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SYMULATOR TYPU HARDWARE-IN-THE-LOOP DO TESTOWANIA 

GENERATORÓW TURBIN WIATROWYCH 
 

HARDWARE-IN-THE-LOOP SIMULATOR FOR TESTING  
WIND TURBINE GENERATORS 

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono problematykę badań generatorów elektrycznych z wykorzystaniem sys-

temów typu hardware-in-the-loop (HIL). Za pomocą systemu HIL możliwe jest odzwierciedlenie w 

środowisku laboratoryjnym rzeczywistych warunków działania turbin wiatrowych współpracujących z różny-

mi typami generatorów. Takie podejście pozwala na szybkie i ekonomiczne przygotowanie stanowiska 

badawczego do analizy działania sprzętu, jak i oprogramowania sterującego pracą generatora w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych. System ten został zaimplementowany na sterowniku sb-RIO firmy National In-

struments współpracującym z przemiennikiem częstotliwości ze sterowaniem DTC firmy ABB. W pracy 

przedstawiono ważniejsze składniki tego systemu i omówiono ich działanie. 
 
Abstract: This paper presents the research issues of electric generators using systems of the hardware-in-the-

loop (HIL) type. Using the HIL system it is possible to reproduce in a laboratory environment the actual oper-

ating conditions of wind turbines working with different types of generators. This approach allows to easily 

and economically analyze the hardware and software controlling the operation of the generator. This system 

has been implemented on the controller sb-RIO National Instruments cooperating with regenerative frequency 

converter with DTC control of ABB. The paper presents all the components of this system and discusses their 

operation. 
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1. Wstęp 
Rozwój cywilizacji nierozerwalnie związany 

jest ze wzrostem zapotrzebowania na energię. 

Mimo szeregu działań organów krajowych i UE 

mających na celu wspieranie technologii 

energooszczędnych w dalszym ciągu obserwuje 

się wzrost popytu na nią. Dodatkowo rosnące 

koszty pozyskiwania energii ze źródeł 

kopalnianych oraz ich nieuchronne 

wyczerpywanie się sprawiają, że coraz chętniej 

sięgamy po odnawialne źródła energii. Jednym 

ze źródeł o niewyczerpalnych zasobach jest 

wiatr, który obecnie przeżywa swój renesans. 

W systemach elektrowni wiatrowych energia 

kinetyczna wiatru jest przetwarzana na energię 

elektryczną za pośrednictwem różnego typu 

turbin, napędzających generatory elektryczne. 

Specyfika wiatru, tj. jego zmienność w czasie 

sprawia, że turbiny wiatrowe są niespokojnym 

źródłem energii a możliwości prognozowania 

wielkości jej produkcji są ograniczone [5]. 

Takie zachowanie turbin wiatrowych 

włączonych do systemu elektroenergetycznego 

wpływa na jego stabilność. Zmienność 

prędkości wiatru w zależności od 

zastosowanych generatorów może wpływać na 

zmienność wartości amplitudy generowanego 

napięcia oraz jego częstotliwość. Stąd zachodzi 

konieczność zastosowania różnego typu 

przekształtników energoelektronicznych 

pozwalających na współpracę turbiny z 

systemem elektroenergetycznym. W tym 

przypadku zastosowane przekształtniki energii 

elektrycznej są źródłem harmonicznych, które 

wpływają na pracę odbiorników przyłączonych 

do sieci elektroenergetycznej wywołując w nich 

niekorzystne zjawiska. Dlatego też, spółki 

dystrybucyjne narzucają szereg wymagań 

określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji 

sieci, które musi spełnić takie źródło energii [2-

5]. Jednym z dokumentów, jakie należy 

dostarczyć wraz z wnioskiem o przyłączenie 

jest tzw. windtest. Dokument ten 

przygotowywany jest na podstawie badań 

prototypu turbiny i zawiera m.in. 

charakterystyki wytwarzanej mocy czynnej oraz 

biernej, współczynnik migotania oraz zawartość 

harmonicznych i podharmonicznych w 

generowanym prądzie. Ze względu na 
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stochastyczne zmiany prędkości wiatru oraz 

wpływ innych czynników konieczne jest 

przeprowadzenia pomiarów w szerokim 

zakresie zmian tych parametrów. Badania 

prototypu mogą trwać miesiącami, generując 

przy tym znaczne koszty. Interesującym 

rozwiązaniem tego problemu jest 

przeprowadzenie badań z wykorzystaniem 

metod symulacji HIL (ang. Hardware-in-the-

Loop) [7, 8, 11, 13-15]. 

