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BADANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ Z GENERATOREM 

ASYNCHRONICZNYM DWUSTRONNIE ZASILANYM 

 
INVESTIGATIONS OF WIND PLANT WITH DOUBLE FED 

ASYNCHRONOUS GENERATOR 

 
Streszczenie: W pracy zaprezentowane zostanie stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badania elektro-

wni wiatrowej z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną. Odpowiednio połączone moduły stanowiska dają 

użytkownikowi możliwość wykonywania badań w różnych konfiguracjach i przypadkach mogących wystąpić 

podczas normalnego użytkowania rzeczywistej elektrowni wiatrowej. W skrócie opisana zostanie zasada 

działania maszyny dwustronnie zasilanej napędzanej przez wiatr, synchronizacja generatora z siecią 

energetyczną oraz oddawanie energii do sieci zasilającej. Przedstawione zostaną wyniki badań ukazujące 

wpływ parametrów wirnika na stojan, sterowanie mocą przy prędkości podsynchronicznej i nadsyn-

chronicznej, praca podczas gwałtownych porywów wiatru. 
 

Abstract: A laboratory model introduced for the wind plant with double fed asynchronous generator investi-

gations is proposed in article. An user thanks to adequate modules connections may investigate different sys-

tems configurations and operation modes which can happened in practice. Operation principle of double fed 

asynchronous generator driven by wind, its synchronization with grid, energy flows to the grid will be pre-

sented in short. The investigations results showing: influence of the rotor parameters on the stator, the power 

control above and below the synchronous velocity, operations during a gust of wind will be presented. 
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1. Wstęp 

Potrzeba zastąpienia konwencjonalnych źródeł 

energii oraz zapotrzebowanie na odnawialne 

źródła energii zmusza człowieka do wykorzy-

stywania energii żywiołów i mobilizuje ludz-

kość do szukania nowych rozwiązań, poszu-

kiwania technologii uzyskując jak najlepsze 

rezultaty jak najmniejszym kosztem. Jednym  

z rozwiązań są elektrownie wiatrowe. Elektro-

wnie wiatrowe to zespoły urządzeń elektry-

cznych produkujących energię elektryczną wy-

korzystując do tego turbiny wiatrowe. Zamie-

niają one energię wiatru na energię mecha-

niczną wprowadzając śmigła w ruch, które są 

sprzęgnięte z wałem maszyny elektrycznej. 

Głównym elementem turbiny wiatrowej jest 

generator przetwarzający energię mechaniczną 

wiatru na energię elektryczną. W elektrowniach 

wiatrowych stosowane są generatory synchro-

niczne, asynchroniczne klatkowe i pierścienio-

we. Elektrownie wiatrowe do wytworzenia mo-

cy dostarczanej do systemu elektroenerge-

tycznego używają również dwustronnie zasi-

lanych generatorów indukcyjnych [1], [2].  

W generatorach pierścieniowych stosuje się  

 
 

przekształtniki sterujące prądem wirnika, by 

uzyskać większą stabilność przy gwałtownych 

zmianach siły wiatru. W artykule przedstawione 

zostaną wyniki prac zrealizowanych za pomocą 

stanowiska symulującego rzeczywistą elektro-

wnię wiatrową z asynchroniczną maszyną dwu-

stronnie zasilaną znajdującego się na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Stano-

wisko umożliwia zasymulowanie badań, któ-

rych przeprowadzanie na czynnej farmie wia-

trowej byłoby zbyt trudne do osiągnięcia oraz 

ma za zadanie przybliżyć zagadnienia proje-

ktowania i funkcjonowania nowoczesnych ge-

neratorów wiatrowych. Przeprowadzanie badań 

umożliwia zastosowane w stanowisku układy 

do symulacji porywu wiatru, systemów hamul-

cowych oraz automatycznej nastawy kąta łopat.  

2. Elektrownia wiatrowa z generatorem 

asynchronicznym dwustronnie zasilanym  

Moc związana z poślizgiem maszyny asyn-

chronicznej przepływa do sieci energetycznej, 

by wrócić do wirnika. Umożliwia to pracę 

prądnicy przy prędkościach nadsynchroni-
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cznych i podsynchronicznych. Częstotliwość 

generowana przez falownik nakłada się na czę-

stotliwość wirnika, dzięki temu częstotliwość 

stojana pozostaje stała, niezależnie od prędkości 

obrotowej [3]. Z kolei prędkość obrotowa 

zależy od częstotliwości generowanej przez 

falownik. Regulacja jest złożona i wymaga 

spełnienia wielu warunków. Zaletą tej metody 

jest możliwość niezależnego sterowania mocą 

bierną i czynną oraz fakt, że jedynie 1/3 

całkowitej mocy generatora przepływa przez 

falownik, co zmniejsza jego gabaryty i koszty.  

