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UKŁAD TURBINA WIATROWA - 6 FAZOWY GENERATOR 

WOLNOOBROTOWY ASYMETRYCZNY I JEGO WSPÓŁPRACA  

Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ 

 
WIND TURBINE - 6-PHASE ASYMMETRIC LOW SPEED GENERATOR 

SYSTEM AND ITS COOPERATION WITH THE POWER GRID 

 
Streszczenie: Przedstawiono zasady współpracy układu turbina wiatrowa-generator wielofazowy inset 

SMPMSM (Surface Mount Permanent Magnet Synchronous Motor) z siecią energetyczną. Dzięki 

zastosowaniu iniekcji prądów trzeciej harmonicznej lepiej wykorzystano możliwości generatora. Potwierdzono 

w ten sposób zasadność stosowania generatorów wielofazowych. 
 

Abstract: This paper deals witch the cooperation of the wind turbine - multiphase inset SMPMSM generator 

system with the power grid. The fundamental and 3rd harmonic current cooperation is used to increase the 

generator performance. This is accomplished by means of the 3rd harmonic current injection. The validity of 

the application of multi-phase generators is confirmed. 
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1. Wstęp 

Przedmiotem badań jest współpraca zespołu 

turbina wiatrowa-generator 6-fazowy 

asymetryczny inset SMPMSM [4] z siecią 

energetyczną. Badany układ zapewnia wymianę 

mocy czynnej i biernej między elektrownią 

wiatrową a siecią zgodnie z zaleceniami 

dyspozytora i możliwościami układu oraz 

warunkami wiatrowymi. Może on pracować 

przy zmiennych parametrach napięcia 

sieciowego, które odnośnie wartości skutecznej 

i fazy powinny być mierzone. Uzwojenia 

generatora tworzą dwie symetryczne gwiazdy, 

wzajemnie przesunięte o kąt elektryczny 30
o
, ze 

wspólnym punktem gwiazdowym. Generator 

jest bezpośrednio sprzęgnięty z turbiną 

wiatrową Darrieusa [1]. Opracowane 

sterowanie generatora [3, 4] korzysta z 

charakterystyk maszyny i wykorzystuje 

bezpośrednio trzecią harmoniczną prądu oraz 

jej współpracę z harmoniczną podstawową w 

celu zwiększenia momentu obrotowego. 

Współdziałanie tych harmonicznych można 

ocenić analizując macierz pochodnych 

współczynników indukcji, najlepiej w układzie 

współrzędnych q-d. [4, 6]. Trzecia harmoniczna 

prądu w rozważanym układzie 6 fazowym 

asymetrycznym płynie w przewodzie 

neutralnym.  Dlatego przetwornik generatorowy 

z rys. 3 powinien mieć taki przewód. Zadaniem 

przetwornika sieciowego [2, 5, 9] z rys. 4 jest 

przekazywanie mocy czynnej i biernej z- i do- 

sieci i utrzymywanie zadanego napięcia na 

kondensatorze sprzęgającym.  

2. Sterowanie zespołu turbina- generator 

wolnoobrotowy SMPMSM 

Układ turbina wiatrowa – generator nie ma 

przekładni, dlatego generator jest 

zaprojektowany jako wolnoobrotowy. W 

związku z tym ma dużą ilość par biegunów,  

a jego uzwojenie jest skupione. Z powodu małej 

liczby zezwojów stojana na fazę i biegun, nie 

ma możliwości zmniejszenia wyższych 

harmonicznych okładu prądu uzwojeń poprzez 

właściwe nawinięcie i rozłożenie zezwojów 

stojana. Dla tego typu uzwojeń amplituda 

harmonicznych jest w przybliżeniu odwrotnie 

proporcjonalna do ich rzędu. Wyższe 

harmoniczne okładu prądu uzwojeń 

współdziałają z wyższymi harmonicznymi 

indukcji magnetycznej wytwarzanej przez 

magnes trwały [4, 5]. Po przekształceniu 

uzwojeń tego generatora do współrzędnych q-d 

okazuje się, że współrzędne q1-d1  są tworzone 

przez  harmoniczną  podstawową oraz wyższe 

harmoniczne 11, 13 itd. (12 h ± 1). Te wyższe 

harmoniczne wytwarzają niepożądane 
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momenty. Jednak ich rząd jest na tyle wysoki, 

że ich amplituda, jako odwrotnie 

proporcjonalna do rzędu, jest mała 

i niepożądane momenty są ograniczone. Jest to 

zaletą układów wielofazowych. Współrzędne 

q3-d3 są tworzone przez harmoniczną 

przestrzenną trzecią, która jest dla tych 

współrzędnych, harmoniczną podstawową. 