Istotą systemów symulacji HIL jest 

zastępowanie rzeczywistych urządzeń 

platformą symulacyjną wyposażoną w interfejs 

umożliwiający połączenie symulatora z innymi 

rzeczywistymi urządzeniami. W przypadku 

zaproponowanego rozwiązania układem 

symulowanym jest turbina wiatrowa wraz z 

układami sterowania a elementem łączącym 

platformę symulacyjną z rzeczywistym 

generatorem jest silnik asynchroniczny zasilany 

z przemiennika częstotliwości.  Wartość 

momentu obrotowego na wale generatora 

zadawana jest przez platformę symulacyjną 

pracującą pod kontrolą systemu czasu 

rzeczywistego. Symulowany proces wymaga 

opisania go odpowiednimi modelami 

matematycznymi uwzględniającymi dynamikę 

jego poszczególnych elementów. Zaletą 

symulacji typu HIL jest niewątpliwie szybkość, 

z jaką można projektować, rozwijać i testować 

aplikacje dla istniejących już układów bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 

z wykonaniem fizycznego prototypu lub 

wykorzystaniem gotowych, często bardzo 

kosztownych, urządzeń. 

2. Stanowisko badawcze 
W 2008 roku na Wydziale Elektrycznym byłej 

Politechniki Szczecińskiej został utworzony 

Zespół ds. Analiz Sieci Elektroenergetycznych 

i Elektrowni Niekonwencjonalnych (autorzy 

niniejszego artykułu są jego członkami). Zespół 

zajmuje się analizą możliwości 

przyłączeniowych odnawialnych źródeł energii 

do krajowego systemu elektroenergetycznego, a 

także technicznymi aspektami rozwoju 

energetyki rozproszonej [2-4]. Doświadczenie 

Zespołu zebrane w tym zakresie skłoniło do 

rozpoczęcia nowego tematu badawczego. Stąd 

też decyzja o budowie stanowiska 

symulującego działanie turbiny wiatrowej. W 

tym celu wykorzystano stanowisko 

dynamometryczne zbudowane w macierzystej 

Katedrze autorów, w ramach prowadzonego 

projektu badawczego [1]. 

Stanowisko to zostało wyposażone w układ 

napędowy składający się z wysokoobrotowego 

silnika asynchronicznego typ CM-5-7 (rys. 1)  

 
Rys. 1. Stanowisko dynamometryczne 

wykorzystane do budowy emulatora turbiny 

wiatrowej 

oraz przemiennika częstotliwości z 

bezpośrednią kontrolą momentu (DTC) typ 

ACS 800 (rys. 2) (oba urządzenia są produkcji 

firmy ABB). 

 
Rys. 2. Przemiennik częstotliwości ACS 800 

oraz kontroler NI sbRIO 9606 
 

 

Rys. 3. Charakterystyki mechaniczne napędu 

zastosowanego do budowy stanowiska 

dynamometrycznego 

Zestaw ten pozwala uzyskać na wale badanego 

generatora moment obrotowy wynoszący 

100 Nm. Ograniczenie wynika jedynie z 

zastosowanego czujnika momentu DataFlex 

32/100. Maksymalny chwilowy moment 
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obrotowy, jaki można uzyskać do jego 

prędkości nominalnej 4000 obr/min, wynosi 

300 Nm (rys. 3). 

Znamionowa moc zastosowanego silnika to  

54 kW, prędkość maksymalna 8000 obr/min,  

a moment bezwładności 0,15 kgm
2 
. 

Jako układ sterowania nadrzędnego 

zastosowano sterownik NI sbRIO-9606 

połączony przez złącze RMC z kartą NI 9683 

służącą do akwizycji sygnałów analogowych 

oraz cyfrowych. Jego zadaniem jest sterowanie 

stanowiskiem dynamometrycznym zgodnie z 

zadanym algorytmem działania, w tym 

przypadku symulującym pracę turbiny 

wiatrowej. 

