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Celem opracowania jest wskazanie nowych możliwości rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o samochody elektryczne 

(SE). Założono, że dzięki ich podłączeniu do lokalnych systemów elektroenergetycznych, można znacząco akumulować energię 

i skuteczniej przeciwdziałać występowaniu deficytu mocy elektrycznej. 

 

WSTĘP 

Strategiczny stan postulowany (SSP) dla generowa-
nej/zużywanej energii elektrycznej w Polsce, to ok. 150 TWh, a 
warunki techniczne (WT) związane z ilością samochodów w Polsce 
określa się na ponad 20 mln aut o mocy średniej: 50 kW. Łączna 
moc zainstalowana w autach (ponad 1000 GW) jest dwudziestopię-
ciokrotnie większa od mocy zainstalowanej krajowego systemu 
energetycznego (KSE ~40 GW). Przy czym obecnie eksploatowane 
auta z silnikiem spalinowym i o napędzie hybrydowym są zupełnie 
nieprzystosowane do zadań prosumenckich. Wicepremier Rządu 
RP M. Morawiecki zauważył potrzebę nowego, innowacyjnego 
rozwiązania tego problemu w Polsce [11]. 

Zgodnie z Planem Morawieckiego, takie impulsy popytowe za-
mierza wywołać Rząd RP. Jednym z nich ma być utworzenie rynku 
samochodów elektrycznych. Ministerstwo Energii prognozuje, że w 
2025 roku (za 9 lat) w Polsce może być milion, a docelowo przy 
odważnej innowacji nawet 20 mln takich aut. Przewiduje się, że 
łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną 1 mln. aut ma 
wynieść około 4 TWh rocznie, a zapomina się, że tyle samo energii 
elektrycznej można w nich zakumulować i z tych samochodów - 
skierować do sieci elektroenergetycznej. W Polsce samochody 
elektryczne jako urządzenia Prosumenta, mogą stać się w przyszło-
ści istotnym filarem mocy dyspozycyjnej i podaży energii elektrycz-
nej dla lokalnych systemów dystrybucyjnych KSE, na miarę co 
najmniej 80 TWh rocznie (4x20). Czy to właściwa strategia?  

Celem opracowania jest wskazanie możliwości rozwoju elek-
troenergetyki w Polsce w oparciu o samochody elektryczne (SE). 
Założono, że dzięki ich podłączeniu do lokalnych systemów elek-
troenergetycznych, można skuteczniej przeciwdziałać występowa-
niu deficytu mocy elektrycznej. SE mogą zatem stanowić umocnie-
nie filaru dyspozycyjności mocy w lokalnych systemach KSE. 

1. ELEMENTY I  RELACJE SYSTEMU  

1.1. Założenia metodyczne  

Koncepcja rozwojowa, zwana Planem Morawieckiego, wpisuje 
się dobrze w europejską politykę wspierania rozwiązań innowacyj-
nych w gospodarce. Priorytetem rządu ma być wspieranie nowych 
gałęzi przemysłu, wykorzystujących badania prowadzone w polskich 
ośrodkach badawczych. Nie będzie przełomu innowacyjnego, jeżeli 
nie będzie on oparty na wynikach pracy polskiej nauki [11]. Nie 
oznacza to jednak spisania na straty branż tradycyjnych, ale 

umieszczeniu ich na wyższym poziomie i zapewnieniu im rozwoju w 
warunkach nowoczesnej legislacji - deklaruje Jarosław Gowin.  

Polski plan opiera się na trzech filarach. Elastyczność i inno-
wacyjność gospodarki, które mają wyswobodzić polską gospodar-
kę z pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu. Industria-
lizacja 4G (czwartej generacji) ma uwzględniać wszystkie elementy 
gospodarki cyfrowej, a ekspansja i eksport mają być wspólnym 
celem wszystkich krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które są 
za małe, żeby budować swój rozwój gospodarczy wyłącznie na 
fundamencie rynków wewnętrznych [11].  

