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(54) Sposób i uk³ad sterowania indukcyjnego
generatora pierœcieniowego elektrowni
wiatrowej

(57) Sposób polegaj¹cy na sterowaniu indukcyjnego gene-
ratora pierœcieniowego (1) elektrowni wiatrowej po³¹czonego
w uk³adzie kaskady zaworowej pracuj¹cej nadsynchronicznie za
pomoc¹ uk³adu sterowania (12) charakteryzuje siê tym, ¿e dla
danej prêdkoœci wiatru mierzonej za pomoc¹ anemometru (13)
wytwarza siê za pomoc¹ przemiennika czêstotliwoœci (11)
w stojanie (4) indukcyjnego generatora pierœcieniowego (1) wi-
ruj¹ce pole magnetyczne o prêdkoœci obrotowej mniejszej od
prêdkoœci obrotowej wirnika (5) indukcyjnego generatora pier-
œcieniowego (1) mierzonej za pomoc¹ uk³adu pomiaru prêdko-
œci obrotowej (16) i równoczeœnie steruje siê w znany sposób
pr¹dem wirnika (5) indukcyjnego generatora pierœcieniowego
(1) tak, ¿e moc oddawana do sieci elektroenergetycznej (6) jest
maksymalna.
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(54) Urz¹dzenie si³owni wiatrowej wyposa¿onej
w maszynê asynchroniczn¹ do nastawy
po³o¿enia k¹towego

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy maszyny asynchronicznej
z uk³adem wirnik/stojan, w którym wirnik po³¹czony jest z wa³em
oraz sposobu sterowania tak¹ maszyn¹ asynchroniczn¹. Celem
niniejszego wynalazku jest zatem uzyskanie napêdu, który

pozwala na redukcjê luzów w mechanicznych czêœciach sk³ado-
wych przy zadanym ustawieniu, nie powoduj¹c wzajemnych
wp³ywów pomiêdzy ¿¹danym momentem hamuj¹cym a elimi-
nacj¹ luzów. Innym celem niniejszego wynalazku jest uzyskanie
odpowiedniego sposobu sterowania napêdu wed³ug wynalazku.
Maszyna asynchroniczna zaopatrzona w pierwszy uk³ad wir-
nik/stojan, w którym wirnik jest po³¹czony z wa³em, charakte-
ryzuje siê tym, ¿e posiada co najmniej jeden drugi uk³ad wir-
nik/stojan, który chocia¿ jest elektrycznie rozdzielony od pier-
wszego uk³adu wirnik/stojan, jest jednak równie¿ po³¹czony
z wa³em.
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(54) Sposób sterowania turbiny wiatrowej

(57) Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu sterowania tur-
bin¹ wiatrow¹ napêdzaj¹c¹ wirnik generatora, dostarczaj¹cego
energiê elektryczn¹ do sieci elektroenergetycznej zw³aszcza do
pod³¹czonego do niej odbiorcy. Celem niniejszego wynalazku
jest wiêc okreœlenie sposobu sterownia turbin¹ wiatrow¹, jak
równie¿ zaprojektowanie turbiny wiatrowej i/lub si³owni wiatro-
wych, które nawet w przypadku niepo¿¹danych wahañ odda-
wanej mocy czynnej, s¹ w stanie redukowaæ lub przynajmniej
w minimalnym tylko stopniu zwiêkszaæ niepo¿¹dane wahania
napiêcia w zadanym punkcie sieci, w porównaniu z sytuacj¹
bez turbin wiatrowych. Sposób sterowania turbin¹ wiatrow¹
z generatorem napêdzanym wirnikiem do zasilania moc¹ ele-
ktryczn¹ sieci elektroenergetycznej, zw³aszcza pod³¹czonych
do niej odbiorców charakteryzuje siê tym, ¿e k¹t przesuniêcia
fazowego j jest zmieniany w zale¿noœci od przynajmniej jedne-
go mierzonego napiêcia w sieci.
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