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Streszczenie: W artykule przedstawiono układ optymalnej  regu-
lacji farm wiatrowych, który zintegrowano z systemem dyspozytor-
skim WindEx poprzez usługę WebSVC. W wyniku prac powstał 
„Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach 
ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycz-
nych”, którego najważniejsze moduły obliczeniowe stanowią esty-
mator stanu i optymalizator współpracujące z lokalnym systemem 
SCADA. 
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1. WSTĘP 

 
Obecnie w energetyce uwidacznia się wzrost wymagań 

dotyczących systemów dyspozytorskich, które mają za zada-
nie przesyłanie i gromadzenie informacji o aktualnym stanie 
systemu elektroenergetycznego (SEE). Informacje pomiaro-
we stanowią niezbędny element operatywnego i pewnego 
sterowania pracą SEE. Aby sterowanie dużym i złożonym 
obiektem odbywało się prawidłowo, w przypadku SEE wy-
magane są bardzo precyzyjne pomiary pochodzące z wielu 
miejsc w sieci. Złożoność problematyki sterowania SEE jest 
niewątpliwie zanana, jednakże nierozerwalnie wiąże się z 
liczbą i rodzajem jednostek przyłączonych pracujących na 
jego potrzeby. W związku z powszechnie znaną przyczyną 
przyłączania nowych źródeł OZE do systemu, sterując nimi 
należy wziąć pod uwagę specyfikę ich generacji. W ostatnim 
czasie zauważa się tendencję związaną z przyłączaniem 
dużej liczby mniejszych jednostek wytwórczych z których 
min. można wyróżnić układy biogazowe, małe elektrownie 
wodne, farmy wiatrowe i obecnie coraz częściej brane pod 
uwagę źródła fotowoltaiczne. Od około 2008 roku właśnie 
farmy wiatrowe (FW) stały się najbardziej popularne. Roz-
wijająca się dynamicznie energetyka wiatrowa stawia nowe 
wyzwania dla operatora Krajowego Systemu Elektroenerge-
tycznego a w szczególności dla OSD. Rozwój energetyki 
wiatrowej, będącej generacją niespokojną, na terenie danej 
spółki dystrybucyjnej oraz związana z nią niestabilność i 
niepewność co do generowanej mocy stawia coraz wyższe 
wymagania dla urządzeń telemechaniki a głównie koncentra-

torów danych oraz współpracujących z nimi systemami 
SCADA.  

1.1. Koncepcja układu optymalnej regulacji FW 
W związku ze specyfiką pracy farm wiatrowych, któ-

rych moc generowana jest zależna od warunków wiatrowych 
zrealizowano projekt pt.: „Układ optymalnej regulacji mocy 
farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości 
przesyłowych sieci elektroenergetycznych”, którego celem 
było opracowanie komputerowego układu regulacyjnego, 
który dla farm wiatrowych zlokalizowanych na wybranym 
obszarze objętym zdalną kontrolą określa taką dopuszczalną 
wartość chwilową mocy generowanej dla każdej z farm, 
która odpowiada aktualnym możliwościom przesyłowym 
poszczególnych linii. Takie podejście do zarządzania pracą 
sieci będzie uzasadnione w przypadku przyłączania kolej-
nych farm wiatrowych [1]. Efektywne grupowe zarządzanie 
farmami wiatrowymi zlokalizowanymi na terenie danej 
spółki dystrybucyjnej w odczuciu autorów, wymaga dosto-
sowania oprogramowania obecnie zainstalowanego w cen-
trach dyspozytorskich. Systemy SCADA będą musiały od-
powiednio reagować nie tylko na zaistniałe awarie, ale do-
konywać odpowiednich sterowań grup farm wiatrowych. W 
sytuacji korzystnych warunków wiatrowych, może dojść do 
przeciążania się linii przesyłowych, w szczególności kiedy w 
okolicy będzie pracowało kilka farm. W takim przypadku, 
system SCADA powinien dokonać odpowiedniego sterowa-
nia – np. ograniczyć moc generowaną w farmach wiatro-
wych, tak aby odciążyć linie przesyłowe oraz w sposób  
minimalny  zredukować energię pochodzącą z farm. Działa-
nie regulacyjne systemu SCADA musi zostać poprzedzone 
wieloma etapami obliczeniowymi składającymi się w całości 
na proces estymacji stanu systemu elektroenergetycznego. 
Dopiero wtedy, posiadając najbardziej prawdopodobny stan 
systemu, można dokonywać obliczeń optymalizacyjnych i 
dokonywać korekt regulacyjnych energetyki wiatrowej. 
Zgodnie z [2] estymacją stanu systemu elektroenergetyczne-
go jest procedura obliczeniowa, której zadaniem jest odtwo-
rzenie najbardziej prawdopodobnego stanu pracy systemu na 
podstawie zbioru wartości wielkości zmierzonych oraz okre-
ślonej przez stany łączników, topologii sieci. Estymacja staje 
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się więc potwierdzeniem, czy obraz sieci w systemie SCA-
DA jest prawidłowy oraz precyzyjnie określa aktualny stan 
systemu.  

