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Analiza statystyczna parametrów pracy  
elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej 1,2 MW
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Artykuł przedstawia analizę statystyczną wyników pomiarów podstawowych parametrów pracy turbiny wiatrowej o mocy 

nominalnej równej 1,2 MW. Dokonano analizy pomiarów prędkości wiatru, prędkości obrotowej generatora oraz chwilowej 

mocy produkowanej przez turbinę. Poddano analizie wyniki obróbki statystycznej, dokonując próby opisania punktów 

charakterystycznych układu automatycznego sterowania. Zaproponowano kierunek prac zmierzających do poprawy 

efektywności układów sterowania turbin.
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obowiązania Polski wobec UE mówią o tym, że po 2010 r. 
7,5 % krajowego zużycia energii elektrycznej ma pocho-

dzić z odnawialnych źródeł energii [1]. Zobowiązania te uru-
chomiły procedury wprowadzania zmian w obowiązującym 
prawie, również takie, które stymulują rozwój nauki w tym 
zakresie. Produkcja energii elektrycznej pochodzącej z wiatru 
stanowi jeden z kluczowych kierunków prac badawczych w ob-
szarze energii odnawialnych oraz jest celem realizacji znacz-
nych inwestycji.

W pracy pokazana została analiza statystyczna podstawo-
wych parametrów pracy elektrowni wiatrowej o dużej mocy, 
rejestrowanych przez okres 3 miesięcy eksploatacji. Podjęto 
próbę wyznaczenia rozkładu gęstości prawdopodobieństwa 
prędkości wiatru, prędkości obrotowej generatora, chwilowej 
mocy produkowanej oraz wzajemnych zależności tych para-
metrów, jak również opisano punkty charakterystyczne uwi-
docznione w analizach.

Struktura telemetrycznego  
systemu pomiarowego

Struktura wykorzystywanego systemu akwizycji danych po-
miarowych parametrów pracy turbiny przedstawiona zosta-
ła na rys.1.

Rys. 1.  Blokowy schemat wykorzystywanego systemu pomiarowego 
opartego na protokole SOAP

Fig. 1.  Schematic diagram of used measurement system based on the 
SOAP protocol

Układ automatycznego sterowania pracą turbiny bazuje na 
sterowniku PLC typu embedded-PC. Zarządzany 32-bitowym 
systemem operacyjnym sterownik PLC ma wbudowany ser-
wer WWW, parser XML oraz implementację API protokołu 
SOAP [2, 3]. Dostęp do parametrów pracy elektrowni umoż-
liwia standardowa przeglądarka internetowa z obsługą techno-
logii AJAX opartej na obiektach XMLHTTPRequest, języku 
skryptowym JavaScript oraz języku znaczników XML do ko-
dowania zapytań protokołu SOAP [2, 3].

Rys. 2. Analizowana elektrownia wiatrowa

Fig. 2. Analyzed wind power plant

Przedmiotem analizy była systemowa bezprzekładniowa 
elektrownia wiatrowa z wirnikiem trzypłatowym, regulacją 
kąta nachylenia łopat oraz mocy nominalnej równej 1200 kW. 
Konstrukcja elektrowni wiatrowej (rys. 2) obejmuje 85-metro-
wą wieżę oraz wirnik o średnicy 64 m, łącznie osiągając mak-
symalną wysokość ok. 117 m nad poziomem terenu.

Wyniki pomiarów

Pomiar parametrów pracy elektrowni obejmuje okres trzech 
miesięcy. Przyjęto próbkowanie co 1 minutę i uzyskano ok. 
130 000 pomiarów, które następnie poddano analizie czaso-
wej oraz statystycznej. Podstawową wielkością mierzoną zwią-
zaną z warunkami środowiskowymi elektrowni wiatrowej jest 
chwilowa prędkość wiatru. Rys. 3 przedstawia wykres czaso-
wy prędkości wiatru mierzonej przez, wykorzystywany do ce-
lów automatycznej regulacji, anemometr.
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Maksymalna zarejestrowana prędkość wiatru wyniosła 
prawie 25 m/s, jednak stanowiła ona pomijalnie małą część 
pomiarów. Wskaźnik efektywności siły wiatru odzwierciedla 
rozkład gęstości prawdopodobieństwa przedstawiony na 
rys. 4.

