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UKŁAD STEROWANIA OBCIĄśENIEM DO MAŁEJ ELEKTROWNI 

WIATROWEJ 
 

CONTROL SYSREM FOR THE SMALL WIND POWER PLANT 
 
Abstract:  Abstract: The power being produced by wind turbine is dependent on turning velocity of the turbine 
and wind speed. In actual conditions, wind speed is continuously changing and optimal exploitation of the 
power plant requires adjusting the power of load to the power of the turbine. In this paper, the circuit changing 
the load in the function of turning velocity and wind speed has been presented. This circuit is universal and can 
be utilized in small wind power plant of different power.  
 
1. Wstęp 
 

Ze względu na rosnące ceny energii ele-
ktrycznej i rosnącą świadomość ekologiczną 
społeczeństwa stale wzrasta zainteresowanie 
wykorzystaniem siły wiatru do produkcji 
energii elektrycznej. Istnieje duŜa grupa 
odbiorców indywidualnych zaiteresowanych 
małymi konstrukcjami przeznaczonymi do zasi-
lania domów jednorodzinnych lub przezna-
czonymi do wspomagania systemów grzew-
czych w takich domach. Konstrukcje takie przy 
masztach o wysokościach do 10 m nie 
wymagają zezwoleń budowlanych i przy 
zastosowaniach grzewczych nie wymagają 
urządzeń przetwarzających energię, a zatem są 
tanie. Moc generowana przez turbinę wiatrową 
zaleŜy od prędkości wiatru i prędkości obro -                                                             
towej turniny [2], [3], [4]. Aby wykorzystać 
całą moc wytwarzaną przez turbinę wiatrową 
naleŜy zmieniać obciąŜenie elektrycznego 
generatora sprzęgniętego z turbiną. W pracy 
przedstawiono konstrukcję układu sterowania 
zmieniającego wartość obciąŜenia oraz 
zabezpieczającego elektrownię przed zbyt 
silnymi wiatrami.  
 

2. Zasada działania i konstrukcja układu 
sterowania 
 

Jak wspomniano moc wytwarzana w turbinie 
wiatrowej zaleŜy od prędkości wiatru i 
prędkości obrotowej turbiny [3]. Na rysunku 1   
 

 
 

przedstawiono przykładową zaleŜność dla tur-
biny trójłopatowej o średnicy 4 m [4]. 
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Rys. 1. ZaleŜność mocy wytwarzanej przez 

turbinę od prędkości obrotowej i prędkości 

wiatru dla turbiny o średnicy 4 m 
 

Jak widać są to zaleŜności silnie nieliniowe  
i aby w maksymalnym stopniu wykorzystać 
generowaną moc naleŜy szukać odpowiedniego 
maksimum dla kaŜdej prędkości wiatru  
i róŜnych prędkości turbiny. Schemat blokowy 
układu sterowania zmieniający obciązenie 
przedstawiony jest na rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat blokowy układu sterowania małej elektrowni wiatrowej 

 
Układ działa następująco: Mikroprocesor 
kontroluje w sposób ciągły prędkość obrotową 
generatora określaną przez częstotliwość 
generowanego napięcia oraz prędkość wiatru 
uzyskiwaną z wiatromierza. Przy prędkości 
obrotowej generatora około 120 obr./min. 
zostaje włączony stycznik ST2, który przyłącza 
do generatora obciąŜenie w postaci grzałek 
(G1-G4). W zaleŜności od prędkości obrotowej 
generatora i prędkości wiatru włączane są róŜne 
kombinacje grzałek. Mają one moc stopnio-
waną w systemie dwójkowym i dzięki temu 
przy czterech grzałkach moŜna uzyskać 16 
stopni obciąŜenia generatora. W rozpatry-
wanym przykładzie grzałki mają moc odpo-
wiednio 250W, 500W, 1000W i 2000W. 
Włączenie wszystkich grzałek obciąŜa 
generator mocą 3750W. Grzałka G5 o mocy 
5000W słuŜy do znacznego zmniejszenia 
prędkości obrotowj generatora i póŜniejszego 
jego zwarcia stycznikiem ST1. Zwarcie to 
stanowi jeden z dwóch stopni zabezpieczenia 
małej elektrowni wiatrowej przed skutkami 
zbyt silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru 

przekraczającej 15 m/s następuje wychylenie 
statecznika i śmigła turbiny wiatrowej 
ustawiają się równolegle do kierunku wiatru. 
Dodatkowo zwiera się takŜe generator za 
pomocą stycznika ST. Gdy prędkość wiatru 
(mierzona wiatromierzem) zmniejsza się 
następuje wyprostowanie statecznika i roz-
warcie generatora. Akumulator pokazany na 
schemacie blokowym słuŜy jedynie do 
zapewnienia ciągłości zasilania mikroprocesora 
i jest on doładowywany, gdy stycznik ST2 jest 
włączony, czyli po osiągnięciu przez turbinę 
niewielkiej prędkości obrotowej. W układzie 
sterowania grzałkami zastosowano łączniki 
półprzewodnikowe ze względu na duŜą 
zmienność prędkości wiatru i związaną z nią 
znaczną liczbę przełączeń w układzie 
obciąŜenia. Zastosowanie stycznika ST2 jest 
konieczne ze względu na poprawną pracę 
zasilacza impulsowego – producent zasilacza 
gwarantuje jego poprawną pracę w zakresie 
napięć wejściowych od 80V do 260V. Przy 
niskich prędkościach turbiny generowane 
napięcie jest niŜsze i nie moŜna włączyć 
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stycznika ST2 ze względu na moŜliwość 
uszkodzenia zasilacza impulsowego. Obecnie 
układ jest testowany na małej elektrowni 
wiatrowej w Spółdzielni Inwalidów ELEK-
TRON w Szydłowcu.  

 

3. Wnioski 
 

Niewątpliwą zaletą opracowanego układu jest 
jego uniwersalność – po zmianie programu  
i zmianie mocy grzałek moŜna go stosować do 
elektrowni o róŜnych mocach. Układ zapewnia 
16 poziomów obciąŜenia i dzięki temu moŜliwe 
jest wykorzystanie całej mocy wytwarzanej w 
turbinie wiatrowej przy duŜej zmienności 
wiatru. Układ zapewnia dwa stopnie ochrony 
przed zbyt silnymi wiatrami: wychylenie 
statecznika i zwarcie generatora. Zastosowanie 
łączników półprzewodnikowych zapewnia 
długotrwałą, bezobsługową i pozbawioną is-
krzeń pracę.  
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