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PREDYKCJA WARTOŚCI GENEROWANEJ MOCY  
PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. 

TECHNOLOGIE. UWARUNKOWANIA PRAWNE 
 
 
 Odnawialne źródła energii, pomijając wykorzystującą moc wody powyżej 1 MW, są 
najczęściej stosowanym źródłem energii od 2015 roku, nawet w porównaniu z kopal-
nymi źródłami energii. W skali światowej, przewiduje się wzrost populacji ludności  
o około 1,8 mld ludzi, głównie z krajach rozwijających. Prognozowanie generacji mocy 
krótko i średnio terminowej z nieprzewidywalnych źródeł energii np. z PV czy EW, jest 
dla właściwego zarządzania siecią typu Smart Grid niezbędne. Zmiany w technologii 
elementów elektrowni wiatrowych pozwalają na prognozę zmniejszenia ceny jednost-
kowej 1 kWh o 30% w ciągu najbliższych pięciu lat. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: odnawialne źródła energii, Smart Grid, magazyny energii 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 Wzrost populacji ludności jest bezpośrednio związany z popytem na energię 
elektryczną. Pomimo, że w skali globalnej przewiduje się zmniejszenie stopy 
wzrostu populacji, to w okresie od 2015r. do 2040r. przyrost ludności powinien 
nastąpić na poziomie 1,8 mld, przy wzroście czasu życia [1]. Największy wzrost 
liczby mieszkańców jest prognozowany w krajach rozwijających, w których  
w 2040r. liczba mieszkańców osiągnie poziom 81% całkowitej populacji.  
W 2015r. ten wskaźnik był na poziomie 78%. W tabeli 1 przedstawiono pro-
gnozę popytu na energię elektryczną wyrażoną w milionach baryłek oleju rów-
noważnego na dzień. 
 Pomimo spodziewanego szybkiego wzrostu rozwoju i zastosowania odna-
wialnych źródeł energii (OZE) przewiduje się, że w roku 2040 aż 53% popytu 
na energię elektryczną będzie pokrywana przez olej i gaz. Obecnie w skali 
światowej aż 81% energii dostarczają paliwa kopalne. W 2040r. paliwa kopalne 
pokryją tylko albo aż 78% całkowitego popytu na energię. 
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 W porównaniu do roku 2015, przewiduje się, że w roku 2040 liczba samo-
chodów osobowych zostanie podwojona. W 2015r. było to około 1 mld sztuk, 
by w 2040 ilość samochodów wyniosła 2,1 mld sztuk. Największy wzrost jest 
przewidywany w krajach rozwijających. Przewidywany jest wzrost źródeł ener-
gii pojazdów osobowych, w tym NGVs (ang. Natural Gas Vehicles), HEVs 
(ang. Hybrid Electric Vehicles), PHEVs (ang. Plug-in Hibrid Electric Vehicles), 
BEVs (ang. Battery Electric Vehicles) i FCVs (ang. Fuel Cell Vehicles).  
Samochody typu BEVs w Europie są nazywane samochodami elektrycznymi. 
W 2014r. tylko 3% pojazdów samochodowych osobowych była zasilana ze 
źródeł alternatywnych. W 2040r. przewidywany poziom zasilania samochodów 
osobowych ma wynosić około 22%. W tabeli 1 przedstawiono przewidywany 
przez OPEC, wzrost zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych. 
 
Tabela 1. Popyt na energię – stopa wzrostu [1] 
 

 
Region/kraj 

Zapotrzebowanie 
mboe/dzień 

Stopa wzro-
stu/rok 
%/rok 

 2014 2020 2030 2040  
OECD Ameryka 55,7 57,9 58,6 58,0 0,2 

OECD Europa 36,5 36,7 36,4 36,1 0,0 
OECD Azja i Oceania 18,4 19,3 19,8 19,8 0,3 

OECD 110,6 113,9 114,8 113,9 0,1 
Chiny 60,2 68,8 80,9 88,1 1,5 
Indie 16,0 20,3 30,2 41,2 3,7 