Wciąż ważną gałęzią przemysłu w Europie pozostaje motory-
zacja, w której europejskie firmy od dawna mają silną pozycję. 
Masowa produkcja, wysoki i wciąż rosnący poziom zaawansowania 
technologicznego, wymuszanego wciąż zaostrzanymi na całym 
świecie normami dotyczącymi oddziaływania na środowisko i bez-
pieczeństwo, są dla motoryzacji istotnym wsparciem rozwoju [1, 9, 
10].  

Nowe możliwości rozwoju motoryzacji otwiera przełom techno-
logiczny, jaki zapowiada zwrot w stronę czystych (głównie elek-
trycznych) napędów. Głównie chodzi o utworzenie dedykowanej im 
nowej infrastruktury, która będzie uwzględniała dwukierunkowy 
sprzęg z lokalną siecią elektroenergetyczną.  

Rozwój na styku energetyki i ICT (ang. Information and com-
munications technology) w połączeniu z elektromobilnością jest 
odpowiedzią na kilka problemów energetyki konwencjonalnej. Piotr 
Zaremba z departamentu innowacji i rozwoju technologii Minister-
stwa Energii wskazał, że milion samochodów jeżdżących po pol-
skich drogach to 4 TWh rocznie dodatkowego zapotrzebowania na 
energię elektryczną, które można skierować na przykład w dolinę 
nocną obciążenia KSE. {tekst był powtórzony} 

2. METODYKA BADAŃ I ROZWOJU SYSTEMU 

Znalezienie matematycznej identyczności, dla Systemu Zinte-
growanego Rozwoju Elektrycznych Samochodów Osobowych 
(SZRESO) jest efektem badań i dobrze służy rozwojowi, postępowi, 
innowacji globalnej w obiegach technologicznych. Pewne przemiany 
przypominają sterowanie następstwami działania pojazdów, ma-
szyn, inne regulację zakłóceń, zanieczyszczeń, ilości odpadów, 
bądź produktów zużycia, jeszcze inne służą kompensacji zakłóceń. 
Potencjał środowiskowo – funkcjonalny potencjałów projektowania, 
badań i rozwoju, wytwarzania, użytkowania obsługiwania, zasilania 
(w tym ładowania, rozładowywania, magazynowania energii elek-
trycznej), recyklingu, przetwarzania i odnowy konstrukcyjno-
przetwórczego układu technicznego samochodów osobowych - to 
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zasoby, całokształt możliwości zewnętrznego działania zgodnie z 
przeznaczeniem, który obejmuje: 
– Potencjał Ludzki PL(t), 
– Potencjał Techniczny PT(t), 
– Potencjał Energo-materialny PE-M(t), 
– Potencjał Sterowniczy PS(t). 
Model matematyczny, funkcja potencjału działania Systemu Zinte-
growanego Rozwoju Elektrycznych Samochodów Osobowych: 

      P t P t P t P t P td

L T E S( ) ( ), ( ), ( ), ( ) ,            (1) 

a w szczególności [12, 13, 19]: 
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Równanie potencjału działania w okresie [t0,T]: 
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gdzie: 
Md(t) -  liczba osób, samochodów, ilość energii, sterowników 

uczestniczących w działaniu, 

 -  teoretyczne możliwości człowieka, samochodów, ilość 
energii, sterowników , 

L(t) -  rzeczywiste możliwości twórcze i poziom odpowiedzial-
ności człowieka, rzeczywiste możliwości samochodów, 
ilość energii, sterowników. 

Pd(to) -      początkowy potencjał systemu działania, 

)(tpE

d -  gęstość strumienia potencjału efektywnie zużytego, 

p td

s ( )
   -   gęstość strumienia potencjału straconego, 

p td

o ( )
  -  gęstość strumienia potencjału odtworzonego (lub uzy-

skanego z otoczenia). 

