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Wszelkie formy energii, z których korzystamy, stanowią coraz poważniejszy składnik naszych wydatków.  A przecież patrząc wokoło 

widzimy jak wiele jej przepływa i, z praktycznego punktu widzenia, marnuje się. W pogodny, letni dzień Słońce sobie świeci i ogrzewa nasze 

twarze. Wiatr kołysze drzewami. Jakże byłoby pięknie, gdybyśmy mogli tę energię łatwo ujarzmić i wprząc do pracy dla nas. Wydawałoby 

się – rozwiązanie idealne. A jednak...

Szerokie wykorzystanie odnawialnych zasobów energii to sen ludzkości o taniej, prawie darmowej energii, która nigdy nie wyczerpie się. 

Chcielibyśmy żeby cała zużywana energia pochodziła z nich. Pragnienie to rosło wraz z rozwojem cywilizacji. W okresie międzywojennym 

wydawało się to możliwe. Wtedy świat doświadczał ogromnego postępu naukowego i technicznego. Wszystko wydawało się możliwe, 

jeśli nie od razu, to w niedalekiej przyszłości. Snuto przedziwne opowieści, w których wiele miejsca poświęcono kwestiom energetycznym. 

Szczególnie upodobano sobie energię słoneczną jako czystą i elegancką.

Koniec XX wieku to okres nowej fascynacji wytwarzaniem energii z zasobów, z ludzkiego punktu widzenia, niewyczerpalnych.  

Tym razem promowali tę ideę działacze tzw. organizacji ekologicznych oraz populistyczni politycy. I choć prawie nikt z nich nie był 

specjalistą w dziedzinie energetyki, udało się im wymusić na ludziach praktycznie realizujących proces dostawy energii do odbiorców 

zastosowanie odnawialnych zasobów energii.

Niestety źródła te nie chcą być tak wspaniałe jak opisywali fantaści. Współczesne środowisko cywilizacyjne, a w szczególności żądania co 

do sposobów i jakości dostawy energii, nie pozwalają na łatwe i tanie wykorzystanie tych zasobów.

Absurdalnie najbliżsi byliśmy ideału zaspokajania wszelkich potrzeb energetycznych przez zasoby odnawialne przed rewolucją 

przemysłową. Wystarczy wspomnieć stare wiatraki, kieraty, lampy oliwne, świece woskowe i piece opalane drewnem...

Wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w szczególności tych uznawanych za najbardziej atrakcyjne z punktu 

widzenia elektryczności – słońca i wiatru, napotyka wiele trudności. Podstawową z nich jest niestabilność i nieprzewidywalność produkcji. 

Cechy te utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają, wykorzystanie tych źródeł z kilku powodów, m. in.:

 • konieczności 100% rezerwowania źródła,

 • problemów z jakością energii,

 • dużego ryzyka inwestycyjnego.

Jednak w dłuższej perspektywie wydaje się nieuniknione znaczne zwiększenie wykorzystania tych źródeł. Jak zatem rozwiązać 

wspomniane problemy?

1. MIKROSIEĆ

Podstawowym problemem z integracją do systemów elektroenergetycznych źródeł odnawialnych, w szczególności opartych 
o energię słoneczną i wiatrową, jest niestabilny i nieprzewidywalny charakter produkcji. Przykładowy profil produkcji z małej 
elektrowni słoneczno-wiatrowej jest przedstawiony na rys. 1.

Aby wyeliminować trudności przedstawione wyżej wprowadzono koncepcję wytwarzania hybrydowego [6]. Co ciekawsze 
można wykazać [2], że koszt wytworzenia energii w układzie hybrydowym może być niższy niż dla każdej jednostki oddzielnie. 
Hybrydyzacja wytwarzania polega na połączeniu ze sobą źródeł opartych o różne nośniki pierwotne oraz odpowiednim 
 ich sterowaniu. W ten sposób jedno źródło eliminuje wady drugiego. Wzajemna kompensacja niedostatków skutkuje lepszą 
efektywnością układu hybrydowego. Wymaga to jednak bardziej skomplikowanej budowy urządzenia, które musi automatycznie 
realizować złożone funkcje sterowania. Elektrownia słoneczna pracuje wtedy w dwóch trybach, albo jako urządzenie wiodące 
w sytuacji, gdy moc generowana przewyższa moc odbioru, albo jako źródło pomocnicze, pracujące w trybie „dam najwięcej  
ile mogę”, podobnie jak przy pracy z SEE.