OPEC 23,8 27,4 34,9 41,3 2,1 
Kraje rozwijające się 139,8 162,0 202,5 240,5 2,1 

Rosja 14,9 14,8 15,8 16,5 0,4 
Euroazja bez Rosji 8,6 9,2 10,4 11,3 1,1 

Euroazja 23,5 24,0 26,3 27,8 0,6 
Świat ogółem 273,9 299,9 343,6 382,1 1,3 

 
Rozwój technologii OZE umożliwia szersze stosowanie tego rodzaju źródeł energii 
jako alternatywne do kopalnych źródeł energii. Wykorzystanie OZE w systemach 
typu offgrid i ongrid jest bezpośrednio zależne od strategii rozwoju energetyki da-
nego państwa, a więc m.in. od systemów wsparcia i uwarunkowań prawnych. 
 

2. ROZWÓJ TECHNOLOGII ENERGETYKI WIATROWEJ 
 
 Wiatrowe jednostki wytwórcze są montowane na lądzie i na morzu. Monto-
wane na lądzie są nazywane onshore, a na morzu offshore. W tabeli 2 przedsta-
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wiono przewidywane zmiany w technologii elektrowni wiatrowej (EW) zamon-
towanych na lądzie, a w tabeli 3 w przypadku EW montowanych na morzu [2, 3]. 
 W 2015r., w porównaniu do lat 1998–1999 średni wzrost mocy jednostki 
wytwórczej wzrósł aż o 180%, wysokość wieży o około 47%, średnica wirnika 
o około 113%. Z uwagi na coraz częstsze stosowanie EW, optymalizuje się 
pracę jednostek wytwórczych na mniejsze średnie wartości prędkości wiatru. W 
2015r. w USA aż 55% zainstalowanych jednostek wytwórczych było klasy 3, 
33% klasy 2/3 i mniej niż 3% klas 2 i niższej. Zgodnie z IEC 1400 im niższa 
klasa jednostki wytwórczej, tym wyższe spełnia parametry techniczne. W Euro-
pie rzadko wykorzystuje się klasy: Class 2/3 czy Class 1/2. W normie IEC 
61400 taki podział nie występuje, jednak w USA jest często stosowany. 
 
Tabela 2. Prognoza zmian w technologii EW typu onshore w USA [oprac. własne] 
 

 
Rok 

Moc  
jednostki 

[MW] 

Wysokość  
wieży 
[m] 

Średnica  
wirnika  

[m] 

Wydajność 
[W/m2] 

1980–1990 0,1 18 17 440 
1990–1995 0,3 30 33 350 

2005 1,4 73 73 340 
2015 2,0 82 102 250 
2030 3,25 115 135 250 

 
Tabela 3. Prognoza zmian w technologii EW typu offshore w USA [oprac. własne] 
 

 
Rok 

Moc  
jednostki 

[MW] 

Wysokość  
wieży 
[m] 

Średnica  
wirnika  

[m] 

Wydajność 
[W/m2] 

2000 1,6 64 69 435 
2005 3,0 80 90 470 
2010 2,9 82 94 420 
2015 4,1 90 119 375 
2030 11,0 125 190 375 

 
 Obecnie w USA produkuje się ponad 85% gondoli, około 82% wież, 50–
70% śmigieł, ale mniej niż 20% wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 
jednostek wytwórczych. Prognozy zmian w technologii EW podobnie przed-
stawiają się w EU 28 [2]. 
 Z uwagi na różne położenie geograficzne i związane z tym warunki atmosfe-
ryczne, a także techniczne możliwości instalacji EW, można zauważyć znaczą-
ce różnice w tendencjach rozwojowych systemów onshore i offshore. 
 Na rys. 1 przedstawiono przewidywane tendencje zmian ceny energii elek-
trycznej wytwarzanej przez EW. 
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 W niektórych przypadkach ceny jednostkowe wyprodukowanej energii elek-
trycznej są już na poziomie przewidywanych w 2050 roku. W czerwcu 2016 
roku 700 MW farma Borssele w Holandii – przewidywana cena 73 Euro/MWh. 
Firma Vattenfall wygrała aukcję w 2016r. na budowę 350 MW farmy wiatrowej 
w Danii typu offshore z ceną 60 Euro/MWh. 

