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Obecnie rozwijane są systemy elektrowni wiatrowych prze-

twarzające energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. 
W systemach tych stosowane są różnego rodzaju konstrukcje 
turbin wiatrowych, sprzężonych przez przekładnie mechanicz-
ne lub bezpośrednio z generatorami elektrycznymi [1, 4, 5]. 
W celu dopasowania parametrów wytworzonej energii elek-
trycznej do wymagań sieci stosowane są odpowiednie układy 
przekształtników energoelektronicznych. 

Systemy elektrowni wiatrowych, w zależności od możliwości 
sterowania prędkości kątowej turbiny wiatrowej, można po-
dzielić na systemy o stałej i zmiennej prędkości wirnika turbi-
ny. Systemy o zmiennej prędkości kątowej turbiny zapewniają 
możliwość pełnego wykorzystania energii wiatru i optymalny 
wybór punktów pracy turbiny [1, 8]. Do powszechnego stoso-
wania tych systemów przyczynił się intensywny rozwój prze-
kształtników energoelektronicznych i ich metod sterowania. 

W artykule przedstawiono systemy elektrowni wiatrowej 
z generatorami PMSG współpracującymi z przekształtnikami. 
Omówiono właściwości oraz wybrane wyniki badań symula-
cyjnych tych systemów.

Model turbiny wiatrowej
Turbina wiatrowa przekształca energię kinetyczną wiatru 

w energię mechaniczną napędzającą wirnik generatora. Moc 
mechaniczna wytwarzana przez turbinę wiatrową o osi pozio-
mej jest opisana równaniem [2, 3, 8]: 
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gdzie: 
ρ – gęstość powietrza; 
R – promień łopat turbiny wiatrowej; 
vw – prędkość wiatru;
CP – współczynnik mocy turbiny; 
λ – współczynnik szybkobieżności turbiny; 
β – kąt nachylenia łopat turbiny.

Współczynnik szybkobieżności jest definiowany następująco 
[1, 2]: 
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gdzie: 
ωt – prędkość kątowa wirnika turbiny wiatrowej. 

Współczynnik mocy CP jest nieliniową funkcją współczynni-
ka szybkobieżności turbiny λ i kąta nachylenia łopat turbiny β. 

Moment mechaniczny wytwarzany przez turbinę wiatrową 
wynosi:
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Przekształtnikowe układy elektrowni 
wiatrowych z generatorami PMSG
Piotr Gajewski, Krzysztof Pieńkowski

Streszczenie: W artykule przedstawiono przekształtniko-
we układy elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicz-
nym o magnesach trwałych (Permanent Magnet Synchronous 
Generator – PMSG). Opisano modele matematyczne turbiny 
wiatrowej i generatora PMSG. Przedstawiono klasyfikację ukła-
dów przekształtnikowych stosowanych w elektrowniach wiatro-
wych. Przedstawiono algorytm działania śledzenia mocy maksy-
malnej (Maximum Power Point Tracking – MPPT) oraz algorytm 
sterowania nachyleniem kąta łopat turbiny wiatrowej. W celu 
potwierdzenia prawidłowego działania algorytmów sterowania 
dla wybranego układu elektrowni wiatrowej przeprowadzono 
badania symulacyjne. Badania symulacyjne potwierdziły pra-
widłowość i dużą dokładność sterowania systemu elektrowni 
wiatrowej z generatorem PMSG. 

Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, generator PMSG, 
układy przekształtnikowe, algorytm MPPT, badania symulacyjne

Abstract: The paper presents the wind energy conver-
sion systems with permanent magnet synchronous genera-
tor (PMSG). The mathematical models of wind turbine system, 
PMSG generator have been described. The wind energy con-
verter systems have been described. The principle of the maxi-
mum power point tracking (MPPT) algorithm and pitch angle 
control have been considered. The performance of wind energy 
converter system has been studied by digital simulation. The 
simulation studies confirmed the good effectiveness and accu-
racy control of the wind energy conversion system with PMSG.

