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MODELOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU 
ZASILANIA TYPU SOLARNO–WIATROWEGO 

 
 

W pracy przedstawiono model hybrydowego systemu zasilania typu solarno-
wiatrowego opracowanego z zastosowaniem środowiska MATLAB & SIMULINK. Bada-
nia symulacyjne przeprowadzono dla układu składającego się z 8 paneli PV typu 
TOPRAY SOLAR TPSM6U o mocach znamionowych 240 W oraz z 2 turbin wiatro-
wych typu FORTIS WIND ENERGY PASSAAT o mocach znamionowych 1,4 kW. Dla 
przyjętego wymuszenia (pomiary irradiancji i prędkości wiatru z obszaru Polski połu-
dniowo–wschodniej dla 2014 roku) przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycz-
nej produkowanej przez badany układ w wybranych okresach. Opracowano wyniki  
i sformułowano wnioski końcowe dotyczące właściwości analizowanego układu hybry-
dowego. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie numeryczne, moduł PV, turbina wiatrowa, śro-
dowisko MATLAB & SIMULINK 
 

1. WSTĘP 
 

Odnawialne źródła energii (OŹE) odgrywają coraz większą rolę w globalnej 
produkcji energii elektrycznej. Energia wiatru i Słońca ma charakter stochastyczny 
związany z warunkami meteorologicznymi, na który nakładają się zmiany deter-
ministyczne związane z porami dnia i roku oraz trendami wieloletnimi. Wadą 
stosowania pojedynczego źródła typu OŹE jest silna zależność ilości produkowa-
nej energii elektrycznej od stochastycznie zmieniających się czynników atmosfe-
rycznych: irradiancji i prędkości wiatru [14]. 

Jednym z rozwiązań tego problemu jest stosowanie systemów hybrydowych, 
które według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 
roku definiowane są jako „jednostki wytwórcze wytwarzające energię elektrycz-
ną albo energię elektryczną i ciepło” [4]. Wyróżnia się przy tym dwa typy ukła-
dów hybrydowych: z dwoma rodzajami zastosowanych technologii  tzw. układ 
„podwójny” oraz układ z wieloma źródłami nazywany „wielorakim” [17]. 
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Ustalenie właściwości systemu hybrydowego i analiza jego pracy wymaga 
opracowania modelu matematycznego i numerycznego. Istotne jest jednak, aby 
model łączył w sobie dwie cechy: odpowiednią dla badań naukowych dokład-
ność i znaczną szybkość obliczeń. W związku z tym, obok sposobu modelowa-
nia, istotny jest wybór narzędzi informatycznych, z zastosowaniem których  
model zostanie zaimplementowany. 

W referacie rozpatrywany jest model systemu solarno-wiatrowego, o przyję-
tej strukturze, umożliwiający wykonanie obliczeń przewidywanej ilości energii 
elektrycznej generowanej w określonej lokalizacji geograficznej. Do realizacji 
modelu wykorzystano środowisko MATLAB & SIMULINK, które obok wbu-
dowanych bloków funkcjonalnych umożliwia implementację własnych elemen-
tów oraz kodu programu. Jako dane wejściowe wykorzystano pomiary irradian-
cji i prędkości wiatru wykonane i udostępnione przez dra hab. Krzysztofa Mar-
kowicza z Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
2. CHARAKTERYSTYKA HYBRYDOWEGO  SYSTEMU 

ZASILANIA TYPU SOLARNO–WIATROWEGO 
 
W referacie rozpatrywany jest hybrydowy system solarno-wiatrowy typu 

„on-grid”, który pełni funkcję źródła energii wspomagającego zasilanie znanego 
obiektu (odbiornika) podłączonego do sieci energetycznej. Przyjęto, że w struk-
turze układu nie znajduje się magazyn energii. Ogólny schemat blokowy mode-
lowanego i analizowanego systemu zasilania przedstawiono na rysunku 1.  
Na schemacie zaznaczono również bloki związane z danymi wejściowymi. 