WYTWARZANIE ENERGII W MIKROSIECIACH

dr inż. piotr BicZel
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Rys. 1. Typowy profil produkcji elektrowni słonecznej i małej elektrowni wiatrowej

Hybrydyzacja jest stosowana głównie w układach pracujących jako wydzielone. Wtedy problemem jest utrzymanie równowagi 
produkcji i zużycia energii. Mała skala układu utrudnia realizację tego zadania. Dodatkowo w układach hybrydowych ze względów 
ekonomicznych, ogranicza się przewymiarowanie źródeł. Wynika to z tego, że stosowane tu rozwiązanie mają bardzo wysokie 
koszty inwestycyjne. Prawidłowy dobór mocy zainstalowanej jest zagadnieniem skomplikowanym i wykracza poza ramy tego 
artykułu, pewne informacje można znaleźć w [6]. 

Rozszerzeniem koncepcji wytwarzania hybrydowego są mikrosieci. Wyobraźmy sobie obszar, w którym znajduje się pewna 
liczba odbiorców energii elektrycznej. Dostępne są w tym obszarze pewne zasoby energetyczne: woda, wiatr, słońce, biogaz, 
olej rzepakowy itp. Jak teraz połączyć te źródła z odbiorcami? Należy pamiętać, że przy niewielkiej skali tego małego SEE będzie 
on musiał być automatyczny, samowystarczalny, zbilansowany itp. Niezwykle ważne jest to, że rozważamy stosunkowo niewielki 
obszar – wieś, małe miasto, wysepka, nieduża gmina. Łącząc wprost źródła i odbiorców uzyskujemy mały system energetyczny, 
który zwany jest mikrosiecią [6][10] – rys. 2. Naturalne wydaje się proste połączenie źródła i odbiorców prądu przemiennego jak 
to pokazano [6], lecz pracuje się również nad układami opartymi o łącza prądu stałego [4][8]. Mogą one w pewnych warunkach 
okazać się korzystniejsze od układów przemiennoprądowych. Można w nich uzyskać poprawę sprawności, uprościć zagadnienia 
sterowania przepływem mocy. Brak tu problemów  z synchronizacją źródeł i rozruchem sytemu po całkowitym wyłączeniu. 
Problemem są kwestie zabezpieczeń i łączeń.

Rys. 2. Idea mikrosieci prądu przemiennego [7]
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W mikrosieciach wszystkie urządzenia wchodzące w ich skład muszą być połączone ze sobą liniami komunikacyjnymi. Dzięki 
temu można realizować funkcje sterowania, nadawać priorytety źródłom, wymuszać stany pracy itp. Przez to możliwe jest 
regulowanie całego systemu wg zadanych funkcji celu. Najczęstszym rozwiązaniem jest minimalizacja kosztu wytworzenia energii.  
W urządzeniach wytwórczych i magazynie energii za realizację zadań sterowania odpowiadają przekształtniki energoelektroniczne.

2. WYTWARZANIE ENERGII ŹRÓDŁA

Jak w każdym systemie elektroenergetycznym, w mikrosieci można wyróżnić podsystem wytwarzania energii. Należy jednak 
pamiętać, że rozpatrywane tu źródła mają najczęściej moce jednostkowe rzędu kilowatów. Wśród źródeł, które rozpatruje się  
do zastosowań w omawianych układach należą:

 • elektrownie słoneczne,
 • elektrownie wiatrowe,
 • elektrownie wodne,
 • agregaty z silnikami gazowymi na biogaz lub gaz ziemny,
 • mikroturbiny na biogaz lub gaz ziemny,
 • agregaty z silnikami Diesla opalane olejem napędowym lub rzepakowym,
 • ogniwa paliwowe.

Ze względu na niezawodność dostawy energii wydaje się, że nie da się dziś uniknąć stosowania konwencjonalnych agregatów 
na olej napędowy lub gaz ziemny. Również ze względu na sterowanie, jakość energii, rozruch układu oraz pewne aspekty 
ekonomiczne konieczne jest zastosowanie bateryjnego zasobnika energii, o którym niżej.

