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Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości pracy 
autonomicznej mikrosystemów niskiego napięcia. Omówiono 
strategie sterowania źródłami energii, przyłączonymi do sieci za 
pomocą przekształtników, przy pracy w połączeniu z siecią zasila-
jąca oraz przy pracy wyspowej. Przedstawiono wyniki badań te-
stowych pracy wyspowej mikrosystemu skonfigurowanego w 
Laboratorium Generacji Rozproszonej Instytutu Elektroenergetyki 
Politechniki Łódzkiej.  

 
Słowa kluczowe: mikrosystemy elektroenergetyczne, praca wy-
spowa, sterowanie pracą mikrosystemów 

 
 

1. WPROWADZENIE 
  

Wzrost penetracji źródeł rozproszonych prowadzi do 
decentralizacji systemu elektroenergetycznego i zmiany 
charakteru dystrybucyjnych sieci odbiorczych z sieci pasyw-
nych na aktywne.  Sieć aktywna, w której realizowane są 
procesy generacji, przesyłu i rozdziału oraz użytkowania 
energii tworzy mikrosystem elektroenergetyczny. Mikrosys-
tem integruje rozproszone źródła energii, w tym energii 
odnawialnych, sterowalne i niesterowalne odbiory oraz za-
sobniki energii. W porównaniu do tradycyjnych sieci od-
biorczych architektura mikrosystemów zapewnia nowe moż-
liwości funkcjonowania, obejmujące zarówno sterowanie 
wytwarzaniem jak i zapotrzebowaniem na energię elektrycz-
ną, w sposób zapewniający właścicielowi korzyści technicz-
ne i ekonomiczne. 

W większości przypadków mikrosystemy pracują w 
połączeniu z siecią zasilającą. Obowiązujące aktualnie prze-
pisy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach,  wymagają 
wyłączenia źródła w przypadku utraty połączenia z siecią. 
Wynika to głównie z  problemów technicznych jakie wiążą 
się z niekontrolowaną pracą wyspową, a przede wszystkim z 
ryzyka wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa personelu i 
możliwości uszkodzenia urządzeń w przypadku niesynchro-
nicznego ponownego połączenia z siecią [1, 2].  Z drugiej 
jednak strony, przy wzroście penetracji generacji rozproszo-
nej, automatyczne wyłączenia źródeł przy zakłóceniach w 
sieci zasilającej znacząco obniżają niezawodność zasilania 
odbiorców przez przedsiębiorstwo energetyczne. Możliwość 
utrzymania zasilania z lokalnych źródeł jest korzystną – nie 
wykorzystaną w takim przypadku -  cechą sieci z generacja 

rozproszoną,  nawet jeśli praca wyspowa odbywa się przy 
zmniejszonej mocy dostarczanej i pogorszonej jakości ener-
gii. Dla odbiorców przemysłowych może to oznaczać zna-
czące zmniejszenie strat ekonomicznych spowodowanych 
potencjalną przerwą w dostawie energii elektrycznej.  

Zamierzona praca wyspowa mikrosystemów stała się w 
ostatnim czasie przedmiotem ożywionej dyskusji pomiędzy 
przedsiębiorstwami energetycznymi i odbiorcami energii 
elektrycznej. W wielu publikacjach wskazuje się na korzyści 
wynikające z utrzymania zasilania odbiorców, pomimo utra-
ty połączenia z siecią zasilającą, techniczne możliwości 
kontrolowanej pracy wyspowej i potrzebę rewizji obowiązu-
jących w tym zakresie przepisów [2, 3, 4].   

Zdaniem autorów, mikrosystem przyłączony do sieci 
zasilającej i pracujący normalnie w połączeniu z tą siecią, 
powinien mieć możliwość pracy autonomicznej przy zakłó-
ceniach w sieci  skutkujących przerwą w zasilaniu lub obni-
żeniem napięcia poniżej zdefiniowanej dla tego mikrosyste-
mu krzywej odporności. Niniejszy referat poświęcony jest 
omówieniu warunków pracy autonomicznej i stosowanej w 
tym przypadku strategii sterowania. Rozważana ilustrowane 
są wynikami badań przeprowadzonych w rzeczywistym 
mikrosystemie niskiego napięcia skonfigurowanym w Labo-
ratorium Generacji Rozproszonej Politechniki Łódzkiej. 