Keywords: Wind energy conversion system, PMSG generator, 
converter systems, MPPT algorithm, simulation studies
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reklama

Z powyższych zależności wynika, że moc turbiny wiatrowej 
może być regulowana przez zmianę współczynnika szybko-
bieżności λ oraz przez zmianę kąta nachylenia łopat turbiny 
wiatrowej β. 

Na rysunku 1 a przedstawiono charakterystyki współczynni-
ka mocy turbiny wiatrowej Cp w funkcji współczynnika szyb-
kobieżności λ dla różnych wartości kąta nachylenia łopat tur-
biny β. Dla każdej prędkości wiatru istnieje optymalna wartość 
współczynnika λopt , przy której otrzymuje się maksymalną moc 
turbiny wiatrowej. Zwiększanie kąta nachylenia łopat turbiny 
powoduje zmniejszanie wartości maksymalnej współczynnika 
mocy turbiny. Na rysunku 1 b przedstawiono zależności mo-
cy turbiny wiatrowej Pt od prędkości kątowej wirnika turbiny, 
przy różnych wartościach prędkości wiatru. Na rysunku tym 
przedstawiono dodatkowo charakterystykę zadanej optymalnej 
mocy mechanicznej turbiny wiatrowej Popt.

Charakterystyka Popt stanowi połączenie punktów mocy mak-
symalnej charakterystyk dla poszczególnych prędkości wiatru 
i jest funkcją trzeciej potęgi prędkości kątowej wirnika turbiny. 

Z tej charakterystyki wynika możliwość zastosowania regula-
cji mocy turbiny wiatrowej z wykorzystaniem algorytmu MPPT 
i systemu sterowania nachyleniem kąta łopat turbiny wiatrowej. 

Model generatora PMSG
Przy modelowaniu 3-fazowego generatora synchronicznego 

z magnesami trwałymi (PMSG) przyjęto następujące założenia 
upraszczające [1]: 
zl symetria 3-fazowego uzwojenia stojana; 
zl liniowość obwodów magnetycznych generatora; 
zl pominięcie prądów wirowych i histerezy magnetycznej; 
zl sinusoidalny kształt SEM indukowanych w uzwojeniu sto-
jana; 

zl pomijalny wpływ żłobków stojana oraz brak uzwojeń tłu-
miących w wirniku.
Model matematyczny generatora PMSG został sformułowany 

po przekształceniu równań dla wielkości fazowych generatora 
do równań dla wielkości w wirującym, prostokątnym układzie 
współrzędnych d-q, w którym oś d jest współliniowa z osią stru-
mienia magnesów trwałych. 

Równania napięciowe stojana generatora przyjmują postać 
[1, 2, 3]:
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gdzie: 
usd, usq – składowe wektora napięcia stojana w osi d i q; 
isd, isq – składowe wektora prądu stojana w osi d i q;
ψsd, ψsq – składowe wektora strumienia sprzężonego stojana 
w osi d i q; 
ψPM – strumień sprzężony magnesów trwałych; 
ωe – elektryczna prędkość kątowa wirnika generatora; 
Ld , Lq – indukcyjność uzwojenia stojana w osi d i q;
Rs – rezystancja fazowa uzwojenia stojana; 
pb – liczba par biegunów generatora. 

Równania strumieniowo-prądowe mają postać:

 
 PMsddsd iL ψψ +−=  (5) 

 
 sqqsq iL−=ψ  (6)

Równanie momentu elektromagnetycznego generatora Me:

  [ ]sqsdqdsqPMbe iiLLipM )(
2
3

−−⋅= ψ  (7)

W przypadku maszyny cylindrycznej indukcyjności genera-
tora są sobie równe Ld = Lq = Ls. Równanie na moment elektro-
magnetyczny upraszcza wtedy się do postaci: 
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Zgodnie z powyższym równaniem moment elektromagne-
tyczny może być bezpośrednio sterowany poprzez sterowanie 
składową wektora prądu stojana isq.