Niepożądanymi harmonicznymi w tych 

współrzędnych są harmoniczne 9, 15 (ogólnie 

12 h+3, 12 h-9). Należy uwzględnić 

bezpośredni, niezależny wkład największych, 

co do modułu (czyli 1 i 3), harmonicznych w 

tworzenie momentu  elektrycznego. Trzecia 

harmoniczna jest wystarczająco duża, aby móc 

ją wykorzystać do współpracy z harmoniczną  

podstawową. Jest to współpraca między 

harmonicznymi z różnych układów 

współrzędnych q1-d1 oraz  q3-d3, uzależniona od 

odpowiadających im wartości współczynników 

w macierzy pochodnych współczynników 

indukcji. Powoduje ona wzmocnienie momentu 

elektromagnetycznego generatora i zmniejsza 

jego pulsacje. Przedstawione zależności są 

cechą uzwojeń skupionych stojana dla 

założonej ilości faz, przy dużej ilości par   

biegunów p. W opracowanym sterowaniu 

działanie trzeciej harmonicznej przestrzennej 

jest pobudzane przez iniekcję prądów trzeciej 

harmonicznej czasowej. Iniekcję prądów 

trzeciej harmonicznej czasowej wywołuje się 

przez odpowiednie składowe napięć fazowych, 

które na zaciski generatora są doprowadzane z 

przetwornika generatorowego z rys. 3 [4, 5, 6]. 

Dla rozpatrywanego układu 6-fazowego 

asymetrycznego trzecia harmoniczna przepływa 

przez przewód zerowy N. Dlatego przetwornik 

zasilający generator powinien być podłączony 

do dwóch kondensatorów połączonych 

szeregowo. Ich wspólny węzeł tworzyłby punkt 

zerowy N. Wytworzenie odpowiednich napięć 

na kondensatorach wymagałoby dwóch 

prostowników zasilanych z sieci przez 

transformator [2]. Dla uniknięcia kosztów z tym 

związanych rozpatrywany generator jest 

zasilany z przekształtnika trzy-poziomowego, 

siedmio-gałęziowego z kondensatorami 

poziomującymi z rys. 3. Opracowane są dwa 

typy sterowania generatora wielofazowego: 

optymalne oraz szybkie korzystające z 

charakterystyk, oba opisane w [4]. Uzyskany 

kształt prądów faz stojana, przedstawiony na 

rys. 1, jest zbliżony do trapezowego. Świadczy 

to o udziale prądów składowych iq3,id3 od 

trzeciej harmonicznej. Zgodnie z literaturą jest 

to kształt prądów pozwalający na lepsze 

wykorzystanie możliwości generatora 

wielofazowego [4, 5, 6]. 

 
Rys. 1. Kształt prądów fazowych stojana 

Udział prądów iq3,id3 dla metody optymalnej 

uproszczonej, czy też dla metody 

wykorzystującej charakterystyki, jest wcześniej 

zakładany jako iniekcja prądów 3 

harmonicznych w uzależnieniu od prądów 

podstawowej harmonicznej: 

 iq3=k13 · iq1 (1) 

 id3=k24 · id1 

przy dobranych w [4] współczynnikach:  

 k13= -0.1, k24= -0.3. Wybrane współczynniki 

zapewniają powiększenie momentu obrotowego 

oraz zmniejszenie jego pulsacji. Przy 

skupionych (skoncentrowanych) uzwojeniach, 

które występują przy wielu parach biegunów p 

dla maszyn wolnoobrotowych, udział trzeciej 

harmonicznej nie jest do pominięcia. Prędkość 

zadana zestawu turbina-generator wynika z 

warunków wiatrowych oraz ewentualnych 

ograniczeń na moc. Różnica pomiędzy 

prędkością zadaną a aktualnie zmierzoną, 

poprzez regulator PI określa moment zadany. 

