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1 System KOS-EKO 
Wraz z rozwojem przemysłu coraz istotniejszą sprawą staje się ochrona środowiska 

przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami emitowanymi z obiektów przemysłowych w 
postaci szkodliwych gazów, ścieków czy też niebezpiecznych odpadów stałych. 
Chroniąc atmosferę określono w ramach regulacji prawnych wartości graniczne dla 
niektórych substancji emitowanych w spalinach w procesie energetycznego spalaniu 
paliw. Aby kontrolować dotrzymywanie określonych limitów konieczne jest stosowanie 
monitoringu tych zanieczyszczeń. Obejmuje on kontrolę zawartości tlenku i dwutlenku 
węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Poza wymienionymi parametrami 
mierzone są dodatkowo wielkości pomocnicze takie jak: zawartość tlenu w spalinach, 
wilgotność spalin, ciśnienia absolutne oraz temperatura spalin. Wyniki tych pomiarów są 
zbierane i przetwarzane przez komputer emisyjny. 

Nowoczesne systemy, takie jak przedstawiany system KOS-EKO umożliwiają 
wizualizację on-line, automatyczne wykonanie obliczeń wraz z walidacją, archiwizację 
oraz tworzenie raportów. Łatwy dostęp do danych umożliwia przeglądanie dowolnych 
danych historycznych w postaci wykresów, tabel czy też raportów. 

System KOS-EKO jest kompletnym rozwiązaniem pomiarów ciągłych  emisji spalin i 
umożliwia zorganizowanie monitoringu stężeń i emisji spalin w zgodności z aktualnym 
stanem prawnym europejskim (dyrektywy 2001/80/EC i 2000/76/EC, norma 14181) i 
krajowym (Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji i Rozporządzenie Ministra Środowiska w 
sprawie standardów emisyjnych z instalacji). 

Rozwiązanie oparte jest o polski produkt firmy XMASTER. Oznacza to w pełni 
polskojęzyczny interfejs całej aplikacji i zgodność z ustawą o języku.  

 

2 Opis aplikacji systemu KOS-EKO 

2.1 Struktura sprzętowo - programowa systemu 
 
W skład systemu Monitoringu Stężeń i Emisji wchodzą: 
1. serwer systemu: komputer z oprogramowaniem systemowym: 

a. system operacyjny Microsoft Windows XP Professional SP2, 
b. motor bazy danych Microsoft® SQL Server™ 2005 Workgroup Edition z lic. 

na 5 użytkowników, 
c. edytor Word oraz arkusz Excel w Microsoft Office Basic Edition 2003, 
d. oprogramowanie systemowe KOS, 

2. oprogramowanie użytkowe, opracowane indywidualnie dla Klienta: 
a. serwisy akwizycji i archiwizacji danych, 
b. procedury realizujące obliczenia i inne algorytmy, 
c. konfiguracja obrazów i raportowania, 

3. zestaw modułów I/O ( 2 szt. ADAM 6017 dla wejść analogowych, 1 szt. ADAM 
6050 dla wejść binarnych) z zasilaczem 220V AC/24V DC, 

4. switch Ethernetowy 4 – portowy 4/100MB, 
5. zasilacz bezprzerwowy (UPS), zasilający serwer oraz  moduły I/O. 
 

Klientem systemu może być każdy komputer w sieci zakładowej lub internecie, 
pracujący pod systemem operacyjnym Windows XP/2000/2003 i wyposażony w 
przeglądarkę internetową IE 6.x lub nowszą. 
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2.2 Połączenia sieciowe 
Serwer systemu posiada dwie karty sieciowe, pracujące w dwóch niezależnych sieciach: 

1. sieć KOS-net – do której podłączone są poprzez switch moduły I/O, 
2. sieć zakładowa – do której podłączone są komputery użytkowników systemu. 

Uwaga: 
Sieć KOS-net zostanie wykonana przez Dostawcę, jeśli serwer zostanie umieszczony w 
tym samym pomieszczeniu, gdzie znajdować się będą moduły ADAM. W przypadku 
umieszczenia serwera w innym pomieszczeniu, Inwestor zapewni odpowiednie połączenie 
sieciowe. 