1.2. Stan obecny a nowe możliwości systemów SCADA 
Dotychczasowa praktyka zakłada, że sieć elektroener-

getyczna musi posiadać możliwości przesyłowe dostosowa-
ne do wyprowadzenia pełnej mocy z farm wiatrowych na 
danym obszarze. Tymczasem sytuacja, w której panują wa-
runki wiatrowe pozwalające na pracę farmy wiatrowej z 
pełną mocą zdarza się niezwykle rzadko [1]. Przewidując 
jednak, że w przypadku korzystnych warunków wiatrowych, 
moc uzyskiwana z farm, mogłaby przewyższać możliwości 
przesyłowe lokalnych sieci elektroenergetycznych (dotyczy 
to przede wszystkim sieci o napięciu 110 kV), pewnym 
rozwiązaniem może być możliwość ograniczenia mocy ge-
nerowanej w poszczególnych farmach. Oczywiście osobną 
kwestią jest określenie wymiaru odszkodowania jakie nale-
żałoby wypłacić danym wytwórcom za ograniczenie ich 
mocy, jednakże przedstawiany system poszukuje takiego 
rozwiązania, pod względem matematycznym optymalnego, 
dla którego suma ograniczeń mocy w poszczególnych far-
mach jest najmniejszą z możliwych aby uzyskać efekt odcią-
żenia pojedynczej linii bądź kilku. Przedstawiane podejście 
zakłada konieczność istnienia stałej kontroli mocy genero-
wanej oraz monitorowania obciążalności poszczególnych 
linii tworzących sieć elektroenergetyczną. Niewątpliwie jest 
to rozwiązanie tańsze od modernizacji wielu linii elektro-
energetycznych, dla których sporadycznie zachodziło by 
zagrożenie przeciążeniem. Przedstawiany układ może sta-
nowić specjalizowane zabezpieczenie przed przeciążaniem 
jednej bądź wielu linii na danym obszarze. Podczas projek-
towania całego układu zwrócono szczególną uwagę na fakt, 
aby system estymatora i optymalizatora mógł pracować jako 
dodatkowy i niezależny moduł obliczeniowy stanowiący 
wsparcie dla decyzji dyspozytora. Systemy dyspozytorskie 
mogą udostępniać dane korzystając z różnych rozwiązań 
informatycznych i tak oprogramowanie WindEx może udo-
stępniać dane pomiarowe dzięki usłudze WebSVC, pozwala-
jąc tym samym na współpracę z zewnętrznymi modułami 
obliczeniowymi. Jednocześnie ta sama usługa pozwala na 
aktualizowanie odpowiednio zaprogramowanych pół na 
ekranie dyspozytora. Zakładając że, system SCADA jest 
elementem nadrzędnym i hermetycznym pod względem 
informatycznym ze względów bezpieczeństwa oraz ze 
względów prawnych,  to nie wchodząc w jego strukturę, 
sposobem na dodanie dodatkowych funkcji jest wykorzysta-
nie mechanizmu wymiany danych i stworzenie modułów 
funkcyjnych działających na innych komputerach. Wykorzy-
stanie usług sieciowych, w opisywanym przypadku Web-
SVC, pozwala na współpracę serwera SCADA i  zdalnego 
serwera optymalnej regulacji. 
 