 

 
 

Rys. 1. Struktura zaproponowanego hybrydowego systemu zasilania  
typu solarno-wiatrowego (on-grid) bez zasobnika energii 

 
Energia elektryczna generowana w tak zdefiniowanym układzie jest sumą 

generacji sekcji solarnej i wiatrowej. W pierwszej kolejności produkowana 
energia jest przeznaczona na potrzeby własne obiektu, nadwyżki energii mogą 
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być oddawane do sieci, a deficyt pobierany jest z sieci w celu uzupełnienia zasi-
lania odbiornika. 

Energia elektryczna uzyskana z generatorów fotowoltaicznych i wiatrowych 
przekazywana jest odpowiednio do falownika solarnego i wiatrowego, a stąd  
do falownika sieciowego. Jego zadaniem jest dopasowanie parametrów energii 
generowanych w źródłach OŹE do energii elektrycznej dostarczanej do odbior-
nika lub do systemu elektroenergetycznego. Na podstawie krzywej obciążenia 
odbiornika wyznaczany jest deficyt energii wymaganej do zasilenia obiektu,  
a energia pobierana jest wówczas z sieci elektroenergetycznej. Dwukierunkowy 
licznik energii elektrycznej mierzy ilość energii oddanej i pobranej. System ten 
nie wymaga instalowania zasobników energii, rolę bufora pełni system elektro-
energetyczny. 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw dla mikroinstalacji  
o mocy do 10 kW za każdą, wprowadzoną do sieci 1 kWh energii, prosumento-
wi ma przysługiwać prawo do odebrania, w dowolnym czasie i za darmo  
0,8 kWh od swojego operatora. W przypadku mikroinstalacji o mocach więk-
szych od 10 kW współczynnik ma zmaleć do 0,7 kWh [5]. Według nowej kon-
cepcji resortu energii, prosumenci mają produkować energię „dla siebie, a nie 
dla zysku”. Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie autorskiej wersji 
systemu bilansowania energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta z ener-
gią przez niego pobraną [9]. 
 

3. MODELE NUMERYCZNE MODUŁÓW PV  
I TURBIN WIATROWYCH 

 
3.1. Moduł fotowoltaiczny 

 
Ilość wytworzonej w module PV energii elektrycznej jest funkcją wielu 

czynników, z czego najważniejszymi są: moc modułu, gęstość mocy promie-
niowania słonecznego, temperatura fotoogniw, rodzaj i stopień zacienienia, sto-
pień zabrudzenia modułu PV, ewentualne uszkodzenia. Praca modułów fotowol-
taicznych w warunkach rzeczywistych odbywa się przy stochastycznie zmien-
nych wartościach wymienionych parametrów. 

Numeryczna metoda wyznaczania ilości energii elektrycznej produkowanej  
w systemie solarnym w okresie jednego roku polega na wykorzystaniu danych 
pomiarowych gęstości mocy promieniowania słonecznego. Uwzględniając stały 
krok dyskretyzacji pomiarów irradiancji ΔtPV wartość energii generowanej przez 
moduły PV, dla N próbek pomiarowych, wyznaczyć można z zależności: 
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gdzie: PPV(Gr(n)) – moc modułów PV dla próbki pomiarowej n (gęstość mocy 
promieniowania wynosi Gr(n)), ΔtPV – krok czasowy pomiarów gęstości mocy 
promieniowania. 

Do modelowania modułów PV zastosowano model 2–diodowy DDM (ang. 
Double Diode Model) fotoogniwa, w którym prąd wyjściowy I opisany jest  
zależnością [3]: 
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gdzie: Iph0 – prąd słoneczny generowany przy irradiancji Gr0, Gr – rzeczywista 
irradiancja padająca na powierzchnię ogniwa słonecznego, Is1, Is2 – prądy nasy-
cenia diody pierwszej i drugiej, N1, N2 – współczynniki jakości diody pierwszej  
i drugiej, Rs – rezystancja szeregowa, Rp – rezystancja równoległa, U – napięcie 
na zaciskach fotoogniwa, k – stała Boltzmanna, T – temperatura urządzenia,  
q – elementarny ładunek elektronu. 