 

 

2.3 Zasada działania 
Moduły I/O ADAM pobierają sygnały pochodzące z urządzeń pomiarowych (analizatora 
chemicznego i innych) i po przetworzeniu wystawiają do odczytu sieciowego (TCP/IP). 
Serwer systemu wykonuje następujące czynności: 

1. odczytuje cyklicznie (co 15 sek.) wartości sygnałów wejściowych z modułów I/O i 
zapisuje do bazy danych, 

2. wykonuje obliczenia wartości: 
a. chwilowych, 
b. cyklicznych: godzinowych, dobowych, 48-godzinnych, miesięcznych, 

kwartalnych, rocznych, 
3. archiwizuje wartości pierwotne oraz obliczone w bazie danych, przy czym długość 

archiwum, zależna od pojemności dysku twardego, obecnie wynosi 1 rok dla 
zmiennych chwilowych, 10 lat dla cyklicznych. 

4. wykonuje i archiwizuje cykliczne raporty: 
a. raporty dobowe co godzinę, 
b. raporty miesięczne, kwartalno-roczne, roczne co dobę, 

5. udostępnia w sieci zakładowej dane w postaci schematów synoptycznych, tabel i 
wykresów oraz raportów w formacie arkusza Excel, 

6. wykonuje backup bazy danych co dobę na drugi dysk twardy. 
Komputery klientów systemu mają zainstalowaną aplikację startową w formacie HTA 
(Hypertext Aplication), która po uruchomieniu, odwołując się do aplikacji KOS na 
serwerze, pozwala użytkownikowi korzystać z obrazów i raportów z danymi. 
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3 Funkcje systemu KOS-EKO 
Zadaniem systemu KOS-EKO jest zbieranie, przetwarzanie, archiwizowanie, 

dokumentowanie i wizualizacja danych pomiarowych emisji spalin. 
Komputer emisyjny pracuje całkowicie bezobsługowo. Załączanie komputera po 

utracie zasilania i start aplikacji jest automatyczny. Zbieranie danych i tworzenie 
raportów z emisji zanieczyszczeń odbywa się bez ingerencji człowieka. Na ekranie 
prezentowane są dane bieżące i dane historyczne. 

3.1  Akwizycja danych 
Sygnały pomiarowe analogowe o zakresie 4-20mA i dwustanowe, przetworzone do 

postaci cyfrowej, doprowadzone są do komputera poprzez moduły ADAM serii 6000 
interfejsem ethernetowym.  

Komputer posiada dwie karty sieciowe. Do jednej doprowadzone są sygnały 
pomiarowe a druga podłączona jest do sieci zakładowej.  

Zbierane dane pomiarowe wraz z informacjami pomocniczymi określającymi status 
pracy takimi jak kalibracja, test, awaria, serwis zapisywane są w bazie danych systemu z 
częstotliwością wynikającą z potrzeb, zwykle co 15 sekund. 

3.2  Obliczenia 
Komputer realizuje zadania związane ze zbieraniem informacji oraz ich 

przetwarzaniem zgodnie z potrzebami ciągłych pomiarów emisji: 

• Wstępna walidacja danych, 

• Linearyzacja, nasycenie, interpolacja wielomianowa; 

• Obliczenia normalizacyjne; 

• Obliczenia logiczne – identyfikacja stanu pracy emitera; 

• Walidacja statystyczna pomiarów. 

• Inne obliczenia emisyjne. 
Wstępna walidacja sprawdza wiarygodność sygnałów otrzymywanych z urządzeń 

pomiarowych. Brak transmisji z urządzenia pomiarowego powoduje przypisanie statusu 
niewiarygodności wartościom jego sygnałów. 

Odebrane prawidłowo sygnały podlegają dalszej walidacji  - badaniu na przekroczenia 
granic wiarygodności górnej i dolnej oraz badaniu na przekroczenia granic alarmowych. 

Dalsze przetwarzanie sygnałów pierwotnych to dopasowanie charakterystyk urządzeń 
pomiarowych takie jak: linearyzacja, nasycanie charakterystyki czy interpolacja 
wielomianowa. Obliczenia te kończą tak zwane przetwarzanie pierwotne sygnałów. 

Przetwarzanie wtórne realizuje podstawowe funkcje przetwarzania danych w systemie. 
Cyklem obliczeń sygnałów wtórnych chwilowych jest okres dopasowany do cyklu 
zbierania danych pierwotnych. Wyliczone zmienne wtórne wykorzystywane są w 
systemie na potrzeby wizualizacji, raportowania i alarmowania.   

Elementy definiujące sygnały wtórne to formuły obliczeniowe oraz warunki ich 
wykonania, np. gdy sygnał traci wiarygodność (kalibracja, awaria analizatora, postój).  

