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WSPÓŁPRACA ELEKTROWNI WIATROWYCH  
Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ 

 
 
 W pracy przedstawiono najnowsze koncepcję współpracy farm wiatrowych o mo-
cach ~1 GW z Smart Grid. Omówiono sposoby sterowania mocą bierną układu farma 
wiatrowa – sieć elektryczna w przypadku stosowania maszyn indukcyjnych. Przeanali-
zowano różne modele symulacyjne stosowane w badaniach współpracy odnawialnych 
źródeł energii z siecią elektryczną. 
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1. WPROWADZENIE 
 
 Rozwój odnawialnych źródeł energii jest konieczny w skali globalnej, przede 
wszystkim ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Elektrownie wiatrowe, 
z uwagi na stochastyczny przebieg zmian prędkości wiatru są zaliczane do nie-
przewidywalnych źródeł energii elektrycznej. Wyzwania stawiane farmom wia-
trowym typu offshore i onshore można podzielić na trzy ogólne kategorie[1]. 
Jako pierwszą wymienia się stosowanie turbin o większej mocy jednostkowej. 
Obecnie jako moc docelową uważa sie wartość 10 MW. Postuluje się także bu-
dowę farm wiatrowych o większej mocy znamionowej tj. przekraczającej 1 GW. 
Trzecie wyzwanie to wybór miejsca lokalizacji, a dokładniej odległości farmy 
wiatrowej od miejsca jej podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przyjmuje 
się, że standardowo te odległości będą się mieścić w przedziale od 100 do 200 
km. Można wyróżnić dwa sposoby przesyłania wytworzonej energii elektrycznej 
do PCC (ang. Point of Common Connecting Coupling), tj. punktu przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej. 
 Na rys. 1 przedstawiono dwie koncepcje duńskie przesyłu energii elektrycz-
nej z farm wiatrowych offshore. Sposób pierwszy polega na stosowaniu podsta-
cji transformatorowych typu MV/LV tzn. MV (ang. Middle Voltage) – napięcie 
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średnie, LV oznacza niskie napięcie (ang. Low Voltage), HV – oznacza wysokie 
napięcie (ang. High Volateg), skrót E–HV oznacza najwyższe napięcie (ang. 
Extra High Voltage). Wysokie zmienne napięcie jest przy pomocy falownika 
zamieniane na napięcie stałe i przesyłane kablem HVDC (ang. High Voltage 
Direct Current). Następnie napięcie stałe zamieniane jest na zmienne o wartości 
E-HV i przyłączany jest obwód w punkcie PCC. Sposób drugi polega na stoso-
waniu kabli HVAC (ang. High Voltage Alternating Current). Energia elektrycz-
na jest na cały odcinku farma wiatrowa - PCC przesyłana napięciem zmiennym.  
 

 
 

Rys. 1 Przesył energii elektrycznej na drodze farma wiatrowa - PCC [1] 
 
W USA energia elektryczna z farm wiatrowych offshore przesyła sie na ląd wy-
łącznie kablami prdu stałego HVDC. System onshore w Europie, jak i w USA, 
jest realizowany w ten sam sposób. Na farmie wiatrowej napięcie niskie jest 
przekształcane na średnie, następnie kablem MV jest przesyłane do podstacji 
MV/HV, a następnie linią HV. Poziomy napięć są różne. Napięcie średnie  
w Europie to typowo 33 kV, w USA 34,5 kV. Wysokie napięcie w Europie ma 
wartość 220 kV, w USA jest to wartość 230 kV. Ważnym elementem współpra-
cy odnawialnych źródeł energii (OZE) z siecią elektroenergetyczną SG (ang. 
Smart Grid) jest problem magazynów energii elektrycznej. Na rys. 2 pokazano 
obowiązujący obecnie model SG [2]. 
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Rys. 2. Schemat inteligentnej sie elektrycznej [2] 
 
 Ważnym i nierozwiązanym problemem jest proces sterowania mocą czynną  
i bierną układu odnawialne źródło energii - system elektroenergetyczny. 
 