Równanie ruchu układu mechanicznego elektrowni wiatro-
wej:
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gdzie: 
J – całkowity moment bezwładności układu mechanicznego; 
ωm – mechaniczna prędkość kątowa wirnika generatora; 
Bf – współczynnik tarcia wiskotycznego. 

Algorytm MPPT i sterowanie kątem nachylenia łopat 
turbiny wiatrowej 

Na rysunku 2 przedstawiono przedziały pracy turbiny wia-
trowej w funkcji prędkości wiatru [1]. Pracę typowej turbi-
ny wiatrowej można podzielić na 3 przedziały. W przedziale 
I przy niskich prędkościach wiatru występuje postój turbiny 
wynikający z małej wartości mocy uzyskiwanej z turbiny wia-
trowej. W przedziale II turbina wiatrowa pracuje ze zmienną 

Rys. 2. Podział przedziałów pracy przy sterowaniu mocy turbiny 

wiatrowej

Rys. 1. Charakterystyki turbiny wiatrowej: a) zależność współczynnika 

mocy Cp w funkcji współczynnika szybkobieżności λ i kąta nachylenia 

łopat β; b) zależność mocy turbiny wiatrowej Pt w funkcji prędkości ką-

towej wirnika turbiny i prędkości wiatru oraz charakterystyka zadanej 

optymalnej mocy turbiny wiatrowej Popt 
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prędkością kątową, nastawianą zgodnie z algorytmem MPPT. 
W przedziale III, dotyczącym przetwarzania mocy przy prędko-
ściach większych od znamionowej, moc turbiny wiatrowej jest 
utrzymywana na stałej znamionowej wartości przez działanie 
mechanizmu sterowania kątem nachylenia łopat turbiny wiatro-
wej. Poza przedziałem III praca turbiny wiatrowej jest wstrzy-
mywana z powodu niebezpiecznie dużych prędkości wiatru. 

Algorytm śledzenia mocy maksymalnej (Maximum Power 
Point Tracking – MPPT) pozwala na uzyskanie maksymalnej 
mocy turbiny wiatrowej w szerokim przedziale zmian pręd-

reklama

kości wiatru [1, 7, 8]. Za po-
średnictwem algorytmu MPPT 
wyznaczana jest zadana trajek-
toria optymalnej mocy turbiny 
w funkcji prędkości kątowej 
turbiny (przedział II). Dodat-
kowo przez sterowanie kątem 
nachylenia łopat turbiny wia-
trowej uzyskuje się ogranicze-
nie mocy maksymalnej turbiny 
w przypadku przekroczenia 
znamionowej prędkości wiatru 
(przedział III) [8]. 

Klasyfikacja 
przekształtnikowych 
układów elektrowni 
wiatrowych 

W zależności od sposobu po-
łączenia generatorów PMSG 
z turbiną wiatrową systemy 
elektrowni wiatrowych można 
podzielić na: systemy z prze-
kładnią mechaniczną i syste-
my bezprzekładniowe [1, 7, 8]. 
Obecnie intensywnie rozwija-
ne są bezprzekładniowe sys-
temy elektrowni wiatrowych 
z bezpośrednim połączeniem 
wirnika turbiny i wirnika ge-
neratora. Generatory PMSG są 
często budowane na dużą licz-
bę par biegunów i stąd mogą 
pracować jako wolnoobrotowe, 
bez konieczności stosowania 
kosztownej przekładni mecha-
nicznej. Wyeliminowanie prze-
kładni mechanicznej zapewnia 
znaczne uproszczenie ukła-
du mechanicznego, zmniejsza 
koszty eksploatacji i awaryjność 
systemu. 

