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1. WSTĘP

     Rozwój współczesnych systemów elektroenergetycznych przebiega w większej mierze w sferze ekonomii, 
środowiska i polityki niż techniki, chociaż czynnikiem wywierającym swego rodzaju presję na zmiany w systemach 
elektroenergetycznych jest w istocie rozwój technologii i techniki. Udział wymienionych czynników można 
scharakteryzować następująco:

 • środowisko – przy całkowitej zgodzie na konieczność ochrony środowiska naturalnego człowieka 
można stwierdzić, że skrajnie duża presja na ochronę środowiska powoduje, że problematyka rozwoju 
gospodarczego w stosunku do ochrony środowiska staje się drugoplanowa. Wynika to prawdopodobnie 
z tezy, że rozwój gospodarczy w relacji ze środowiskiem naturalnym może być realizowany w sposób 
bezkosztowy dla środowiska. Niestety sankcjonowane są również działania pojedynczych osób 
blokujących realizację inwestycji pod sztandarami środowiskowymi, 

 • ekonomia – funkcjonowanie systemów elektroenergetycznych ma ograniczony związek z konkurencją 
typową dla kapitalizmu. Dla systemów elektroenergetycznych tworzone były i są specyficzne struktury 
i mechanizmy funkcjonowania rynków energii. W dużym stopniu jest to związane z koniecznością 
kontrolowania przez państwo cen energii i związaną z tym obawą, że uwolnienie cen może 
doprowadzić do nieakceptowalnego przez społeczeństwo ich wzrostu, ze wszystkimi tego negatywnymi 
konsekwencjami,

 • polityka – w sensie ustawodawstwa nie nadąża za rozwojem technologii. Polityka, a w tym 
ustawodawstwo, powinna kreować kierunki rozwoju, a nie jedyni zatwierdzać stan istniejący. Zdarza się,  
że zmiany w przepisach prawa służą eliminacji (a częściej tylko łagodzeniu) problemów, które wyniknęły 
w okresie wcześniejszym. Ponadto bardzo krótki cykl wyborczy praktycznie eliminuje możliwość 
tworzenia i realizacji długofalowych planów rozwoju elektroenergetyki, a w tym planów związanych  
z bezpieczeństwem energetycznym. 

Silne powiązanie tych sfer powoduje, że rozwój systemów elektroenergetycznych jest zagadnieniem niezwykle 
złożonym. Trywializując, można nawet powiedzieć, że w systemach elektroenergetycznych właściwie nie ma 
problemów technicznych, są natomiast problemy polityczno-ekonomiczno-środowiskowe. 
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Abstract: The paper presents the problems associated with the development of power systems with high penetration of the renewable 
sources of energy such as the wind turbines. It also discusses its impact on the power system regarding various effects of the wind power 
plants on the grid operation.

Streszczenie: W artykule omówiono problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z rozwojem 
elektroenergetyki wiatrowej i jej wpływem na system elektroenergetyczny. Omówiono oddziaływanie elektrowni wiatrowych na różne 
przejawy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych..
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2. ROZWÓJ SYSTEMÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Systemy elektroenergetyczne podlegają nieustannym zmianom, które dotyczą zarówno struktury odbiorów, 
struktury sieci elektroenergetycznych, jak i struktury źródeł wytwórczych. W obszarze odbiorów są one związane 
z rosnącą liczbą odbiorów nieliniowych, natomiast w obszarze sieci elektroenergetycznych z rozbudową  
i modernizacją sieci elektroenergetycznych oraz wprowadzaniem układów energoelektronicznych dużej mocy  
(linie HVDC, układy SVC, STATCOM itp.). W grupie źródeł energii następuje zmiana struktury jednostek wytwórczych. 
Te przeobrażenia w systemach krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej ilustruje rysunek 1. Jak z niego wynika, 
w latach 2000–2014 istotny przyrost mocy zainstalowanej nastąpił w grupie źródeł typu: elektrownie wiatrowe 
(116759,6 MW), elektrownie gazowe (101276,8 MW) oraz elektrownie fotowoltaiczne (87926 MW). Wyraźny ubytek 
mocy zainstalowanej nastąpił z kolei wśród elektrowni węglowych, na paliwa ciekłe oraz elektrowni jądrowych.  
W przypadku pozostałych typów źródeł energii elektrycznej zmiany mocy zainstalowanej były względnie małe.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich trzech latach (rys. 1) przyrost mocy zainstalowanej dotyczył tylko 
elektrowni wiatrowych (23891 MW) i fotowoltaicznych (35760 MW). Swego rodzaju boom na elektrownie gazowe 
przeminął. 

Rys. 1. Zmiana mocy zainstalowanej w systemach elektroenergetycznych Unii Europejskiej w latach 2000–2014

Fig. 1. Change of installed power in electric power systems in EU in years 2000–2014

Powyższe oznacza dalszy przyrost w systemach elektroenergetycznych Unii Europejskiej – w wartościach 
bezwzględnych oraz w stosunku do pozostałych (klasycznych) jednostek wytwórczych – elektrowni wiatrowych  
i fotowoltaicznych, tj. jednostek, które z punktu widzenia pracy systemu elektroenergetycznego, ze względu na swoje 
cechy oraz cechy źródła energii (wiatr, nasłonecznienie), nie należą do bezproblemowych technicznie.