 
Rys. 1. Prognoza ceny energii elektrycznej wytworzonej przez EW: a) onshore, b) offshore mon-
towane na stałe, c) offshore montowane jako pływające [4]. Zacienione pola określają wartości 

kwartyla pierwszego i trzeciego 
 

3. UWARUNKOWANIA PRAWNE 
 
 Prezes Urzędu Regulacji (URE) ogłosił, że 30 grudnia 2016r. odbędzie się 
pierwsza aukcja na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez OZE. 
Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej 
URE przewidziano przeprowadzenie czterech rodzajów aukcji, z których nie 
odbyła się jedna z powodu zbyt małej (< 3) liczby uczestników. Nie przeprowa-
dzono aukcji dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej 
większej niż 1 MW. Za ważne uznano aukcje w trzech pozostałych koszykach. 
Aukcja dotyczyła wyłącznie źródeł OZE o mocy mniejszej niż 1 MW. 
 W tabeli 4 przedstawiono wyniki aukcji sprzedaży energii elektrycznej prze-
prowadzonej w dniu 30 grudnia 2016r. 
 W przypadku pozycji 2 w tabeli 4, nie przeprowadzono aukcji z powodu 
niezgodnej z regulaminem liczby ważnych ofert. 
 Ceny referencyjne obwiązujące w 2016 roku określone zostały w Rozporzą-
dzeniu  Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1765) 
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[5]. W lutym 2017 r. zostaną zakończone konsultacje w sprawie cen referencyj-
nych OZE obowiązujących w 2017r., które przedstawiono w projekcie Ministra 
Energii. Spośród 21 technologii wytwarzania energii elektrycznej z OZE, propo-
nowana zmiana nie dotyczy 9 technologii. W ośmiu przypadkach proponowany 
jest wzrost w porównaniu do 2016r. W czterech przypadkach proponuje się obni-
żenie jednostkowej ceny energii elektrycznej wytworzonej z OZE. 
 
Tabela 4. Wyniki aukcji sprzedaży energii elektrycznej z OZE [oprac. własne] 
 

Cena zakupu  
Lp. 

 
Rodzaj aukcji Minimalna 

[PLN] 
Maksymalna 

[PLN] 

Liczba 
koncesji 

[szt.] 

Czas  
trwania 
umowy 

1 Biogazownie rolnicze o mocy 
zainstalowanej elektrycznej  

< 1 MW 

502,23 504,57 7 2017-
2030 

2 Biogazownie rolnicze o mocy 
zainstalowanej elektrycznej  

> 1 MW 

– – 0 – 

3 Dla instalacji nowych tzw. 
innych o mocy zainstalowanej 
< 1 MW w szczególności PV, 

EW i niektóre elektrownie 
wodne 

253,5 408,8 84 2017-
2033 

4 Dla instalacji istniejących o 
mocy zainstalowanej < 1 MW, 
spełniających kryterium stop-
nia wykorzystania mocy zain-

stalowanej elektrycznej  
> 3504 MWh/MW/rok oraz  

o emisyjności nie większej niż 
100 kg/MWh 

30,0 468,0 49 2017-
2031 

 
 Ceny referencyjne uległy obniżeniu w przypadkach: 
– instalacji hybrydowej OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej  

> 1 MW o 5,8%. aukcji w 2016r. nie przeprowadzono, 
– instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy 

zainstalowanej elektrycznej > 1 MW, o 4,5%. Aukcji w 2016r. nie prze-
prowadzono. 

– instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy 
zainstalowanej elektrycznej < 1 MW, o 3,0%. Aukcji w 2016r. nie prze-
prowadzono. 

– instalacji wykorzystujących energię wiatru, o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej > 1 MW o 9,1%. Aukcji w 2016r. nie przeprowadzono. 

 Największy proponowany wzrost ceny referencyjnej dotyczy: 
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– instalacji hybrydowej OZE o łącznej mocy zainstalowanej  1 MW o 57%, 
– instalacji wykorzystującej wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk od-

padów o około 33%. 
 Spośród 21 technologii wytwarzania energii elektrycznej z OZE [6, 7], okre-
ślanych przez Ministra Energii największy proponowany wzrost ceny referen-
cyjnej w 2017r. dotyczy instalacji hybrydowej. Niestety, zgodnie z zapisami 
Ustawy o OZE system PV+magazyn energii, czy system EW+magazyn energii 
nie jest hybrydową instalacją OZE. 
 