Zależnie od typu modelowanego modułu fotowoltaicznego wykorzystano 
odpowiednie połączenia fotoogniw, a wymagane w równaniu (2) parametry, 
uzyskano z kart katalogowych.  

Wyznaczenie mocy sekcji fotowoltaicznej układu hybrydowego polega  
na rozwiązaniu równań nieliniowych (2) (metoda Newtona) kolejno dla irradian-
cji z zakresu od 100 W/m2 do 1500 W/m2 z krokiem 50 W/m2 oraz ustaleniu 
punktów mocy maksymalnej MPP dla podanych irradiancji. Moc modułów, 
zgodnie z zależnością (1) wyznaczana jest dla każdej próbki irradiancji Gr(n),  
z zastosowaniem aproksymacji charakterystyki PMPP = f(Gr). 

 
3.2. Turbina wiatrowa 

 
Praca turbin wiatrowych w warunkach rzeczywistych odbywa się często przy 

wysokiej dynamice zmian prędkości wiatru. Ilość wytworzonej w turbinie wia-
trowej energii elektrycznej jest funkcją wielu parametrów, z czego najważniej-
szymi są: prędkość wiatru (zależna od warunków pogodowych, szorstkości tere-
nu, wysokości nad poziomem morza, gęstości powietrza, wysokości umieszcze-
nia piasty wirnika) oraz charakterystyka mocy turbiny PTW = f(vw). Wyznaczenie 
ilości energii generowanej w sekcji wiatrowej analizowanego układu zasilania 
odbywa się na podstawie danych pomiarowych prędkości wiatru z czasem 
uśredniania równym 44 sekundy. Dla takich wartości czasu uśredniania nie roz-
patruje się stanów dynamicznych układu, nie ma zatem konieczności modelo-
wania turbiny jako połączenia układu mechanicznego i elektrycznego. Uwzględ-
niając powyższe, ilość energii elektrycznej ATW produkowanej przez określony 
typ turbiny wiatrowej wyznaczana jest na podstawie zależności: 



Modelowanie hybrydowego systemu zasilania typu ... 
 
 

377 

 



N

n
TWnTWTW tvPA

1
)(        (3) 

gdzie: N – liczba próbek pomiarowych, PTW(v(n)) – moc turbin wiatrowych dla 
próbki pomiarowej n (prędkość wiatru jest równa v(n)), ΔtTW – krok czasowy 
pomiarów prędkości wiatru. 

Moc turbiny P(v(n)) dla n–tej próbki pomiarowej prędkości wiatru v(n)  
wyznaczana jest na podstawie modelu charakterystyki mocy turbiny. Model ten 
opracowano z zastosowaniem interpolacji Lagrange’a bazując, dla prędkości 
wiatru wyższych od prędkości startowej vcut–in, na podawanych przez producen-
tów dyskretnych zbiorach wartości mocy odpowiadających określonym prędko-
ściom wiatru. Dla dowolnej prędkości położonej między punktami charaktery-
styki dyskretnej wykorzystywane są cztery punkty z dyskretnej charakterystyki 
mocy: dwa poniżej i dwa powyżej rozpatrywanej prędkości wiatru. Wówczas 
wykorzystując wielomian Lagrange’a moc turbiny dla n–tej próbki prędkości v(n) 
można wyznaczyć z zależności [6, 16]: 
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gdzie: i = 0,1,…,n–1 – indeksy czterech punktów dyskretnej charakterystyki 
mocy turbiny, Pi – moc turbiny dla i–tego węzła interpolacji (dane dyskretne 
producenta), vi, vj – prędkości wiatru dla próbek o indeksach i–tej i j–tej. 

 
4. MODEL SYMULACYJNY SYSTEMU HYBRYDOWEGO 

 
Wykorzystując literaturę tematu [2, 7, 8, 11, 12, 18] oraz przedstawione  

w punkcie 3. niniejszej pracy modele numeryczne w środowisku Matlab w wersji 
R2014a opracowano model symulacyjny układu solarnego i wiatrowego przed-
stawionego w punkcie 2. Do modelowania modułów fotowoltaicznych i turbin 
wiatrowych wykorzystano elementy środowiska graficznego Simulink, biblioteki 
SimElectronics oraz Simscape oraz elementy programowania (rys. 2 i 3). 