Kluczową rolę ogrywają prędkości wiatru o wartości do 
15 m/s, przy czym za wartość oczekiwaną tej wielkości można 
uznać 7,5 m/s.

Charakterystykę mocy każdej elektrowni wiatrowej 
z dobrym przybliżeniem określają cztery parametry [3, 4]. 
Należą do nich moc nominalna (zainstalowana) – PN, 
prędkość rozruchu – vr, prędkość osiągnięcia mocy nominalnej 
(prędkość nominalna) – vn oraz prędkość wyłączenia – 
vw. W zakresie zmian prędkości od vr do vn zależność 
mocy osiąganej przez elektrownie od prędkości wiatru jest 
w przybliżeniu, z wyłączeniem końcowej części przedziału, 
parabolą trzeciego stopnia. W zakresie prędkości wiatrów 
od vn do vw elektrownia pracuje z mocą stałą równą mocy 
nominalnej. Na rys. 5 przedstawiono charakterystykę czasową 
produkowanej energii czynnej, natomiast rys. 6 przedstawia 
rozkład gęstości prawdopodobieństwa produkowanej mocy.

Analizowana turbina wiatrowa pracuje przy zmiennej 
prędkości obrotowej rotora, dzięki czemu umożliwia uzyskanie 
optymalnej efektywności wirnika przy każdej prędkości wiatru.

Na podstawie wykresu czasowego (rys. 7) określić można 
zakres uzyskiwanych prędkości obrotowych rotora wynoszący 
od 0 obr/min (postój) do 20 obr/min.

Można tutaj wyróżnić trzy wiodące prędkości obrotowe: 
0 obr/min, 9 obr/min oraz 19 obr/min – szczególnie widoczne 
na rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa prędkości 
obrotowej (rys. 8).

Oprócz postojowej prędkości obrotowej (0  obr/min) 
pozostałe znajdą również odzwierciedlenie na innych 
wykresach – w szczególności na rys. 9. 

Prędkość 9 obr/min stanowi próg uruchomienia produkcji 
energii elektrycznej do sieci. Dzięki zastosowaniu przekształt-
nika, zamieniającego napięcie stałe, wychodzące z prostowni-
ka za generatorem, na napięcie przemienne oddawane do sie-
ci elektrycznej, turbina produkuje energię w szerokim zakre-
sie prędkości obrotowych (tutaj od 9 obr/min do 19 obr/min). 
Widoczna histereza w postaci „siodła” na rys. 9 jest punktem 
załączania/wyłączania przekształtnika w tryb produkcji energii. 

Rys. 3. Wykres czasowy prędkości wiatru

Fig. 3. Time series chart of wind speed

Rys. 4. Rozkład gęstości prawdopodobieństwa prędkości wiatru mie-
rzonej za pomocą anemometru turbiny wiatrowej

Fig. 4.  Probability density distribution of wind speed measured by an 
internal anemometer

Rys. 5.  Wyniki pomiarów produkowanej przez elektrownię chwilowej 
mocy czynnej

Fig. 5.  Measurement results of momentary power production

Rys. 6.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa produkowanej mocy 
czynnej elektrowni wiatrowej

Fig. 6.  Probability density distribution of momentary power produc-
tion
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Rys. 11.  Krzywa mocy badanej elektrowni – zależność produkowanej 
mocy czynnej od prędkości chwilowej wiatru dla okresu cza-
su 3 miesięcy

Fig. 11.  The acquired power curve for investigated wind power plant 
in a time period of three months

Właściwą informacją sterującą dla pętli sterowania jest pręd-
kość wiatru na poziomie 5 m/s.

W przedziale prędkości obrotowych od 9 obr/min 
do 19 obr/min mamy do czynienia z produkcją energii 
elektrycznej. W tym zakresie śmigła ustawione są prostopadle 
do kierunku wiatru, absorbując maksymalną ilość energii, 
która zamieniana jest na energię elektryczną. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że ilość energii dostarczanej do sieci elektrycznej 
wynika, w tym zakresie, przede wszystkim ze sterowania 
przekształtnikiem na podstawie pomiaru prędkości wiatru. 
Dużą stałość krzywej sterowania można zauważyć na rys. 10.

