energetycz
nego muszą spełniać wymagania niskich nakładów na 
remonty, przeglądy i okresową obsługę oraz równo
miernego obciążania pracą. Funkcje i zadania systemu 
elektroenergetycznego są możliwe do zrealizowania 
w sposób automatyczny dzięki zastosowaniu do . stero
wania i kontroli zintegrowanych komputerowych ukła
dów automatyki. Zintegrowana struktura sterowania 
komputerowych układów automatyki umożliwia reali
zację wszystkich zadań, a przede wszystkim ciągłości 
dostaw energii elektrycznej do wszystkich urządzeń 

okrętowych o odpowiednich parametrach poprzez za
rządzanie mocą. 

147 

4. STRUKTURA SYSTEMÓW STEROWANIA 
I KONTROLI 

Budowę okrętowego systemu sterowania i kontroli 
z rozproszonymi mikroprocesorowymi układami opiera 
się na wielopoziomowej strukturze sterowania 
(rys. 3)[1], w której wyróżnia się, powiązane siecią 

komunikacyjną poziomy zarządzania, sterowania 
i obiektów. W naszym wypadku - systemu elektroener
getycznego statku -obiektami są zespoły prądotwórcze 
oraz odbiorniki połączone z siecią energetyczną, za 
pośrednictwem rozdzielnicy głównej. 



Rys. 3. Model poziomów sterowania systemu kompute
rowego 

W systemie rozproszonym (zdecentralizowanym) prze
twarzanie wartości stanu procesu, funkcje kontroli 
i sterowania są rozdzielone pomiędzy kilka przestrzen
nie rozproszonych komputerów - zwykle sterowników 
programowalnych (paneli lokalnych). Sterowniki te 
wyposażone są w karty wejść i wyjść analogowych oraz 
cyfrowych, umożliwiające pomiar wielkości i sterowa
nie poszczególnymi urządzeniami siłowni za pośrednic
twem członów pomiarowych i elementów wykonaw
czych. Sterowniki, wykorzystując zdwojoną sieć 

(w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania infor
macji w czasie awarii), komunikują się z nadrzędnym 
komputerem (stacją roboczą), odpowiedzialnym za 
koncentracje sygnałów i wysyłanie sygnałów zadają
cych do sterowników. Ponadto komputer nadrzędny 

nadzoruje pulpit operatorski. W komputerowych syste
mach sterowania prawidłowe funkcjonowanie systemu 
jako całości zależy od tego, czy urządzenia poszczegól
nych poziomów spełniają określone wymagania w spo
sób właściwy. Chodzi mianowicie o liczbę przesyłanych 
informacji, czas odpowiedzi na sygnał oraz częstotli

wość transmisji. 
Ze względu na wymagania techniczne, bezpieczeństwo, 
dyspozycyjność systemu, niezawodność współpracują
cych urządzeń oraz ekonomikę rozwiązań, system 
o konfiguracji rozproszonej ma obecnie powszechne 
zastosowanie w systemach automatyki okrętowej . Ste
rowanie systemami okrętowymi i urządzeniami odbywa 
się z wykorzystr.niem rozproszonych i przypisanych do 
tych urządzeń mikroprocesorowych układów progra
mowalnych - tzw. sterowników swobodnie programo
walnych. Dotyczy to różnego rodzaju urządzeń i insta
lacji mechanicznych oraz elektrycznych (np. pomp, 
zaworów, przekaźników). Przykładową konfigurację 

zintegrowanego systemu sterowania z rozproszonymi 
mikroprocesorowymi układami - sterownikami progra
mowalnymi przedstawia Rys. 4. Struktura ta ma charak
ter hierarchiczny. Rozproszone sterowniki programowal
ne (PLC - ang. Programming Logic Controllers) zajmu
ją najniższe miejsce w hierarchii decyzyjnej tej struktu
ry. Sterowniki wraz z elementami wykonawczymi i z 
czujnikami pomiarowymi znajdują się w pobliżu obiek
tu sterowania. 

Zadajnlkl ...,..,. 