3. PRZYKŁAD AKUMULOWANIA ENERGII  
DLA ZWIĘKSZENIA DYSPOZYCYJNOŚCI MOCY 

Problem dyspozycyjności: dla osiągnięcia celu opracowania 
sformułowano podproblem w postaci pytania [1]: Jakie warunki i 
potencjały techniczne w elektroenergetyce i transporcie samocho-
dowym (W1-3), są niezbędne dla zaistnienia środowiskowo zgod-
nego, strategicznego stanu postulowanego (SSP) w postaci umoc-
nienia filaru dyspozycyjności mocy KSE i prosumenckiego wykorzy-
stania samochodów elektrycznych w Polsce? 
Dla rozwiązania problemu rozważano trzy sfery warunków 
technicznych (W1-W3):  

W.1: Samochody elektryczne. Jakie są warunki techniczne w 
produkcji samochodów elektrycznych. Sytuacja przemysłu samo-
chodowego w Polsce jest dla innowacyjnych rozwiązań doskonała. 
Nie ma stanu początkowego i alternatywnego, z którym należałoby 
rywalizować. Znanych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych, ukła-
dów napędowych oraz dostępne są wyniki badań eksploatacyjnych 
samochodów elektrycznych, np. rodzimych - MELEX, zagranicznych 
- TESLA (która właśnie uruchamia fabrykę samochodów elektrycz-
nych w Chinach (inwestycja ok. 9 mld)). Rozpoczęcie produkcji 
rodzimego samochodu elektrycznego jest równie prawdopodobne w 
Warszawie (byłe FSO), w Gdańsku (była Stocznia im. Lenina) i w 
wielu innych byłych potęgach produkcyjnych. Pewną przeszkodą w 
szybkiej realizacji innowacji jest średni wiek dotychczas eksploato-
wanych samochodów w Polsce: ok. 19 lat. Czyli od początku wdra-

żania samochodów elektrycznych całkowity sukces można osiągnąć 
po 20 i więcej latach.   

W.2: Prosument i KSE. Prosument (konsument zaangażo-
wany we współtworzenie i promowanie produktów KSE, w jedno-
czesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług energetycznych). 
Celem programu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł 
energii (Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznacze-
niem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” 
- jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia 
produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż 
małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do 
produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz 
wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe 
technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świa-
domości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój 
rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby 
miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozsze-
rzenie zakończonego w 2014 r. programu: „Wspieranie rozproszo-
nych, odnawialnych źródeł energii (Część 3). Dopłaty na częściowe 
spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i 
montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot 
mieszkaniowych” (NFOŚiGW). Z powyższego wynika, jak bardzo 
dobrze wpisuje się elektryczny samochód w program Prosument, 
jako aktywny filar wsparcia dyspozycyjności mocy KSE w Polsce 
[14]. 

W.3: Zarządzanie magazynowaniem energii elektrycznej w 
autach. Warunki techniczne, zakładające współpracę, współdziała-
nie transportu samochodowego i sieci elektroenergetycznej muszą 
opierać się przede wszystkim o niezawodne dwukierunkowe prze-
kształtniki energoelektroniczne i o inteligentna platformę zarządza-
jącą (np. tzw. platforma V2G – Vehicle to Grid”). Przekształtni-
ki/sterowniki energoelektroniczne są stosowane między innymi do 
dopasowania parametrów i sprzęgania zasobników energii z siecią 
zasilającą oraz do sterowania wymianą energii pomiędzy zasobni-
kami a siecią [5-7, 9, 12, 16]. Zarządzanie samochodami elektrycz-
nymi, w aspekcie aktywnego filaru dyspozycyjności mocy elektrycz-
nej, powinno uwzględniać współpracę prosumencką z siecią dystry-
bucyjną krajowego systemu energetycznego, np. przez zastosowa-
nie monitorowania czynnego (inteligentnego, opartego na sterowa-
niu poznawczym (kognitywnym)) [3]. Dotyczy to użytecznego wyko-
rzystania, przez samochody elektryczne nadwyżki mocy i energii 
KSE i jednocześnie gotowości oddania energii, w przypadku obcią-
żenia szczytowego, niedoboru mocy i energii elektrycznej w KSE. 
Jako przykład układu z magazynem energii elektrycznej może 
służyć systemu Fronius Symo Hybrid. Fronius Symo Hybrid, to 
trójfazowy hybrydowy falownik umożliwiający gromadzenie w aku-
mulatorze nadmiaru energii wygenerowanej przez KSE.  