Również w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) dominującą rolę wśród OZE stanowią obecnie i – według 
prognoz (tab. 1, 2) – będą stanowić elektrownie wiatrowe.1)  Warto zaznaczyć, że operator systemu przesyłowego 
(OSP) i operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) w KSE określili warunki przyłączenia dla elektrowni wiatrowych  

1) Obecnie los polskiej elektroenergetyki wiatrowej oraz elektroenergetyki fotowoltaicznej, nie jest  ściśle określony.
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na sumaryczną moc przekraczającą 19 GW (w tym OSP – 8 GW) i zawarli umowy przyłączeniowe na moc 
przekraczającą 13 GW (w tym OSP – 4,5 GW). Jest to znacznie więcej niż wynika z prognozy zawartej w [13]  
i scenariusza B [14] (tab. 2).

Tab. 1. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wg polityki energetycznej Polski do 2030 r. [13]
Table 1. Power of wind turbines installed in Poland according to the "Energy Policy untill 2030" [13]

Rok 2010 2015 2020 2025 2030

Moc [MW] 976 3396 6089 7564 7867

Tab. 2. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [14]
Table 2. Forecast of the Renewable Energy Sources installed power in the National Grid [14] 

Rok 2010 Stan na 31.12.2015 2015 2020

Moc [MW] – scenariusz B 1100
5005

3540 6650

Moc [MW] – scenariusz C 1100 5254 13057

Scenariusz B – według PSE z dużymi szansami na realizację, uwzględniający morskie farmy wiatrowe o mocy 500 MW. 
Scenariusz C – według organizacji skupiających przedsiębiorstwa związane z energetyką wiatrową.

3. WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH  CECH ELEKTROWNI WIATROWYCH NA SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

Ze względu na charakter czynnika roboczego, tj. zmienność prędkość wiatru, od lat toczy się dyskusja nad wpływem 
tych źródeł energii na systemy elektroenergetyczne. Wskazuje się przy tym na różne problemy powodowane  
przez elektrownie wiatrowe, związane np. ze stabilnością lokalną, globalną oraz napięciową, pewnością generacji, 
prognozowalnością i programowalnością generacji mocy. W krajowym systemie elektroenergetycznym uwaga 
operatora sieci przesyłowej koncentruje się głównie na zagadnieniach bilansowania mocy, a uwaga operatorów sieci 
dystrybucyjnych – na obciążeniach elementów sieci. Problemy stabilności napięciowej nie są pomijane, chociaż są 
traktowane drugoplanowo. Natomiast wpływ elektrowni wiatrowych na stabilność lokalną i globalną jest obecnie 
przez operatorów systemów traktowany jako problem trzeciorzędny, pomimo że od lat specjaliści zajmujący się 
dynamiką systemów elektroenergetycznych zwracają uwagę na rosnącą jego istotność.

Operator systemu przesyłowego [14] wyróżnia dwa czynniki decydujące o możliwościach przyłączenia elektrowni 
wiatrowych do sieci elektroenergetycznej: czynnik sieciowy oraz czynnik bilansowy. Czynnik sieciowy odnosi się do 
„warunków pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 110 kV w zakresie wystąpienia przeciążeń linii i transformatorów 
w normalnych i awaryjnych stanach pracy sieci”, natomiast czynnik bilansowy jest związany z „oceną możliwości 
zbilansowania KSE przez OSP, to jest zachowania równowagi zapotrzebowania na moc elektryczną z dostawami  
tej mocy”. OSP twierdzi, że czynnikiem ograniczającym rozwój OZE (w tym elektroenergetyki wiatrowej) jest  
i będzie czynnik bilansowy. Czynnik ten, w odróżnieniu od czynnika sieciowego nie jest związany z rozwojem 
sieci elektroenergetycznej. OSP twierdzi, że moc zainstalowana farm wiatrowych na poziomie 8,9 GW praktycznie 
wyczerpuje możliwości przyłączeniowe dla kolejnych farm wiatrowych do roku 2020 przy zachowaniu 
bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Do roku 2025 moc ta może wzrosnąć do  
ok. 10 GW. Należy podkreślić, że liczby te w znacznej mierze wynikają z minimalnego zapotrzebowania na moc  
w systemie elektroenergetycznym i obecnego systemu prawnego w zakresie OZE. 

Krajowy system elektroenergetyczny współpracuje synchronicznie z systemami wchodzącymi w skład ENTSO-E  
(z wyłączeniem systemów Skandynawii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii). Tym samym część problemów wynikających 
z pracy elektrowni wiatrowych (oraz fotowoltaicznych) zainstalowanych w innych systemach będzie miała 
swoje odbicie w systemie krajowym i odwrotnie – elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne pracujące w KSE będą 
oddziaływały na systemy sąsiednie. 

W tabeli 3 zestawiono grupy zagadnień związanych z pracą jednostek wytwórczych w systemie 
elektroenergetycznym. Określono równocześnie wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny 
(w sensie grup zagadnień) odnosząc się do wpływu elektrowni klasycznych tj. z generatorami synchronicznymi 
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przyłączonymi bezpośrednio do sieci. Skrajne kolory z zastosowanej palety odnoszą się od pogarszającego wpływu 
elektrowni wiatrowych (czerwony) oraz do wpływu porównywalnego z elektrowniami klasycznymi (zielony). 

W dalszej części rozdziału wybrane zagadnienia przedstawione w tabeli 3 omówiono w sposób poszerzony.