 
2. UKŁAD REGULACJI OPTYMALNEJ WSPÓŁ-

PRACUJĄCY Z SYSTEMEM WINDEX  
 

Jak wspomniano wcześniej, podstawowym zadaniem 
układu regulacyjnego jest wyznaczenie dla każdej z farm 
wiatrowych, w wyniku procesu obliczeniowego wartości 
mocy zadanej, która może być w danej chwili produkowana, 
bez zagrożenia przeciążeniem sieci 110 kV. Zrealizowany 
układ, w sytuacji stwierdzenia przeciążenia jednej lub liku 
linii, wyznacza dla każdej z farm taką wartość mocy czyn-
nej, która w minimalnym stopniu ogranicza poziom suma-
rycznej generacji w źródłach wiatrowych. Obecnie ograni-

czenia dla linii są traktowane w sposób statyczny, jednakże 
dzięki zastosowaniu monitoringu parametrów pracy linii 
można zagadnienie przeciążalności potraktować dynamicz-
nie uzależniając możliwości przesyłowe linii od istniejących 
warunków atmosferycznych (wiatru, temperatury, oblodze-
nia itp.). W przyszłości planuje się wykorzystanie niniejsze-
go układu w systemie dynamicznego zarządzania siecią WN.   

 
2.1. Stanowisko badawcze to testowania prototypowego 

układu regulacji optymalnej  
W wersji laboratoryjnej i na potrzeby zbudowania 

układu prototypowego wykorzystano model systemu CIGRE 
składający się z sieci 220 i 110 kV. Do wybranych węzłów 
przyłączono farmy wiatrowe podlegające regulacji. W celu 
odwzorowania pracy systemu elektroenergetycznego zbu-
dowany został symulator, który cyklicznie wykonuje obli-
czenia rozpływowe otrzymując z systemu SCADA wartości 
zadane dla regulowanych farm wiatrowych. Schemat wy-
miany danych pomiędzy poszczególnymi elementami sys-
temu przedstawiono na rysunku 1. 

Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych 
składa się z trzech elementów głównych przedstawionych na 
rysunku 1 i 2. Należą do nich: 

− symulator systemu elektroenergetycznego, 
− lokalny system dyspozytorski współpracujący 

z urządzeniami telemechaniki, 
− podsystem estymacji stanu i optymalizacji sieci 

elektroenergetycznej. 
Pierwszym elementem jest układ będący w istocie de-

dykowanym komputerem czasu rzeczywistego ze specjali-
stycznym oprogramowaniem rozpływowym rozwijanym w 
Politechnice Lubelskiej. Komputer czasu rzeczywistego 
wyposażony jest w wyjścia analogowe i cyfrowe. Jego zada-
niem jest odwzorowanie rzeczywistego stanu sieci elektro-
energetycznej oraz procesów w niej zachodzących. Wyjścia 
analogowe i cyfrowe przekształcają wartości pomiarów 
zdefiniowanych w omawianym systemie CIGRE na sygnały 
elektryczne, które w warunkach rzeczywistych uzyskiwane 
są z poszczególnych węzłów systemu elektroenergetyczne-
go. Są to napięcia w węzłach systemu, moce czynne i bierne 
płynące w liniach  oraz sygnały cyfrowe pozwalające od-
wzorować aktualną topologię sieci na podstawie określonych 
stanów łączników [2].  