Schematy układów solarnego i wiatrowego zawierają bloki związane z:  
modułami PV (blok Solar Cell), modelowaniem charakterystyki mocy turbiny 
wiatrowej (blok Non–linear wind turbine power curve), wymuszeniami (blok 
Repeating Sequence Interpolated), układem pomiarowym (blok Current Sensor), 
elementami związanymi z wyznaczeniem, przekształceniem i przeliczaniem 
parametrów wyjściowych (bloki Simulink–PS Converter, PS–Simulink Conver-
ter, Integrator, Gain), obciążeniem modułu PV z zastosowaniem bloku sterowa-
nego źródła napięcia (blok Controlled Voltage Source), podziałem sygnałów 
wektorowych mocy i prędkości wiatru turbiny wiatrowej, podziałem sygnałów 
wektorowych mocy turbiny wiatrowej oraz wizualizacją wyników symulacji 
(bloki Display, Scope, To Workspace). 
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Rys. 2. Model systemu solarnego złożonego z 8 paneli PV zaimplementowany  
w środowisku MATLAB & SIMULINK 

 

 
 

Rys. 3. Model systemu wiatrowego złożonego z 2 turbin wiatrowych zaimplementowany  
w środowisku MATLAB & SIMULINK 

 
Dodatkowo w języku programowania środowiska MATLAB opracowano 

zbiór funkcji i skryptów, związanych z procedurami bloków obliczeniowych. 
Dane wejściowe irradiancji i prędkości wiatru (czas uśredniania irradiancji jest 
równy 36 sekund, natomiast prędkości wiatru 47 sekund) posiadają postać pli-
ków tekstowych, z których wartości wczytywane są do wektorów o długościach 
odpowiednio około: 870 tys. i 670 tys. Różnica w liczbie próbek z jednego okre-
su powoduje konieczność zsynchronizowania danych względem próbek irra-
diancji z wykorzystaniem interpolacji Lagrange’a. Algorytm przeliczania został 
tak wykonany, aby zmienna o mniejszej częstotliwości próbkowania (prędkość 
wiatru) była rzutowana na punkty czasowe o większej częstotliwości próbkowa-
nia (irradiancja). W ten sposób otrzymano jednakowy czas uśredniania równy  
44 sekundy i identyczną długość wektora próbek o długości około 720 tys. dla 
danych wejściowych obu wymuszeń. W przypadku gdy interpolacja prowadzi 
do wartości mniejszych niż zero wartości zostały wyzerowane. 
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5. SYMULACJA PRACY SYSTEMU HYBRYDOWEGO  
PRZY WYMUSZENIU RZECZYWISTYM 

 
Badania symulacyjne przeprowadzono dla systemu hybrydowego typu solar-

no-wiatrowego scharakteryzowanego w punkcie 2. pracy. Układ składa się  
z ośmiu modułów PV typu TOPRAY SOLAR TPSM6U o mocy znamionowej 
240 W każdy (dane techniczne zamieszczono w tabeli 1) oraz dwóch turbin wia-
trowych typu FORTIS WIND ENERGY PASSAAT o mocy znamionowej  
1,4 kW każda (dane techniczne zamieszczono w tabeli 2). Łączna moc znamio-
nowa systemu jest równa 4,72 kW z podziałem procentowym wynoszącym: moc 
sekcji wiatrowej wynosi 59,3% mocy zainstalowanej oraz moc sekcji solarnej 
wynosi 40,7% mocy zainstalowanej. 