 Tab. 3. Cechy współpracy elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym
Table 3. Features defining wind power plants and electric power system cooperation

Cecha Efekt / stan Przyczyna
Pewność generacji nieprogramowalna, prognozowalna fizyka zjawisk
Rezerwowanie mocy pogodozależne = brak, Pmin = 0 fizyka zjawisk
Regulacja U i Q realizowana lokalnie
Regulacja nadrzędna U i Q realizowalna, nie jest stosowana
Regulacja f i P realizowalna, rzadko jest stosowana prawo, ekonomia
Jakość energii ograniczony negatywny przekształtniki
Obszar osiągalnych stanów pracy porównywalny ze źródłami klasycznymi
Stabilność napięciowa poprawa
Stabilność lokalna pogorszenie stała inercji
Obrona systemu EE realizowana, stosowana jednokierunkowo prawo, ekonomia
Odbudowa systemu EE nie jest realizowana, niezasadna układy regulacji
RFT (przetrwanie zwarcia) realizowane
Sztuczna inercja realizowane
Niechciane przepływy mocy występują jako wynik braku sterowania gen. prawo, ekonomia

Zdolności przyłączeniowe
brak w KSE, chociaż zależne od sposobu 
prowadzenia ruchu EW

prawo, ekonomia

Odporność na atak
ograniczona ze względu na brak zdolności  
do pracy wyspowej

system rozproszony

Systemy wsparcia wymagane polityka, prawo

3.1. Pewność generacji

Wartość mocy czynnej generowanej przez elektrownie wiatrowe jest prognozowalna z dokładnością, w zależności od 
prognozy pogody. Mowa tu o mocy maksymalnej wynikającej z prędkości wiatru. Błąd prognozy mocy może osiągać 
duże wartości. Jego wartość zależy jednak silnie od horyzontu czasowego prognozy. Na rysunku 2 przedstawiono 
rozkład błędu prognozy mocy generowanej w systemie elektroenergetycznym, w którym moc zainstalowana  
w elektrowniach wiatrowych jest równa 27,9 GW a moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych jest  

równa 7,1 GW.

Suma tych mocy stanowi 13% mocy znamionowej 
źródeł zainstalowanych w systemie. Jak widać, 
prawdopodobieństwo błędu prognozy mocy 
na poziomie 3000 MW jest równe około 
10% w przypadku prognozy 24-godzinnej. 
Natomiast w przypadku prognozy 4-godzinnej 
prawdopodobieństwo tak dużego błędu prognozy 
spada  do około 2,5%.

Rys. 2. Rozkład błędu prognozy mocy generowanej przez OZE

Fig. 2. Distribution of prediction error of power generated by 
Renewable Energy Sources
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3.2. Rezerwowanie mocy

Drugim niezwykle istotnym elementem jest zdolność jednostek wytwórczych do rezerwowania mocy, a w tym 
dyskutowanym parametrem staje się minimalna osiągalna wartość mocy jaką dane źródła mogą wprowadzić  
w dowolnej chwili czasu do systemu. W przypadku elektrowni wiatrowych pracujących na względnie mało rozległym 
geograficznie obszarze jakim jest obszar KSE, minimalna wartość generowanej mocy czynnej może być równa 
zero, co przedstawia rysunek 3. Na rysunku tym pokazano sumaryczne wartości mocy czynnej generowanej przez 
elektrownie wiatrowe o sumarycznej mocy zainstalowanej równej 455 MW pracujące w północnej części KSE. Pomiar 
mocy dokonywany był w odstępach półgodzinnych przez 365 dni. 

Powyższe oznacza, że rezerwowanie mocy przez elektrownie wiatrowe jest mało pewne. Potwierdzenie tego można 
znaleźć między innymi w opracowaniu [16] dla obszaru większego niż KSE, obejmującego Niemcy, Danię, Szwecję  
i Finlandię, gdzie minimalna moc generowana (i tym samym dyspozycyjna) nie przekracza 1%.

Rys. 3. Sumaryczna generacja turbin wiatrowych o mocy 455 MW w KSE w ciągu roku

Fig. 3. Power generation by wind turbines in Polish Power Grid within a year

3.3. Regulacja napięcia i mocy biernej

Zdolność jednostki wytwórczej do uczestnictwa w procesie regulacji napięcia zależy od zdolności danego 
źródła energii do generacji mocy biernej. To wiąże się bezpośrednio z tzw. obszarem osiągalnych stanów pracy.  
Współczesne elektrownie wiatrowe, w znakomitej większości, mają możliwość generacji (lub poboru) mocy biernej. 
Można spotkać elektrownie o charakterystykach zbliżonych do wieloboku oraz trójkąta. Możliwości generacji mocy 
biernej są tu duże, bo sięgają do 50% znamionowej mocy czynnej. Pewną wadą (bez stosowania dodatkowych 
źródeł mocy biernej) jest silna zależność zdolności generacji mocy biernej od generowanej mocy czynnej dla małych 
wartości tej mocy.

Niemniej jednak zdolność wprowadzania do sieci mocy biernej umożliwia uczestnictwo elektrowni wiatrowych  
w procesie regulacji napięcia i mocy biernej. Funkcja ta jest standardową współczesnych elektrowni wiatrowych, 
bardzo ważną z punktu widzenia stabilności napięciowej systemu.