2.1. Zasada działania dwustronnie zasilanej 

maszyny asynchronicznej 

Stojan prądnicy jest połączony przez wyłącznik 

z siecią. Wirnik jest zasilany przez przemiennik 

częstotliwości. Niezależnie od prędkości wiatru, 

aby zapewnić oddawanie energii do sieci, 

prądnica powinna wytwarzać napięcie o stałej 

amplitudzie i częstotliwości. Realizuje się to 

przez odpowiednie sterowanie prądem zasila-

jącym wirnik. Wpływ prędkości wirowania na 

napięcie generatora jest taki, że przy zmiennej 

prędkości wirnika, częstotliwość napięcia sto-

jana może być utrzymywana na stałym po-

ziomie przez zmiany częstotliwości napięcia 

wirnika. Częstotliwość napięcia stojana jest us-

talana przez wypadkową częstotliwości napię-

cia wirnika i jego prędkości obrotowej. Za-

leżnie od wzbudzenia generatora, moc bierna 

może być pobierana lub oddawana do sieci.  

W trybie pracy podsynchronicznej prądnica 

może pozostawać na biegu jałowym. 

Zwiększając wzbudzenie, falownikiem podłą-

czonym do uzwojenia wirnika maszyny, ponad 

wartość znamionową, wymuszamy oddawanie 

do sieci mocy biernej, wówczas generator za-

chowuje się jak kondensator. Zmniejszając 

wzbudzenie poniżej wartości znamionowej wy-

musimy pobór mocy biernej, generator za-

chowuje się jak dławik. W praktyce wymagamy 

pracy przy przewzbudzeniu, by zapewnić zbi-

lansowanie mocy biernej. 

3. Stanowisko laboratoryjne do badania 

elektrowni wiatrowej z silnikiem asyn-

chronicznym dwustronnie zasilanym 

Na rysunku 1 przedstawiony jest kompletny 

widok stanowiska laboratoryjnego do badania 

elektrowni wiatrowej z silnikiem asynchro-

nicznym dwustronnie zasilanym. 

 

 

Rys. 1. Widok stanowiska laboratoryjnego 
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Stanowisko jest wyposażone w następujące ele-

menty: uniwersalny zasilacz, blok do symulacji 

zwarć o różnych konfiguracjach, transformator 

trójfazowy 1kW, blok sterujący maszyną syn-

chroniczną, blok sterujący dwustronnie zasila-

nym silnikiem asynchronicznym, multimetr 

analogowo-cyfrowy oraz układ napędowy skła-

dający się z dwustronnie zasilanego generatora 

asynchronicznego i silnika synchronicznego. 

3.1. Blok do symulacji zwarć 

Symulator zwarć sieci widoczny na rysunku 2 

ma możliwość symulacji zwarć o różnych kon-

figuracjach. 

 

Rys. 2. Widok bloku do symulacji zwarć 
 

Przy użyciu zworek można generować zapady 

napięcia o wartościach od 0% do wartości 

100% z 20% skokiem. Na wyświetlaczu jest 

możliwość ustawienia wzmocnienia (w tym 

przypadku prądu), czasu zwarcia i szerokości 

martwej strefy. 

3.2. Blok sterujący maszyną synchroniczną 

Maszyna synchroniczna w stanowisku symuluje 

siłę wiatru. Sterowana jest przy użyciu serwo-

napędu, który składa się z jednostki sterującej, 

oprogramowania ActiveServo i silnika. 

 

Rys. 3. Widok bloku sterującego maszyną syn-

chroniczną 
 

W rzeczywistej elektrowni wiatrowej to wiatr  

i śmigła napędzają generator. W warunkach 

laboratoryjnych energia mechaniczna turbiny 

wiatrowej jest symulowana za pomocą opro-

gramowania WindSim i układu napędowego. 

Umożliwia to symulacje warunków występu-

jących w rzeczywistych elektrowniach wiatro-

wych. 

3.3. Blok sterujący dwustronnie zasilanym 

silnikiem asynchronicznym 

Jednostka sterująca wyposażona jest w dwa ste-

rowane falowniki trójfazowe, wbudowany wy-

łącznik do łączenia generatora z siecią, interfejs 

USB, wejście enkodera oraz układ hamulca 

elektrycznego do realizacji stanów zwarcio-

wych. 

 

Rys. 4. Widok jednostki sterującej dwustronnie 

zasilanym silnikiem asynchronicznym 
 

Całość zasilana jest napięciem 3x400 V o czę-

stotliwości 50 - 60 Hz, a maksymalna moc wyj-

ściowa wynosi 1 kVA. Układ ma możliwość 

pracy przy prędkości podsynchronicznej i nad-

synchronicznej, umożliwia ręczną lub auto-

matyczną synchronizację z siecią oraz może 

niezależnie sterować mocą bierną i czynną oraz 

napięciem i częstotliwością. 