W układach elektrowni wia-
trowych z generatorami PMSG 
do przetwarzania energii elek-
trycznej wytwarzanej przez ge-

nerator stosuje się przekształtniki energoelektroniczne wyko-
nane na pełną moc generatora. W ogólnym przypadku układ 
przekształtnikowy jest złożony z przekształtnika maszynowego 
(PM) przyłączonego po stronie generatora PMSG oraz prze-
kształtnika sieciowego (PS) przyłączonego do sieci energetycz-
nej. Przekształtniki te posiadają wspólny obwód pośredniczący 
z kondensatorem Cd . Zastosowanie tego typu przekształtniko-
wego układu zapewnia całkowite odseparowanie generatora 
PMSG od sieci prądu zmiennego, a przez to umożliwia pracę ge-
neratora w szerokim zakresie zmian prędkości obrotowej turbiny. 
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W zależności od typu przekształtnika maszynowego i siecio-
wego stosowane są różne topologie przekształtnikowych ukła-
dów elektrowni wiatrowych.

Na rys. 3 przedstawiono system elektrowni wiatrowej z gene-
ratorem PMSG, przekształtnikiem maszynowym wykonanym 
jako prostownik diodowy niesterowany oraz ze sterowanym 
przekształtnikiem sieciowym DC/AC. Z powodu zastosowania 
niesterowanego prostownika jako przekształtnika maszynowe-
go układ nie zapewnia możliwości sterowania napięcia genera-
tora oraz realizacji algorytmów MPPT. W układzie tym wystę-
pują problemy przetwarzania energii elektrycznej przy niskich 
prędkościach wiatru ze względu na małe napięcie wyjściowe 
generatora PMSG. Sterowany przekształtnik sieciowy DC/AC 
o topologii falownika napięcia zamienia energię elektryczną 
prądu stałego na energię trójfazowego prądu zmiennego o am-
plitudzie i częstotliwości napięcia sieci. 

Wady tego układu mogą być wyeliminowane przez zastoso-
wanie układu przekształtnikowego przedstawionego na rys. 4. 
W układzie tym przekształtnik maszynowy stanowi kaskadowe 
połączenie prostownika diodowego i przekształtnika DC/DC. 
Przekształtnik DC/DC może być wykonany jako przekształt-
nik podwyższający napięcie (typu Boost), obniżający napięcie 
(typu Buck) lub jako przekształtnik podwyższający/obniża-
jący napięcie (typu Buck-Boost). Zastosowanie dodatkowego 
przekształtnika DC/DC zapewnia w tym układzie możliwość 
sterowania napięcia generatora PMSG i realizację algorytmów 
sterowania MPPT.

Na rys. 5 przedstawiono obecnie intensywnie rozwijany układ 
przekształtnikowy typu back-to-back, złożony z dwóch prze-
kształtników sterowanych. W systemie tym przekształtnik ma-
szynowy oraz przekształtnik sieciowy są wykonane o tej samej 
topologii falownika napięcia. Przekształtnik maszynowy zapew-
nia sterowanie mocy czynnej generatora zgodnie z algorytmem 
MPPT. Natomiast przekształtnik sieciowy zapewnia sterowanie 
przepływem energii elektrycznej do sieci przy utrzymywaniu 
zadanej wartości współczynnika mocy elektrycznej. 

Do sterowania przekształtnikiem maszynowym mogą być 
stosowane metody sterowania wektorowego (sterowanie polo-
wozorientowane, sterowanie DTC) lub sterowania nieliniowego 
(sterowanie ślizgowe, sterowanie rozmyte itp.) wykorzystywa-
ne dotychczas w układach napędowych. Do sterowania prze-
kształtnikiem sieciowym mogą być stosowane metody sterowa-
nia wektorowego (sterowanie z orientacją względem wektora 
napięcia sieci, sterowanie DPC) lub sterowania nieliniowego 
(sterowanie ślizgowe, sterowanie rozmyte itp.) [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9].