3.4. Obszar osiągalnych stanów pracy

Wspomniany powyżej obszar osiągalnych stanów pracy jednostki wytwórczej determinuje jej wpływ na stabilność 
napięciową oraz jest pewną miarą zdolności regulacyjnych mocy czynnej2). Na rysunku 4 przedstawiono obszary 

2) Zdolność praktycznie niewykorzystywana ze względu na uwarunkowania prawno-ekonomiczne.
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osiągalnych stanów pracy bloku klasycznego (linie: czerwona, niebieska i czarne), tj. z generatorem synchronicznym 
przyłączonym do sieci bezpośrednio oraz obszar osiągalnych stanów pracy elektrowni wiatrowej (linia brązowa). 
Kolorem czerwonym oznaczona jest charakterystyka bloku klasycznego określona na poziomie szyn generatora, 
a kolorem niebieskim określona na poziomie górnego napięcia transformatora blokowego. Liniami czarnymi 
oznaczono minimalną i maksymalną wartość mocy czynnej wynikającą z ograniczenia turbiny parowej i kotła.  
Jak wynika z porównania tych obszarów farmy wiatrowe umożliwiają pracę z większym poborem mocy biernej  
oraz przy mniejszych wartościach generowanej mocy czynnej. Wadą jest ograniczony zakres mocy biernej dla 
małych wartości generacji mocy czynnej – co ma miejsce przez istotną część rocznego czasu pracy źródeł – i w tym 
niepewność co do możliwości pozyskania mocy biernej w ogóle.

Rys. 4. Obszar osiągalnych stanów pracy elektrowni z generatorem synchronicznym przyłączonym do sieci bezpośrednio (linie: czerwona, 
niebieska, czarne) i elektrowni wiatrowych (linia brązowa)

Fig. 4. Operating states of the synchronous generator connected directly to the grid (lines: red, blue, black) and of the wind power plants  
(brown line)

3.5. Regulacja nadrzędna napięcia i mocy biernej

Układy nadrzędnej regulacji węzłów wytwórczych (ARNE) i stacji transformatorowych (ARST) są powszechnie 
stosowane w krajowym systemie elektroenergetycznym. Farmy wiatrowe, jako obiekty dysponujące zapasem mocy 
biernej, mogą zostać włączone do układów regulacji nadrzędnej napięcia i mocy biernej. W praktyce systemowej 
KSE obecnie takiej potrzeby nie ma, gdyż istniejące obiekty umożliwiają realizację tej funkcji w wymaganym zakresie. 
W przypadku bardzo dużego nasycenia systemu elektrowniami wiatrowymi, te duże  – pomimo zależności zakresu 
dyspozycyjnej mocy biernej od generowanej mocy czynnej – będą uczestniczyć w regulacji nadrzędnej.

Na rysunku 6 przedstawiono przykładowy sposób włączenia farmy wiatrowej w układ nadrzędnej regulacji napięcia  
i mocy biernej. Można tu wyróżnić dwa sposoby: wykorzystanie farmy wiatrowej jako źródła dodatkowego,  
gdy zapas mocy biernej źródeł klasycznych jest już wykorzystany lub równoprawne traktowanie źródeł klasycznych  
i wiatrowych.
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Rys. 5. Przykładowa struktura układu nadrzędnej regulacji węzła elektrownianego uwzględniającego elektrownie wiatrowe

Fig. 5. The supervisory control structure of plant node with wind power plants inclusion

Rys. 6. Przykład włączenia elektrowni wiatrowej w system nadrzędnej regulacji napięcia i mocy biernej węzła elektrownianego

Fig. 6. Example of the wind power plants inclusion into supervisory control structure of the plant node

3.6. Regulacja częstotliwości i mocy czynnej

Układy regulacji elektrowni wiatrowych umożliwiają ich pracę ze względu na wartość generowanej mocy czynnej  
w różnych trybach: ze stałą wartością, mniejszą niż wynikająca z prędkości wiatru, z wartością mniejszą o pewną stałą  
w stosunku do wynikającej z prędkości wiatru oraz z mocą maksymalną wynikającą z prędkości wiatru. 
Uwarunkowania prawno-ekonomiczne powodują, że w chwili obecnej trzeci sposób pracy jest powszechnie 
stosowany.

Udział elektrowni wiatrowych w regulacji częstotliwości może być realizowany tylko w przypadku pracy elektrowni  
z mocą mniejszą niż wynikająca z prędkości wiatru, gdyż umożliwia to zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie 
wartości generowanej mocy w odpowiedzi na wystąpienie uchybu częstotliwości. Przykładową charakterystykę 
elektrowni, umożliwiającą jej udział w regulacji częstotliwości, przedstawiono na rysunku 8.
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Rys. 7. Przykład możliwości pracy elektrowni wiatrowej

Fig. 7. Example of the wind farm operation in electric power system

Rys. 8. Przykład charakterystyki częstotliwościowej elektrowni wiatrowej

Fig. 8. Example of power-frequency control characteristic of the wind turbine 

3.7. Stabilność lokalna

Problem wpływu elektrowni wiatrowych na stabilność lokalną i globalną jest dyskutowany od kilkunastu lat. 
Problem ten wiąże się z jednej strony ze strukturą systemu elektroenergetycznego, a z drugiej – z jego nasyceniem 
elektrowniami wiatrowymi (efekt skali) oraz ich właściwościami dynamicznymi. W przypadku zastępowania źródeł 
klasycznych przez elektrownie wiatrowe (a tym bardziej przez elektrownie fotowoltaiczne) zwraca się uwagę  
na negatywny dla stabilności efekt zmniejszania się stałej inercji (mas wirujących w systemie). Masy wirujące stanowią 
swego rodzaju zasobnik energii „włączający się do pracy” bezpośrednio po naruszeniu bilansu mocy.  