Rysunek 2 przedstawia rodzaje i kierunki przesyłu in-
formacji w układzie prototypowym. Sygnały analogowe i 
cyfrowe przekazywane są cyklicznie do lokalnego systemu 
SCADA WindEx, poprzez koncentrator danych Ex-MST2. 
Po przetworzeniu informacji zawartej w poszczególnych 
sygnałach są one prezentowane w systemie dyspozytorskim 
na ekranie synoptycznym, a dzięki usłudze WebSVC pomia-
ry są udostępniane modułom zewnętrznym tj. modułowi 
estymatora i optymalizatora. Usługa WebSVC jest usługą 
typu klient-serwer opartą na standardowym protokole 
http/https dzięki czemu można w prosty sposób kontrolować 
dostęp do uprzednio zdefiniowanych pomiarów.  

Z informacji udostępnianych przez nadrzędny system 
sterowania i nadzoru korzysta podsystem estymacji stanu i 
optymalizacji. Moduł estymacji określa czy nastąpiło prze-
ciążenie linii w nadzorowanym systemie i jeżeli tak to wy-
znacza w procesie optymalizacji moce zadane dla każdej z 
farm wiatrowych. Informacje te poprzez system telemecha-
niki trafiają do symulatora systemu elektroenergetycznego, 
który uwzględnia nowe wartości i oblicza nowy stan roz-
pływowy. System pozwala na wprowadzanie zmian zarówno 
w topologii sieci jak również w jej wyznaczonych parame-
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trach rozpływowych, dzięki czemu możliwe jest modelowa- nie i analizowanie wielu wariantów. 
 

 
 

Rys. 7 Sposób wymiany danych z oprogramowaniem dyspozytorskim SCADA – WindEx 
 
2.2. Komputerowy układ regulacji optymalnej – sposób 

integracji i wymiany danych 
Zadaniem podsystemu estymacji i optymalizacji jest 

określenie najbardziej prawdopodobnego stanu sieci elektro-
energetycznej i określenie optymalnych wartości mocy za-
danych dla grupy farm wiatrowych celu zniwelowania prze-
ciążeń linii zachowując jednocześnie maksymalną generację 
w farmach wiatrowych. Wobec powyższego, układ  regulacji 
pracuje w układzie zamkniętym a wykonywanie obliczeń 
przez poszczególne moduły oprogramowania wykonują się 
w sposób sekwencyjny, po uzyskaniu wyników z modułu 
poprzedzającego. Uruchomienie sekwencji obliczeniowych 
rozpoczyna się od rozwiązania zadania, w którym zdefinio-
wano punkt startowy i końcowy. Pracę układu rozpoczyna 
się od wczytania w estymatorze modelu optymalizowanej 
sieci. Na potrzeby prób i badań nad opracowywanym syste-
mem wykorzystano zmodyfikowany model sieci testowej 
CIGRE, jednakże elastyczność i skalowalność systemu po-
zwala na wykorzystanie modelu sieci krajowej w ogólnie 
przyjętym formacie *.kdm. Należy tutaj podkreślić, że bar-
dzo ważne jest posiadanie dokładnego modelu estymowanej 
sieci. Model ten jest podstawą obliczeń estymacyjnych i 
rzutuje na dokładność uzyskiwanych wyników estymacji. 
Zgodnie z przedstawionym algorytmem oraz sposobem 
integracji z systemem SCADA (rys. 2.) uruchomienie apli-
kacji estymacyjno-optymalizacyjnej skutkuje cyklicznym 
pobraniem wyników pomiarów z systemu SCADA, wyko-
naniu obliczeń estymacyjnych na podstawie, których uzy-
skuje się najbardziej prawdopodobny stan sieci elektroener-
getycznej a uzyskany model zostaje przekazany do modułu 
optymalizatora. Wyznaczone wartości mocy zadanych dla 
grupy farm wiatrowych zoptymalizowanych pod względem 
zadanej funkcji celu w module optymalizatora, zostają prze-
kazane do systemu dyspozytorskiego. Po zakończeniu opisa-
nego cyklu, aplikacja odlicza czas określony przez użytkow-
nika. Po upłynięciu zadanego czasu, cykl obliczeniowy jest 
powtarzany do momentu przerwania pracy aplikacji przez 
dyspozytora. W warunkach rzeczywistych, o zmianie mocy 
zadanej dla FW będzie decydował dyspozytor, natomiast na 
potrzeby niniejszego projektu symulator automatycznie 
uwzględnia nowe optymalne wartości zadane FW. 