Ponele -
Centralne 

komputarowe 
stacje 

operatorskie 

Lokalne 
k-terawe 

stacje 
procesorowe 

Rys. 4. Komputerowy system sterowania - struktura 

Poprzez karty przetwornikowe A/C (analogowo
cyfrowe) i B/C (binarno-cyfrowe) - moduły wejściowe 

- sterowniki zbierają informacje z czujników umiesz
czonych w punktach pomiarowych obiektów. Natomiast 
poprzez moduły wyjściowe (karty CIA - cyfrowo
analogowe i C/B - cyfrowo-binarne), sygnały sterujące 
są przesyłane do urządzeń wykonawczych (np. zawo
rów, siłowników itp.). Sygnały sterujące są generowane 
przez procesor sterownika zgodnie z algorytmem stero
wania umieszczonym w pamięci sterownika. Czynności 
sterujące wchodzące w skład sekwencyjnych instrukcji 
sterownika realizowane są w obrębie układu czujnik -
sterownik - urządzenie wykonawcze. Sygnały, rozkazy 
o większej wadze decyzyjnej (wartości zadane, parame
try), pochodzą z wyższych poziomów sterowania. Ist
nieje również ograniczona możliwość wpływania na 
przebieg procesu poprzez bezpośrednie zadanie warto
ści sterujących w sterowniku. Rozwiązanie takie stosuje 
się w sytuacji awaryjnej, np. podczas przerwy w komu
nikacji z centralnym komputerem nadrzędnym lub 
w celach konserwacyjno-naprawczych. Kolejny stopień 
w tej hierarchii stanowią lokalne stacje procesorowe, 
połączone ze sterownikami programowalnymi PLC -
interfejsami transmisji np. szeregowej (RS-232, RS-422, 
RS-485). Zadaniem stacji procesorowych jest obróbka 
informacji docierającej z podlegającej im grupy 
sterowników, jak i obróbka informacji, które są 

odbierane przez te sterowniki. Jednak trzeba zaznaczyć, 
że część urządzeń okrętowych np. regulowane napędy 
elektryczne wymagają specjalizowanych sterowników. 
W tym wypadku sterownik PLC stanowi element 
koncentrujący sygnały i zadający sygnały wejściowe do 
sterownika specjalizowanego. Stacje procesorowe 
sprawują nadzór nad działaniem PLC oraz sterownikami 
specjalizowanymi i koordynują ich współpracę. Z uwagi 
na zwiększenie niezawodności stosuje się rozwiązania z 
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szenie niezawodności stosuje się rozwiązania z pełną 
redundancją prz':!z zdublowanie stacji procesorowych. 
Najwyższy poziom sterowania - poziom zarządzania 
i nadzoru zajmują centralne komputery. Zwykle są to 
dwa komputery pracujące w systemie ,,Master-Slave" 
połączone magistralą z siecią (np. Profibus, CAN) wraz 
z pulpitami operatorskimi umieszczonymi w CMK oraz 
na mostku w sterówce. Umiejscowienie pulpitów oraz 
komputerów zależy od konstrukcji i typu jednostki. 
W CMK operator ma dostęp do informacji związanych 
z pracą siłowni i z systemem energetycznym statku, 
przy czym istnieje możliwość pełnej ingerencji w sys
tem. Natomiast w pozostałych punktach decyzyjnych 
przewiduje się jedynie możliwość wpływania na para
metry bezpośrednio związane z danym stanowiskiem 
sterowania. Komputery centralne połączone są ze sta
cjami procesorowymi za pomocą sieci LAN (ang. Loca/ 
Area Network). W większości obecnie budowanych 
statków w rozwiązaniach automatyki stosuje się także 
łącze satelitarne, dzięki któremu parametry techniczne 
systemu sterowania, na bieżąco lub w postaci plików 
danych zarejestrowanych przebiegów, przekazywane są 
do centralnego biura zarządzającego. Całością kompute
rowego systemu zarządza system operacyjny wyposa
żony w odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne. 
Architektura komputerowego systemu operacyjnego 
zaprojektowana jest zwykle w trzech warstwach. War
stwa pierwsza, na poziomie sterowników, jest stworzo
na na podstawie znacznej liczby podprogramów sterują
cych i kontrolujących pojedyncze obiekty sterowania 
(urządzenia). Realizacja zadań podprogramów na po
ziomie sterowników jest wynikiem danych otrzymanych 
z czujników pomiarowych obiektów. Warstwa ta nie 
obejmuje wykonywania poleceń od operatora, lecz 
uwzględnia tylko stan, w którym znajduje się obiekt. 
Warstwa druga, to wykonywanie wszystkich podpro
gramów realizujących polecenia od operatora, 
z uwzględnieniem stanu obiektu za pośrednictwem 