Widać, w tym zakresie, również brak działania jakichkol-
wiek czynników stochastycznych. Wiatr w swej naturze jest 
wielkością stochastyczną, zatem można powiedzieć, że algo-
rytm sterowania nie dostosowuje się do wszystkich czynni-
ków mających wpływ na ilość energii, jaka jest niesiona przez 
wiatr. Podstawowym czynnikiem jest temperatura. Wiadomo 
powszechnie, że turbiny wiatrowe w okresie zimowym produ-
kują więcej energii. Można tu wysunąć tezę, że zasadnym jest 
zmienianie krzywej sterowania w zależności od temperatury 
wiatru. Można wnioskować, że rozrzut widoczny na rys. 11 

Rys. 7.  Wyniki pomiarów prędkości generatora elektrowni wiatrowej

Fig. 7.  Measurement results of wind power plant rotor speed

Rys. 8.  Rozkład gęstości prawdopodobieństwa prędkości generatora 
elektrowni wiatrowej

Fig. 8.  Probability density distribution of wind power plant rotor 
speed

Rys. 9.  Zależność prędkości obrotowej generatora od prędkości chwi-
lowej wiatru dla badanego okresu czasu

Fig. 9.  The relationship between the momentary power production 
and the wind speed at whole measured time period

Rys. 10.  Zależność produkowanej mocy czynnej od prędkości obroto-
wej generatora dla badanego okresu czasu

Fig. 10.  The relationship between the momentary power production 
and the rotor speed at whole measured time period

A23.indd   67 2010-12-08   11:19:32



Pomiary Automatyka Robotyka  12/2010 

68

jest właśnie skutkiem nieuwzględnienia tej zmienności w krzy-
wej sterowania przemiennika.

Po przekroczeniu prędkości 19 obr/min następuje zmiana 
sposobu sterowania kąta wychylenia łopat. Prędkość 19,5 obr/min 
jest prędkością krytyczną, wynikającą z konstrukcji 
mechanicznej turbiny. Powyżej tej prędkości może nastąpić 
uszkodzenie elementów mechanicznych, w skrajnym 
przypadku może to spowodować całkowite zniszczenie wieży 
lub łopat wirnika turbiny, stwarzając ogromne zagrożenie dla 
osób będących w pobliżu. Przy prędkości 19,5 m/s następuje 
zadziałanie tzw. pętli bezpieczeństwa, która powoduje 
natychmiastowe zatrzymanie turbiny w trybie awaryjnym. 
Program sterowania przewiduje stabilizację prędkości obrotowej 
na poziomie 19 obr/min poprzez zmianę kąta natarcia 
śmigieł do kierunku wiatru. Dla pętli regulatora sygnałem 
zadanym jest stała prędkość obrotowa, natomiast wielkością 
sterowaną jest prędkość silnika układu napędowego zmiany 
kąta nachylenia łopat. Rozrzut wokół prędkości 19 obr/min 
(rys. 10) jest skutkiem regulacji kąta natarcia śmigieł do 
wiatru. Można przypuszczać, że zwiększenie szybkości 
działania regulatora może spowodować zmniejszenie rozrzutu 
prędkości obrotowej, tym samym będzie możliwe zwiększenie 
efektywności turbiny wynikające z podniesienia stabilizowanej 
prędkości obrotowej np. do poziomu 19,2 obr/min.

Podsumowanie

Wydawać by się mogło, że konstrukcja turbiny wiatrowej jest 
na tyle prosta, że nie ma możliwości poprawy jej efektywności. 
Analiza statystyczna pokazuje jednak, że przynajmniej w kil-
ku miejscach można próbować znaleźć możliwości zwiększenia 
produkcji przy takich samych warunkach meteorologicznych. 
Można tu wymienić przed wszystkim takie działania, jak:
 optymalizacja współczynników krzywej energii dostarczanej 

na podstawie pomiaru energetyczności wiatru z uwzględ-
nieniem jego temperatury

 poprawa działania regulatora dla prędkości maksymalnej 
w zakresie dynamiki sterowania kąta natarcia śmigieł do 
wiatru zależnego od zmienności (dynamiki) wiatru.
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Statistical analysis of working parameters  

of a wind power plant  

with 1,2 MW nominal power

In this paper the statistical analysis of the primary wind turbine 

parameters is presented. The measurements were acquired 

from a wind turbine of 1,2 MW nominal power. In this article 

wind speed, rotor speed and momentary power production 

measurements were analysed. The statistical analysis results 

enable to formulate characteristic points of automatic control 

system. The research directions of e$ectiveness improvement 

of wind turbine control systems were proposed.
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