Sygnał postoju powoduje uniewiarygodnienie sygnałów wtórnych chwilowych , 
wykorzystywanych do obliczeń wartości godzinowych. Natomiast dla potrzeb wizualizacji 
tworzone są dodatkowe zmienne, które przyjmują wartość równą „0” w czasie postoju. 

Sygnały wtórne chwilowe są podstawą do obliczenia średniej godzinowej.  
Podstawowy sygnał decydujący o przebiegu obliczeń długookresowych to status 

obiektu dla danej godziny (praca, postój, rozruch).  
Status obiektu jest obliczany wg zdefiniowanego algorytmu na bazie sygnałów 

pierwotnych.  
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Każda zmienna godzinowa może mieć jeden z poniższych statusów : 

• Poprawna 

• Pomijana 

• Zastępcza 
Definicje poszczególnych stanów są zawarta w założeniach do obliczeń 

przyjmowanych dla danej instalacji. 
Co jedną godzinę obliczane są stężenia ważone względem przepływu (lub stężenia, 

które są tylko średnimi godzinowymi) średnie godzinowe przepływu  i średnie godzinowe 
pomiarów pomocniczych ( np. temperatury). 

Ustalany jest status obiektu oraz statusy sygnałów godzinowych, wyliczane są 
wartości zastępcze, wartości dopuszczalne oraz przekroczenia wartości 
dopuszczalnych. 

We wdrożonych rozwiązaniach z cyklem godzinowym wyliczano średnie ważone, 
średnie arytmetyczne i sumy długookresowe.  

Co godzinę wykonywane są również obliczenia badania wiarygodności statystycznej 
pomiarów dla wartości godzinowych i dobowych: wyliczanie przedziału ufności, badanie 
przekroczenia granic, uniewiarygodnianie wartości godzinowych i dobowych, 
generowanie alarmów. 

3.3 Raportowanie 
Dane pomiarowe przetworzone w systemie  są raportowane w plikach raportowych. 

Podział raportów ze względu na okres czasu raportów: 

• raporty dobowe, 

• raporty miesięczne, 

• raporty kwartalno-roczne 
Moduł raportów systemu  umożliwia  raportowanie z bazy danych  przy użyciu arkusza 

kalkulacyjnego MS Excel. 
Raporty generowane przez moduł są cykliczne, tworzone na serwerze aplikacji z 

cyklem dobowym i udostępniane klientom poprzez interfejs systemu KOS-EKO. 
 

 

 
Przykład raportu dobowego stężeń 
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Przykład raportu miesięcznego stężeń   
 
 
 

 
Przykład raportu kwartalno - rocznego stężeń   
 
 
Przedstawione przykłady raportów tworzonych w systemie pokazują możliwości 

raportowe systemu. 
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3.4 Archiwizacja 
Archiwizacja realizuje zapisywanie bieżących danych pomiarowych oraz raportów. 

Archiwizowanie sygnałów pomiarowych zastępuje funkcjonalnie dotychczasowe 
analogowe rejestratory elektromechaniczne. Rejestrowane wielkości analogowe 
zapisywane są w plikach bazy danych SQL co umożliwia przeglądanie tych danych w 
postaci wykresów lub zestawień tabelarycznych.  
Średnie godzinowe (oraz średnie dla dłuższych okresów) i dane raportowe są 

przechowywane w okresie 10-letnim. Dane chwilowe  są zachowywane w okresie 
jednorocznym. 

 

3.5 Wizualizacja 
Wszelkie dostępne dane pomiarowe wejściowe i przeliczone w systemie mogą być 

przeglądane na ekranie monitora. Dane prezentowane są w podstawowych formach: 

• na obrazach technologicznych w postaci wartości bieżących aktualizowanych: 
o wartości numerycznych; 
o animowanych słupków proporcjonalnych do wartości; 
o statusów sygnałów – animowanych napisów; 

• wykresów - przebiegów zmian wartości w funkcji czasu: 
o bieżących (okres od 15 min do 31 dni); 
o historycznych (okresy jak wyżej) ; 

• zestawień tabelarycznych; 

• raportów. 
 