3. Algorytm sterowania  

Podstawą działania stanowiska symulującego 

pracę turbiny wiatrowej jest odwzorowanie 

w środowisku wirtualnym zmienności wiatru. Po 

uwzględnieniu modeli matematycznych 

opisujących pracę turbiny wiatrowej przekłada 

się to na wartość wytwarzanej energii 

elektrycznej przez generator w danych 

warunkach wietrzności. 

3.1. Model wiatru 

W analizie pracy elektrowni wiatrowej w 

systemie elektroenergetycznym przyjmuje się, że 

zmienność prędkości wiatru może być 

modelowana z zastosowaniem następujących 

metod: metoda sumy harmonicznych, metoda 

zmian skokowych lub narastających oraz metoda 

zmiennych stochastycznych [5]. Do budowy 

stanowiska przyjęto pierwszą metodę, czyli 

sumowanie harmonicznych. Dodatkowo 

uwzględniono też porywy wiatru. Taki model 

wiatru można opisać następującymi 

zależnościami [5]: 

( ) ( ) ( )tVtAVtV g

k

kk +







+= ∑ ωsin10  (1) 

gdzie: V0 – średnia wartość prędkości wiatru 

(przyjmuje się 9 m/s), Ak, ωk – amplituda i 

pulsacja k-tej harmonicznej prędkości wiatru, 

Vg(t) – porywy wiatru, które opisane są 

następującą zależnością [5]: 
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gdzie: Vgmax – amplituda porywów wiatru, ωg – 

częstotliwość porywów. 

W praktyce przyjmuje się, że częstotliwość 

harmonicznych prędkości wiatru zawiera się 

w przedziale 0,1..10 Hz natomiast amplituda 

porywów wiatru może dochodzić do 10 m/s 

przy okresie w przedziale 10-50 s. Przykład im-

plementacji tych zależności w środowisku 

LabView przedstawiono na rys. 4, a przykła-

dowe przebiegi zmienności wiatru dla wybra-

nych parametrów na rys. 5. 

 

Rys. 4. Podprogram (SubVI) generujący 

przebieg zmienności wiatru 

 

Rys. 5. Przykładowy przebieg zmienności wiatru 

3.2 Moc turbiny wiatrowej 

Wartość mocy wytwarzanej przez turbinę 

wiatrową, na którą wpływa działanie jej 

układów sterowania można opisać 

następującym modelem matematycznym [9, 10, 

12]: 
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gdzie: Pw – moc turbiny; Pr – nominalna moc 

turbiny; Vci, Vr, Vco – prędkość wiatru, przy której: 

następuje załączenie elektrowni wiatrowej, turbina 

produkuje nominalną moc, następuje wyłączenie 

generatora wiatrowego; a i b – współczynniki 

wynikające z konstrukcji turbiny. 
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Model ten określa średnią wartość mocy 

produkowanej przez turbinę wiatrową w 

zależności od prędkości wiatru. Jednakże, przy 

danej prędkości wiatru, rzeczywista elektrownia 

wiatrowa może wytwarzać różne wartości mocy 

elektrycznej. Jako ilustrację tego problemu 

może służyć wykres przedstawiony na rys. 6. 

Przedstawiono na nim rzeczywistą wartość 

mocy wytwarzanej przez generator wiatrowy w 

zależności od prędkości wiatru. 
 

 

Rys. 6. Rzeczywiste wartości mocy wytwarzanej 

przez generator wiatrowy [6] 

Ponadto, w przypadku analizowania 

współczynnika migotania światła (ang. flicker) 

czy też parametrów jakościowych energii 

elektrycznej, model opisany równaniami (3) jest 

niewystarczający, gdyż nie uwzględnia szeregu 

zjawisk wpływających na te parametry (np. 

zmiany mocy elektrowni wiatrowej 

spowodowane drganiami momentu 

mechanicznego związane z przechodzeniem 

łopat koła wiatrowego przed więżą siłowni, 

asymetrią koła wiatrowego czy też kołysaniami 

samych łopat [5]. Dlatego też, niezbędne jest 

dokładniejsze zamodelowanie tych zjawisk. 

