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Elektromobilność – niszowa alternatywa 
czy docelowy kierunek motoryzacji? (część 2)

W chwili, gdy piszę te słowa, wiele sektorów 
gospodarki jest wciąż bezpośrednio do-
tkniętych panującym lockdownem z powodu 

koronawirusa. Coraz częściej pojawiają się pytania 
o wpływ obecnego stanu rzeczy na rozwój elektro-
mobilności. Moim zdaniem jest jednak za wcześnie, 
aby prognozować skalę potencjalnych zmian naszych 
przyzwyczajeń i potrzeb transportowych. Do tej pory 
częste przemieszczanie się osób pojazdami uważane 
było za niemal niezbędny element dobrze funkcjo-
nującej gospodarki, a koncerny samochodowe były 
kluczowymi graczami w obszarze dóbr materialnych 
(ang. tangible goods). Trwający obecnie eksperyment 
naturalny zaczyna pokazywać, że w wielu zawodach 
praca zdalna może stać się regułą, a nie tylko przy-
wilejem dla wybranych, którzy wynegocjowali taką 
możliwość z pracodawcą. Podam dwa przykłady bez-
pośrednio z mojego obszaru. Eksperyment pokazuje, 
że większość zajęć dydaktycznych na uczelniach tech-
nicznych, w tym na kierunku elektromobilność, można 
poprowadzić zdalnie bez uszczerbku na jakości kształ-
cenia. Pozostała część to oczywiście zajęcia sprzęto-
we, których formuła wymaga fizycznego dostępu do 
stanowisk dydaktycznych w laboratoriach na terenie 
uczelni. Zauważmy jednak, że nawet część tych zajęć 
można poprowadzić zdalnie przy założeniu, że każdy 
student dysponuje w domu stosownym zestawem uru-
chomieniowym, a to założenie dla wybranego sprzętu 
jest jak najbardziej praktyczne. Przykładami mogą być 
tutaj TI-RLSK MAX oferowany przez Texas Instruments 
oraz JetRacer AI Kit wyposażony w komputer wbudo-
wany Nvidia Jetson Nano. Jednocześnie interakcję 
z prowadzącym oraz komunikację pomiędzy studen-
tami można efektywnie zrealizować na platformach 
wspierania pracy zespołowej takich jak, w przypadku 
mojego wydziału, Microsoft Teams. Dlaczego o tym 
piszę w ramach wstępu? Zainspirował mnie do tego 
esej Jacka Dukaja pt. „Tak wymienia się rdzeń duszy”. 
Bezprecedensowa w czasach Przemysłu 4.0 oraz go-
spodarki opartej na wiedzy sytuacja obecnego loc-
kdownu może zwrócić naszą uwagę na bardziej racjo-
nalne rozwiązania, w tym efektywniejsze rozwiązania 
transportowe. Nie oznacza to, że wcześniej nie roz-
ważaliśmy jako inżynierowie takich rozwiązań – autor 
eseju wskazuje jednak na potencjalne przyspieszenie 
wybranych procesów decyzyjnych nawet o dziesięć 
lat. Raczej nie zmaleje przy tym zapotrzebowanie na 
pojazdy do transportu dóbr – może jednak spaść za-
potrzebowanie na prywatne samochody osobowe wy-
korzystywane do dojeżdżania do pracy. Gospodarka 

będzie ewoluowała tam, gdzie jest to możliwe, w stro-
nę pracy oraz edukacji zdalnej, a robotyzacja proce-
sów produkcyjnych oraz coraz bogatsza oferta e-kur-
sów będą tylko przyspieszały ten trend. Pojawia się 
szereg głosów, że spadek cen ropy naftowej na ryn-
kach światowych – nawet poniżej zera w kontraktach 
terminowych na fizyczne dostawy surowca – spowolni 
lub wręcz zatrzyma popularyzację pojazdów elektrycz-
nych. Moim zdaniem bardziej prawdopodobnym sce-
nariuszem jest ten, w którym po chwilowym spadku 
sprzedaży dotyczącym całej branży motoryzacyjnej, 
a więc nie tylko pojazdów elektrycznych, obudzimy się 
w rzeczywistości jeszcze bardziej faworyzującej pojaz-
dy o napędzie elektrycznym. Opinię tę podziela m.in. 
CEO Volvo Hakan Samuelsson. Zapraszam zatem na 
drugą część wspólnej podróży pojazdami i statkami 
o napędzie elektrycznym. Podróż tę rozpoczniemy od 
przyjrzenia się krajobrazowi infrastruktury ładowania.