lokalnych stacji procesorowych. Trzecia warstwa obej
muje alarmowanie oraz sygnalizowanie nieprawidło

wości i awarii w całym systemie, zbieranie danych o 
stanie urządzeń, a także, w zależności od stopnia dostę
pu do systemu, zdalne sterowanie i zmianę parametrów 
oraz wartości sterujących. Wszystkie warstwy 
oprogramowania powiązane są ze sobą według 

określonych priorytetów tak, aby nie dopuścić do 
nieokreślonych, konfliktowych, sytuacji mogących 

doprowadzić do awarii urządzeń sterowanych. W 
wypadku zmiany parametrów i jeśli stanowiska dostępu 
do systemu są zdwojone, dokonywanie tych zmian jest 
możliwe tylko z jednego stanowiska w systemie (ang. 
Master-Slave), pod warunkiem, że operator posiada 
uprawnienia dostępu do systemu. Na poziomie 
zarządzania i nadzoru realizowane są następujące 

i..lnkfti~hitorowanie parametrów urządzeń i alarmowa
nie o przekroczeniu przez nie dopuszczalnych wartości 
oraz o nieprawidłowych stanach, 
• prezentowanie na ekranie monitorów schematów 
mnemotechnicznych (tzw. mirnik) z aktualnym stanem 
poszczególnych systemów i urządzeń analizowanych 
systemów, 

• graficzne zobrazowanie wartości mierzonych pa-

rametrów - objętości i ciężaru cieczy w zbiornikach, 
• okresowe rejestrowanie parametrów i wydruk sta
nów alarmowych występujących w siłowni, 
• sygnalizacja grup alarmowych (grupa alarmowa -
zespół urządzeń powiązanych funkcjonalnie i sygnali
zacją alarmową) siłowni na mostku, w pomieszczeniach 
ogólnostatkowych i w kabinach mechaników wachto
wych, 
• automatyczne blokowanie fałszywych alarmów (np. 
po celowym zatrzymaniu urządzenia lub wywołanych 
kołysaniem się statku), 
• automatyczne oraz zdalne sterowanie urządzeniami 
i zmiana parametrów, 
• nadzór nad bezpieczeństwem pracy mechanika 
wachtowego (ang. Dead Man System) podczas jego 
czasowego pobytu w siłowni przy pracy bezwachtowej, 
• autokontrola prawidłowości działania układu kom
puterowego, 
• wybór mechanika wachtowego i przywołanie me
chaników do centrali manewrowo-kontrolnej (CMK). 
Przykład konfiguracji systemu sterowania i kontroli SE 
dla dwóch zespołów prądotwórczych i jednej prądnicy 
wałowej przedstawiono na Rys. 5. 
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Rys. 5. Schemat konfiguracji systemu sterowania ikon
troli SE dla dwóch zespołów prądotwórczych i jednej 
prądnicy wałowej 

5. ZAUTOMATYZOWANA ELEKTROWNIA 
STATKU 

Elektrownie z układami pełnej automatyki mają za 
zadanie zapewnienie ciągłości zasilania odbiorników we 
wszystkich stanach eksploatacji statku (Rys. 6) [l]. Pod 
pojęciem elektrowni z układu sterowania z pełną auto
matyką, będziemy rozumieli system pracujący bez nad
zoru operatora. Są one wyposażone w automatyczne 
układy sterowania oraz kontroli pracy prądnic, napę
dów, turbiny parowej (jeśli jest stosowana jako napęd) 
oraz prądnicy wałowej. Elektrownia z układami pełnej 
automatyki realizuje rozszerzone funkcje elektrowni 
z samodzielnie pracującymi zespołami prądotwórczymi 
z zanikiem napięcia typu blackout. Układy automatyki 



posiadają bloki kontroli parametrów generatora i silnika 
napędowego, w razie ich przekroczenia zostaje wygene
rowany sygnał alarmowy lub wyłączający awaryjnie 
zespół . 