Wyniki badań symulacyjnych 
Dla przedstawionych układów przekształtnikowych elek-

trowni wiatrowej opracowano modele matematyczne i prze-
prowadzono badania symulacyjne. Wybrane wyniki badań 
symulacyjnych systemu elektrowni wiatrowej z generatorem 
PMSG i układem przekształtnikowym back-to-back (układ z ry-
sunku 5) zostały przedstawione na rysunkach 6–12.

Do sterowania obu przekształtników zastosowano wektorowe 
metody sterowania. W układzie sterowania przekształtnika ma-
szynowego (PM) zastosowano sterowanie polowozorientowa-
ne z wykorzystaniem orientacji względem wektora strumienia 

sprzężonego wirnika RFOC (Rotor Field Oriented Control). Do 
sterowania przekształtnika sieciowego (PS) zastosowano me-
todę sterowania z orientacją względem wektora napięcia sieci 
VOC (Voltage Oriented Control). Dokładne struktury i algoryt-
my sterowania przekształtnikami zostały szczegółowo opisane 
w [2, 3, 6, 7, 8, 9].

W tabelach 1 i 2 przedstawiono dane i parametry rozpatrywa-
nego systemu turbiny wiatrowej i generatora synchronicznego 
o magnesach trwałych.

W badaniach przekształtnikowych systemów elektrowni wia-
trowych przyjęto zadany przebieg prędkości wiatru, przedsta-
wiony na rysunku 6. Założony przebieg chwilowej prędkości 

Rys. 3. Przekształtnikowy układ elektrowni wiatrowej z prostownikiem 

niesterowanym i przekształtnikiem sieciowym

Rys. 4. Przekształtnikowy układ elektrowni wiatrowej z prostownikiem 

i przekształtnikiem DC/DC

Rys. 5. Przekształtnikowy układ elektrowni wiatrowej w układzie  

back-to-back
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Rys. 7. Przebiegi chwilowe zadanej prędkości kątowej turbiny wiatrowej ωopt i mierzonej prędko-

ści generatora PMSG ωm

Rys. 8. Przebiegi chwilowe współczynnika szybkobieżności λ i kąta nachylenia łopat turbiny 

wiatrowej β

Rys. 9. Przebieg chwilowy współczynnika mocy turbiny wiatrowej Cp

Rys. 6. Przebiegi chwilowe zadanej prędkości wiatru vw i prędkość znamionowa turbiny 

wiatrowej vwr 
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Rys. 12. Przebiegi chwilowej mocy czynnej pg i chwilowej mocy biernej qg 

Rys. 11. Przebiegi chwilowe składowych isd , isq wektora prądu stojana 

Wielkość Wartość

Moc znamionowa, Pt 20 kW

Długość łopaty turbiny wiatrowej, R 4,4 m

Współczynnik mocy turbiny, Cpmax 0,48

Gęstość powietrza, ρ 1,225 kg/m3

Tabela 1. Parametry turbiny wiatrowej

Tabela 2. Parametry generatora PMSG

Wielkość Wartość

Moc znamionowa, Pg 20 kW

Znamionowy prąd stojana, Isn 35,1 A

Indukcyjność stojana w osi d i q; Ld, Lq 4,48 mH

Liczba par biegunów, pb 18

Prędkość znamionowa, ωn 211 rpm

Rezystancja stojana, Rs 0,1764 Ω

Rys. 10. Przebiegi chwilowe momentu mechanicznego turbiny wiatrowej Mt i momentu elektro-

magnetycznego generatora Me 

wiatru ma charakter stochastyczny, 
a wartość znamionowa prędkości wia-
tru została określona jako równa 11 m/s. 

Na rysunku 7 przedstawiono przebiegi 
chwilowe zadanej i mierzonej prędkości 
kątowej generatora PMSG. Przebieg mie-
rzonej prędkości generatora jest zgodny 
z dużą dokładnością z zadanym przebie-
giem prędkości wyznaczonej z algoryt-
mu śledzenia mocy maksymalnej MPPT. 