2. STEROWANIE MOCĄ BIERNĄ 
 
 Generatory asynchroniczne są powszechnie stosowane w elektrowniach wia-
trowych o mocy PN < 800 kW. W jednostkach o mocach 800 < PN < 1500 kW 
generatory asynchroniczne stosowane są w około 95%. W turbinach o mocach 
większych od 1,5 MW, generatory asynchroniczne stosuje się tylko w około 
17% urządzeń. W pozostałych 83% stosuje się generatory synchroniczne wolno-
obrotowe [3]. 
 Układ regulacji generatora asynchronicznego ze sterowaną rezystancją  
w obwodzie wirnika wpływa na moment i moc generowaną wprowadzaną przez 
elektrownię wiatrową do systemu poprzez zmianę poślizgu wirnika. Różnica 
między mocą uzyskiwaną z wiatru a mocą wprowadzaną do systemu jest pro-
porcjonalna do poślizgu wirnika. Zatem zmieniając poślizg, można wpłynąć na 
różnicę tych mocy i tym samym na charakter zmian mocy wprowadzanej do 
systemu elektroenergetycznego. W maszynach asynchronicznych z wirnikiem 
klatkowym zmiany poślizgu są niewielkie (zwykle poniżej 23%), a zatem 
zmiany mocy mechanicznej (wynik zmian prędkości wiatru) przenoszą się na 
stronę stojana niemal bezpośrednio. W maszynach asynchronicznych pierście-
niowych dzięki dodaniu do obwodu wirnika rezystorów możliwe jest modyfi-
kowanie charakterystyki mechanicznej maszyny. Zmieniając rezystancję, można 
zmieniać poślizg wirnika i jednocześnie, przy danym momencie, moc wprowa-
dzaną do sieci. Jest to głównym celem stosowania takiego rozwiązania. Rozwią-
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zanie to jednak powoduje zwiększenie strat mocy o straty na tej dodatkowej 
rezystancji. Aby wyeliminować to zjawisko stosuje się przekształtnik energo-
elektroniczny umożliwiający przepływ energii w kierunku od wirnika maszyny 
do sieci. System taki nazywa się kaskadą nadsynchroniczną, ponieważ prze-
kształtnik umożliwia przepływ mocy tylko w jednym kierunku (od wirnika do 
sieci), a zatem generator może działać wyłącznie przy prędkościach przekracza-
jących prędkość synchroniczną. Nie pozwala on również na regulację mocy 
biernej. Do tego celu należy wykorzystać inne układy, np. baterie kondensato-
rów. 
 Innym, spotykanym w systemach elektroenergetycznych typem elektrowni są 
układy z generatorem asynchronicznym dwustronnie zasilanym. Układ regulacji 
takiego generatora jest bardziej złożony. Składa się on z regulatora przekształt-
nika sieciowego oraz z regulatora przekształtnika generatorowego, tj. falownika 
przyłączonego do uzwojeń wirnika maszyny. Pierwszy z nich reguluje wielkości 
w układzie pośredniczącym - napięcie na kondensatorze w układzie z falowni-
kiem napięcia lub prąd w układzie z falownikiem prądu. Umożliwia również 
regulację prądu lub mocy biernej po stronie przemiennoprądowej przekształtnika 
(od strony sieci). Moc bierna po stronie sieciowej jest zwykle utrzymywana na 
poziomie bliskim zeru. Wówczas przekształtnik generatorowy umożliwia regu-
lację mocy biernej wytwarzanej (pobieranej) przez elektrownię wiatrową. 
 Układ regulacji przekształtnika składa się z regulatorów umożliwiających 
regulację mocy czynnej lub prędkości wirnika oraz mocy biernej. Zwykle wyko-
rzystują one ideę rozłącznego sterowania mocami przez sterowanie poziomami 
napięć wirnika otrzymanymi w wyniku przekształceń wartości prądów, napięć, 
strumieni magnetycznych, itd. Moc czynna i bierna na wyjściu (pierścieniach) 
wirnika jest proporcjonalna do iloczynu poślizgu i mocy stojana. Moc czynna, 
pomijając straty, przenosi się za transformator falownika sieciowego, a moc 
bierna za tym transformatorem może być regulowana przez ten przekształtnik. 
W związku z tym moc na szynach elektrowni, która jest sumą mocy stojana  
i w pewnym przybliżeniu mocy wirnika, może być efektywnie kontrolowana 