Dodatkowo odbywa się ciągła analiza stopnia obciąże
nia zespołów prądotwórczych po osiągnięciu określo
nych poziomów obciążenia - zespół dodatkowy zostaje 
załączony lub zbędny zespół zostaje wyłączony. W 
układach pełnej automatyki elektrowni, w wypadku 
wystąpienia zakłócenia pracy systemu (np. zbyt dużego 
obciążenia, spadku wartości napięcia i częstotliwości w 
sieci poniżej wartości dopuszczalnych), układ generuje 
rozkaz uruchomienia dodatkowego zespołu prądo

twórczego. Rozkaz będzie przekazany do układu kolej
ności załączania zespołów, który spowoduje urucho
mienie zespołu będącego w rezerwie i jest tak długo 
generowany, aż jeden z zespołów rezerwowych roz
pocznie pracę. Tym samym nie ma przerwy w zasilaniu 
na szynach głównych. Załączanie dodatkowego zespołu 
prądotwórczego może być realizowane w celu odciąże
nia pracujących zespołów, odciążenia uszkodzonego 
zespołu i zatrzymania z opóźnieniem, odciążenia uszko
dzonego zespołu i zatrzymania natychmiastowego. 

Rys. 6. Zautomatyzowana elektrownia statku 

Układ zapewnia trzy sposoby sterowania: 
1. Ręczne sterowanie (często nazywane lokalne lub 
awaryjne), realizowane przez obsługę ze stanowiska 
sterowania i kontroli, usytuowanego bezpośrednio przy 
urządzeniu, np. ręczny rozruch zespołu, synchronizację 
i załączenie na szyny główne. 

2. Zdalne sterowanie (można spotkać określania jako 
samoczynne lub półautomatyczne ang. Semi Auto), 
w którym inicjacja funkcji należy do obsługi, a dalszy 
proces w sposób automatyczny przebiega samoczynne, 

np. komendę załączenia zespołu na szyny inicjuje ob
sługa, natomiast proces rozruchu, synchronizacji i załą
czenia oraz przejęcia obciążenia realizuje układ automa
tyki . Po wykonaniu tego zadania układ sygnalizuje, 
informuje obsługę o prawidłowym zrealiz9_waniu funk
cji. 

3. Automatyczne sterowanie (ang. Auto), w którym 
zmiana parametrów lub stanu pracy systemu uruchamia 
automatycznie urządzenia lub steruje urządzeniem, czyli 
czynniki zewnętrze inicjują procesy realizowane auto
matycznie, np. załączenie dodatkowego zespołu prądo
twórczego w zależności od obciążenia. Obsługa pełni 
jedynie funkcję nadzorującą układ. W tym trybie pracy 
możliwy jest wybór obciążenia symetrycznego i asyme
trycznego przy pracy równoległej zespołów, a także 
rodzaj paliwa (lekkie, ciężkie) zasilającego silnik zespo
łu. 

6. WNIOSKI 

Na współcześnie budowanych statkach dąży się do 
automatyzacji kompleksowej statku. Dzięki temu moż
liwe jest sterowanie wszystkimi układami i urządzenia
mi okrętowymi w sposób automatyczny. 
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Idea ta prowadzi do bezobsługowej pracy wszystkich 
urządzeń, a zatem eksploatacji statków bez załogi. Jed
nak uwzględniając aspekty ekonomiczne w odniesieniu 
do statków handlowych, powszechne zastosowanie 
znajduje częściowa automatyzacja statku - wybranych 
systemów. Częściowa automatyzacja statku zapewnia 
wyposażenie określonych systemów okrętowych, w tym 
systemu elektroenergetycznego statku, w urządzenia 

automatyki obsługujące maszyny i mechanizmy. W 
wypadku systemu elektroenergetycznego statku pozwa
la to do zarządzanie mocą systemu oraz zapewnia cią
głość zasilania w energie elektryczną we wszystkich 
stanach pracy tego systemu. 

PROBLEMS OF AUTOMATION SHIP ELECTRIC 
POWER PLANT 

Abstract: The paper represents the generał problems, con
nected with automation of ship electric power system. In this 
paper are discussed individuał component elements of this 
system, the structure of control and monitoring, ałso of com
puter automatics system of ship electric power plant. The 
requirement and functions of devices included in the system 
are discussed. In finał part of paper the structure of automated 
ship power plant was presented. 
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