Wszystkie wymienione wyżej źródła mają kilka struktur i związanie są z nimi różne własności ruchowe.

Rys. 3. Schemat blokowy elektrowni słonecznej przyłączonej do sieci energetycznej

elektrownia słoneczna i elektrownie z ogniwem paliwowym

Klasyczna elektrownia słoneczna składa się z elementów jak na rys. 3 [7]. Jeżeli będziemy łączyli ją do linii prądu stałego, 
niepotrzebny będzie falownik. Elektrownia słoneczna będzie pełniła rolę podstawową, ale charakter jej produkcji jest niekorzystny.

Identyczną strukturę mają również elektrownie oparte o ogniwa paliwowe, które również są źródłami prądu stałego. W odróżnieniu 
jednak od elektrowni słonecznej produkcja energii jest tu w pełni kontrolowana. Energia może być produkowana dopóki jest 
paliwo (na dzień dzisiejszy głównie wodór lub gaz ziemny). Dostępne zasoby paliwa można łatwo kontrolować. Stąd dokładnie 
wiadomo ile jeszcze energii elektrownia ta może wyprodukować. Widok elektrowni z ogniwem paliwowym przedstawia rys. 4. 
Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć w [3].

Rys. 4. Widok małej elektrowni z ogniwem paliwowym
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elektrownie wiatrowe, mikroturbiny i nowoczesne agregaty z maszynami synchronicznymi tarczowymi

W zakresie małych mocy szerokie zastosowanie mają elektrownie wiatrowe wykorzystujące maszyny synchroniczne 
samowzbudzone (rys. 6). Generują one na wyjściu napięcie o zmiennej częstotliwości, które musi być przekształcone na napięcie 
o częstotliwości 50 Hz (rys. 5). Jeżeli będziemy przyłączali takie źródło do sieci prądu stałego schemat ten redukuje się o falownik, 
podobnie jak dla elektrowni słonecznej. To źródło również będzie miało charakter podstawowy i niestety, podobnie jak w wypadku 
elektrowni słonecznej, profil produkcji jest niekorzystny (rys. 1).

Rys. 5. Schemat blokowy elektrowni wiatrowej z generatorem zmiennoobrotowym

Rys. 6. Widok przykładowej mikroturbiny wiatrowej AC 752 [5]

Mikroturbiny pracują w układzie ze zmienną prędkością obrotową wału. Wyposażone są w maszyny synchroniczne. Napięcie 
generowane ma zmienną częstotliwość i musi być przekształcone. Podobną konstrukcję mają agregaty z nowoczesnymi 
maszynami synchronicznymi tarczowymi. Oba wymienione układy muszą być wyposażone w przekształtniki o schemacie 
blokowym z rys. 5, który na potrzeby układu prądu stałego będzie zredukowany o falownik. Jednak podobnie jak w wypadku 
elektrowni z ogniwami paliwowymi, profil produkcji może być kontrolowany.

elektrownie wodne

Elektrownie wodne małej mocy budowane są praktycznie wyłącznie z maszynami klatkowymi. Wynika to z dążenia do prostoty  
i niskich kosztów. Przekształcenie w układ do pracy z siecią DC wymaga zmiany maszyny lub wykonania urządzeń do wstępnego 
wzbudzenia maszyny. Taki układ będzie bardziej skomplikowany niż w wypadku układu pracującego na sieć prądu przemiennego. 
Elektrownia wodna niesie ze sobą podobne ograniczenia jak słoneczna i wiatrowa. Zmiany produkcji mogą być jednak częściowo 
kontrolowane i przewidywane. Pod względem ruchowym może mieć ona dużo lepsze własności. Elektrownia wodna może 
również, przy odpowiedniej konstrukcji, służyć do rozruchu systemu po całkowitym wyłączeniu. Nawet, gdy rozładowane są 
akumulatory rozruchowe w agregatach lub ogniwie paliwowym.
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elektrownie oparte o silniki tłokowe gazowe i Diesla opalane biogazem, gazem ziemnym, olejem napędowym, olejem 
rzepakowym

Wszystkie te układy dostępne na rynku maja generatory synchroniczne i regulowaną prędkość obrotową tak, aby częstotliwość 
napięcia wyjściowego była stała. W układzie prądu stałego agregat taki należy uzupełnić o prostownik z sinusoidalnym poborem 
prądu tak, by zapewnił właściwe warunki pracy silnika spalinowego. Należy tu nadmienić, że źródła te mają ograniczenia  
co do sposobu prowadzenia ze względu na związek trwałości i sposobu obciążania. Zagadnienie to musi zostać uwzględnione 
w algorytmie sterowania.

