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Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany  
i zrealizowany przez Instytut Energetyki system regulacji napięć  
i mocy biernych dla węzła Dunowo obejmujący stację elektroener-
getyczną najwyższych napięć oraz dwie, spośród wielu, przyłączo-
ne farmy wiatrowe. W treści zaprezentowano aktualne wymagania 
OSP dotyczące regulacji napięcia z wykorzystaniem farm wiatro-
wych. Przedstawiono budowę i strukturę wykonanego systemu, 
zasadę działania jego składników a także zasady koordynacji regu-
lacji transformatorowej w stacji najwyższych napięć i generatoro-
wej w farmach wiatrowych.  
 
Słowa kluczowe: ARST, URST, regulacja napięcia, regulacja 
mocy biernej, farmy wiatrowe. 

 
 

1. WSTĘP 
 
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce oraz budowa 

farm wiatrowych o coraz większych mocach przyłączanych 
nie tylko do sieci dystrybucyjnej ale również do sieci przesy-
łowej stwarza możliwość szerokiego wykorzystania farm 
wiatrowych jako źródła mocy biernej w procesie regulacji 
napięcia w KSE.  

W artykule przedstawiono zrealizowany w węźle Du-
nowo system regulacji napięcia i mocy biernej obejmujący 
stację elektroenergetyczną Dunowo 400/220/110 kV oraz 
dwie farmy wiatrowe przyłączone po stronie 400 oraz 
110 kV.  
 
 
2. WYMAGANIA OPERATORA SYSTEMU PRZE-

SYŁOWEGO 
 
Wymagania dla farm wiatrowych w zakresie regulacji 

napięć i mocy biernych zawarte są w Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) [1]. Z treści tego 
dokumentu wynika, że: 
 Farma wiatrowa powinna być wyposażona w system 

sterowania i regulacji w zakresie napięcia i mocy biernej. 
 Operator systemu przesyłowego ma prawo do zmiany 

trybu regulacji farmy wiatrowej, wartości generacji mocy 
biernej, oraz mocy czynnej za pomocą systemu zdalnego 
sterowania w czasie rzeczywistym (on-line). 

 Farma wiatrowa musi posiadać zdolność do generacji 
mocy biernej, w wielkości wynikającej z wymaganego, 
dla mocy osiągalnej (POS), współczynnika mocy  
w miejscu przyłączenia farmy wiatrowej w granicach od 
cosφ=0,95 (indukcyjny) do cosφ=0,95 (pojemnościowy). 
Przy obciążeniu mocą czynną niższą od POS, należy udo-
stępnić całą dostępną moc bierną w zakresie poza cos-
φ=0,95, zgodnie z możliwościami technicznymi farmy 
wiatrowej (rys. 1). 
 

 
 

Rys.1. Zakres wymaganej generacji mocy biernej przez farmę 
wiatrową 

 
 System sterowania i regulacji napięcia i mocy biernej 

farmy wiatrowej powinien posiadać zdolność do pracy 
autonomicznej oraz opcjonalnie do pracy skoordynowa-
nej z nadrzędnym układem regulacji napięcia i mocy 
biernej (ARST). 

 W trybie autonomicznym, system sterowania i regulacji 
napięcia i mocy biernej farmy wiatrowej powinien po-
siadać zdolność do niezależnej pracy w kryteriach regu-
lacji: mocy biernej oraz napięcia zgodnie  
z charakterystyką statyczną Q=f(U). 
 

 
 

Rys.2 Charakterystyka statyczna Q=f(U) regulacji napięcia  
w punkcie przyłączenia 
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 W trybie skoordynowanym system sterowania  
i regulacji farmy wiatrowej współpracuje z nadrzędnym 
układem regulacji napięcia i mocy biernej (ARST)  
w stacji elektroenergetycznej.  
Rysunek 1. przedstawia zakres wymaganej generacji 

mocy biernej. IRiESP nie wymaga prostokątnego kształtu 
tego zakresu, choć taki byłby najbardziej korzystny z punktu 
widzenia udziału farm w regulacji napięć. W praktyce naj-
częściej ma on kształt zbliżony do litery V lub jest częścio-
wo prostokątny. 