W przypadku małych systemów elektroenergetycznych efekt skali jest widoczny już przy niewielkiej mocy 
zainstalowanej elektrowni wiatrowych. Na rysunku 9 przedstawiono wartości własne obliczone dla modelu systemu 
Irlandii Północnej. W tym systemie elektrowni wiatrowych dominującą grupą są generatory z wirnikami klatkowymi, 
których częstotliwości 1P i 3P równe odpowiednio 0,22 Hz i 0,66 Hz dla tzw. małego generatora (włączanego przy 
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małych prędkościach wiatru) oraz 0,32 Hz i 0,96 Hz dla tzw. dużego generatora, odpowiadały częstotliwościom 
modów mierzonych w systemie elektroenergetycznym bez elektrowni wiatrowych (rys. 10).

Rys. 9. Wpływ elektrowni wiatrowych na stabilność systemu elektroenergetycznego (wartości własne obliczone w systemie  
bez elektrowni wiatrowych (trójkąty) i z elektrowniami wiatrowymi (koła))

Fig. 9. Influence of the wind power plants on power system stability (eigenvalues calculated in the system without wind turbines 
(triangles) and with wind turbines (circles)).

Rys. 10. Częstotliwości kołysań elektromechanicznych mierzone w systemie Irlandii Północnej [17]

Fig. 10. Frequencies of electromechanical oscillations in Northern Ireland [17]

Jak wynika z rysunku 9 elektrownie wiatrowe w tym systemie oprócz wprowadzenia „swoich” modów (punkty 
oznaczone jako WF) powodują przesunięcie w prawo i tym samym zmniejszenie tłumienia kilku innych modów  
(mody oznaczone strzałkami). Tak duży negatywny wpływ elektrowni wiatrowych wynika tu głównie z dopasowania 
częstotliwości kołysań elektromechanicznych systemu z częstotliwościami 1P i 3P elektrowni wiatrowych. Elektrownie 
wiatrowe, tworząc z systemem układ rezonansowy są elementem pobudzającym kołysania elektromechaniczne. 
Zarejestrowane zdarzenia związane z występowaniem nietłumionych kołysań elektromechanicznych, 
o częstotliwościach 0,69 Hz oraz 0,67 Hz, amplitudach 1,2 MW i 0,9 MW, trwały odpowiednio 2,5 i 1 godzinę, co 
oznacza potencjalnie duże zagrożenie dla stabilności systemu.

W systemach dużych, jak np. europejski czy amerykańskie, również daje się zauważyć istotny wpływ elektrowni 
wiatrowych na ich własności dynamiczne. Na rysunku 11b przedstawiono odpowiedź systemu ENSO-E na zmianę 
mocy generowanej na północy Niemiec, równą 1,2 GW, a spowodowaną wyłączeniem elektrowni klasycznej.  
Krzywa N przedstawia odpowiedź systemu w tzw. wariancie północnym generacji wiatrowej, a krzywa S – w wariancie 
południowym. W wariancie północnym generacja mocy przez elektrownie wiatrowe jest równa 20% sumarycznej 
mocy generowanej w całym systemie, a w wariancie południowym jest ona równa 14% (rys. 11a). W modelu systemu 
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przyjęto jednakowy udział elektrowni wiatrowych z maszynami asynchronicznymi, tzw. dwustronnie zasilanymi  
oraz z maszynami synchronicznymi przyłączonymi do sieci przez przekształtnik energoelektroniczny.  
Odpowiedzi systemu, przedstawione na rysunku 11b, dowodzą negatywnego wpływu elektrowni wiatrowych  
na własności dynamiczne systemu elektroenergetycznego. 

            a)   

               b)

Rys. 11. Generacja mocy przez elektrownie wiatrowe (a). Odpowiedź systemu (b) ENTSO_E na wyłączenie mocy równej 1,2 GW w elektrowni 
klasycznej dla dwóch wariantów generacji wiatrowej (N – wariant północny, S – wariant południowy) 

Fig. 11. Production of energy by power turbines (a). ENTSO_E electric power system response (b) of the 1.2 GW switch off, for two variants of the 
wind power generation (N - north, S – south)

Potwierdzają to również obliczenia wykonywane na modelach amerykańskich. Powyższe wynika ze wspomnianego 
powyżej zmniejszania się stałej inercji systemu. Szczególnie niepokojący jest tu fakt zmniejszania się tłumienia 
modów niskoczęstotliwościowych, w których przypadku efektywność stabilizatorów systemowych (najpowszechniej 
używanych elementów poprawy tłumienia kołysań elektromechanicznych) jest względnie mała.
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W celu eliminacji lub zmniejszenia powyższego negatywnego efektu systemowego są prowadzone intensywne 
prace nad algorytmami regulacji elektrowni wiatrowych, których efektem miałoby być zbliżenie dynamiki elektrowni 
wiatrowych do dynamiki klasycznych jednostek wytwórczych, co należy rozumieć jako ideę wirtualnych mas 
wirujących.