Są obliczane prądy iq1, id1, które przy 

spełnionych ograniczeniach na strumienie 

magnetyczne dla aktualnej prędkości i 

ograniczeń na prądy maksymalne, zapewniają 

przybliżanie się przez moment elektryczny 

generatora do momentu zadanego. Dla 

obliczonych w ten sposób prądów stojana 

określana jest predykcja napięć fazowych. 

Sterowanie przekształtnika generatorowego z 

rys. 3 wytwarza te napięcia i są one dostarczane 

na zaciski fazowe stojana generatora. Na rys. 2 

przedstawiono opracowany układ przetwarzania 
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energii wiatru na energię elektryczną. Jego 

częścią jest przedstawiony na rys. 3 

przekształtnik generatorowy, trzypoziomowy, 

siedmio-gałęziowy z poziomującymi (flying 

capacitor) kondensatorami Ccd_01.  

Jest on przeznaczony do zasilania generatora 

sześciofazowego asymetrycznego z 

kondensatora Ccd_02 [4, 5, 9]. 

 

 
Rys. 2. Uproszczony schemat badanego układu do współpracy elektrowni wiatrowej z siecią 

 
Rys. 3. Przekształtnik generatorowy trzy-poziomowy, siedmio-gałęziowy z poziomującymi 

kondensatorami (flying capacitor), wektor [x] oznacza prądy fazowe generatora 

 

Każdy z prądów fazowych, zawartych w 

wektorze [x] oraz prąd przewodu zerowego : 

  (2) 

ma odpowiadającą mu gałąź w przekształtniku 

z rys. 3. Możliwe są 4 stany pracy każdej 

gałęzi, które przedstawia tabela 1. (I to prąd 

fazy, Ufd to napięcie fazy względem węzła d). 

Są one wykorzystywane podczas sterowania 

przekształtnika generatorowego. Przyjęto, po 

pominięciu czasu martwego, że stan zaworów 

s1 jest przeciwieństwem stanu zaworów s3 

(s3 = ~s1) oraz że stan zaworów s2 jest 

przeciwieństwem stanu zaworów s4 (s4 = ~s2). 

Dla gałęzi siódmej na rys. 3, która ma 

symulować punkt neutralny o napięciu   

względem węzła d, przewiduje się pracę przy 

stanach równych 2 lub 3. Oba te stany łącznie 

nazwane są s23. Kryterium wyboru między 

tymi stanami pracy jest napięcie na 

kondensatorze i potrzeba jego utrzymania, 

dzięki prądowi Ic, na poziomie 

 [2, 3].  

Tab.1. Możliwe stany pracy każdej z 7 gałęzi 

przekształtnika z rys. 3, (Ic to prąd ładujący 

kondensatory, I  to prąd wypływający do fazy 

stojana, Ig , Id to prądy wypływające z węzłów g 

i d, Ufd to napięcie między fazą a węzłem d) 
 

Stan 
s1, s2,  
s3, s4 

Ucd_01 

 
I > 0  I < 0 

Ig Id Ic 

Ufd,         
 

Ucd_01 ≈ 

  Ucd_02 

1 
1   1   
 0   0 

Nie 
zmienia 

się 
+ I 0 0 Ucd_02 

2 

s
2
3 

1   0   
 1   0 

↑     ↓ + I 0 + I 

Ucd_02 -
 Ucd_01  

≈ 

  Ucd_02 

3 
0   1  
  0   1 

↓     ↑ 0 + I – I 

Ucd_01  

≈  

Ucd_02 

4 
0   0   
 1   1 

Nie 
zmienia 

się 
0 + I 0 0 
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Chwilowa moc pobierana przez przekształtnik 

generatorowy z kondensatora głównego Ccd_02, 

jest równa: 

  (3) 

gdzie Ucd_02 to napięcie na kondensatorze. 

Napięcie Ucd_02 powinno być utrzymywane na 

zadanym poziomie Ucd_02_st. Zadanie to spełnia 

przekształtnik sieciowy, przedstawiony na 

rys. 4.  

 

Rys. 4. Przekształtnik sieciowy przekazujący 

energię z generatora (z kondensatora Ccd_02)  

elektrowni wiatrowej do sieci energetycznej 

Przekształtnik sieciowy z rys 4. przekazuje moc 

z generatora (z kondensatora Ccd_02) do sieci. 