4. MAGAZYNY ENERGII

Jeżeli źródła odnawialne mają kilkunastoprocentowy udział w produkcji energii, mogą powstawać problemy z bilansowaniem 
energii w sieciach lokalnych albo nawet w całym systemie energetycznym. Rozwiązaniem problemów może być magazynowanie 
energii. Udowodniono [9], że w układzie hybrydowym wytwarzania energii znaczna jej część musi przepłynąć przez magazyn 
energii. Dotyczy to zwłaszcza systemów wytwórczych niepołączonych z systemem elektroenergetycznym.

Ideę magazynowania energii elektrycznej przedstawia rys. 7. Urządzeniami, które służą do magazynowania energii na potrzeby 
chwilowego bilansowania układów o wysokiej dynamice zmian produkcji i utrzymania jakości energii i które są opanowane 
technologicznie, są zasobniki energii z akumulatorami chemicznymi.

Rys. 7. Rysunek blokowy systemu magazynowania energii [1]

Baterie chemiczne, takie jak kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe oraz litowo-polimerowe, 
należą do grupy akumulatorów z magazynowaniem wewnętrznym. Procesy przetwarzania energii oraz magazynowania nie 
mogą być w tych bateriach fizycznie oddzielone. Bariera pomiędzy materiałem aktywnym a elektrolitem jest ekwiwalentem 
przetwornika. Zasada działania jest wspólna dla wszystkich baterii. Bateria jest zbudowana z ogniw połączonych w szereg.  
Ogniwa te składają się z dwóch elektrod z materiałem aktywnym, zanurzonych w elektrolicie. 

Ogniwa różnią się materiałem elektrod, rodzajem materiału aktywnego oraz typem elektrolitu. Proces ładowania może być 
rozumiany jako akumulacja materiału aktywnego w pobliżu elektrod. Energię odzyskuje się podczas rozładowania. W zależności 
od materiału ogniwa różnią się pod względem liczby cykli, gęstości energii, czasu ładowania, oporności wewnętrznej, ceny, itd. 
Rodzaj baterii, która ma być zainstalowana w urządzeniu, musi być starannie dobrany pod względem warunków eksploatacyjnych 
i ekonomicznych. Obecnie w zasadzie wyłącznie stosuje się baterie kwasowo-ołowiowe.

Akumulatorowe zasobniki energii pod względem ruchowym nie mają odpowiedników. Dynamika odpowiedzi akumulatora jest 
rzędu dziesiątek mikrosekund. Wraz z układami energoelekronicznymi możliwe jest uzyskanie odpowiedzi w czasach poniżej jednej 
milisekundy. Z tego powodu, na obecnym etapie rozwoju, są to jedyna urządzenia zdolne do reakcji współbieżnej ze zmianami 
produkcji elektrowni słonecznej lub wiatrowej. W układach przemiennoprądowych możliwe jest poprawianie kształtu sinusoidy. 
Jednak ze względów konstrukcyjnych rozróżnia się układy służące do poprawy kształtu fali sinusoidalnej i do bilansowania energii.

PRZEKSZTAŁTNIK

enerGia cHeMicZna
enerGia MecHanicZna
enerGia elektrYcZna

MAGAZYNOWANIE

enerGia 
elektrYcZna

PRZEKSZTAŁTNIK

enerGia 
elektrYcZna
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5. PRZYKŁAD

Autorzy podjęli się zadania sprawdzenia własności statycznych hybrydowego układu wytwarzania, złożonego z elektrowni 
słonecznej, elektrowni z ogniwem paliwowym i akumulatorowego zasobnika energii. Schemat blokowy układu prezentuje rys. 9, 
a widok rys. 8.