przez oddziaływanie na składowe prądu wirnika. 
 W przypadku indywidualnych inwestorów, sterują prawidłowym przepły-
wem mocy biernej indywidualnie. Poniżej przedstawiono wyniki regulacji mocy 
biernej małej farmy wiatrowej o mocy całkowitej znamionowej PN = 0,9 MW. 
 Pomiary przeprowadzono na małej farmie wiatrowej o mocy całkowitej  
PN = 0,9 MW. W skład farmy wchodzą jedna turbina BONUS, dwie turbiny 
WINDWORLD i trzy turbiny NORDTANK, każda o mocy PN = 150 kW. Zain-
stalowane przez producentów kondensatory mają zbyt małą pojemność by za-
pewnić w polskich warunkach prawidłową gospodarkę mocą bierną. Załączenie 
standardowych pojemności następuje po 40 s od uruchomienia elektrowni wia-
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trowej. Pomiary mocy czynnej, biernej oraz obliczenia cos przeprowadzono 
przy użyciu analizatora parametrów sieci HT - Italia model PQA824. 
 Pomiary mocy czynnej i biernej przeprowadzono przy pomocy analizatora 
parametrów sieci HT-PQA 824. W pamięci wewnętrznej tego mikroprocesoro-
wego przyrządu może być rejestrowane jednocześnie do 251 parametrów. Ob-
sługuje pamięci zewnętrzne poprzez port USB oraz gniazdo kart pamięci com-
pact flash. Pomiary mogą być prezentowane na ekranie o rozdzielczości 320 x 
240 pikseli, w postaci wyników, histogramów, czy przebiegów w funkcji czasu 
lub wykresów wskazowych. Informacje uzyskane w czasie pomiaru przez regu-
latory mocy biernej zostają wprowadzone do mikroprocesora. Pozwala to na  
w pełni  skomputeryzowanie zarządzanie i sterowanie procesami załączania i 
wyłączania odpowiedniej wartości pojemności i doboru odpowiednich kondensa-
torów z zestawu. 
 Na rysunkach 3–5 przedstawiono wyniki pomiarów przy wyłączonej dodat-
kowej baterii kondensatorów. Na rysunku 3 pokazano przebieg zmian mocy 
czynnej i biernej w czasie, generowanej przy prędkości wiatru, którego przebieg 
zmienności ukazuje rys. 4. Na rysunku 5 przedstawiono przebieg zmian współ-
czynnika mocy farmy wiatrowej. Jak widać nie osiągnięto żądanego przez 
Operatora Sieci Dystrybucyjnej wartości cos  (cos   0,93).  
 Na rysunkach 6–8 przedstawiono wyniki pomiarów wyżej wymienionych 
wielkości, w przypadku załączonej, dodatkowo zainstalowanej i skonstruowanej 
przez firmę ASEL, baterii kondensatorów. Chwilowy znaczny wzrost mocy 
biernej do wartości około 260 kvar był spowodowany szybką zmianą prędkości 
wiatru i wolniejszym cyklem załączania dodatkowych pojemności. W regulato-
rach czas załączania zawiera się na ogół w przedziale 1s  t  250 s. Zaleca się 
czasy reakcji ustawić na kilka sekund. Należy pamiętać, że czas rozładownia 
pojemności są rzędu kilkudziesięciu sekund. Krótkie czasy załączania wymagają 
stosowania dużej liczby kondensatorów, co powoduje znaczny wzrost ceny bate-
rii. Średni współczynnik mocy utrzymuje się na poziomie 0,9. Przekompenso-
wanie nie występuje, na mierniku ustawia się "domyślna" wartość cosC = -1. 
 W przypadku farm wiatrowych sterowanie mocą odbywa się w sposób bar-
dziej skomplikowany. Na rys. 9 przedstawiono jeden ze sposobów wykorzystu-
jących system FACTS (ang. Flexible Alternating Current Transsmission Sys-
tems). 
 Na rys. 10 przedstawiono wyniki regulacji mocy biernej na farmie o  
PN = 400 MW. Turbiny wiatrowe wyposażone są w maszyny indukcyjne dwu-
stronnie zasilane DFIG (ang. Double-Fed Induction Generators). 
 Z farmy wiatrowej energia elektryczna jest przesyłana przez dwa kable 
HVAC przy napięciu 150 kV. System FACTS można podzielić na trzy katego-
rie: 
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– wyposażenie bocznikujące, to takie jak SVC (ang. Static Var Compensator)  
i STATCOM (ang. Static Compensator), 