SSP: Przykład. Zagadnienie potencjałów i warunków technicz-
nych funkcjonowania przykładowego systemu wytwórczego energii 
elektrycznej z magazynem energii przedstawiono na rysunku 1.  

Dobowe zużycie energii w obiekcie, produkcja energii elek-
trycznej przez instalację PV, energia dostarczana do sieci, energia 
pobierana z sieci oraz energia pochodząca z zasobników energii, 
wskazują możliwość ograniczenia do 8% udziału zasilania energia 
elektryczną z sieci (w przypadku przewymiarowania instalacji ma-
gazynu należy szacować, że możliwa jest 100% niezależność). 
Udział ten będzie uzależniony od wielkości instalacji PV + MEW + 
MEWi oraz od pojemności mobilnego magazynu energii elektrycznej 
(liczby wykorzystanych samochodów elektrycznych w filarze wspar-
cia dyspozycyjności mocy KSE). 
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Jako zasobniki służące do magazynowania energii elektrycznej 
zaczynają dominować dziś akumulatory litowo-jonowe, oparte o 
prosty i wydajny mechanizm elektrochemiczny. Nie trzeba ich rozła-
dowywać do końca, co było wadą poprzedniej generacji akumulato-
rów niklowych, dobrze znoszą szybkie ładowanie, są chwilowo 
bezkonkurencyjne jeśli chodzi o gęstość gromadzonej energii (2,5-5 
razy więcej na jednostkę masy niż akumulator kwasowo-ołowiowy) i 
wykazują jeszcze pewien potencjał rozwojowy. Możliwości groma-
dzenia energii wybranych technologii przedstawiono na rysunku 2. 
Przykładem dynamicznego rozwoju rynku może być oferta cenowa 
magazynów energii elektrycznej firmy Tesla (430 $ za kWh) czy 
firmy Schneider Electric (500 $ za kWh). Oferta Tesli obejmuje 
magazyny energii rzędu 7 i 10 kWh dla gospodarstw domowych 
oraz 100 i 500 kWh dla większych podmiotów. Są również przykłady 
przedsięwzięć zespołowych np. firmy Bosh, BMW i VattenFall zbu-
dowały w Hamburgu magazyn 2 MWh. 

Rysunek 3 przedstawia przykład realizacji systemu elektroe-
nergetycznego z różnymi źródłami energii elektrycznej. Nowością 
rozwiązania jest mobilny prosument energii elektrycznej (Ee-
Mobile), który podczas ładowania akumulatorów, np. w dolinie 
energetycznej, jako odbiornik (zasobnik) energii elektrycznej korzy-
sta z nieodnawialnych źródeł energii (NoŹE) i/lub (co korzystniejsze) 
z odnawialnych źródeł energii (OŹE). 

Określono zgodność środowiskową różnych sposobów i środ-
ków (według metodyki zaproponowanej w [2]), jako rozwiązań tech-
nicznych ładowania i rozładowywania akumulatorów na cele własne 
samochodów elektrycznych oraz anty-deficytowe cele lokalnego 

systemu energetycznego (tabela 1). 
Podczas obciążenia szczytowego i zagrożenia deficytem mocy 

- generuje do systemu elektroenergetycznego (SEE) energię elek-
tryczną zgromadzoną w akumulatorach (zasobnikach energii). 
System, według opisanego rozwiązania, wyposażony jest w stan-
dardowe urządzenia: transformator sieciowy (Tr), przekształtni-
ki/sterowniki (P), system sterowania, regulacji, kompensacji i nadzo-
ru (SM), dodatkowe źródło energii (IZE), wyłączniki (Wx) i ściśle 
współdziała (współpracuje) z systemem elektroenergetycznym. 