Działanie systemu polega na uzupełnieniu przez ogniwo paliwowe niedoborów energii spowodowanych niedostateczną 
produkcją w elektrowni słonecznej. W badanym rozwiązaniu elektrownia słoneczna jest źródłem podstawowym i powinna 
dawać jak najwięcej energii. W układzie zainstalowano również baterię chemiczną, której zadaniem jest kompensacja chwilowych 
niedoborów lub nadwyżek energii. Układ jest pozbawiony nadrzędnego sterownika. Za utrzymanie parametrów w linii 
odpowiadają regulatory jednostek wytwórczych i zasobnik akumulatorowy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu połączenia 
prądem stałym, co jest nowością w układach energetycznych. W omawianym układzie rozwiązanie to jest zupełnie naturalne, 
ponieważ wszystkie źródła są układami prądu stałego. 

Autorzy badali układ złożony z elektrowni słonecznej o mocy zainstalowanej 1760 W, ogniwa paliwowego o mocy 1200 W  
oraz zasobnika akumulatorowego złożonego z 24 ogniw kwasowo-ołowiowych. Zakładano, że źródła będą współpracowały 
ze sobą płynnie przechodząc na zasilanie odbiornika w zależności od stopnia nasłonecznienia albo z baterii słonecznej,  
albo ogniwa paliwowego. W stanach dynamicznych stabilizację napięcia miała zapewnić bateria akumulatorów absorbując 
nadwyżkę energii lub uzupełniając niedobór. Jednak jej praca nie powinna nieć znaczenia w stanach ustalonych  
(pomijając ładowanie). Zakładaliśmy, że uda się utrzymać w miarę stałe napięcie na zaciskach odbiornika o mocy 500 W niezależnie 
od zmiennych warunków. Badania prowadzone były w różnych warunkach nasłonecznienia.

Rys. 8. Widok elementów badanego układu hybrydowego

Rys. 9. Schemat blokowy badanego układu hybrydowego
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Rys. 10. Moce w układzie przy wystarczającym nasłonecznieniu
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Rys. 11. Moce w układzie przy niewielkich zmianach nasłonecznienia
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Rys. 12. Moce w badanym układzie przy gwałtownych zmianach nasłonecznienia



83

AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA  |  NR 4

www.elektro-innowacje.pl

ENERGIA ODNAWIALNA

© wytwarzanie energii w mikrosieciach   -   piotr BicZel

Przytoczone przebiegi pokazują, że cel pracy został praktycznie osiągnięty. Moc odbiornika o stałej rezystancji pozostawała prawie 
niezależna od chwilowej wartości produkcji w elektrowni słonecznej. Widać, że duża część energii przepływała przez magazyn 
energii, co potwierdza konieczność jego stosowania dla zapewnienia odpowiedniej jakości energii. W porównaniu do mikrosieci 
jest to układ uproszczony, ponieważ rezystancja połączeń pomiędzy elementami układu jest pomijalna. 

6. PODSUMOWANIE

W ten czy w inny sposób, odnawialne źródła energii wreszcie zagoszczą pod strzechami. Nie trzeba do tego ani specjalnych 
programów, ani promocji, ani mechanizmów wspomagających. Wystarczy poczekać aż cena ropy naftowej i węgla osiągnie 
poziom uznawany dziś za absurdalny. Nie wiemy jednak jak wtedy będzie wyglądał na świat. Że będzie musiał się zmienić,  
to wiadomo, ale jak?

Dzisiejsze działania rządów, organizacji międzynarodowych itp. zmierzają do takiego przygotowania, żebyśmy w obliczu kryzysu 
energetycznego nie musieli zmieniać swoich nawyków, rezygnować z dzisiejszego komfortu. Dlatego prowadzimy zakrojone  
na szeroką skalę programy badawcze, których celem jest powiązanie nowych, odnawialnych źródeł energii z istniejącymi 
systemami elektroenergetycznymi. Powinno to być zrobione tak, abyśmy nie odczuli zmiany. Niestety jak na razie wszystko 
wskazuje, że jest to nie możliwe. Niemniej na całym świecie prowadzone są intensywne prace w tym kierunku, do których autor 
nieskromnie zalicza swoje dokonania.

Mikrosieci w szczególności, a wytwarzanie hybrydowe w ogólności są dziś postrzegane jako podstawowy środek ochrony 
odbiorcy przed niekorzystnymi własnościami źródeł energii i sposobem wprowadzenia źródeł niestabilnych do stabilnego 
systemu elektroenergetycznego bez pogorszenia jakości energii.
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