Dla zapewnienia właściwego napięcia na 

kondensatorze, przekształtnik sieciowy 

powinien też mieć możliwość przekazywania 

energii w drugą stronę, od sieci do generatora. 

Umożliwia to zastosowany przekształtnik 

dwupoziomowy, trzygałęziowy. Przyjęto, po 

pominięciu czasu martwego, że stan zaworów 

s1 jest przeciwieństwem stanu  zaworów s2 

(s2 = ~s1). 

Prąd [Is] (jego składowa czynna) powinien 

zrekompensować moc pobieraną przez 

generator z kondensatora Ccd_02, czyli moc 

moc_gC. Jednocześnie powinien, w miarę 

potrzeby zapewnić, aby napięcie na 

kondensatorze Ucd_02 było jak najbardziej 

zbliżone do założonego Ucd_02_st. 

Istotnym elementem układu jest indukcyjność 

Lss, zapewniająca ciągłość prądu zasilającego 

sieci  [Is]. Napięcie, które powinien wytworzyć 

przekształtnik [Es_zas]  na zaciskach A, B, C 

można zapisać w dziedzinie liczb zespolonych: 

  (4) 

gdzie  to napięcie sieci na zaciskach a, b, c. 

Dla ustalenia zależności fazowych można 

przyjąć, że napięcie fazy A sieci jest równe: 

  (5) 

gdzie  to maksymalne napięcie sieci, zaś ω 

to pulsacja sieci. 

Przyjmuje się, że zadany prąd fazy A, 

strzałkowany jako wpływający do sieci 

(źródłowo), wyraża się wzorem: 

   

   (6) 

Wielkość maksymalną prądu składowej czynnej 

(w fazie z napięciem ),    reguluje się 

w zależności od potrzeb przekazywania energii. 

Druga składowa tego prądu o module |Ism| ma 

charakter  bierny,  pojemnościowy. Jednak przy 

uwzględnieniu, że prąd ten jest na rys. 4 

strzałkowany jako wpływający do sieci, 

charakter mocy biernej pobieranej z sieci jest 

indukcyjny. Ułatwia to regulację i zapewnia 

ciągłość prądu. Można to zaobserwować na 

wykresie wskazowym na rys. 5.  

 

 
Rys. 5. Wykresy wskazowe podczas regulacji 

przekształtnika sieciowego z rys. 4; proste 1 to 

trajektoria końca wektora regulacji Es_zas;  

a) gdy moc czynna jest dostarczana do sieci,  

b) gdy moc czynna jest dostarczana do 

generatora, charakter  prądu jest indukcyjny 

(gdy przyjmie się, że wypływa z sieci, inaczej 

niż strzałkowanie na rys. 4) 

Układ pracuje też poprawnie, gdy składowa 

bierna jest przyjęta jako pojemnościowa. W 

takim przypadku może być wykorzystywany 

jako kompensator mocy biernej, przydatny do 

stabilizowania napięcia w sieci. Można też 

przyjąć, że składowa bierna prądu sieci jest 

regulowana niezależnie od składowej czynnej, 

w zależności od możliwości układu i potrzeb 

sieci. Na rys. 6 są przedstawione przebiegi 

zmiennych układu. Przedstawiają one, jak 

sterowanie układu, mimo zmiennego momentu 

turbiny wiatrowej, osiąga zadaną prędkość 
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ωr_zad. Jest to prędkość wynikająca z pomiarów 

prędkości wiatru, możliwości układu i 

zapotrzebowania na moc. 
 

 
Rys. 6. Przebiegi dynamiczne układu turbina 

wiatrowa-generator z rys. 2: 

1 - moment turbiny wiatrowej, 2 – aktualna 

prędkość zestawu turbina-generator, 3 – 

zadana prędkość ωr_zad, wynikająca z pomiarów 

prędkości wiatru, 4 - moment 

elektromagnetyczny generatora 

 