Wzajemną relację między opisem matematycz-

nym poszczególnych zjawisk można przedsta-

wić w formie schematu, który został przedsta-

wiony na rys. 7. Każdy z bloków przedstawio-

nych na tym schemacie opisuje dane zjawisko, 

które w postaci oddzielnych podprogramów 

(subVI) tworzy strukturę programu napisanego 

w środowisku LabView. 

 

Rys. 7. Struktura modelu turbiny wiatrowej 

Pierwszy z bloków, wyznaczający moc mecha-

niczną turbiny wiatrowej uzyskiwanej ze stru-

mienia wiatru, można opisać zależnością [5,10]: 

3
),(5,0 AVcP PWW ρϑλ ⋅⋅=   (4) 

gdzie: H
4

0 10194,1 −⋅−= ρρ  - gęstość powietrza, 

225,10 =ρ  kg/m
3 

– gęstość powietrza na poziomie 

morza w temperaturze T = 288 K, H – wysokość po-

łożenia elektrowni wiatrowej nad poziomem morza, 

A – powierzchnia zakreślana przez łopaty wirnika,  

V – prędkość wiatru, ),( ϑλPc - współczynnik, okre-

ślający charakterystykę turbiny dla danego współ-

czynnika natarcia łopat ϑ oraz współczynnika szyb-

kobieżności λ. 

Implementacja tej zależności w środowisku 

LabView została przedstawiona na rys. 8 

 

Rys. 8. Podprogram (subVI) wyznaczający 

wartość mocy wytwarzanej przez turbinę 

wiatrową 

 

Współczynnik cp określający charakterystykę 

danej turbiny można opisać następującą zależ-

nością [5, 10]: 
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gdzie: c1-c6 - współczynniki (przykładowe war-

tości zaczerpnięte z [5, 16]: c1 = 0,5, c2 = 116, 

c3 = 0,4, c4 = 0, c5 = 5, c6 = 21), Λ - parametr 

opisany zależnością: 

31
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gdzie: ϑ - kąt nachylenia łopat turbiny, 
V

Rω
λ =  

- wyróżnik szybkobieżności, ω – prędkość ką-

towa wirnika turbiny, R – promień wirnika. 

Kod wyznaczający wartość współczynnik  

cp napisany w języku G przedstawiony został na 

rys. 9. 
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Rys. 9. Podprogram (SubVI) wyznaczający 

wartość współczynnika Cp. 

3.3. Dynamika turbiny wiatrowej 

Ze względu na szereg zjawisk wynikających  

z oddziaływania wiatru na łopaty turbin wia-

trowych, konieczne jest uwzględnienie jego dy-

namiki, którą można opisać następującą trans-

mitancją [5, 10]: 
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Przykładowe parametry dla średniej wielkości 

elektrowni wiatrowej z systemem regulacji mo-

cy wykorzystującym efekt przeciągania wyno-

szą [5]: KW = 1, TW1 = 3,3 s, TW2 = 0,9 s. 

3.4. Mechaniczne kołysania własne 

Na jakość wytwarzanej energii elektrycznej ma 

wpływ przede wszystkim zmienność prędkości 

wiatru. Jednakże dla lepszej dokładności należy 

również uwzględnić mechaniczne kołysania 

własne turbin wiatrowych, które są oscylacjami 

skrętnymi przenoszonymi na wał, a następnie 

do generatora. W wyniku tego wytwarzana 

energia elektryczna przekazywana do systemu 

elektroenergetycznego zawiera szereg harmo-

nicznych prądów i napięć. 

Do najistotniejszych czynników wpływających 

na kołysania własne turbiny jest niesymetria ko-

ła wiatrowego, zmiany mocy wynikające 

z przechodzenia łopat koła wiatrowego przed 

wieżą elektrowni oraz z kołysaniami łopat za-

leżnymi od ich konstrukcji i rozmiarów [5, 17]. 