 
 

2. STRATEGIA STEROWANIA PRACĄ MIKRO-
SYSTEMU 

 
W mikrosystemach stosowane są różne rodzaje źródeł, 

które w zależności od rodzaju konwersji energii pierwotnej, 
przyłączane są do sieci przez generatory indukcyjne, genera-
tory synchroniczne lub przekształtniki energoelektroniczne. 
Przyłączenie źródła za pomocą przekształtnika (Voltage 
Source Converter - VSC) jest jednym z częściej występują-
cych rozwiązań, zarówno dla źródeł sterowalnych jak i nie-
sterowalnych, wykorzystujących energie odnawialne słońca i 
wiatru. Strategia sterowania pracą źródeł sprowadza się w 
takim przypadku do odpowiedniego sterowania przekształt-
nikami i zależy od rodzaju źródła oraz trybu pracy mikrosys-
temu.  

W mikrosystemie połączonym z siecią zasilającą nie 
jest wymagane bezpośrednie sterowanie napięciem i często-
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tliwością. W takim przypadku przekształtniki źródeł pracują 
zazwyczaj w trybie sterowania prądowego (Current Control-
led Voltage Source Converters - CC-VSC), w synchronizacji 
z napięciem sieci zasilającej, według strategii P-Q, której 
celem jest uzyskanie odpowiednich wartości generowanej 
mocy czynnej i biernej [1,5]. Wartości referencyjne napięcia 
fazowego przekształtnika wyznaczane są najczęściej na 
podstawie wzajemnie ortogonalnych składowych prądu idref 
oraz iqref. Składowa idref prądu referencyjnego wynika z po-
równania wartości mocy czynnej zadanej i pomierzonej, zaś 
składowa iqref z porównania odpowiednich wartości mocy 
biernych. Składową idref można także wyznaczyć na podsta-
wie zmian napięcie Udc obwodu pośredniczącego źródła. Do 
generowania impulsów zapłonowych przekształtnika wyko-
rzystuje się technikę PWM, przy czym kąt fazowy napięcia θ 
wyznaczany jest w pętli PLL. Wartości referencyjne mocy 
mogą być zadawane przez operatora lub wyznaczane przez 
nadrzędny układ sterowania (regulator centralny), w sposób 
minimalizujący koszty ponoszone przez właściciela mikro-
systemu, przy zapewnieniu prawidłowych technicznych 
warunków pracy układu.   

Celem strategii sterowania jaką stosuje się przy pracy 
autonomicznej źródła jest zapewnienie bilansu mocy i  
utrzymanie zadanej wartości napięcia i częstotliwości w 
punkcie przyłączenia (strategia U-f) [2,5]. Wymaga to napię-
ciowego trybu sterowania przekształtnikiem źródła (voltag 
controlled voltage source conveter – VC-VSC) oraz odpo-
wiedniej rezerwy mocy źródła dla pokrycia zmian mocy 
zapotrzebowanej.  

W mikrosystemie, do którego przyłączonych jest kilka 
źródeł tylko jedno może być źródłem napięcia referencyjne-
go. W takiej sytuacji źródło referencyjne pracuje według 
strategii U-f, zaś pozostałe źródła realizują strategię P-Q. 
Zmiany obciążenia w naturalny sposób pokrywane są przez 
źródło referencyjne, natomiast zmiana mocy pozostałych 
źródeł wymaga sygnału zewnętrznego, np. z regulatora cen-
tralnego [6]. Przejście na pracę wyspową mikrosystemu po 
utracie połączenia z siecią zasilającą wymaga zwykle przełą-
czenia sterowania źródła referencyjnego (z trybu P-Q na U-
f). Znane są także hierarchiczne lub hybrydowe strategie 
sterowania, łączące tryby CC-VSC oraz VC-VSC i wspólne 
dla pracy źródła w połączeniu z siecią zasilającą i dla pracy 
wyspowej [5]. Zmiana sposobu sterowania odbywa się w 
sposób automatyczny i nie wymaga przełączeń w układzie 
sterowania. Należy zauważyć, że o ile w czasie pracy w 
połączeniu z siecią zasilającą moc bierna źródeł może być 
równa zeru, o tyle w czasie pracy wyspowej regulacja mocy 
biernej jest niezbędna dla uzyskania bilansu mocy czynnej 
przy odpowiednich parametrach napięcia.  

 
 

3. MIKROSYSTEM TESTOWY 
 

W Laboratorium Generacji Rozproszonej Instytutu 
Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej [7] skonfigurowano 
mikrosystem niskiego napięcia o typowej konfiguracji pro-
mieniowej, do którego przyłączono: panele fotowoltaiczne o 
mocy 6 kWp, mikroturbinę gazową Capostone C30 o mocy 
30 kW, bateryjny zasobnik energii 10 kW oraz odbiory li-
niowe R, L o regulowanej mocy  (rys. 1). Panele fotowolta-
iczne, jako źródła niesterowalne, pracują w sposób ciągły z 
mocą maksymalną, możliwą do uzyskania w danych warun-
kach. Zasobnik energii jest przyłączany do sieci przez inwer-
tory Sunny Island 4500. Zarówno mikroturbina jak i zasob-
nik wyposażone są w fabrycznie zaimplementowane układy 

sterowania, umożliwiające pracę zarówno w trybie sterowa-
nia prądowego, jak i napięciowego.  