3.4. Układ napędowy 

Układ napędowy składa się z dwóch silników, 

synchronicznego i asynchronicznego pierście-

niowego oraz enkodera. W silniku pierścienio-

wym znajduje się kontrola temperatury zapo-

biegająca przegrzaniu silnika. 

 

Rys. 5. Widok układu napędowego 

W skład układu napędowego wchodzi hamulec 

i enkoder. 
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4. Synchronizacja prądnicy dwustronnie 

zasilanej z siecią 

Stanowisko umożliwia ręczną lub automatyczną 

synchronizację generatora z siecią. W celu 

synchronizacji trzeba dopasować kolejność faz, 

amplitudę napięcia, częstotliwość generatora z 

siecią energetyczną oraz wartości chwilowe 

napięć. Jeśli duża elektrownia wiatrowa nie 

spełni któregoś z powyższych warunków, 

podłączenie jej do sieci spowoduje popłynięcie 

dużych prądów wyrównawczych, które mogą 

spowodować zniszczenie poszczególnych ele-

mentów elektrowni. Na rysunku 6a przed-

stawiono przebiegi napięć sieci zasilającej i ge-

neratora przed synchronizacją. Można za-

obserwować, że poprawna jest kolejność faz, 

częstotliwość i amplitudy napięć. Wartości 

chwilowe napięć generatora (przebiegi 

nieznacznie odkształcone od sinusoidy) i sieci 

nie są sobie równe. W takiej sytuacji nie można 

przeprowadzić synchronizacji. 
 

a)  

 
b) 

 

Rys. 6. Charakterystyka przedstawiająca napię-

cia generatora przed i po synchronizacji  

z siecią energetyczną 

 

Na rysunku 6b wartości chwilowe napięć są 

sobie równe. Oznacza to, że kąt fazowy sieci 

jest równy kątowi fazowemu generatora. W ta-

kiej sytuacji można przeprowadzić synchro-

nizację. 

5. Sterowanie mocą przy prędkości pod-

synchronicznej i nadsynchronicznej 

Podczas sterowania mocą konieczne jest 

uruchomienie programu POWER CONTROL  

i wybranie trybu mocy stojana. Po zadaniu 

prędkości i ustawieniu generacji mocy czynnej 

na poziomie 500 W możemy zaobserwować 

wynik bilansu mocy przedstawiony na rys. 7. 

 

Rys. 7. Rozpływ mocy przy prędkości gene-

ratora wynoszącej 1300 obr/min 
 

Przekształtnik po stronie maszyny przy prę-

dkości podsynchronicznej pobiera moc z sieci 

energetycznej o wartości 200 W. Dzieje się tak, 

ponieważ wirnik ma zbyt małą częstotliwość 

napięcia i układ pobiera moc w celu dopa-

sowania częstotliwości względem sieci ener-

getycznej. Stojan i wirnik mając takie same 

częstotliwości napięcia generują moc o wartości 

500 W i w efekcie układ oddaje moc czynną do 

sieci o wartości wypadkowej 300 W. 

 

Rys. 8. Rozpływ mocy przy prędkości gene-ra-

tora wynoszącej 1900 obr/min 
 

Zwiększając prędkość do wartości nadsyn-

chronicznej (rys. 8) wirnik nie pobiera energii, 

ponieważ osiągnął częstotliwość napięcia wys-

tarczającą do generowania mocy, bez konie-

czności ponoszenia strat na dopasowanie 
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częstotliwości. Na rysunku 9 zostały zapre-

zentowane charakterystyki rozpływu mocy pod-

czas zmniejszania prędkości generatora poniżej 

prędkości synchronicznej.  

 

Rys. 9. Rozpływ mocy w zależności od prę-

dkości generatora przy prędkościach podsyn-

chronicznych 
 

Podczas zmniejszania prędkości, w celu zacho-

wania stałej mocy generatora DFIG, przek-

ształtnik LSC pobiera więcej energii z sieci 

zasilającej, a w związku z tym sumaryczna 

energia oddawana do systemu energetycznego 

zmniejsza się. 

 

Rys. 10. Rozpływ mocy w zależności od prędko-

ści generatora przy prędkościach nadsynchro-

nicznych 
 

Na rysunku 10 zostały zaprezentowane chara-

kterystyki rozpływu mocy podczas zwiększania 

prędkości generatora przy prędkościach nadsyn-

chronicznych. Podczas zwiększania prędkości, 

w celu zachowania stałej mocy generatora 

DFIG, przekształtnik LSC pobiera mniej energii 

z sieci zasilającej, a w związku z tym suma-

ryczna energia oddawana do systemu energe-

tycznego zwiększa się. 