Opracowane przez Instytut Energetyki układy regulacji 
URST przeznaczone dla farm wiatrowych zapewniają dopa-
sowanie danej farmy wiatrowej do wymagań IRiESP na 
przykład poprzez uzupełnienie brakujących kryteriów regu-
lacji, realizacje funkcji współpracy z nadrzędnymi układami 
regulacji (koordynacja z układem ARST) lub objęcie funkcją 
regulacji statycznych źródeł mocy biernych zainstalowanych 
w stacji abonenckiej farmy wiatrowej.  

Regulacja napięć w węźle Dunowo wykorzystuje dwie 
farmy wiatrowe. Po stronie 110 kV dołączona jest farma 
Karścino o mocy 90 MW wyposażona w układ regulacji 
UCC (Iberdrola), który bezpośrednio współpracuje  
z nadrzędnym dla tego węzła układem regulacji ARST. Po 
stronie 400 kV dołączona jest farma Darłowo o mocy 250 
MW, która została wyposażona w układ URST tak, aby 
spełnić wszystkie wymagania IRiESP i zapewnić współpracę 
z nadrzędnym układem ARST. 
 
 
3. UKŁAD REGULACJI FARMY WIATROWEJ 

URST 
 
Układ URST przeznaczony został do automatycznego 

prowadzenia ruchu farmy wiatrowej w Darłowie, dołączonej 
do systemu elektroenergetycznego po stronie 400 kV  
w następującym  zakresie: 
 Regulacji napięcia w punkcie przyłączenia zgodnie  

z charakterystyką statyczną wymaganą przez operatora 
sieci przesyłowej (rys. 2). 

 Regulacji mocy biernej generowanej lub pobieranej  
w punkcie przyłączenia. 

 Regulacji współczynnika mocy (cosφ) w punkcie przy-
łączenia. 
 

3.1. Charakterystyka obiektu 
FW Darłowo przyłączona jest do rozdzielni 400kV wę-

zła Dunowo za pomocą transformatora 400/110 kV.  
W skład sieci farmy wchodzą dwa GPZ Jeżyczki i Sińczyca. 
GPZ wyposażone są w transformatory 110/30 kV i stanowią 
punkt przyłączenia dla siłowni wiatrowych. Farma wiatrowa 
Darłowo posiada moc 250 MW i zdolność do generacji mocy 
biernej na poziomie 80 Mvar. W trzecim uzwojeniu trans-
formatora 400/110/30 kV przyłączone zostały statyczne 
źródła mocy biernej: bateria kondensatorów o mocy 12Mvar 
oraz dławik o mocy 12 – 27 – 36 Mvar (w zależności od 
konfiguracji). 
 
3.2. Funkcje Układu 

Układ URST w Darłowie uzupełnia funkcjonalność ste-
rownika farmy wiatrowej dostarczonego przez producenta 
siłowni wiatrowych (General Electric) tak, aby spełnione 
były wszystkie wymagania operatora sieci przesyłowej  
w zakresie regulacji napięć i mocy biernej.  

Farma wiatrowa wyposażona w automatykę regulacyj-
ną, składającą się z sterownika farmy wiatrowej  

i układu URST, z punktu widzenia systemu elektroenerge-
tycznego i układu regulacji ARST w Dunowie stanowi poje-
dyncze źródło generacji mocy biernej. Posiada własną cha-
rakterystykę Q=f(P), określającą aktualnie dostępny zakres 
regulacji mocy biernej zależny od generowanej mocy czyn-
nej. 
Funkcje realizowane przez sterownik siłowni wiatrowych: 
 Niezależne sterowanie generacją mocy czynnej i biernej 

poszczególnych siłowni wiatrowych wchodzących  
w skład farmy. 

 Regulacja napięcia lub współczynnika mocy w punkcie 
przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. 
Zadania realizowane przez układ URST dla FW Darło-

wo, który wykorzystuje funkcje dostępne w sterowniku si-
łowni wiatrowych i rozszerza je tak, aby spełnione zostały 
wymagania operatora systemu przesyłowego: 
 Regulacja w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej do 

systemu elektroenergetycznego odbywa się według wy-
branego kryterium regulacji: napięcia strony 400 kV, 
mocy biernej lub współczynnika mocy (cosφ). 