Przykład rozwiązania modalnego. Rozwiązanie oszacowano 
na podstawie wskaźnika nadmiaru krajowej (globalnej) mocy w 
pojazdach: 

cs

cp

nm
P

P
K                                      (4) 

gdzie: 
Knm  -  wskaźnik nadmiaru globalnej mocy w pojazdach, -, 
Pcp  -  moc całkowita zainstalowana w silnikach pojaz-

dów, GW, 
Pcs  -  moc całkowita zainstalowana w rozpatrywanym, 

krajowym systemie elektroenergetycznym, GW. 
 

Przykład danych do oceny proponowanego rozwiązania przed-
stawiono w tabeli 1, tabeli 2 i tabeli 3.  Przyjęto wartość średnią 
mocy elektrycznej układu napędowego 50 kW i średnią ilość energii 
zgromadzonej w akumulatorach 35 kWh.  Z tabeli 2 wynika 25-
krotny nadmiar mocy zainstalowanej w silnikach samochodowych 

  
Rys. 1. Schemat popytu i podaży energii elektrycznej w gospodar-
stwie wyposażonym w system generacji i magazynowania energii [4] 

Rys.2. Możliwości gromadzenia energii wybranych technolo-
gii baterii, akumulatorów elektryczności [4] 
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Rys.3. Schemat blokowy systemu elektroenergetycznego z mobilnymi źródłami energii elektrycznej: Ee-Mobile - mobilny prosument ener-
gii elektrycznej; NoŹE – nieodnawialne źródła energii; OŹE – odnawialne źródła energii; Tr – transformator sieciowy; P – przekształt-
nik/sterownik; SM – system sterowania i nadzoru; Wx – wyłączniki; SEE – system elektroenergetyczny (opracowanie własne, na podstawie 
[1, 12, 16]) 
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pojazdów w Polsce w porównaniu z mocą zainstalowaną w KSE. Do 
uzyskania 40 GW mocy w elektrycznych silnikach samochodowych 
wystarczy 800 000 samochodów.  

 
Tab. 1. Wskaźnik zgodności środowiskowej różnych koncepcji 

ładowania i rozładowania akumulatorów samochodów elektrycznych 
z uwzględnieniem lokalnych zagrożeń deficytem 

 
Przyjmując, że średnia ilość energii zgromadzonej w akumula-

torach samochodowych wynosi ~ 35 kWh, to dla 800 000 pojazdów 
(Ee-Mobile) można uzyskać/odzyskać 28 GWh energii elektrycznej, 
przy jednokrotnym naładowaniu akumulatorów, a dla 20 mln samo-
chodów 700 GWh. Teoretycznie dla 100 ładowań/rok można uzy-
skać odpowiednio 2,8 TWh i 70 TWh energii elektrycznej (tabela 3). 

Koncypowano wiele potencjalnych, hipotetycznych rozwiązań 
użytkowania samochodów elektrycznych z zasilaniem ładowania i 
rozładowania akumulatorów od wyłącznego z KSE, poprzez współ-
zasilanie z odnawialnych źródeł i KSE, aż do prosumenckiego 
wspomagania lokalnych sieci krajowego systemu energetycznego. 

W analizie celu polegającego na wskazaniu możliwości rozwoju 
energetyki w Polsce w oparciu o samochody elektryczne (SE), z 
podłączeniem ich do lokalnych systemów elektroenergetycznych, 
zaproponowano wykorzystanie bilansowego modelu efektywności 

działania  potencjału energo-materialnego )(TP mde , wg ogólne-

go równia (3): 
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Tab. 2. Moc i relacje: KSE - układy napędowe w pojazdach  
w Polsce (opracowanie własne) 

Liczba 

pojazdów

Średnia moc 

układu 

napędowego

Łączna moc 

układów 

napędowych

Moc w KSE Wskaźnik nadmiaru mocy 

w pojazdach

l P śrp P cp P cs K nm

mln. szt. kW GW GW  -

20 50 1000 40 25  
 
Dla koncepcji prosumenckiego wspomagania sieci lokalnych 

SEE z ładowanych fotowoltaicznie akumulatorów samochodowych, 
przy założeniu, w sposób uproszczony, dla modelu z liczbą 800 000 
samochodów elektrycznych współpracujących z lokalnym SEE i 
stałym potencjale traconym użytecznie i nieużytecznie 
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 , tj. z 161 TWh do 158,2 TWh. Można 

również ten przypadek interpretować jako pokrycie deficytu okre-
ślone energią 2,8 TWh: 
  