4. PREDYKCJA GENERACJI MOCY ELEKTRYCZNEJ  
ELEKTROWNI WIATROWYCH 

 
 Predykcja wartości wiatru, czy wartości napromieniowania słonecznego jest w 
przypadku nieprzewidywalnych źródeł energii niezwykle ważne dla systemu 
elektroenergetycznego. Stosowanie Lidarów czy Sodarów stacjonarnych jak  
i "pływających" pozwala na prognozowanie prędkości wiatru i bezpośrednio 
związanej z tą wartością generacją mocy z dokładnością dochodzącą do 10% 
(15%) w prognozie średnio terminowej tj. od 2–7 dni. Różnice pomiędzy rzeczy-
wistą a prognozowaną wartością średnią prędkości wiatru dochodzą nawet nie-
kiedy do 35%. Ten poziom dokładności prognozy jest dla sieci typu Smart Grid 
o zbyt małej precyzji. Obecnie przewiduje się, że zarządca systemem elektroener-
getycznym uzyska dane pozwalające na sterowanie podażą w okresie do 48 h. W 
EW do systemu SCADA są przekazywane dane o wilgotności, temperaturze  
i gęstości powietrza oraz prędkości wiatru na ogół co 10 minut. Obecnie uważa 
się, że dane powinny być przesyłane przynajmniej z częstotliwością 1 Hz. 
 Przepływ danych przebiega na ogół według schematu jak na rys. 2. 
 Modele predykcji dzieli się na trzy grupy: fizyczne, statystyczne i oparte na 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Metody fizyczne są często stosowane w 
meteorologii, w prognozach kilku dniowych. Najważniejszą zaletą modeli opar-
tych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji jest zdolność do uczenia w oparciu 
o zgromadzone wcześniej dane. Do najczęściej stosowanych tego typu modeli 
zalicza się ANN (ang. Artificial Neural Network), RBF – odmiana ANN (ang. 
Radial Basis Function), ANFIS (ang. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System). 
 W systemie ANFIS wykorzystuje się możliwości logiki rozmytej przy po-
dejmowaniu decyzji. Do modeli długoterminowej predykcji prędkości wiatru, 
najczęściej stosowanych w świecie można zaliczyć: Prediktor – opracowany  
w Danii i SOWIE – opracowany w Portugalii. Do prognozowania krótkotermi-
nowego, rzędu godzin lub 1–2 dni obecnie uznawanego za najważniejsze są 
stosowane metody oparte na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Do najczę-
ściej stosowanych zalicza się modele WPPT, Siperolico, WPMS, GM Foreaster, 
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AWPPS, Alea Wind i EPREV. Często są wykorzystywane także modele hybry-
dowe np. Zephyr, Previento, eWind, WEPROG czy Seirocco. 
 

 
 

Rys. 2. Przepływ danych w systemie predykcji generacji mocy w EW 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
 Dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej jest związana z bezpieczeń-
stwem energetycznym państwa. Rozwój technologii odnawialnych źródeł ener-
gii, możliwości ich hybrydowej pracy i współpracy z magazynem energii, 
umożliwia wzrost poziomu integracji różnych systemów magazynowania ener-
gii pozwalającą na osiągnięcie tego celu. Polska będąc członkiem Unii Europej-
skiej jest zobowiązana do końca 2030r. do 15% rozwoju sieci elektroenerge-
tycznych na poziomie przesyłowym i dystrybucyjnym. Należy jednak podkre-
ślić, że interesem ogólnonarodowym jest rozwój odnawialnych źródeł energii  
i magazynów energii. 
 Na rys. 3 przedstawiono schemat stosowanego od kilku lat dwupoziomowe-
go systemu magazynów energii tj. krótko i średnioterminowego stosowanego  
w Chinach. Niemcy w maju 2016 roku osiągnęli produkcję mocy z PV i EW 
zapewniającą 100% popytu w kraju. Przy założeniu zerowej produkcji mocy  
z OZE dane z roku 2016, Niemcy dostarczają nadwyżkę mocy głównie do kra-
jów skandynawskich ~2,5 GW, z założenia jako magazyn energii. 