Wymienione wyżej formy prezentacji dostępne są na ekranie komputera . Mogą być 

jednocześnie dokumentowane na drukarce klienta.  
Przeglądanie danych w postaci wykresów umożliwia dostęp do danych bieżących i 

historycznych zgromadzonych w systemie. Umieszczone na obrazie wykresu kontrolki 
przewijania pozwalają przemieszczać się w czasie. Możliwa jest indywidualna 
konfiguracja osi Y dla każdej zmiennej.  Ustawialne są rodzaje wyświetlanych 
przebiegów: kolor i grubość linii, wypełnienie. 
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Przykład wizualizacji systemu KOS-EKO – schemat on-line 

 
 

 
Przeglądanie danych w postaci wykresów bieżących i historycznych 
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3.6 Udostępnianie danych – zdalny klient aplikacji 
Wszelkie dane gromadzone w komputerze emisyjnym mogą być udostępniane  

w sieci zakładowej w postaci witryny webowej. Jako przeglądarka powinien być 
stosowany Internet Explorer 6 lub wyższy. 

Dane te mogą być udostępniane dla wybranych użytkowników zarejestrowanych  
w systemie, po wprowadzeniu poufnego hasła. 

3.7 Rekonfiguracja oprogramowania użytkowego 
Wprowadzanie zmian do obliczeń, wizualizacji i raportowania  może być wykonywane 

jedynie z poziomu administratora aplikacji. Każda ingerencja w systemie jest 
automatycznie rejestrowana.  

Wprowadzanie kolejnych pomiarów emisji możliwe jest przez rozszerzenie aplikacji o 
kolejne kanały komunikacyjne. 

3.8 Bezpieczeństwo danych 
W systemie KOS zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem realizowane 

jest na kilku poziomach: 

• Poziom systemu operacyjnego serwera – użytkownicy rejestrowani w systemie 
Windows, 

• Poziom serwera SQL – użytkownicy rejestrowani z określonym dostępem  do 
zmiennych, 

• Poziom aplikacji – użytkownicy rejestrowani w aplikacji 
 
Zabezpieczenie danych przed utratą jest realizowane poprzez skonfigurowanie 

automatycznych backupów na drugi dysk komputera, co umożliwia odtworzenie danych 
w przypadku awarii dysku podstawowego oraz możliwość okresowego backupu danych 
na nośnik zewnętrzny. W uzasadnionych przypadkach oferujemy rezerwację serwerów. 

3.9 Zarządzanie bazą danych 
Zarządzanie bazą danych systemu KOS-EKO wykonywane jest z poziomu konsoli 

SQL Managera. Te funkcje przeznaczone są wyłącznie dla administratora aplikacji. 
Możliwe jest diagnozowanie i konfigurowanie obliczeń i walidacji, modyfikowanie i 
rozszerzanie bazy danych, rejestrowanie użytkowników. 
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4 Przykładowa specyfikacja dostaw i 
usług 

4.1 Dostawy 
 

Lp Nazwa Ilość 

1. Komputer Dell OptiPlex GX620 z Windows XP 
Professional i Office Basic 

1 

2. Microsoft® SQL Server™ 2005 Workgroup Edition 
z lic. na 5 użytkowników  

1 

3. System KOS-EKO – oprogramowanie systemowe 1 
4. Oprogramowanie użytkowe: 

• schematy on-line: główny i diagnostyczny, 

• raport dobowy, miesięczny i kwartalno-
roczny emisji spalin, 

• raport dobowy, miesięczny i kwartalno-
roczny stężeń zanieczyszczeń, 

• procedury obliczeniowe wg indywidualnych 
założeń, 

• wykresy wg  indywidualnych założeń. 

1 

5. Moduł wejść analogowych ADAM 6017 2 
6. Moduł wejść binarnych ADAM 6050 1 

7. Element komunikacyjny switch 4 portowy 1 
8. Element zasilania bezprzerwowego UPS  1 
9. Zasilacz 24 V DC 1 

10. Instrukcja użytkownika systemu 1 
11. Instrukcja administratora systemu 1 

 

4.2 Usługi 
 

Lp Nazwa 

1. Zainstalowanie i uruchomienie u Zamawiającego 
komputera wraz z oprogramowaniem systemowym i 
użytkowym. 

2. Zainstalowanie i uruchomienie u Zamawiającego modułów 
wejściowych, zasilaczy i elementów komunikacyjnych dla 
sieci KOS-net. 

3. Skonfigurowanie sieci KOS-net oraz włączenie serwera do 
sieci zakładowej. 

4. Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji startowych systemu 
na czterech stanowiskach klientów. 

5. Przeszkolenie administratora systemu oraz użytkowników. 
 
 