3.8. Obrona systemu elektroenergetycznego

Elektrownie wiatrowe, których układy regulacji mocy czynnej realizują charakterystykę b lub c jak przedstawione  
na rysunku 8, uczestniczą w obronie systemu elektroenergetycznego w przypadku wystąpienia w systemie nadwyżki 
mocy generowanej nad pobieraną. W sytuacji przeciwnej, tj. w przypadku wystąpienia niedoboru mocy generowanej, 
układ regulacji elektrowni wiatrowej powinien zwiększać moc generowaną zgodnie z charakterystyką d lub e  
(rys. 8). Przykład udziału elektrowni wiatrowych w takim przypadku przedstawia rysunek 12. Warto tu jednak podkreślić,  
że wspomaganie systemu w tego typu stanach wymaga pracy elektrowni wiatrowych z mocą mniejszą niż 
wynikająca z prędkości wiatru, co obecnie nie jest realizowane.

Rys. 12. Udział elektrowni wiatrowych w obronie systemu elektroenergetycznego (w regulacji częstotliwości) po awaryjnym ubytku mocy 
generowanej równym ΔPG = 200 MW (PnFW = 4000 MW, *delta mode ΔP = 5%, κ = 6%, Δf = ±10 mHz)

Fig. 12. Participation of the wind power plants during the power system defense (in frequency control) after emergency loss of power generated 
equal to ΔPG = 200 MW (PnFW = 4000 MW, delta mode ΔP = 5%, κ = 6%, Δf = ±10 mHz) 

3.9. Odbudowa systemu elektroenergetycznego po blackoucie

Elektrownie wiatrowe po wyłączeniu z pracy w systemie elektroenergetycznym, zgodnie z typowym swoim 
algorytmem działania, po kilku minutach (w przypadku korzystnych warunków wiatrowych) załączają się  
do pracy w systemie i szybko zwiększają moc do wartości wynikającej z warunków wiatrowych (typowy tryb pracy), 
a w przypadku stosowania charakterystyk, takich jak np. na rysunku 8, zwiększają moc generowaną stosownie do 
częstotliwości w systemie. 

Obecnie odbudowa systemu elektroenergetycznego po blackoucie nie jest realizowana z udziałem elektrowni 
wiatrowych. Wynika to głównie z niepewności, co do wartości mocy, jaką te obiekty będą wprowadzały do 
systemu. Problem ten może być rozwiązany przez zastosowanie systemów on-line monitorowania i sterowania 
pracą tych elektrowni. Zagadnienia ich włączenia w proces odbudowy systemu elektroenergetycznego  
po blackoucie są obecnie rozważane np. w systemach niemieckich. 

W praktyce elektrownie wiatrowe przyłączone do sieci SN (ulokowane w głębi systemu elektroenergetycznego)  
i niepodlegające sterowaniu przez OSD/OSP będą uczestniczyły w procesie jego odbudowy. 

* delta mode ΔP = praca elektrowni wiatrowej z mocą mniejszą o wartość ΔP w stosunku do mocy osiągalnej przy danej prędkości wiatru.
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3.10. Zdolność przetrwania zwarcia i forsowanie prądu

Zdolność utrzymania się elektrowni wiatrowych w pracy w systemie elektroenergetycznym w czasie trwania zwarcia 
została wymuszona przez operatorów systemów elektroenergetycznych. Funkcja ta zapobiega utracie źródeł energii 
(mocy generowanej), często o znacznej wartości, co mogłoby w konsekwencji w skrajnym przypadku doprowadzić  
do blackoutu. Wymagania różnych operatorów systemów co do kształtu tzw. charakterystyki przetrwania są 
różne, co pokazuje rysunek 13. Zasadnicze różnice dotyczą minimalnego napięcia, dopuszczalnego czasu jego 
trwania oraz prostej określającej minimalną szybkość odbudowy napięcia. Wartości te wynikają z cech systemów 
elektroenergetycznych, a w tym cech układów regulacji klasycznych jednostek wytwórczych pracujących w tych 
systemach. 

Rys. 13. Charakterystyki przetrwania elektrowni wiatrowych wymagane przez różnych OSP

Fig. 13. Ride Fault Through characteristics from grid codes of various systems operators

Drugą istotną cechą układu regulacji elektrowni wiatrowych jest odpowiednik zdolności forsowania prądu 
wzbudzenia, typowej dla klasycznych jednostek wytwórczych. Celem powyższego jest ograniczenie spadków 
napięć w otoczeniu miejsca zwarcia oraz ograniczenie możliwości braku zadziałania automatyki EAZ poprzez 
podtrzymywanie przepływu prądów. Przykład tzw. forsowania prądu przez elektrownię wiatrową w czasie zapadu 
napięcia przedstawia rysunek 14.

Rys. 14. Odpowiedź elektrowni wiatrowej na zapad napięcia 
(np. spowodowany zwarciem)

Fig. 14. Wind turbine reaction to voltage drop (e.g. resulted 
from short-circuit)
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3.11. Sztuczna inercja

Wzrost liczby odnawialnych źródeł energii, tj. elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, prowadzi do zmniejszenia 
inercji systemu i tym samym energii zgromadzonej w masach wirujących. Elektrownie wiatrowe z maszynami 
dwustronnie zasilanymi wnoszą do systemu inercję mniejszą niż klasyczne jednostki wytwórcze z generatorami 
synchronicznymi, natomiast inercja elektrowni wiatrowych z generatorami przyłączonymi do sieci poprzez 
przekształtnik energoelektroniczny (dotyczy to też elektrowni fotowoltaicznych) jest równa zero. Konsekwencją tego 
jest (wspomniana powyżej) zmiana własności dynamicznych systemu elektroenergetycznego (zmniejszenie tłumienia 
kołysań elektromechanicznych) oraz zwiększenie maksymalnego odchylenia częstotliwości i wartości pochodnej 
częstotliwości (RoCoF – Rate of Change of Frequency) po zaburzeniu bilansu mocy czynnej. Przykład wpływu generacji 
wiatrowej na odpowiedź częstotliwościową na zaburzenie bilansu mocy dla systemu o sumarycznej mocy źródeł 
wytwórczych równej 1000 MW przedstawia rysunek 15. 