Według raportu operatora systemu przesyłowego w miesiącach jesienno-
zimowych w 2020r. w Polsce może wystąpić niedobór krajowych mocy w sys-
temie energetycznym na poziomie około 5,8 GW. Jedną z barier ograniczającą 
rozwój energetyki konwencjonalnej są nowe standardy emisyjne tzw. BAT. 
Jedną z regulacji wspierających wytwórców energii jest stworzenie rynku mocy 
tzw. CRM (ang. Capacity Reliability Mechanism). Rozwój OZE, elektromobil-
ność i magazynów energii jako zasobniki energii są elementem optymalizacji 
sieci typuSmart Grid. W najbliższych latach przewiduje się rozwój systemów 
car-pooling i car-sharing. 
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 Zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na energię 
elektryczną jest wartością zmienną w ciągu dnia. W okresie letnim wyróżnia się 
dwa szczyty: południowy i wieczorny. W okresie zimowym jeden szczyt – po-
południowy. Niezależnie od pory roku obserwuje się jedna dolinę nocną.  
W celu stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej jest konieczne dostosowanie 
taryf strefowych do popytu lub wprowadzenie np. taryfy dynamicznej. 
 Rozwój sieci typu Smat Grid obejmuje także inteligentne sieci służby zdro-
wia i monitorowanie środowiska. Na rys. 4 przedstawiono najnowszą koncepcję 
sieci Smart Grid. 
 

 
 

Rys. 3. System EW – magazyn energii – Smart Grid 
 

 
 

Rys. 4. Schemat inteligentnej sieci elektrycznej 
 

 Rozwój sieci Smart Grid wynika także z rozwoju technologii JoT (ang. In-
ternet of Things). Szacuje się, że w 2020 roku będzie podłączonych do sieci 
nawet do 50 mld urządzeń, które będzie można załączać lub wyłączać, o ile na 
to pozwoli infrastruktura  techniczna np. możliwość zał./wył. w gniazdku. 
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 Firma Tauron jako pierwsza w Polsce, wprowadziła usługę HAN TAURON 
AMI Plus, która umożliwia pomiar zużycia energii elektrycznej w czasie rze-
czywistym, tzn. co 30 sekund. Rozwój odnawialnych źródeł energii jest bezpo-
średnio uzależniony od systemu wsparcia i strategii rozwoju państwa w tym 
zakresie. Cele strategiczne przedstawione w Renewables Global Status Report 
2016, w przypadku Polski wskazują na jedynie do 2020 roku zainstalowanie 
mocy 1 GW dla elektrowni wiatrowych typu offshore [8]. W przypadku Nie-
miec jest to rozwój źródeł: biomasa 100 MW/rok, EW onshore 2,5 GW/rok, 
EW offshore 6,5 GW do 2020 i systemy PV 2,5 GW/rok do roku 2020. Pomimo 
braku aktualnych działań Ministerstwa Energii w zakresie hybrydowych źródeł 
magazynowania energii OZE i elektrowni atomowej wydaje się niezbędny pod-
jęcia tego rodzaju działań w przedziale jednego do dwóch lat. 
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THE FORECASTING POWER GENERATING BY RENEWABLE ENERGY 
SOURCES. TECHNOLOGY A LEGAL ASPECTS 

 
 Renewable energy sources excluding large hydro accounted by majority of gigawatts 
of new generating capacity installed in 2015 – for the first time ever. Global population is 
projected to increase by almost 1.8 mld people from 2015 to 2040. The new various 
methods predictions of generating electrical power are presented. It's directly connected 
with demand growth electric energy. In onshore wind, the LCOE has fallen by 15% over 
the past six years and is forecast to fall a further 18% over the next 10 years. Nevertheless, 
with advances expected increase as blend length, turbine size and construction time, the 
LCOE of offshore wind is forecast to fall 30% over the next five years. 
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