 
Tabela 1. Zestawienie danych technicznych panelu PV typu TPSM6U [10] 

 
L.p. Nazwa parametru Symbol [jednostka] Wartość 

1 Moc maksymalna (STC) Pmax [Wp] 240,00 
2 Napięcie obwodu otwartego Uoc [V] 36,80 
3 Prąd zwarcia Isc [A] 8,58 
4 Prąd w punkcie MPP Imp [A] 8,09 
5 Napięcie w punkcie MPP Ump [V] 29,70 
6 Temperatura pracy To [C] –40 ÷ 85 

 
Tabela 2. Zestawienie danych technicznych turbiny wiatrowej typu PASSAAT [1] 

 
L.p. Nazwa parametru Symbol [jednostka] Wartość 

1 Moc znamionowa P1N [kW] 1,40 
2 Prędkość startowa vcut–in [m/s] 2,50 
3 Prędkość znamionowa vn [m/s] 16,00 
4 Prędkość wyłączenia vcut–out [m/s] Brak 
5 Max. prędkość wiatru dla TW vmax [km/h] 60,00 
6 Średnica wirnika dw [m] 3,12 
7 Liczba łopat n [–] 3 
8 Powierzchnia omiatania S [m2] 7,65 
9 Wysokość gondoli ho [m] 12 – 24 

10 Napięcie stałe wyjściowe UDC [V] 24 – 240 
 

Dysponując pomiarami irradiancji oraz prędkości wiatru z 2014 roku prze-
prowadzono symulację pracy scharakteryzowanego systemu solarno-
wiatrowego, którego zadaniem jest wspomaganie zasilania dwóch obiektów: 
mieszkalnego (obiekt typu I) oraz małego biura (obiekt typu II). 
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W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono miesięczne wartości wyge-
nerowanej energii elektrycznej z analizowanego układu hybrydowego w 2014 
roku z podziałem na sekcję solarną i wiatrową (rys. 4) oraz przebiegi mocy dla 
sekcji solarnej i wiatrowej. Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przebieg zmian 
mocy generowanej w systemie hybrydowym (z rozdziałem na część solarną  
i wiatrową) dla dwóch dni 2014 roku: 9 stycznia (okres zimowy) i 7 lipca (okres 
letni). Na wymienione przebiegi nałożono krzywe obciążenia dwóch obiektów: 
typu I (linia przerywana) i typu II (linia ciągła). Obiekt typu I to obiekt miesz-
kalny, w którym widoczny jest wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną 
w godzinach porannych i wieczornych. Obiekt typu II to małe biuro, w którym 
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną widoczny jest natomiast  
w godzinach południowych [13, 15]. W przypadku obiektu typu I zapotrzebo-
wanie roczne na energię elektryczną (wg krzywej zapotrzebowania) wynosi 
około 5,7 MWh, natomiast w przypadku obiektu typu II około 11,2 MWh. 

 
 

Rys. 4. Produkcja energii elektrycznej z paneli PV i turbin wiatrowych w 2014 roku  
(z podziałem na poszczególne miesiące) 

 

 
 

Rys. 5. Moc chwilowa z modułów PV i turbin wiatrowych oraz zapotrzebowanie  
na moc dla obiektu typu I (obiekt mieszkalny) i typu II (mały obiekt biurowy)  

dla danych pomiarowych z dnia 9 stycznia 2014 roku 
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Na podstawie wyników symulacji wyznaczono różnicę między mocą gene-
rowaną i zapotrzebowaną w układzie hybrydowym. Na rysunku 7 zamieszczono 
wyniki obliczeń dla obiektu typu I oraz danych z dnia 9 stycznia 2014 roku. 

 

 
 

Rys. 6. Moc chwilowa z modułów PV i turbin wiatrowych oraz zapotrzebowanie  
na moc dla obiektu typu I (obiekt mieszkalny) i typu II (mały obiekt biurowy)  

dla danych pomiarowych z dnia 7 lipca 2014 roku. 
 

 
 

Rys. 7. Przebieg różnicy między mocą generowaną i zapotrzebowaną dla obiektu typu I  
(lokal mieszkalny) dla danych pomiarowych z dnia 9 stycznia 2014 roku. 

