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Control system of large-scale photovoltaic power plants 

Talum d.d. company has in years 2009-2010 build on the old waste disposal the biggest 
photovoltaic power plants in Slovenia. On eight hectare area currently work four photovoltaic plants 
each of 1MW individual power. In year 2011 we plan to build additional four similar units. Talum 
engineering group take the responsibility not only to execute engineering and construction works of 
the power plant, but also for operating and maintenance procedures during complete life cycle. Due 
to this reason was developed dedicated control system for monitoring and control, based on 
standard SCADA. In system architecture was introduced many advanced and proven industrial 
solutions like real time monitoring and calculation of key performance indicators. Result of 
development is very efficient tool for deterministic control and support of maintenance and video 
surveillance tasks. With this approach we became provider for construction, building, management 
and maintenance of large photovoltaic power plant under highest standards. 

 

Kratek pregled prispevka 

Talum d.d. je na revitalizirani deponiji rdečega blata v letih 2009 -2010 postavil največje 
fotovoltaično polje v Sloveniji. Na osmih hektarjih površine delujejo štiri fotovoltaične elektrarne, 
posamezne moči 1MW. V letu 2011 načrtujemo postavitev še štirih podobnih enot. V Talumu 
zraven inženiringa in izgradnje prevzamemo odgovornost tudi za upravljanje in vzdrževanje 
elektrarne. Iz tega razloga je bila pomembna aktivnost razvoj nadzornega sistema, ki omogoča 
celovit nadzor in vodenje elektrarne v realnem času ter analizo ključnih perfomančnih indikatorjev, 
ki vplivajo na proizvodnjo električne energije. V arhitekturo nadzornega sistema so vključene 
napredne in preizkušene rešitve iz elektroenergetike in industrijske avtomatizacije. Rezultat razvoja 
je učinkovito orodje za podporo upravljanja, vzdrževanja in varovanja fotovoltaičnih elektrarn. S 
tem smo postali kompetentni ponudnik celovitih rešitev na področju fotovoltaike, saj izdelamo 
projektno dokumentacijo, vodimo izgradnjo, uredimo vse upravno tehnične postopke in 
zagotavljamo upravljanje ter vzdrževanje fotovoltaične elektrarne v skladu z najvišjimi standardi. 



1 Uvod 

Sončna energija je ena izmed najbolj 
obetavnih energij prihodnosti. Gradnja 
fotovoltaičnih elektrarn je zaradi 
subvencioniranega odkupa električne energije 
varna in donosna naložba kapitala. V Talumu 
smo v zadnjih dveh letih zasnovali in  zgradili 
štiri večje fotovoltaične elektrarne posamezne 
moči 1MW, ki so prikazane na sliki 1. V tem 

letu je načrtovana gradnja novih elektrarn 
podobnega tipa. Z vsakoletnim nižanjem 
odkupne cene proizvedene energije, se veča 
pritisk na dobavitelje opreme in izvajalce, da 
znižajo stroške investicije (CAPEX) ter 
upravljavce, da vodijo elektrarno z minimalnimi 
stroški (OPEX) in maksimalnim izkoristkom. 
Pri večjih elektrarnah je optimalni izkoristek 
možno dosegati le z ustrezno informacijsko 
podporo, ki vključuje učinkovit nadzorni sistem. 

 

 

Slika 1: Štiri fotovoltaične elektrarne v Kidričevem, posamezne moči 1MW 

 

2 Topologija fotovoltaičnih elektrarn 

Sončna elektrarna je lahko zasnovana na več 
načinov, ki jih pogojujejo številne okoliščine. 
Zaradi zagotavljanja visoke razpoložljivosti je 
bil izbran koncept elektrarn z distribuiranim 
solarnim generatorjem in omrežno vodenimi 
razsmerniki, ki je prikazan na sliki 2.  
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Slika 2: Fotovoltaična elektrarna z 
distribuiranim solarnim generatorjem 

Elektrarna je v tem primeru sestavljena iz n 
solarnih generatorjev SGi. Posamezni solarni 
generator sestavlja razsmernik R in k panelov, ki 
so na razsmernik priključeni v t.i. stringih. 
Elektrarna je priključena na javno elektro 
omrežje preko transformatorske postaje.  

Na razpoložljivem zemljišču je prostora za 
deset fotovoltaičnih elektrarn posamezne moči 
1MW. Dve elektrarni sta priklopljeni na 20kV 
daljnovod. Za ostale elektrarne je bil položen 
kablovod v Talumovo srednjenapetostno 
omrežje (slika 3). 
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Slika 3: Priklop FE v distribucijsko omrežje 



3 Koncept nadzornega sistema 

3.1 Izhodišča za načrtovanje sistema 

Nadzor delovanja fotonapestosnih sistemov 
je eden od pogojev za doseganje visokega 
izkoristka, ker na proizvodnjo elektrarne 
vplivajo številni dejavniki. Za upravljavca je 
kvalitetno vodenje in vzdrževanje elektrarne 
sestavljene iz množice elementov, od katerih 
ima vsak specifičen vpliv na proizvodnjo izziv, 
s katerim se ni možno soočiti brez 
računalniškega nadzornega sistema. Glavne 
naloge nadzornega sistema so naslednje: 

a) Centralno vodenje in nadzor vseh elektrarn 
iz oddaljene lokacije. 

b) Detekcija anomalij v delovanju naprav in 
učinkovito odpravljanje izpadov. 

c) Meritve, izračuni in obdelava ključnih 
performančnih indikatorjev. 