Przebiegi chwilowe współczynnika 
szybkobieżności λ i kąta nachylenia łopat 
turbiny wiatrowej β zostały przedstawio-
ne na rysunku 8. Dla prędkości wiatru 
przekraczających wartość znamionową 
(vwr = 11 m/s) następuje uruchomienie 
działania regulatora kąta nachylenia ło-
pat turbiny wiatrowej, który przez ste-
rowanie zwiększaniem kąta β powoduje 
odpowiednio obniżenie wartości współ-
czynnika szybkobieżności λ.

Na rysunku 9 przedstawiono przebieg 
chwilowy współczynnika mocy turbiny 
wiatrowej Cp. Wartość współczynnika Cp 
jest utrzymywana na stałej, maksymalnej 
wartości (Cpmax = 0,48). Wraz ze zwięk-
szeniem kąta nachylenia łopat turbiny 
wiatrowej współczynnik mocy turbiny 
wiatrowej maleje, ograniczając maksy-
malną moc turbiny wiatrowej i genera-
tora PMSG. 

Przebiegi chwilowe momentu mecha-
nicznego Mt turbiny wiatrowej i momen-
tu elektromagnetycznego Me generatora 
PMSG przedstawiono na rysunku 10. 
Na podstawie tych przebiegów można 
stwierdzić, że układ sterowania zapew-
nia szybką odpowiedź i reakcję układu 
na zmiany chwilowego momentu mecha-
nicznego turbiny wiatrowej. 

Na rysunku 11 przedstawiono prze-
bieg chwilowy składowych wektora 
prądu stojana isd, isq generatora PMSG. 
Wartość składowej isd wektora prądu 
jest utrzymywana na wartości bliskiej 
zeru zgodnie z algorytmem maksymal-
nej mocy generatora PMSG oraz w celu 
uniemożliwienia rozmagnesowania ma-
gnesów trwałych [1]. Przebieg składowej 
isq wektora prądu stojana jest proporcjo-
nalny do przebiegu chwilowego momen-
tu elektromagnetycznego Me generatora 
PMSG. 

Na rysunku 12 przedstawiono przebie-
gi chwilowe mocy czynnej pg i mocy bier-
nej qg oddawanej do sieci energetycznej. 
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W układzie sterowania założono pra-
cę systemu elektrowni wiatrowej przy 
współczynniku mocy elektrycznej rów-
nej 1, czyli przy mocy biernej równej 
zero. Z przedstawionych przebiegów 
wynika, że pomimo zmiennej prędko-
ści wiatru warunek ten jest realizowany 
i średnie wartości mocy biernej qg są za-
wsze utrzymywane jako równe zeru. 

Wnioski końcowe
W artykule przedstawiono wybrane 

układy przekształtnikowe elektrowni 
wiatrowych z generatorami PMSG. Prze-
prowadzono badania symulacyjne dla 
wybranego układu przekształtnikowego 
typu back-to-back. Rozpatrzono układ 
elektrowni wiatrowej złożony z dwóch 
przekształtników: przekształtnik maszy-
nowy (PM) oraz przekształtnik sieciowy 
(PS). Do sterowania tych przekształtni-
ków zastosowano wektorowe metody 
sterowania. Do sterowania przekształt-
nika PM zastosowano metodę sterowa-
nia RFOC z algorytmem śledzenia mocy 
maksymalnej i algorytmem sterowania 
kątem nachylenia łopat turbiny wiatro-
wej. W układzie sterowania przekształt-
nika PS zastosowano metodę sterowania 
z orientacją względem wektora napięcia 
sieci VOC. 

Przedstawione w artykule wyniki prze-
prowadzonych badań symulacyjnych po-
twierdzają dużą skuteczność pracy ukła-
du, dużą dynamikę oraz dużą dokładność 
sterowania wielkościami elektromagne-
tycznymi. Otrzymane wyniki potwier-
dzają celowość stosowania rozpatrywa-
nego układu w systemach elektrowni 
wiatrowych z generatorami PMSG.
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