Zmniejszanie się energii zgromadzonej w masach wirujących (zmniejszanie się inercji systemu) jest niebezpieczne 
dla systemu elektroenergetycznego, ponieważ może prowadzić do wyłączania jednostek wytwórczych  
przez zabezpieczenia podczęstotliwościowe, a w tym do ograniczenia efektywności automatyki SCO.

Rys. 15. Porównanie odpowiedzi częstotliwościowej dla SEE o różnym udziale źródeł wiatrowych; sumaryczna moc źródeł wiatrowych:  
(1) 100 MW; (2) 300 MW; (3) 500 MW [19]

Fig. 15. Comparison of the frequency response for electric power system with different proportions of wind sources; (total power in wind sources: 
1 - 100 MW, 2 - 300 MW, 3 - 500 MW) [19]

Pewną kompensację ubytku energii zgromadzonej w masach wirujących można uzyskać przez odpowiednio 
szybkie sterowanie źródłami energii, tj. poprzez odpowiednio szybką zmianę mocy generowanej przez te źródła.  
Przykładową strukturę tego typu układu, stosowanego w elektrowniach wiatrowych, przedstawiono na rysunku 16.  
Układy tego typu wpływają na odpowiedź częstotliwościową systemu, w tym na maksymalne odchylenie 
częstotliwości oraz na szybkość zmian częstotliwości. 

Rys. 16. Struktura układu regulacji realizującego funkcję sztucznej inercji  
(Δf – uchyb częstotliwości, ΔP-AI – sygnał sterujący zmianą mocy generowanej)

Fig. 16. Artificial inertia control system structure  
(Δf – frequency deviation, ΔP-AI – control signal influencing power change)

Niestety wpływ na wartość pochodnej częstotliwości nie odnosi się do chwil bezpośrednio po zakłóceniu, gdyż  
o tym decydują tylko masy wirujące w systemie elektroenergetycznym.
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3.12. Stabilność napięciowa

Kolejnym zagadnieniem związanym z pracą elektrowni wiatrowych w systemie elektroenergetycznym jest ich 
wpływ na stabilność napięciową. W ogólności należy stwierdzić, że przyłączenie dowolnego źródła energii  
do węzła systemu elektroenergetycznego wpływa pozytywnie na stabilność napięciową węzłów przylegających.  
Wzrost zapasu stabilności napięciowej zależy od trybu pracy układu regulacji źródła. Jak wynika z rysunku 17, wzrost 
ten może być znaczący. Większy efekt uzyskuje się w przypadku pracy źródła w trybie regulacji napięcia (krzywa  
U = 1) a mniejszy w trybie regulacji mocy biernej (krzywa Q = 0). Dla przypadku pracy źródła w trybie regulacji napięcia 
na rysunku 17, widoczne jest zagięcie charakterystyki dla mocy pobieranej przez odbiór równej około 210 MW.  
Wynika ono z wyczerpania się możliwości regulacyjnych mocy biernej źródła i tym samym z utraty możliwości pracy 
źródła w trybie regulacji napięcia. Dla obciążenia w węźle systemu większego niż 210 MW rozważane źródło pracuje 
na ograniczeniu mocy biernej (pracuje w trybie regulacji mocy biernej).

Rys. 17. Wpływ elektrowni wiatrowej na stabilność napięciową współczynnik mocy odbiorów tgφ = 0,2; U = 1 – tryb regulacji napięcia na 
szynach elektrowni wiatrowej, Q = 0 – tryb regulacji mocy biernej (współczynnika tgφ).

Fig. 17. Influence of the wind power plants on voltage stability (factor tgφ = 0.2; U = 1 – voltage control mode, Q = 0 – reactive power (power 
factor) control mode.

3.13. Jakość energii

Elementem na który często wskazuje się w dyskusjach dotyczących oddziaływania elektrowni wiatrowych  
na system elektroenergetyczny jest jakość energii, w tym miary jej oceny w postaci wskaźników migotania.  
Przykład oddziaływania farm wiatrowych na jakość energii przedstawiono w tabeli 4. W tym przypadku wskaźniki 
migotania obliczone zostały dla punktu przyłączenia farmy do sieci.

Ponieważ udział elektrowni wiatrowej na te wskaźniki jest uzależniony, oprócz cech samego źródła, od liczby 
transformatorów znajdujących się pomiędzy elektrowniami wiatrowymi a odbiorcami, większy efekt negatywny 
(czego nie pokazuje tab. 4) wnoszą elektrownie ulokowane blisko odbiorców, np. pojedyncze elektrownie wiatrowe 
przyłączone do sieci SN, a znacznie mniejszy duże elektrownie wiatrowe, które są przyłączane do sieci najwyższych 
napięć (w tym pracujące w sieciach przeznaczonych do tego typu elektrowni S). W takim bowiem przypadku 
transformacja od poziomu pojedynczej elektrowni wiatrowej do odbiorcy ulokowanego na poziomie niskiego 
napięcia przebiega następująco: nn-SN-WN-NN-WN-SN-nn (WN oznacza napięcie 110 kV, a NN napięcie 220 kV lub 
400 kV). 