Uwzględniając mechaniczne kołysania własne 

moc mechaniczną na wale elektrowni wiatrowej 

można opisać następującą zależnością [5]: 
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gdzie: Ak, ωk, hk(t), gkm, ϕkm – wartość, pulsacja, 

modulacja, rozkład i faza k-tego rodzaju koły-

sań mocy, m – numer harmonicznej,  

akm – znormalizowana wielkość gkm. 

3.5. Model układu przeniesienia napędu 

Kolejnym elementem biorącym udział w prze-

twarzaniu energii wiatru na energię elektryczną 

jest układ przeniesienia napędu turbiny wiatro-

wej składający się z mechanizmu regulacji poło-

żenia łopat, koła wiatrowego, wału, wirnika ge-

neratora oraz przekładni (nie występuje w elek-

trowni z generatorami wolnoobrotowymi). Dy-

namikę tego układu można opisać następującym 

układem równań różniczkowych [5]: 
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gdzie: ωW0, ωG0 – prędkość koła wiatrowego oraz 

wirnika generatora w stanie ustalonym, J – mo-

ment bezwładności, M – moment, D – współ-

czynnik tłumienia, K – współczynnik sztywności, 

δ - kąt skrętu, υ - przekładnia, indeks W oznacza 

stronę koła wiatrowego, G- stronę przekładni, po 

której znajduje się wirnik generatora. 

Wszystkie wymienione elementy znajdujące się 

w strukturze modelu turbiny wiatrowej mogą 

wpływać, na jakość wytwarzanej energii elek-

trycznej. 

Zaproponowany system emulacji turbiny wia-

trowej umożliwia przeprowadzenie analizy 

wpływu poszczególnych parametrów zastoso-

wanego modelu matematycznego na parametry 

jakościowe wytwarzanej energii elektrycznej. 

Stanowisko to również można wykorzystać 

w kolejnych etapach optymalizacji przy projek-

towaniu siłowni wiatrowej. 

4. Wnioski 
Przedstawiony w niniejszym artykule symulator 

typu Hardware-in-the-Loop służy do laborato-

ryjnego testowania generatorów turbin wiatro-

wych. Za jego pomocą możliwe jest odtworze-

nie w środowisku laboratoryjnym rzeczywi-

stych warunków pracy turbin wiatrowych 

współpracujących z różnymi typami generato-

rów. Takie podejście pozwala na łatwe, ekono-
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micznie i szybkie analizowanie sprzętu, jak  

i oprogramowania sterującego pracą generatora. 

System ten został zaimplementowany na kontro-

lerze sb-RIO firmy National Instruments współ-

pracującym z przemiennikiem częstotliwości ze 

sterowaniem DTC firmy ABB. Wykorzystanie 

graficznego środowiska programistycznego 

LabView stwarza olbrzymie możliwości prowa-

dzenia badań prototypowych generatorów oraz 

przekształtników energii elektrycznej współpra-

cujących z turbinami wiatrowymi. 

5. Literatura 
[1]. Pałka R., Szkolny S.: Stanowisko do badania 

napędów elektrycznych z komputerowym systemem 

pomiarowym. Zeszyty problemowe – Maszyny Elek-

tryczne Nr 100/2013 cz. I, s. 83 – 88 

[2]. Małyszko O., Zeńczak M.: Balance of reactive 

power in wind power farms. Przegląd Elektrotech-

niczny R. 88, nr 10a (2012), s. 19-21. 

[3]. Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Elektroe-

nergetyczna automatyka zabezpieczeniowa w systemie 

elektroenergetycznym z farmami wiatrowymi. Wia-

domości Elektrotechniczne, tom 78, 2010/4, s. 16-19 

[4]. Małyszko O., Szkolny S., Zeńczak M.: Zastoso-

wanie przewodów wysokotemperaturowych przy 

podłączaniu farm wiatrowych. Wiadomości Elektro-

techniczne, tom 78, 2010/4, s. 28-29 

[5]. Lubośny Z.: Elektrownie wiatrowe w systemie 

elektroenergetycznym. WNT, Warszawa 2007 

[6]. Potter C.W., Gil H., McCaa J.: Wind power data 

for grid integration studies. IEEE PES general meet-

ing 2007 

[7]. YongDuan Song, ZhenYu Zhang, Peng Li, 

WenLiang Wang, Ming Qin: Robust adaptive varia-

ble speed control of wind power systems without 

wind speed measurement. Journal of Renewable and 

Sustainable Energy 5, 2013 

[8]. Ciprian Vlad, Antoneta Iuliana Bratcu, Iulian 

Munteanu, Silviu Epure: Real-time replication of a 

stand-alone wind energy conversion system: Error 

analysis. International Journal of Electrical Power & 

Energy Systems Volume 55, February 2014, pp. 