 W procesie regulacji wybranej wielkości w pierwszej 
kolejności wykorzystuje się możliwości szybkiej regula-
cji generatorowej (siłownie farmy), a w dalszej kolejno-
ści powolną regulację za pomocą statycznych źródeł 
mocy biernej (baterii kondensatorów, dławika). 

 Regulacją transformatorową objęte są wszystkie trans-
formatory farmy (400/110 kV, 110/30 kV) posiadające 
podobciążeniowe przełączniki zaczepów. 

 Regulacja transformatorowa uwzględniająca potrzeby 
utrzymania określonych poziomów napięć na poszcze-
gólnych rozdzielniach sieci wewnętrznej farmy. 

 Sterowanie statycznymi źródłami mocy biernej  
tj. bateriami kondensatorów lub dławikami. Sterowanie 
bateriami kondensatorów uwzględnia ograniczenia cza-
sowe dotyczące załączania. 

 Regulacja prowadzona przez URST odbywa się w trybie 
autonomicznym lub trybie ARST (skoordynowanym), 
przełączanie trybu regulacji farmy odbywa się lokalnie  
z terminala w farmie wiatrowej lub zdalnie z ośrodka 
dyspozytorskiego. 

 Komunikacja z układem regulacji ARST, pełniącym 
rolę nadrzędną w skoordynowanym procesie regulacji. 

 
Uproszczony przykład powiązania układu URST  

z farmą wiatrową przedstawia rysunek 3. 
 

 
 

Rys.3. Uproszczony schemat współpracy URST z urządzeniami 
farmy 
 

Sterownik farmy wiatrowej steruje poszczególnymi si-
łowniami wiatrowymi w zakresie produkcji mocy czynnej  
i biernej. Wartości zadane dla siłowni wiatrowych (moc 
bierna lub współczynnik mocy cosφ) przesyłane są do ste-
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rownika farmy. Do URST zwrotnie przesyłane są informacje 
o sumarycznej mocy czynnej i biernej generowanej przez 
siłownie wiatrowe, bieżące ograniczenia wytwarzanej mocy 
biernej oraz inne informacje o stanie pracy farmy. Punktem 
odniesienia dla regulatora i jego wartości zadanej w sterow-
niku farmy jest punkt przyłączenia farmy wiatrowej do sieci 
elektroenergetycznej (pole w stacji najwyższych napięć). 

Układ URST odpowiedzialny jest za sterowanie prze-
kładniami transformatorów we wszystkich stacjach farmy 
oraz wykorzystanie baterii kondensatorów i dławika w pro-
cesie regulacji. Punkt przyłączenia farmy jest jednocześnie 
punktem odniesienia dla procesów regulacyjnych realizowa-
nych przez układ URST. 
 
3.3. Budowa Układu URST dla FW Darłowo 

Układ URST dla FW Darłowo posiada strukturę rozpro-
szoną. Układ składa się z trzech sterowników programowal-
nych: centralnego zainstalowanego w GPZ Darłowo, oraz 
dwóch lokalnych zainstalowanych w GPZ Jeżyczki i Sińczy-
ca. Układy lokalne pełnią rolę koncentratorów danych obiek-
towych dla potrzeb URST FW Darłowo oraz regulatorów 
transformatorów T1, T2, T3  
w GPZ Jeżyczki i transformatora w GPZ Sińczyca. 
Sterownik centralny odpowiada za realizację programu dzia-
łania układu URST, realizuje funkcje komunikacji  
ze sterownikami URST w stacjach Jeżyczki i Sińczyca,  
z SCADA w stacji, ze sterownikiem farmy wiatrowej  
i układem ARST. Pełni również rolę rejestratora pracy ukła-
du regulacji. 
 
3.4. Komunikacja 
Układ URST komunikuje się w następującym zakresie: 
 Komunikacja miedzy sterownikami URST zlokalizowa-

nymi w poszczególnych stacjach transformatorowych 
(GPZ) farmy. 