 
Rys. 7. Prądy pobierane z kondensatora  

z rys. 2: 1 – prąd  pobierany przez 

przekształtnik generatorowy z rys. 3; 2 – prąd 

pr_s  pobierany przez przekształtnik sieciowy z 

rys. 4 

Ze względu na to, że układ turbina wiatrowa - 

generator nie ma przekładni, jest to wspólna 

prędkość dla generatora i turbiny. Poprzez 

właściwe sterowanie układ dąży do jej 

zapewnienia (ωr → ωr_zad).  Sterowanie 

badanego układu stara się wytworzyć taki 

moment elektromagnetyczny (4), który 

przeciwdziała momentowi turbiny wiatrowej 

(1) w celu jak najszybszego zbliżenia prędkości 

zestawu generatora-turbina ωr (2) do prędkości 

zadanej ωr_zad (3). W ten sposób prędkość 

zestawu turbina-generator nadąża za prędkością 

zadaną, która z kolei zależy od warunków 

wiatrowych oraz od możliwości układu. 

 

Rys. 8. Prądy pobierane z kondensatora  

z rys. 2: 1 – prąd   i  2 – prąd pr_s  

(powiększony fragment rys. 7) 

 

 
Rys. 9. Przebieg napięć fazowych sieci:   

(podzielone przez 20) (linia 1), prądu sieci o 

charakterze indukcyjnym  (linia 2), prądu  

pobieranego z kondensatora   przez 

przekształtnik generatorowy (linia 3), prądu 

pr_s  pobieranego z kondensatora  przez 

przekształtnik sieciowy (linia 4), obwiedni 

prądu sieci  (linia 2m) 

Na rys. 7, 8 oraz 9  przedstawiono prądy  oraz 

pr_s, których suma przepływa przez 

kondensator  z rys. 2 podczas pracy 

układu przy przebiegach, przedstawionych na 

rys. 6. Prąd , który pobierany jest przez 

przetwornik generatorowy z kondensatora 

Ccd_02, ma duże pulsacje. Jest to spowodowane 
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sterowaniem przetwornika generatorowego, 

które ma za zadanie, oprócz zapewnienia 

właściwego napięcia na fazach generatora, 

również utrzymywanie zadanego napięcia na 

kondensatorach Ccd_01. Napięcie to powinno być 

w przybliżeniu równe połowie napięcia Ucd_02 

na kondensatorze głównym Ccd_02. Jest to 

warunkiem trzypoziomowości napięcia w 

przekształtniku z rys. 3. Utrzymywanie stałego 

napięcia Ucd_02 na kondensatorze Ccd_02  jest 

natomiast zadaniem przetwornika sieciowego. 

3. Wnioski 

Przedstawiono zasady współpracy układu 

turbina wiatrowa – wielofazowy generator inset 

SMPMSM z siecią energetyczną. Poprzez 

iniekcję prądów trzeciej harmonicznej 

zwiększono wydajność generatora 

wielofazowego. Potwierdziło to zasadność 

stosowania generatorów wielofazowych. Prądy 

3 harmonicznej  w rozpatrywanym układzie 6 

fazowym asymetrycznym płynęły przewodem  

neutralnym. Zapewnienie tego przewodu 

zwiększyło wymagania odnośnie 

przekształtnika generatorowego z rys. 3. 

Natomiast układy z nieparzystą ilością faz (5, 7, 

9) prowadzą prądy harmonicznych (np. 

trzeciej), wspomagających pracę podstawowej 

harmonicznej, przewodami fazowymi [6, 7, 8]. 

Wówczas można nie stosować przewodu 

neutralnego, przez co usuwa się harmoniczne 

należące do współrzędnych zerowych. Jest to 

korzystne, ponieważ harmoniczne te nie 

wytwarzają momentu elektrycznego 

o niezerowej wartości średniej, jedynie 

powodują szkodliwe pulsacje tego momentu. W 

badanym układzie 6 fazowym asymetrycznym 

prądy współrzędnych zerowych płyną 

przewodami fazowymi. Ich zmniejszenie 

(ewentualna likwidacja) jest dlatego zadaniem 

właściwej predykcji napięć fazowych 

generatora.  

Rozważane generatory wielofazowe z 

magnesem trwałym mają wysoki stosunek 

momentu obrotowego do masy oraz wysoką 

sprawność. Są odporne na uszkodzenia, co 

pozwala je stosować dla różnych celów 

przemysłowych, transportowych oraz do pracy 

w elektrowniach. Przy ich projektowaniu należy 

jednak stosować multidyscyplinarne podejście, 

uwzględniające zagadnienia elektryczne, 

magnetyczne i mechaniczne.  
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