562-571 

[9]. Fernando Martinez, L. Carlos Herrero, Santiago 

de Pablo: Open loop wind turbine emulator. Renew-

able Energy, Vol. 63, March 2014, pp. 212–221 

[10]. Ruihong Yu, Yanqin Li and Jianxian Cai: Max-

imum Power Point Tracking from a Wind Turbine 

Emulator Using a DC-DC Converter Controlled. 

International Journal of Control and Automation 

Vol.7, No.1 (2014), pp.117-128 

[11]. Jae-Kyung Lee, Joon-Young Park, Ki-Yong 

Oh, Jun-Shin Park: Development of Wind Turbine 

Simulator for Generator Torque Control. World 

Academy of Science, Engineering and Technology, 

Vol:58, pp. 162 – 165 

[12]. B. Rahelo, W. Hofmann, M. Gluck: Emulation 

of the Static and Dynamic Behaviour of a Wind-

turbine with a DC-Machine Drive. 35th Annual 

IEEE Power Electronics Specialists Conference Aa-

chen, Germany. 2004, pp. 2107 – 2112 

[13]. Seung-Ho Song, Jeong, Byoung-Chang, Hye-

In Lee, Jeong-Jae Kim, Jeong-Hun Oh, Venkata-

ramanan, G.: Emulation of output characteristics of 

rotor blades using a hardware-in-loop wind turbine 

simulator. Twentieth Annual IEEE Applied Power 

Electronics Conference and Exposition, APEC 2005. 

6-10 March 2005, Vol. 3, pp. 1791 – 1796 

[14]. Luiz A. C. Lopes, Josselin Lhuilier*, Avishek 

Mukherjee, Mohammad F. Khokhar: A Wind Tur-

bine Emulator that Represents the Dynamics of the 

Wind Turbine Rotor and Drive Train. IEEE 36th 

Power Electronics Specialists Conference, PESC '05, 

16-16 June 2005, Recife, pp. 2092 – 2097 

[15]. Karl Schoder, James Langston, Michael 

Steurer: Commissioning of MW-Scale Power Hard-

ware-in-the-Loop Interfaces for Experiments with 

AC/DC Converters. 39th Annual Conference of the 

IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2013, 

10-13 Nov. 2013, Vienna, pp. 5364 – 5367 

[16]. S. Paepen, K., De Koker, P. Adams, P. 

Coussens: Industrial drive based wind simulator for 

small wind turbine optimisation. International Con-

ference on Clean Electrical Power (ICCEP), 14-16 

June 2011, Ischia, pp. 786 – 790 

[17]. Dale S. L. Dolan, P. W. Lehn: Real-Time Wind 

Turbine Emulator Suitable for Power Quality and 

Dynamic Control Studies. International Conference 

on Power Systems Transients (IPST’05), June 19-

23,2005, Montreal, Canada, Paper No. IPST05-074 

Autorzy 
dr inż. Sebastian Szkolny, 

sebastian.szkolny@zut.edu.pl 

dr inż. Olgierd Małyszko, 

Olgierd.malyszko@zut.edu.pl 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 

Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki  

i Napędów Elektrycznych, ul. Sikorskiego 37, 70-

313 Szczecin, 

Informacje dodatkowe 
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Ba-

dań i Rozwoju (NCBiR), umowa nr ODW-

5080/B/T02/2011/40, aplikacja nr N N510 508040 

(2011−2013). 

Kontroler PXI firmy National Instruments zakupio-

ny w ramach projektu finansowanego przez Fundusz 

Nauki i Technologii Polskiej (FNiTP), umowa nr 

529/FNiTP/3908/2010. 

 