Tryb sterowania prądowego mikroturbiny jest realizo-
wany zwykle podczas pracy w połączeniu z siecią zasilającą 
(Grid Connected Mode).  Zanik napięcia zasilającego powo-
duje awaryjne zatrzymanie się turbiny. Ponowne urucho-
mienie w trybie pracy autonomicznej (Stand Alone Mode) 
powoduje zmianę sposobu sterowania na napięciowy.  

Zasobnik połączony z siecią zasilającą pracuje  w try-
bie RUN_I inwertora i podobnie jak mikroturbina synchro-
nizuje się z napięciem i częstotliwością sieci. Pobór prądu 
przez zasobnik zależy od typu i stanu naładowania baterii. 
Przy zaniku napięcia sieci zasobnik może pełnić funkcję 
UPS (prąd ograniczony jest do 70A a czas pracy w trybie 
UPS wynosi max 5 s), bądź od razu przejść do trybu pracy 
wyspowej RUN_U jako źródło napięcia referencyjnego i 
mocy.  

 

 
Rys. 1. Schemat mikrosystemu do badań testowych 

 
Żadne z urządzeń nie umożliwia pracy w trybie stero-

wania napięciowego przy obecności napięcia w sieci, do 
której jest przyłączone.  

Jak wynika z przedstawionego opisu praca autono-
miczna mikrosystemu jest możliwa w dwóch wariantach: 
– zasobnik jest źródłem napięcia referencyjnego (RUN_U), 

a mikroturbina pracuje w trybie „Grid Connected Mode”.   
– mikroturbina jest  źródłem napięciowym (Stand Alone 

Mode), a zasobnik pracuje  w trybie „RUN_I”. 
Badania pracy mikrosystemu testowego przeprowadzo-

no dla obu wariantów.  
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4. PRACA AUTONOMICZNA – BADANIA OBIEK-
TOWE 

 
4.1. Wariant I (źródłem referencyjnym w mikrosystemie 
jest zasobnik) 

Test przeprowadzono przy założeniu stałej mocy gene-
rowanej przez turbinę: Pt = 2,7 kW i Qt = 0. Moc czynna 
wytwarzana przez panele fotowoltaiczne wahała się w grani-
cach PPV = 2,8-3,7 kW, przy mocy biernej QPV = 0. W czasie 
testu zmieniano pięciokrotnie moce obciążenia, ich wartości 
podano w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Zmiany mocy obciążenia w czasie testu dla wariantu I 
pracy mikrosystemu 

 
P [kW] 1,3 2,8 4,8 6,1 4,2 
Q [kvar] 0,9 2,6 4,6 5,9 4,0 

 
Bilans mocy czynnej w mikrosystemie przy zmianach 

mocy odbiornika pokazano na rysunku 2. Widoczna jest na 
nim bilansująca rola zasobnika, który przez większość okre-
su pomiarowego pełnił funkcję odbiornika, tzn. magazyno-
wał nadmiar energii w mikrosystemie. Przy krótkotrwałym 
wzroście obciążenia powyżej 6,6 kW zasobnik stał się źró-
dłem energii. 

Na rysunku 3 przedstawiono bilans mocy biernej w mi-
krosystemie w badanym okresie.  Moc bierna mikroturbiny 
(równa 0,25 kVar) odpowiada mocy biernej traconej w jej 
obwodzie przyłączeniowym. Analogicznie, moc bierna źró-
dła fotowoltaicznego (zmieniająca się w zakresie 390 – 580 
Var) odpowiada mocy biernej traconej w przyłączu. Zasob-
nik bilansuje zmiany mocy biernej w mikrosystemie.   
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Rys. 2. Bilans mocy czynnej w mikrosystemie dla wariantu I 
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Rys. 3. Bilans mocy biernej w mikrosystemie dla wariantu I 

 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów sporzą-

dzono charakterystyki statyczne U = f(S) i f = f(S) zasobnika 
energii jako źródła napięcia referencyjnego (rys. 4). Wystę-

puje w nich wyraźna zależność wartości napięcia i częstotli-
wości od poziomu obciążenia. Nachylenie charakterystyki 
napięciowej jest równe -7,2 V/kVA, a częstotliwościowej -
0,2 Hz/kVA. 
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Rys. 4. Charakterystyki statyczne zasobnika energii dla wariantu 

I pracy mikrosystemu 
 

4.2. Wariant II (źródłem referencyjnym w mikrosystemie 
jest mikroturbina) 

Harmonogram zmian mocy obciążenia w czasie testu 
obejmował kolejno wartości podane w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Zmiany mocy obciążenia w czasie testu dla wariantu I 
pracy mikrosystemu 

 
P [kW] 5,9   9,5  13,6  4,2  
Q [kvar]  5,3 8,1 11,5 3,9 

 
Moc wytwarzana prze źródło PV zmieniała się w za-

kresie od PPV = 2,6 kW do PPV = 0,25 kW. Zasobnik został 
załączony o godz. 14:37 i po załączeniu pobierał moc łado-
wania (pracował jako odbiornik). 

