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Streszczenie: Farmy wiatrowych stają się coraz większe i zajmu-
ją coraz większe obszary terenu. Sprawia to, że projektowane insta-
lacje wewnętrzne tych farm, przyjmują coraz bardziej skompliko-
wane postacie. Ich połączenia zaczynają przypominać rozległe 
struktury sieciowe, często o długości kilkudziesięciu kilometrów. 
W trakcie projektowania takiej sieci powstaje naturalne pytanie: jak 
zaprojektować i skonfigurować sieć połączeń wewnętrznych farmy 
wiatrowej, aby koszty takiego przedsięwzięcia były najniższe? W 
praktyce sieć ta powinna zapewniać najkrótsze, możliwe połączenia 
pomiędzy turbinami wiatrowymi oraz GPZ farmy wiatrowej. W 
artykule przedstawione zostały różne sposoby realizacji wytyczo-
nego w tytule celu. Przytoczone zostały przykłady obliczeń i po-
równania wyników dla różnych metod rozwiązania postawionego 
zadania. Wykazano przydatność zastosowania metody optymaliza-
cji całkowitoliczbowej (Mixed Integer Programming - MIP), do 
określania optymalnego układu połączeń kablowych, na terenie 
farmy wiatrowej. 

 
Słowa kluczowe: optymalizacja, energetyka odnawialna, farmy 
wiatrowe. 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Inwestor, w trakcie budowy farmy wiatrowej, wielo-
krotnie staje przed problemami wyboru najlepszych i najbar-
dziej ekonomicznych rozwiązań. Problemów do rozwiązania 
jest wiele [1, 2, 3]. Na każdym z etapów budowy farmy 
wiatrowej inwestor może jednak zaoszczędzić mniejsze lub 
większe pieniądze. 

Jedną z możliwości obniżenia kosztów inwestycyjnych 
jest optymalizacja układu połączeń kablowych, pomiędzy 
turbinami, w wewnętrznej sieci SN farmy wiatrowej. 

Szukanie optymalnego układu połączeń, pomiędzy tur-
binami oraz stacją GPZ farmy wiatrowej, jest typowym 
zagadnieniem sieciowym. Bardzo dobre efekty uzyskuje się 
stosując w takim przypadku algorytmy optymalizacji grafów 
[4], zarówno w wersji klasycznej jak i z wykorzystaniem np. 
programowania całkowitoliczbowego, ze zmiennymi binar-
nymi (Mixed Integer Programming - MIP) [5, 6, 7]. W praktyce 
optymalnie zaprojektowana sieć zapewnia najkrótsze, moż-
liwe połączenia pomiędzy turbinami wiatrowymi oraz GPZ. 
W procesie projektowania należy uwzględnić również wiele 
dodatkowych ograniczeń, wpływających na ostateczną kon-
figurację sieci [8].  

W prezentowanym artykule, autor koncentruje się na 
problemie określenia optymalnego układu połączeń kabli 
łączących turbiny i GPZ farmy wiatrowej. Pokazuje możli-
wości wykorzystania metod sieciowych, opartych o optyma-
lizację grafu oraz programowania całkowitoliczbowego, z 
zastosowaniem zmiennych binarnych (Mixed Integer Pro-
gramming - MIP), do rozwiązania takiego problemu. Arty-
kuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: jakimi trasami 
poprowadzić kable łączące turbiny, aby koszty takiej 
inwestycji były najniższe? Przedstawia również praktyczne 
wnioski, co do projektowania wewnętrznej sieci rozdzielczej 
SN farmy wiatrowej, wynikające z przeprowadzonych 
obliczeń i analiz. 
 
 
2. METODY SIECIOWE (OPTYMALIZACJA  

GRAFU) 
 

Problem optymalizacji układu połączeń kablowych na 
obszarze farmy wiatrowej jest typowym problemem siecio-
wym, opartym o graf utworzony z punktów usytuowania 
turbin. 

Do rozwiązania tego rodzaju problemów bardzo dobrze 
nadają się algorytmy sieciowe, oparte o teorię grafów. Są to 
dobrze znane i najczęściej bardzo szybko działające algo-
rytmy, służące do określania optymalnej struktury sieci, przy 
określonych założeniach. Do rozwiązania postawionego w 
temacie problemu, najbardziej predysponowane są następu-
jące algorytmy sieciowe (optymalizacji grafu) [4, 9]: 

 
- Algorytm minimalnego drzewa rozpinającego (mini-

mum spanning tree); 
- Algorytm wyboru najkrótszej ścieżki (shortest path 

problem); 
- Algorytmy z rodziny ograniczonego minimalnego 

drzewa rozpinającego (Constrained Minimum Spanning 
Tree) itp. 

 
Stopień i zakres wykorzystania poszczególnych algorytmów 
sieciowych zależy przede wszystkim od wielkości farmy 
wiatrowej, a co za tym idzie stopnia skomplikowania ukła-
dów połączeń pomiędzy pojedynczymi turbinami. 
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kretnej metody mogą natomiast przemawiać następujące 
czynniki: 

Na podstawie analizy zaprezentowanych wyników obli-
czeń można wnioskować, że metoda programowania całko-
witoliczbowego MIP wydaje się być bardziej przydatną i 
posiadającą większy „potencjał” i możliwości obliczeniowe 
niż metody sieciowe. Nie oznacza to jednak, że metody 
oparte na optymalizacji grafów stoją na całkowicie straconej 
pozycji. Trzeba, bowiem pamiętać, że problemy sieciowe, 
opisane równaniami programowania całkowitoliczbowego, 
są problemami typu NP-zupełnego (NP-complete), co w 
przypadku struktur wielkowymiarowych, może znacznie 
skomplikować i wydłużyć znalezienie optymalnego rozwią-
zania.  
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THE OPTIMIZATION OF CABLE LAYOUT DESIGN IN WIND FARM INTERNAL 
NETWORKS – CONFERENCE PAPER 
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In the paper the author focuses different ways of the realization of the optimal cable layout design in wind farm internal 
networks. Examples of calculations and comparing results for different methods of solving the put objective were presented. 
The possibilities of using of network methods (graph optimization methods) were showing. The usefulness of the use of the 
method of the Mixed Integer Programming (MIP) method, to defining the optimal cable layout design in wind farm internal 
networks, was showing. 
  