 

3.2 Meritve meteoroloških parametrov 

Na proizvodnjo elektrarne imajo velik vpliv 
meteorološke spremenljivke, predvsem sončno 
sevanje in temperatura. Za identifikacijo vpliva 
meteoroloških parametrov na proizvodnjo 
električne energije je bila postavljena 
meteorološka postaja, ki je prikazana na sliki 4. 
Ima senzorje sončnega sevanja, temperature 
zraka, temperature panelov, tlaka, hitrosti in 
smeri vetra ter vlažnosti. 

 

3.3 Ključni performančni indikatorji 

Ključni performančni indikatorji (KPI) so 
vrednosti, ki izkazujejo učinkovitost celotne 
elektrarne in posameznih solarnih generatorjev. 
S spremljanjem dnevnega, mesečnega in letnega 
poteka KPI-jev je možno prepoznati anomalije v 
delovanju, ki so posledica okvar ali sprememb 
karakteristik opreme. Trenutno se merijo ali 
izračunavajo naslednji KPI-ji: 

Za vsak solarni generator (i): 
 Proizvedena energija E_SGi 
 Teoretična proizvodnja E_SGTi 

 Učinkovitost PR_SGi 

 
Za celotno elektrarno: 
 Proizvedena bruto energija E_b 
 Proizvedena neto energija E_n 
 Lastna poraba energije E_lr 
 Teoretična proizvodnja E_T 

 Učinkovitost elektrarne PR 

 Različne statistične vrednost učinkovitosti 
solarnih generatorjev 

 Trajanje sončnega sevanja t_irron 

 Trajanje proizvodnje energije t_on 

 Trajanje izpada elektrarne t_off 
 

 

Slika 4:Meteorološka postaja 

 

3.4 Arhitektura nadzornega sistema 

Na sliki 5 je prikazana arhitektura 
informacijske infrastrukture z nadzornim 
sistemom za vodenje sončnih elektrarn. 
Nadzorni sistem je s pripadajočimi napravami 
razdeljen v štiri nivoje. Obsega nadzor solarnih 
generatorjev, transformatorske postaje, 
komunikacijskega centra in meteorološke 
postaje. Koncept prenosa podatkov je izdelan 
tako, da ustrezni komunikacijski vmesniki vse 
naprave, ki so vključene v nadzorni sistem 
povežejo na skupno ethernet mrežo. 

 



 

Slika 5: Arhitektura sistema vodenja FE Kidričevo 

 
Nadzor  razsmernikov 

Vsaka elektrarna ima med 60 do 96 
razsmernikov. Razsmerniki so instalirani na 
nosilni konstrukciji solarnih celic. S serijskim 
vodilom so povezani na komunikator, ki 
periodično zajema podatke iz razsmernikov in 
jih nudi odjemalcem na ethernetu. Pri 
razsmernikih je možno spremljati veliko število 
različnih parametrov, vendar je za potrebe 
vodenja dovolj, da se prenaša trenutna moč, 
proizvedena energija, status naprave in status 
napake. Za prenos podatkov iz razsmerniških 

komunikatorjev v SCADO je uporabljen OPC 
strežnik. 

 

Nadzor transformatorske postaje 

Transformatorska postaja (TP) je točka 
priklopa elektrarne v elektroenergetsko omrežje. 
Sestavljajo jo nizkonapetostni del z zbirnimi 
dovodi iz solarnih generatorjev, srednje 
napetostni del s transformatorjem in sistemom 
za napajanje elektrarne ali lastna raba. Izbrana 
stikalna in zaščitna oprema v TP zagotavlja 



visoko stopnjo obratovalne varnosti, saj so 
stikalne omare tovarniško sestavljene in tipsko 
preizkušene. Osrednji element nadzora TP je 
programabilni zaščitni rele ali REF, ki izvaja 
funkcije meritev, zaščite in stikalnih 
manipulacij. REF ter stikala na dovodih iz 
solarnih generatorjev imajo vgrajeno serijsko 
modbus komunikacijo, ki omogoča interakcijo z 
nadrejenimi sistemi. 