Duży wpływ na zmienność napięcia w sieci przylegającej do elektrowni wiatrowej ma tryb pracy jej układu 
regulacji. Dość często spotykany tryb pracy, tj. regulacja mocy biernej (ew. współczynnika tgφ) z zerową wartością 
zadaną, wiąże się z wprowadzaniem do sieci wahań napięcia. Natomiast praca elektrowni wiatrowej w trybie 
regulacji napięcia (rys. 18), oprócz zwiększenia zapasu stabilności napięciowej, zmniejsza wahania napięcia  
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w sieci przylegające do węzła przyłączenia elektrowni, tj. węzła na którym regulowane jest napięcie. Uzyskiwany efekt 
jest uzależniony od efektywności regulatora napięcia.

Tab. 4. Przykład oddziaływania farmy wiatrowej na jakość energii

Table 4. Example of the wind farm influence on electric energy quality

Farma wiatrowa

Wskaźnik migotania wynikający  
ze zmienności mocy generowanej

Wskaźnik migotania wynikający  
z procesów łączeniowych

Pst = Plt Pst Plt

Sn = 30 MW przyłączona  
w głębi sieci 110 kV

0,016 0,014 0,013

Sn = 100 MW przyłączona do szyn  
110 kV stacji 400/110 kV

0,041 0,029 0,026

Rys. 18. Związek trybu pracy układu regulacji elektrowni z mocą wprowadzaną do sieci elektroenergetycznej (VCS – regulator napięcia) 
Fig. 18. Connection between the wind turbines control system mode of operation and power injected to the grid (VCS – voltage regulator)

3.14. Niepożądane przepływy mocy

Przepływy mocy pomiędzy połączonymi systemami elektroenergetycznymi mają charakter planowy i związane są  
z handlem energią elektryczną. Zależne od pogody źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne 
naruszają ten proces, prowadząc do występowania nieplanowanych przepływów mocy. Przepływy takie niewątpliwie 
wpływają na pracę systemów oraz naruszają ich zdolności regulacyjne. Są zatem elementem niepożądanym.  
Przykład nieplanowanych przepływów mocy na granicy systemów Polski i Niemiec jako miarę rozwoju 
elektroenergetyki wiatrowej w Niemczech przedstawia rysunek 19.

3.15. Systemy wsparcia

Odnawialne źródła energii w chwili obecnej wymagają systemów wsparcia (rys. 20), chociaż z roku na rok, jako wynik 
rozwoju technologicznego, koszt wytworzenia jednostki energii przez elektrownie wiatrowe oraz przez elektrownie 
fotowoltaiczne maleje. Proces forsowania rozwoju OZE można rozpatrywać w różnych przedziałach czasu. Obecnie 
można traktować go jako wynik forsowania rozwoju danych technologii w celu osiągnięcia określonych zysków przez 
kraje produkujące tego typu źródła energii. Natomiast w przedziale czasu przekraczającym przewidywany okres 
wydobywania kopalin energetycznych (węgla, ropy naftowej, gazu, uranu) tj. sto kilkadziesiąt lat, forsowanie rozwoju 
OZE (bez definiowania technologii przyszłości) wydaje się w pełni uzasadnione, a nawet konieczne. 
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Rys. 19. Zależność pomiędzy mocą zainstalowaną w elektrowniach wiatrowych a nieplanowanymi przepływami mocy  
pomiędzy systemami elektroenergetycznymi 

Fig. 19. Connection between installed capacity of wind power plants and unplanned power flows between power systems

Rys. 20. Koszty wytwarzania energii zdyskontowane na rok 2013, z uwzględnieniem kosztów opłat za emisję CO2 w wysokości 160 zł/t CO2 
[autor: prof. A. Zaporowski]

Fig. 20. Electric energy generation costs discounted for the year 2013, taking into account the cost of  CO2 emission equal to 160 zł / t CO2   
(1– lignite plant, 2 – coal plant, 3 – natural gas plant, 4 – nuclear reactor PWR plant, 5 ÷10 – district heating plant, 11– wind turbines, 12 – 
hydro plant, 13 – photovoltaic plant) [author: prof. A. Zaporowski]
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4. PODSUMOWANIE

Rozwój OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym, w tym również ukierunkowany na elektrownie wiatrowe 
nie wydaje się być złożonym problemem technicznym, a raczej jest problemem ekonomicznym, środowiskowym  
i w dużej mierze prawnym. W sposób żartobliwy potwierdza to zdanie: problem, który można rozwiązać za pomocą 
pieniędzy nie jest problemem, a kosztem. A ponieważ tak zwane problemy techniczne przy obecnym stanie rozwoju 
techniki i technologii są rozwiązywalne, nie są one problemami, a stają się kosztem. Kosztem, który – co zależy  
od polityki i ekonomii – potencjalnie należy ponieść.

Rozwój OZE, ze względu na ograniczony czas rozwoju cywilizacji opartej na paliwach kopalnych, jest nie tylko 
wyzwaniem, ale koniecznością.
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