– wyposażenie włączane szeregowo przy użyciu łączników energeoelektro-
nicznych TCSC(ang. Thyristor Controlled Series Capacitorrs), 

– dynamiczne magazyny enrgii. 
 

 
 

Rys. 3. Przebieg mocy czynnej i biernej farmy wiatrowej przy wyłączonej  
dodatkowej baterii kondensatorów 

 
 

 
Rys. 4. Przebieg zmian prędkości wiatru w funkcji czasu 
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Rys. 5. Przebieg zmian cos farmy wiatrowej przy wyłączonej dodatkowej baterii kondensatorów 

 
Rys. 6. Przebieg zmian mocy czynnej i biernej farmy wiatrowej przy załączonej dodatkowej  

baterii kondensatorów 

 
Rys. 7. Przebieg zmian współczynnika mocy farmy wiatrowej przy załączonej dodatkowej  

baterii kondensatorów 
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Rys. 8. Przebieg zmian prędkości wiatru w funkcji czasu 
 

 
Rys. 9. Sterowanie mocą bierną [4] 

 

 
 

Rys. 10. Straty mocy farmy wiatrowej [4] 
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 System SVC reguluje moc bierną zarówno indukcyjną jak i pojemnościową. 
Czasy załączania i wyłączania są rzędu 30 do 40 ms podczas gdy tradycyjne, 
mechaniczne procesy łączeniowe trwają od 100 do 150 ms. Do sterowania wy-
korzystuje się tyrystory. System STATCOM nazywany jest także SVC-Light. W 
pełni elastycznym systemem opracowanym przez firmę Siemens jest SVC Plus. 
System dynamicznych magazynów energii jest oparty na akumulatorach litowo-
jonowych współpracujących z systemem SVC Light. System zapewnia dyna-
miczne sterowanie mocami czynną i bierną. Sterowanie realizują tranzystory 
polowe IGBT. Ten system jest nazywany także DynaPeaQ. Wyniki badań mode-
lowych DFiG sterowania mocą bierną, przy wykorzystaniu programu MATLAB 
są przedstawione m. in. w [5]. Firma ABB opracowała platformę ACS 6000 do 
badań symulacyjnych turbin wiatrowych. Jest to pewnego rodzaju symulator 
sieci. Wykorzystano w tym przypadku system SCADA i SIMULINK. 
 