  

Komunikacijski center 

Komunikacijski center je objekt v bližini 
elektrarn, prikazan na sliki 6, ki ima vlogo  
komunikacijskega vozlišča med elektrarnami in 
nadzornim centrom Taluma. V objektu so 
optične povezave in oprema za modbus in 
ethernet komunikacijo iz posameznih TP. 
Ethernet mreža je uporabljena tudi za video 
nadzor objektov, saj se slika iz nadzornih kamer 
prenaša v  podjetje, ki skrbi za varovanje 
objektov. Na sliki 7 je fotografija razdelilcev za 
ethernet mrežo. 

 

 

Slika 6:Komunikacijski center 

Vmesnik za prenos podatkov iz naprav v TP-
jih in meteorološke postaje na SCADO, 
prikazan na sliki 8 je narejen s standardnim 
industrijskim krmilnikom po principu Front-End 
procesorja. Krmilnik avtonomno komunicira z 
napravami v transformatorskih postajah po 
serijski modbus komunikaciji, hkrati pa 
omogoča SCADI transparentni dostop do 
podatkov preko etherneta. Iz naprav v TP se na 
krmilnik prenašajo podatki o statusu naprav, 
delovanju zaščit, vrednosti tokov, napetosti, 

moči, proizvodnji in porabi energije. Krmilnik 
tudi izvede sekvenco daljinskega vklopa ali 
izklopa elektrarne. 

 

  

Slika 7:Ethernet razdelilci na območju elektrarn 
in v Talumu 
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Slika 8:Prenos podatkov TPji-PLC-SCADA 



Za vsako TP je na krmilniku predviden 
individualni modbus komunikacijski kanal s 
programom, ki upravlja s prenosi podatkov iz 
perifernih naprav, pravilnim zaporedjem ukazov 
ob stikalnih manipulacijah, detekcijo alarmnih 
dogodkov, zajema meteorološke podatke in 
nadzoruje opremo v komunikacijskem centru. 
Ker ima vsaka elektrarna svoj komunikacijski 
procesor, je hitrost zajemanja podatkov iz TP 
neodvisna od števila elektrarn. Prav tako 
povečevanje števila elektrarn bistveno ne 
zmanjšuje hitrosti prenosa podatkov na 
SCADO. Zaradi modularne zgradbe 
podatkovnih struktur in programa v krmilniku, 
je širitev aplikacije v primeru dodajanja novih 
elektrarn rutinski postopek. 

 Kritični deli sistema so redundantni. Eden je 
dvojno napajanje komunikacijskega centra z 
avtomatskim preklopom vira, drugi pa je 
pošiljanje SMS sporočil v primeru kritičnih 
alarmov iz krmilnika preko komunikacijskega 
usmerjevalnika na GSM telefone pooblaščenih 
oseb. Na sliki 9 je prikaz razdelilcev za 
napajanje komunikacijskega centra in krmilnika 
z modbus komunikacijskimi vmesniki. 

 

 

Slika 9:Razdelileca za napajanje in krmilnik 

Nadzorni sistem 

Aplikacija za nadzor delovanja fotovoltaičnih 
elektrarn je razvita s standardno SCADO Citec, 
katera iz krmilnika v komunikacijskem centru 
pridobiva podatke, ki pripadajo napravam v 
transformatorskih postajah, iz OPC serverja pa 
podatke iz razsmernikov. Na sliki 10 je 
fotografija nadzornega sistema v Talumu. 

 

 

Slika 10: Center vodenja v Talumu 

Aplikacija za nadzor fotovoltaičnih elektrarn 
ima naslednjo vsebino: 

 Splošni pregled vseh FE elektrarn (slika 11) 
 Podrobni pregled posamezne FE elektrarne 

(slika 12) 
 Stikalne manipulacije s odklopniki  
 Splošna slika razsmernikov (slika 13) 
 Podrobna slika razsmernikov (slika 14) 
 Alarmiranje po standardni shemi 
 Meteorološki podatki 
 Grafični prikaz različnih podatkov 
 Izračun ključnih performančnih indikatorjev 
 Shranjevanje podatkov v podatkovno bazo 
 Priprava poročil in prenos na portal za 

investitorje 
 



 

Slika 11:Splošni pregled FE Kidričevo 

 

 

Slika 12:Prikaz transformatorske postaje 

 

 

Slika 13:Prikaz razsmernikov za elektrarno 

 

 

Slika 14:Podrobni pregled razsmernikov 

 

4 Zaključek 

V prispevku je predstavljen koncept in 
izvedba informacijske infrastrukture z 
nadzornim sistemom za večje fotovoltaične 
elektrarne. V arhitekturo so vključene številne 
napredne in preizkušene rešitve iz 
elektroenergetike in industrijske avtomatizacije. 
Rezultat razvoja je učinkovito orodje za 
podporo upravljanja, vzdrževanja in varovanja 
fotovoltaičnih elektrarn. 

Razvojno delo pa s tem ni zaključeno, saj 
bomo sistem izpopolnjevali na podlagi 
rezultatov analize podatkov in izkušenj v 
daljšem časovnem obdobju. 
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