Na rysunku 5 pokazano bilans mocy czynnej, a na ry-
sunku 6 bilans mocy biernej w mikrosystemie przy zmianach 
mocy odbiornika. W tym wariancie pracy mikrosystemu 
mikroturbina jako źródło napięciowe pełni funkcję elementu 
bilansującego i pokrywa zmiany mocy czynnej i biernej. 
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Rys. 5. Bilans mocy czynnej w mikrosystemie dla wariantu II 
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Rys. 6. Bilans mocy biernej w mikrosystemie dla wariantu II 
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Charakterystyki statyczne U = f(S) i f = f(S) mikrotur-
biny jako źródła referencyjnego przedstawiono na rysunku 7. 
Zależność wartości napięcia i częstotliwości od poziomu 
obciążenia jest w tym przypadku znacznie mniejsza i wynosi  
odpowiednio -0,3 V/kVA oraz  -0,002 Hz/kVA. 
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Rys. 7. Charakterystyki statyczne mikroturbiny dla wariantu II 

pracy mikrosystemu 
 
Zarówno mikroturbina jak i bateryjny zasobnik energii, 

jako źródła napięcia referencyjnego, mogą pełnić funkcję 
bilansowania mocy w mikrosystemie. Na podstawie prze-
prowadzonych badań można stwierdzić, że mikroturbina 
gazowa jest lepszym źródłem napięcia referencyjnego, gdyż 
zapewnia bardziej stabilne warunki zasilania odbiorów (po-
siada sztywniejsze charakterystyki statyczne) w szerszym 
zakresie obciążenia.  

Możliwości zasobnika są ograniczone jego mocą i po-
jemnością. Ponadto, mała sztywność charakterystyki U = 
f(Q) wskazuje na znaczne obniżenie napięcia przy dużym 
obciążeniu mocą bierną. Warunki pracy mikrosystemu z 
elektrochemicznym zasobnikiem energii można poprawić 
stosując kompensację mocy biernej odbioru. 

Wadą mikroturbiny jest brak możliwości magazyno-
wania energii. Mikroturbina zapewnia większy zakres pro-
dukowanej mocy i możliwość długotrwałej pracy autono-
micznej, gdy moc obciążenia jest większa od mocy produ-
kowanej w pozostałych źródłach. Przy dużej produkcji mocy 
źródeł i małym obciążeniu sieci, konieczne jest zainstalowa-
nie zasobnika jako odbiornika energii lub ograniczanie mocy 
źródeł.  
 
7. WNIOSKI KOŃCOWE 

 
Możliwość pracy autonomicznej mikrosystemów  elek-

troenergetycznych może przyczynić się do zwiększenia 

niezawodności dostawy energii elektrycznej do odbiorców. 
Mikrosystem może utrzymać zasilanie odbiorców w czasie 
utraty połączenia z siecią energetyki zawodowej, pod wa-
runkiem odpowiedniej mocy źródeł i właściwej strategii 
sterowania. 

Badania przeprowadzone w mikrosystemie testowym w 
Laboratorium Generacji Rozproszonej w Instytucie Elektro-
energetyki Politechniki Łódzkiej umożliwiły określenie 
właściwości mikroturbiny gazowej i bateryjnego zasobnika 
energii jako potencjalnych źródeł napięcia referencyjnego 
podczas krótkotrwałej pracy autonomicznej mikrosystemu.  

Otrzymane wyniki są podstawą dalszych prac zmierza-
jących do określenia metody doboru architektury mikrosys-
temu i strategii sterowania uwzględniającej współpracę za-
sobnika energii oraz źródeł sterowalnych.    
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AUTONOMOUS OPERATION OF LOW VOLTAGE MICROSYSTEMS –  
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The article describes the possibilities of LV microsystems operation in the island mode. Control strategies are discussed 
of energy sources connected to the grid by means of invertors, either for system connected to the main grid or during the 
island mode operation. Presented results of research were conducted at the DER laboratory at the Lodz University of Tech-
nology. The study was performed for two variants of reference voltage source: the battery storage and microturbine respec-
tively. 
  