TWhTP mde 1618,22,158)( 
               (5a) 

 
Tab. 3:Porównanie ilości energii zgromadzonej w akumulatorach  

pojazdów w stosunku do zapotrzebowania na energię elektryczną  
w KSE (opracowanie własne) 

Liczba 

pojazdów Ee-

mobile

Liczba 

ładowań

Średnia ilość 

energii elektrycznej 

w akumulatorach 

układu napęd. dla 1 

ład.

Łączna moc 

układów 

napędowych

Zapotrzebowanie na 

energię w KSE w 

2015 r.

Udział procentowy       Ee-

mobile w rocznym 

zapotrzebowaniu KSE  

l l łp A śrp A cp A cs ε

mln. szt. szt. kWh GWh TWh %

0,8 1 35 28 161 0,02

0,8 100 35 2 800 161 1,74

20 1 35 700 161 0,43

20 100 35 70 000 161 43,48  
 

Natomiast dla maksymalnej liczby 20 mln samochodów elek-
trycznych wspomagających KSE, do 91 TWh: 

TWhTP mde 1617091)( 
               (5b) 

Zakładany systematyczny wzrost pojazdów elektrycznych po-
zwoli w odpowiedni sposób przygotować właściwe elementy i rela-
cje infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, zmoderni-
zować lub utworzyć odpowiednią infrastrukturę elektroenergetyczną 
(sieci dystrybucyjne) oraz wykreować ramy prawne dla rynku elek-
tromobliności. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Uzyskano rozwiązanie ogólnego problemu, polegającego na 
wskazaniu możliwości rozwoju elektroenergetyki w Polsce w oparciu 
o samochody elektryczne (SE) w przewidzianej liczbie 800 000 szt. 
(40 GW) uzyskując istotne pokrycie energii 2,8 TWh. Założono, że 
dzięki takiemu prosumenckiemu ich podłączeniu do lokalnych sys-
temów elektroenergetycznych, można przeciwdziałać występowaniu 
deficytu mocy elektrycznej. SE mogą zatem stanowić umocnienie 
filaru dyspozycyjności mocy w lokalnych systemach KSE.  

Rozwiązanie szczególnego problemu w postaci pytania o wa-
runki i potencjały techniczne w energetyce i transporcie samocho-

Nr 
koncepcji 

Analiza i ocena energetyczno-ekologiczna 
ładowania i rozładowania akumulatorów 
elektrycznego samochodu osobowego (liczba 
pasażerów n=4, prędkość maksymalna pmax=110 
km·h-1, zasięg k=300 km):  