 
Tabela 3. Zestawienie wyników obliczeń energii generowanej w układzie hybrydowym 
na podstawie danych pomiarowych z roku 2014 (Pn – moc zainstalowana [kW],  
Ar – roczna produkcja energii elektrycznej [kWh], P% – procent mocy zainstalowanej 
układu [%], A% – procent rocznej produkcji energii elektrycznej) 

 
 Pn [kW] Ar [kWh] P% [%] A% [%] 
Sekcja solarna 1,92 2176,2 40,7 29,3 
Sekcja wiatrowa 2,80 5257,1 59,3 70,7 
Razem 4,72 7433,3 100,0 100,0 
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6. PODSUMOWANIE 
 
W artykule przedstawiono metodę modelowania włączonego do sieci elek-

troenergetycznej hybrydowego systemu zasilania typu solarno-wiatrowego prze-
znaczonego do wspomagania zasilania odbiornika o znanej krzywej obciążenia. 
Zastosowanie systemu hybrydowego pozwala na poprawę właściwości użytko-
wych układu zasilania w porównaniu ze źródłami odnawialnymi pracującymi 
samodzielnie. Dotyczy to szczególnie „uspokojenia” źródła oraz jego dopaso-
wania do charakterystyki obciążenia zasilanego obiektu. Podstawową cechą 
zaproponowanej struktury systemu solarno-wiatrowego jest wzajemna kompen-
sacja niedoborów produkcji energii elektrycznej ze źródła solarnego i wiatrowe-
go w określonych okresach doby i roku. 

Zaproponowany w referacie model numeryczny systemu hybrydowego po-
zwala uzyskać odpowiednią dokładność obliczeń ilości generowanej w układzie 
energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowych irradianji i prędkości 
wiatru. Uwzględnia on również uzyskiwanie wyników obliczeń w zadowalają-
cym czasie – kilku sekund dla okresów dobowych i kilku minut dla okresów 
miesięcznych. 

Z zastosowaniem zaimplementowanych w środowisku Matlab & Simulink 
modeli modułu PV i turbiny wiatrowej przeprowadzono badania symulacyjne 
pracy układu hybrydowego solarno-wiatrowego składającego się z ośmiu modu-
łów PV o mocy 240 W każdy oraz dwóch turbin wiatrowych o mocy 1,4 kW 
każda. Obliczenia ilości energii wygenerowanej w wymienionym układzie  
w okresie jednego roku wyznaczono na podstawie danych pomiarowych irra-
diancji i prędkości wiatru z ujednoliconym czasem uśredniania o wartości  
44 sekundy dla obu wymuszeń. 

Na podstawie wyników symulacji przeprowadzono analizę ilości wyprodu-
kowanej w sekcji solarnej i wiatrowej energii elektrycznej na tle jej zapotrzebo-
wania dla odbiornika typu I (obiekt mieszkalny) i typu II (mały obiekt biurowy). 
W przypadku rozpatrywanych odbiorników wyprodukowana w okresie jednego 
roku energia elektryczna (7,4 MWh) pokrywa zapotrzebowanie (5,7 MWh) dla 
obiektu typu I, ale nie pokrywa zapotrzebowania (11,2 MWh) dla obiektu typu 
II. Należy jednak zwrócić uwagę, że nawet dla obiektu typu I średnio kilka go-
dzin w ciągu doby występuje deficyt produkowanej energii elektrycznej (rysu-
nek 7). Celem pełnego zaspokojenia potrzeb zasilania obiektu należy: zwiększyć 
moc systemu lub zastosować magazyny energii. Oba rozwiązania prowadzą 
jednak do podniesienia kosztu całkowitego układu, choć w drugim przypadku 
należy uwzględnić dodatkowo istotny wzrost kosztów eksploatacyjnych. Wydaje 
się, że wykorzystanie zasobników energii jest jednak uzasadnione, bowiem 
średnio w ciągu doby kilka godzin widoczna jest również nadwyżka produko-
wanej energii. Z drugiej strony, w przypadku braku magazynów, nadmiar energii 
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można oddawać do systemu elektroenergetycznego, z możliwością odebrania jej 
za darmo w dowolnej chwili co w rozpatrywanym systemie jest tańszym i wy-
godniejszym rozwiązaniem. 

Moc znamionowa symulowanego układu hybrydowego rozdzielona jest na 
sekcje: solarną (40,7% mocy zainstalowanej) i wiatrową (59,3% mocy zainsta-
lowanej). Należy jednak zaznaczyć, że rozdział ten nie jest wynikiem obliczeń 
optymalizacyjnych.  