6. Wpływ kąta nachylenia łopat śmigła 

na generowaną moc 

Bardzo ważnym aspektem pracy turbiny jest 

reakcja wirnika na gwałtowne porywy wiatru. 

Aby zapobiec uszkodzeniu łopat śmigła system 

regulacji automatycznie zmienia kąt łopat w 

kierunku do wiejącego wiatru. Do symulacji 

porywu wiatru służy program CONTROL 

CENTRE. W celu uzyskania charakterystyki 

wytwarzania mocy w stosunku do prędkości 

wiejącego wiatru w programie CONTROL 

CENTRE należy wybrać tryb POWER CHAR. 

 

Rys. 11. Wpływ kąta nachylenia łopat śmigła na 

generowaną moc 
 

Charakterystyki przedstawione na rysunku 11, 

pokazują, że przy spokojnym wietrze o prę-

dkościach do 12m/s nachylenie kąta łopat ma 

niewielki wpływ na generowaną moc. Na ry-

sunku 12 przedstawione zostały charakterystyki 

w pełnym zakresie pracy turbiny wiatrowej.  

 

Rys. 12. Charakterystyka przedstawiająca pełny 

zakres pracy turbiny wiatrowej 
 

Graniczna wartość prędkości jaką osiąga wirnik 

w celu wytworzenia energii wynosi 

1900 obr/min. Za pomocą nachylenia łopat śmi-

gła w kierunku wiatru podczas gwałtownego 

porywu (powyżej 12 m/s) uzyskuje się dodat-

kową moc, ale nie wyższą niż prądnica jest  

w stanie wygenerować, czyli 780 W. Kiedy 

prędkość wiatru dalej gwałtownie rośnie, za-

grażając pracy elektrowni wiatrowej, kąt na-

chylenia łopat rośnie do maksymalnych war-

tości i ma najmniejszą powierzchnię tarcia  

w kierunku do wiejącego wiatru. 

7. Porywy wiatru  

Kąt natarcia łopat śmigła może być zmieniany 

zależnie od prędkości wiatru oraz mocy gene-

ratora. Stosuje się go zarówno w warunkach 

częściowego jak i pełnego obciążenia. Przy 

pełnym obciążeniu nastawa kąta łopat decyduje 

o prędkości obrotowej wirnika, utrzymując ją 

na znamionowym poziomie. Prądnice stano-

wiące część elektrowni są podłączone do sieci 

poprzez falownik, umożliwia to pracę w sze-

rokim zakresie zmian prędkości wiatru. 
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Przeprowadzono symulację porywu wiatru, co 

zostało przedstawione na rysunku 13.  

 

Rys. 13. Charakterystyka symulacji porywu 

wiatru do prędkości 18 m/s z automatyczną 

regulacją kąta nastawienia łopat śmigła 
 

Zastosowany został szablon automatycznego 

zadawania konkretnych prędkości wiatru, który 

znajduje się w programie CONTROL 

CENTER. W rzeczywistości ciężko spotkać się 

ze stałą prędkością wiatru utrzymującą się przez 

20 sekund, dlatego idealna prędkość została 

wykorzystana do pokazania reakcji automa-

tycznej regulacji kąta łopat. W początkowej 

fazie prędkość wiatru wynosi 5 m/s, wartość 

kąta nachylenia łopat oraz moc generowana 

przez silnik wynosi 0, prędkość generatora 

wynosi 1000 obr/min. Po 10 sekundach wiatr 

przez 10 sekund przyspiesza do wartości 

18 m/s, w tym czasie moc wytwarzana przez 

generator szybko wzrasta i uruchamia się 

system regulacji kąta łopat, aby ustabilizować 

kąt na wartości 23˚ ten sposób utrzymując 

prędkość obrotową wirnika na poziomie 

1900 obr/min. 

8. Podsumowanie 

Odnawialne źródła energii mają coraz większe 

znaczenie w gospodarce, na skutek zmian 

w technologii, wymagań prawnych i świado-

mości ekologicznej społeczeństwa. Przedsta-

wione stanowisko badawcze służy do poznania 

budowy i zasad działania elektrowni wiatrowej 

z generatorem indukcyjnym dwustronnie za-

silanym. Stanowisko jest na tyle uniwersalne, 

że można przeprowadzać wiele doświadczeń,  

a tylko niektóre, ze względu na ograniczoną 

ilość miejsca, zostały przedstawione. Siły wia-

tru oraz konstrukcja mechaniczna elektrowni 

wiatrowych mogą być imitowane do najdro-

bniejszych szczegółów przy pomocy oprogra-

mowania WindSim. Stanowisko badawcze 

umożliwia przyjazną dla użytkownika obsługę  

i wizualizację zjawisk w trakcie doświadczeń. 

Wyniki otrzymanych doświadczeń można 

czytelnie przedstawić, zobrazować i dokładnie 

przeanalizować. 
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