 Komunikacja z terminalem zainstalowanym w farmie 
wiatrowej (lub jej stacji abonenckiej) prowadzona jest  
w celu lokalnej obsługi układu (wizualizacja, wprowa-
dzanie wartości zadanych). Terminal lokalny URST zre-
alizowany jest jako osobna aplikacja uruchomiona na 
dowolnym komputerze w stacji lub jako rozwiązanie 
oparte o technikę WWW (URST jest serwerem WWW, 
komputer pełniący rolę terminala wykorzystuje przeglą-
darkę internetową jako interfejs człowiek-maszyna tzw. 
HMI).  

 Komunikacja z ośrodkiem dyspozytorskim prowadzona 
jest w celu zdalnej obsługi. 

 Komunikacja z nadrzędnym układem regulacji ARST 
zainstalowanym w stacji najwyższych napięć, do której 
farma jest przyłączona. Konieczna jest do koordynacji 
procesów regulacyjnych prowadzonych przez URST 
FW Darłowo i ARST stacji 400/220/110 kV Dunowo. 
 

3.5. Obsługa 
Obsługa układu URST jest możliwa z komputerowych 

terminali w miejscach zainstalowania sterowników układu 
URST (GPZ Darłowo, GPZ Jeżyczki, GPZ Sińczyca). 

Lokalna obsługa układu URST realizowana jest  
z wykorzystaniem programu przeglądarki WWW na kompu-
terze terminala systemu zainstalowanego w stacji. Ekrany 
pozwalają na wprowadzanie wartości zadanych. Stan strony 
automatycznie się odświeża.   

Rysunek 4. przedstawia główny ekran terminala.  Sche-
mat ulega modyfikacjom zależnie od zmieniającego się stanu 
położenia łączników w stacjach.  

 

 
 
Rys. 4. Główny ekran układu URST 
 
 
4. SKOORDYNOWANA  REGULACJA NAPIĘĆ  

W WĘŹLE DUNOWO 
 

W skład węzła Dunowo (DUN), leżącego na terenie 
PSE – Północ wchodzą trzy rozdzielnie – 400 kV, 220 kV  
i 110 kV oraz dwa transformatory. Stacja energetyczna Du-
nowo wyposażona jest w układ regulacji transformatorowej 
ARST obejmujący swoim działaniem transformatory: AT1 
(400/100 kV) i TR2 (400/220kV). Dodatkowo układ ARST 
obejmuje algorytmem regulacji skoordynowanej farmy wia-
trowe Darłowo oraz Karścino.   
Schemat węzła Dunowo objętego algorytmem skoordyno-
wanej regulacji napięć przedstawiono poniżej. 
 

 
 

Rys. 5. Schemat węzła Dunowo 
 

Układy automatycznej regulacji ARST w SE Dunowo 
przystosowany został do współpracy z układami regulacji 
farm wiatrowych w Darłowie i Karścinie. Współpraca tych 
dwóch rodzajów automatyk ma na celu skoordynowanie 
procesów regulacji napięć prowadzonych w stacji najwyż-
szych napięć z regulacją napięć, które mogą realizować przy-
łączone farmy wiatrowe. 

 Układ ARST w Dunowie po dostosowaniu do regulacji 
skoordynowanej z farmami posiada następujące cechy: 
 W procesie regulacji napięć bierze udział transformator 

400/110 kV zainstalowany w stacji Dunowo, wyposażo-
ny w podobciążeniowy przełącznik zaczepów, oraz far-
my wiatrowe Darłowo i Karścino dołączone do stacji i 
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wyposażone w układy regulacji (UCC  
w Karścinie i URST w Darłowie). 

 Układ ARST w stacji najwyższych napięć pełni rolę 
nadrzędną w procesie regulacji napięć. Odpowiada za 
wykorzystanie zmiennej przekładni transformatorów 
oraz  dołączonych farm wiatrowych jako sterowanych 
źródeł mocy biernej. 

 Układy regulacji w poszczególnych farmach wiatro-
wych pełnią rolę podrzędną. Pracują według przesłane-
go przez ARST kryterium regulacji oraz wartości zada-
nej. Dzieje się tak po lokalnym lub zdalnym załączeniu 
układu regulacji w danej farmie wiatrowej do pracy w 
trybie ARST. 

 Regulacja transformatorowa realizowana przez ARST 
odbywa się według wybranego kryterium regulacji: na-
pięcia strony niższej transformatora, napięcia strony 
wyższej transformatora, przepływu mocy biernej przez 
transformator oraz wybranego zaczepu transformatora. 