3. BADANIA MODELOWE: FARMA WIATROWA – SIEĆ 
INTELIGENTNA 

 
 Współpraca OZE o mocach rzędu GW z siecią elektroenergetyczną jest du-
żym wyzwanie technologicznym i informatycznym. Badania modelowe, w tym 
także stanów awaryjnych są ważnym uzupełnieniem analiz wyników uzyska-
nych na obiektach rzeczywistych. Najbardziej zaawansowane w tym zakresie 
badania są prowadzone w USA, Danii, Niemczech, w mniejszym zakresie w 
Chinach i Hiszpanii. 
 Do celów symulacyjnych i analizy wyników wykorzystuje się różne progra-
my. Do najczęściej stosowanych należą SCADA, SOWFA, PSCAD, PSS/E, 
MATLAB, PLECS, OpenDSS, COMSOL i Magnet. 
 Badania na obiektach rzeczywistych są prowadzone przez Duke Energy USA 
w różnych konfiguracjach [6]: 
– farma wiatrowa – magazyn energii, 
– farma fotowoltaiczna – magazyn energii, 
– magazyn energii – źródło energii. 
 W pierwszym przypadku stosowane są wysokiej jakości akumulatory kwa-
sowe. Stosunek mocy elementów ~4:1. Farma wiatrowa ma moc 156 MW, a 
magazyn energii 36 MW. Akumulatory są doładowywane począwszy od pręd-
kości wiatru przy której jest generowana moc znamionowa. Farma fotowoltaicz-
na o mocy 1 MW współpracuje z zestawem akumulatorów litowo-polimerowych 
o mocy 250 kW. Akumulatory litowo-żelazowe o mocy 200 kW pracują łącznie 
z ogniwami PV o mocy 50 kW. Ogniwa fotowoltaiczne mają zmniejszyć lokalne 
wahania mocy. W Boulder w stanie Colorado znajduje się Centrum Badań tech-
nologii elektrowni wiatrowych [7]. Na rys. 11 przedstawiono schemat podłącze-
nia układu OZE - magazyn CGI-SG. 
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Rys. 11. Schemat połączenia OZE - magazyn CGI-SG 
 
 W pełni sterowany sieciowy interfejs CGI (ang. Controllable Grid Interface) 
posiada moc ciągłą 7 MVA w czasie do 2 sekund  można go obciążyć mocą 39 
MVA. CGI umożliwia połączenie z siecią średniego napięcia i jednocześnie 
pozwala na symulację stanów awaryjnych sieci. Do CGI doprowadzane jest 
napięcie 3,3 kV poprzez transformator obniżający. Napięcie pierwotne transfor-
matora wynosi 13,2 kV. Magazynami energii są koła zamachowe i baterie aku-
mulatorów o mocy całkowitej 4 MW. Moc kół zamachowych wynosi 2 MW. 
 Farma fotowoltaiczna pracująca w systemie MPPT może być połączona po-
przez inwerter i transformator z siecią 13,2 kV lub poprzez drugi inwerter i 
transformator z CGI i lokalnym obciążeniem. Dopuszcza się napięcie dochodzą-
ce do odbiornika U = 1,3 UN. Hamownie mogą także pracować jako źródła ener-
gii. 
 

4. PODSUMOWANIE 
 
 Sterowanie mocami czynną i bierną generowanymi przez farmy wiatrowe jest 
ważnym elementem w zarządzaniu energią elektryczną w Smart Grid. Dotych-
czas znane technologie magazynów energii nie spełniają wszystkich  oczekiwań 
zarówno inwestorów jak i operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. W 
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wielu ośrodkach naukowo-badawczych na świecie są prowadzone na szeroką 
skalę badania symulacyjne zarówno na modelach jak i obiektach rzeczywistych. 
W laboratoriach kriogenicznych są prowadzone badania na wykorzystaniem 
materiałów nadprzewodzących w turbinach wiatrowych. Greenpeace przewidu-
je, że do 2030 roku powstanie 12 mln miejsc pracy, w tym 8,5 mln bezpośrednio 
w sektorze OZE. Obecnie jest to około 2,4 mln. Z technicznego punktu widze-
nia, OZE w 2050 roku zapewni wytworzenie 95% energii elektrycznej. W USA 
uważa się za możliwe osiągnięcie w 2050 roku 80% produkcji energii elektrycz-
nej wytworzonej przez odnawialne źródła energii. 
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THE COLLABORATION WIND FARM WITH POWER GRID 
 

 In this paper are presented a modern conception of collaboration between about 1 
GW wind farm and Smart Grid. The paper discusses reactive power control wind farm in 
power grid. Various model testing used in renewable energy sources are made an 
analysis. 
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