Wskaźnik 
zgodności 

środowiskowej 

1. 
 z technologią użytkowania wyłącznego 

zasilania z KSE  
0,76 

2. 
 z technologią użytkowania wspólnego 

zasilania OŹE+ KSE  
0,78 

3. 
 z technologią użytkowania wspólnego 

zasilania elektrownia wiatrowa + KSE  
0,79 

4. 
 z technologią użytkowania wspólnego 

zasilania elektrownia wiatrowa + PV 
0,82 

5. 
 z technologią użytkowania wspólnego 

zasilania elektrownia wiatrowa + energia 
elektryczna biogazowni  

0,71 

6. 
 z technologią użytkowania wyłącznego 

zasilania fotowoltaiką 
0,72 

7. 
 z technologią użytkowania prosumenckiego 

zasilania w KSE 
0,79 

8. 
 z technologią użytkowania prosumenckiego 

zasilania PV+ KSE 
0,82 

9. 
 z technologią użytkowania prosumenckiego 

zasilania PV+ biogazownia + elektrownia 
wiatrowa 

0,80 

10.  z technologią użytkowania smart grid 0,72 

11. 
 z technologią użytkowania zasilania energią 

elektryczną ze spalarni odpadów 
0,68 

12. 
 z technologią użytkowania zasilania innym 

pojazdem elektrycznym 
0,66 

13. 
 z technologią użytkowania zasilania 

akumulatorów własnym silnikiem spalinowym 
ZS 

0,66 

14. 
 z technologią użytkowania zasilania 

akumulatorów własnym silnikiem spalinowym 
ZI 

0,56 

15. 
 z technologią użytkowania zasilania 

akumulatorów własnym silnikiem spalinowym 
na biodiesel 

0,63 

16. 
 z technologią użytkowania zasilania 

akumulatorów własnym silnikiem spalinowym 
na bioetanol 

0,63 

17. 
 z technologią użytkowania zasilania 

akumulatorów własnym silnikiem spalinowym 
na biogaz 

0,59 



I 

Efektywność transportu 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 559 
 

dowym (W1-3), jakie są niezbędne dla zaistnienia strategicznego 
stanu postulowanego (SSP) w postaci umocnienia filaru dyspozy-
cyjności mocy w lokalnych systemach KSE i prosumenckiego wyko-
rzystania samochodów elektrycznych w Polsce, pozwoliło na osią-
gnięcie celu opracowania, tj. wskazano: warunki lokalizacji inwesty-
cji, wielkości produkcji samochodów elektrycznych w Polsce (W1), 
warunki istniejące w KSE a szczególnie w programach Prosument 
(W2), warunki współpracy, współdziałania, sterowania, regulacji i 
kompensacji w oparciu o zasady monitorowania czynnego (W3), 
jako możliwości rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o samocho-
dy elektryczne (SE). Założono, że dzięki ich podłączeniu do lokal-
nych systemów elektroenergetycznych, można skuteczniej równo-
ważyć podaż i popyt na moc i energię elektryczną i przeciwdziałać 
występowaniu ich deficytu. SE mogą stanowić umocnienie filaru 
dyspozycyjności mocy w lokalnych systemach KSE. 

Monitorowanie czynne (W3) wykorzystywane jest do aktywne-
go sterowania mocą dyspozycyjną zgromadzoną w akumulatorach 
samochodowych w momencie, kiedy występuje szczyt zapotrzebo-
wania na moc lub kiedy KSE ma niedobór mocy dyspozycyjnej. 
Stosuje się strategię podejmowania decyzji uwzględniającą lokali-
zację baterii (Ee-Mobile), z uwzględnieniem stanu ich naładowania, 
a także pory dnia, ceny energii elektrycznej oraz wymagań ładowa-
nia pojazdów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, KSE może zachować 
wyższe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Daje ono 
pewniejszą gwarancję, że nawet w przypadku potężnych upałów, 
system nie będzie pozbawiony zasilania.  
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The Integrated Development Electric Cars System (IDECS) 

Abstract: The aim of the study is to identify new oppor-

tunities for energy in Poland, based on electric cars (EC). It 

was assumed that due to their connection to the local power 

systems, can significantly accumulated energy and effectively 

prevent the occurrence of a deficit of electric power. 

 
Autorzy: 

dr inż. Kazimierz Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji Informatyki i 
Elektrotechniki  

prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski - Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

dr hab. inż. Andrzej Tomporowski -  Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

dr inż. Adam Mroziński - Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

 

http://www.sigma-not.pl/publikacja-52945-zastosowanie-uk%C5%82ad%C3%B3w-energoelektronicznych-w-technologii-smartgrid-i-v2g-(vehicle-to-grid)-przeglad-elektrotechniczny-2010-6.html
http://www.sigma-not.pl/publikacja-52945-zastosowanie-uk%C5%82ad%C3%B3w-energoelektronicznych-w-technologii-smartgrid-i-v2g-(vehicle-to-grid)-przeglad-elektrotechniczny-2010-6.html
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1644-1818-zeszyty_naukowe_akademii_morskiej_w_gdyni
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1644-1818-zeszyty_naukowe_akademii_morskiej_w_gdyni