 Regulacja generatorowa obejmuje te farmy wiatrowe, 
które pracują w trybie regulacji ARST (pracy skoordy-
nowanej z nadrzędnym układem regulacji ARST). Wy-
korzystuje się jedno z kryteriów regulacji: moc bierna 
lub cosφ w punkcie przyłączenia. 

W procesie regulacji napięcia, układ ARST w pierwszej 
kolejności wykorzystuje możliwości szybkiej regulacji gene-
ratorowej realizowanej za pomocą farm  
i skoordynowanych układów regulacji (URST), w dalszej 
kolejności powolną regulację za pomocą transformatora 
400/110 kV będącego pod kontrolą ARST. 
 
4.1. Regulacja napięcia na szynach stacji 

Regulacja napięcia na szynach stacji w Dunowie odby-
wa się za pomocą transformatorów oraz dołączonych farm 
wiatrowych. W szczególności regulacja napięcia na danym 
systemie może odbywać się z wykorzystaniem: 
 wyłącznie transformatora pracującego w kryterium 

regulacji napięcia niższego lub wyższego, 
 wyłącznie farmy wiatrowej pracującej w trybie regulacji 

„ARST”, 
 łącznie transformatora oraz farmy wiatrowej (pracującej 

w trybie regulacji „ARST”). 
Regulacja napięcia z udziałem transformatora i farmy wia-
trowej realizowana jest z wykorzystaniem charakterystyki 
statycznej Uz=f(Q), gdzie zmianie obciążenia biernego towa-
rzyszy pewna zmienność utrzymywanego napięcia (rys. 6). 
W przypadku braku udziału farmy wiatrowej w regulacji 
napięcia, charakterystyka nie jest nachylona. 
Celem regulacji napięcia za pomocą transformatorów jest 
zmiana zaczepu tylko wtedy, gdy odchyłka napięcia od war-
tości zadanej jest duża lub ma charakter trwały, chwilowe, 
niewielkie zmiany napięcia w pobliżu granicy strefy nieczu-
łości nie powinny powodować przełączeń zaczepów.  
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Rys. 6. Charakterystyka statyczna regulacji napięcia 
 
Szybkość regulacji napięcia za pomocą transformatora  
i farmy wiatrowej jest uzależniona od nastawionych parame-
trów regulacji transformatorowej, możliwości szybkiej regu-
lacji farmy wiatrowej, szybkości odświeżania danych pocho-
dzących z obiektu oraz szybkości komunikacji  
z farmą wiatrową. W przypadku dużych zmian wartości 
zadanej napięcia lub zmian napięcia na systemie, o czasie 
uzyskania wyrównania mocy zadanej i mierzonej zadecyduje 
opóźnienie regulacji transformatorowej. 
 
 
5. PODSUMOWANIE 

 
Układ regulacji farmy wiatrowej URST dla węzła Du-

nowo i farmy wiatrowej Darłowo został wykonany  
w roku 2012 i uruchomiony w roku 2013. Dotychczasowe 
próby wykazały poprawność przyjętych rozwiązań. Należy 
pamiętać, iż algorytm regulacji napięcia i mocy biernej wy-
korzystany w węźle Dunowo jest dedykowany tylko dla tego 
rodzaju węzła. Prace prowadzone przez Instytut Energetyki 
pokazują jak bardzo różnorodne są rozwiązania  
i możliwości aktualnie budowanych farm wiatrowych. Dobór 
algorytmu i jego parametrów dla każdego rozwiązania nale-
ży ustalać indywidualnie. Należy również pamiętać, że sku-
teczność regulacji napięcia i mocy biernej w sieci KSE jest 
ściśle powiązana z możliwościami  
i charakterystyką P=f(Q) farmy wiatrowej. Wykorzystanie 
tego typu regulacji będzie najskuteczniejsze, gdy nowo bu-
dowane farmy wiatrowe posiadać będą charakterystykę 
P=f(Q), która zapewnia pełny (możliwie największy) zakres 
zmiany mocy biernej niezależnie wartości mocy czynnej.  
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Article describes control system designed in Institute of Power Engineering Gdańsk Division, which has been applied in 
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