Opracowany model może zostać wykorzystany w innych, bardziej rozbudowa-
nych zadaniach obliczeniowych, związanych z systemami hybrydowymi w zakre-
sie wyznaczenia ilości generowanej w układzie energii elektrycznej. Jednym  
z takich zagadnień jest poszukiwanie struktury systemu hybrydowego, która po-
zwoli zmaksymalizować ilość energii elektrycznej generowanej w układzie  
w ustalonej lokalizacji geograficznej lub pozwoli na ekstremalizację wartości in-
nych wskaźników np. minimalizację kosztu wytwarzanej energii elektrycznej. 

 
LITERATURA 

 
[1] Catalogue of European Urban Wind Turbine Manufacturers. [Dostęp: 2017–01–

7]. Dostępny w World Wide Web: http://www.urbanwind.net. 
[2] Dash R., Behera P. R., Ali S. M., Hybrid system for meeting global energy  

demand with solar PV and wind system, International Conference on Control,  
Instrumentation, Communication and Computational Technologies (ICCICCT) 
2014, IEEE, pp. 388 – 392. 

[3] Dokumentacja techniczna MATLAB. 
[4] Dz. U. 2012 poz. 1229, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 października 

2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedsta-
wienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zaku-
pu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 
oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej 
wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. 

[5] Dz. U. 2016 poz. 925 art. 4.1., Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. 

[6] Encyklopedia szkolna. Matematyka, WSiP, Warszawa 1997. 
[7] Huang Y., Xu Y., Zhou X., Study on wind–solar hybrid generating system control 

strategy, International Conference on Multimedia Technology (ICMT) 2011, 
IEEE, pp. 773 – 776. 

[8] Hua–wei Z., Nan L., Study on the Wind and Solar Hybrid Control System, 
International Conference on Control Engineering and Communication 
Technology (ICCECT) 2012, IEEE, pp. 121 – 124. 

[9] Informacja na temat ustawy o OŹE. [Dostęp: 2017–01–31]. Dostępny w World 
Wide Web: http://gramwzielone.pl/trendy/21444/ustawa–o–oze–prosument–nie–
zarobi–na–sprzedazy–energii. 

[10] Karta katalogowa modułu TPSM6U firmy Topray Solar. 



Tomasz Jarmuda, Andrzej Tomczewski 
 
 

384 

[11] Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, 
Warszawa 2006. 

[12] Lubośny Z., Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warsza-
wa 2009. 

[13] Michalak P., Zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku jednorodzin-
nym a zmienność sezonowa energii ze źródeł odnawialnych, Elektrotechnika  
i Elektronika, 2010, Tom 29, Zeszyt 1–2, s. 8–13. 

[14] Paska J., Generacja rozproszona z wykorzystaniem hybrydowych układów  
wytwórczych,  Energetyka, 2013,  Nr 6, s. 459. 

[15] Sarniak M., Zastosowanie fotowoltaiki w budownictwie mieszkaniowym, Elektro 
Info, 2015, Nr 6 (135), s. 85–89. 

[16] Sołtysiak A., Analiza matematyczna. Część I, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2000. 

[17] Stefaniak A., Systemy hybrydowe odnawialnych źródeł energii,  Czysta Energia, 
2013, Nr 11 (147), s. 22–23. 

[18] Tomczewski A., Techniczno-ekonomiczne aspekty optymalizacji wybranych 
układów elektrycznych, WPP, Poznań 2014. 

 
 

MODELING OF A SOLAR–WIND HYBRID POWER SYSTEM 
 

The paper presents a model of a hybrid power system of solar–wind type developed 
using the MATLAB & Simulink. Simulation tests were carried out for a system 
consisting of 8 PV panels of TOPRAY SOLAR TPSM6U type with power ratings of 
240 W and 2 wind turbines of FORTIS WIND ENERGY PASSAAT type with rated 
power of 1.4 kW. For the adopted actual input function (measurements of irradiance and 
wind speed of the south–east area of Poland in 2014) the amount of electric energy 
produced by the test system in selected periods was calculated. Developed results and 
formulated conclusions about the properties of the hybrid system. 
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