Jak wspomniano wcześniej celem estymacji jest okre-
ślenie  najbardziej prawdopodobnego ustalonego wektora 
stanu zespolonych napięć węzłowych, z którego można 
wyznaczyć dowolne zmienne w systemie. Statyczny model 

sieci jest opisany przez topologię sieci wraz z parametrami w 
postaci macierzy admitancyjnej węzłowej YWZ. W estymacji 
zakłada się, że topologia jest najczęściej dobrze identyfiko-
wana na podstawie stanów łączników uzyskiwanych z tele-
mechanik poszczególnych stacji. 

Wektor mocy węzłowych stanowi podstawowy zbiór 
pomiarów niezbędnych do estymacji, obejmując moce czyn-
ne i bierne tak samo w węzłach generatorowych jak również 
w węzłach odbiorczych. W praktyce moce węzłowe mogą 
być wyznaczone poprzez pomiary przepływów mocy w 
gałęziach sieci tzn. liniach, kablach, oraz mocy generowa-
nych i odbieranych. Dodatkowo odczytuje się pomiary na-
pięć w poszczególnych węzłach sieci, co dopełnia zbiór 
danych wejściowych. Oczywiście głównym elementem 
udostępniającym powyższe dane jest system SCADA, a w 
opisywanym przypadku jest to system WindEx. Obliczenia 
optymalizacyjne mają za zadanie wyznaczenie takiego wek-
tora wartości mocy czynnych dla grupy farm wiatrowych 
aby zlikwidować przeciążenia linii zachowując maksymalną 
możliwą do uzyskania w danym przypadku sumaryczną moc 
generowaną w farmach wiatrowych. Z powyższych założeń 
wynika zadanie optymalizacyjne, w którym poszukuje się 
minimum sumy wektora poszczególnych ograniczeń mocy 
grupy farm wiatrowych powodującego likwidację przeciążeń 
w linii/liniach. Powyższy problem optymalizacyjny może 
zostać przedstawiony jako zadanie maksymalizacji mocy 
farm wiatrowych z ograniczeniami: 

 

                
1

max
k

FW j
j

P P
=

= ∑           (1) 

                        { }max;j g l≤ ≤P P I I                  (2) 

 
gdzie: Pj – wektor mocy zadanych dla poszczególnych farm 
wiatrowych, Pg – wektor mocy farm wiatrowych uzyskiwa-
nych przy obecnych warunkach wiatrowych, Il – wektor 
prądów płynących w liniach dla Pj, Imax – wektor maksymal-
nych dopuszczalnych wartości prądów w liniach Przedsta-
wiony powyżej problem rozwiązuje moduł optymalizacyjny.   
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Rys. 8. Stanowisko badawcze przeznaczone do testowania układu regulacji optymalnej w oparciu o system dyspozytorski WindEx [1] 

 
3. WNIOSKI KOŃCOWE 

 
W artykule przedstawiono sposób rozszerzenia 

funkcjonalności systemu dyspozytorskiego WindEx w 
oparciu o usługę WebSVC. Zaprezentowano system 
współpracujący z oprogramowaniem dyspozytorskim, 
uzyskującym dane pomiarowe z poszczególnych punktów 
nadzorowanego obszaru sieci, dokonując w oparciu o nie 
estymacji stanu sieci i optymalizacji generacji mocy farm 
wiatrowych. Opracowane w przedstawionym układzie 
rozwiązania pozwalają na przeniesienie opracowanych 
metod do rzeczywistych systemów SCADA zarządzają-
cych pracą systemów elektroenergetycznych. 
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The aim of this paper is to present a “A system of optimal wind farm power control in the conditions of limited trans-
mission capabilities of power networks”, which one of two main modules is an state estimator. Featured wind farm control 
system was integrated with SCADA dispatcher system WindEx using WebSVC service. 
  