Infrastruktura ładowania a lęk przed zbyt 
małym zasięgiem

Jedną z przeszkód w popularyzacji pojazdów 
elektrycznych był do niedawna oferowany przez 
nie zasięg oraz czas potrzebny na ich ładowanie. 
Funkcjonalność tych pojazdów była często oceniana 
przez potencjalnych nabywców z perspektywy zasię-
gu oraz szybkości uzupełniania paliwa oferowanych 
przez pojazdy z silnikiem spalinowym. Właściwe py-
tanie jednak powinno być następujące: czy zasięg 
oraz szybkość ładowania cechujące współczesne sa-
mochody elektryczne czyni je praktycznymi i w pełni 
konkurencyjnymi środkami transportu? Odpowiedź 
jest twierdząca, ale przy założeniu, że zapewnimy 
użytkownikowi takiego pojazdu odpowiednią infra-
strukturę szybkiego ładowania, tak aby wykres czasu 
jazdy i czasu ładowania bardziej przypominał ten dla 
pojazdu spalinowego (rys. 1). Do odpowiednio roz-
budowanej infrastruktury dla pojazdów spalinowych 
tak się zdążyliśmy przyzwyczaić, że traktujemy ją jako 
oczywistą i często zapominamy, że ona była również 
tworzona sukcesywnie wraz z rozwojem motoryzacji. 
Zasięg 400 km jest czymś standardowym w osobo-
wym pojeździe z silnikiem spalinowym, a niektóre 
modele starają się wyróżniać zasięgiem nawet dużo 
ponad 1000 km. Dodatkowo uzupełnienie paliwa 
zajmuje kilka minut. O ile gama elektrycznych sa-
mochodów osobowych o zasięgu 400 km ciągle się 
poszerza, o tyle szybkie ładowanie jest wciąż proble-
matyczne z uwagi na brak odpowiednio rozwiniętej 
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sieci ładowarek dużej mocy, a też nie wszystkie sa-
mochody pozwalają na ich ładowanie z dużą mocą. 
Ten krajobraz szybko jednak się zmienia. Tesla V3 
Superchargers pozwalają na ładowanie Modelu 3 
Long Range z mocą 250 kW, co pozwala na prze-
jechanie kolejnych ok. 120 km po 5 minutach ła-
dowania (przy średnim zużyciu energii na poziomie 
180 Wh/km). Polska jeszcze trzy lata temu była pu-
stynią na mapie ładowarek dostępnych w Europie. 
Obecnie ten stan zmienia się dynamicznie m.in. za 
sprawą firmy GreenWay, przybywa punktów łado-
wania, w tym szybkiego (50 kW), które pozwalają 
na przejechanie kolejnych 120 km po około 30 min 
ładowania. Wciąż jednak krajobraz Europy jest pod 
tym względem raczej ubogi, a dalekie podróże sa-
mochodem osobowym wymagają dodatkowej lo-
gistyki związanej z ładowaniem pojazdu podczas 
podróży i obarczone są sporym ryzykiem niemiłych 
niespodzianek. Stan dostępności infrastruktury do-
brze obrazują podróże udokumentowane na YouTu-
be. Zainteresowanych odsyłam np. na kanał Daniela 
Grzyba. Pamiętajmy przy tym, że jesteśmy na samym 
początku rozwoju tej infrastruktury, a koncerny sa-
mochodowe rzadko decydują się na bezpośrednie 
inwestowanie w stacje szybkiego ładowania, zakła-
dając, że bardziej pasuje to do modelu biznesowe-
go operatorów sieci elektroenergetycznych. Wyjąt-
kiem jest tutaj Tesla, która jako pionier masowej 
elektromobilności zdecydowała się na budowę wła-

snej sieci stacji szybkiego ładowania. Obecnie jest 
to około 2000 stacji z ponad 16 000 punktów łado-
wania rozmieszczonych przede wszystkim w Stanach 
Zjednoczonych, Europie, Chinach i Japonii. Rozwój 
sieci stacji ładowania można śledzić na PlugShare. 
Kwestię dostępności infrastruktury ładowania pod-
noszą też legislatorzy, którzy przykładowo w Niem-
czech planują zobligować operatorów stacji paliwo-
wych do oferowania na każdej takiej stacji również 
usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Zwróćmy 
jednak uwagę na fakt, że dla wielu użytkowników 
wykorzystujących samochód w zasadzie wyłącznie 
do dojeżdżania do pracy, całkowicie wystarczającą 
infrastrukturą jest gniazdo jednofazowe w garażu. 
Dzięki temu pojazd elektryczny z elektrochemicznym 
magazynem energii wygrał na tym etapie popula-
ryzacji elektromobilności z pojazdem elektrycznym 
zasilanym wodorowym ogniwem paliwowym – dla 
tego drugiego użytkownik indywidualny nie dyspo-
nuje obecnie żadną infrastrukturą po swojej stronie.

Rozwój sieci ultraszybkiego ładowania to również 
duże wyzwanie po stronie systemu elektroenergetycz-
nego. Stacje szybkiego ładowania należy wyposażać 
w magazyny energii stanowiące bufor pomiędzy ła-
dowarką a systemem elektroenergetycznym. Jednym 
z rozwiązań jest wykorzystywanie do tego celu zuży-
tych baterii z pojazdów, co daje im drugie życie (ang. 
second-life EV batteries). Jednocześnie sam pojazd 
coraz częściej zaczyna być postrzegany w strategiach 

zarządzania systemem elektro-
energetycznym jako inteligentny 
mobilny magazyn energii – inteli-
gentny w tym sensie, że operator 
systemu może mieć wpływ na prze-
bieg procesu ładowania, w tym 
również na odwrócenie kierunku 
przepływu energii i pobieranie 
energii z pojazdu. Jest to koncep-
cja V2G (ang. vehicle-to-grid), 
rozwijana przede wszystkim w kon-
tekście pojazdu jako mobilnego 
magazynu energii dla systemów 
z dużym udziałem odnawialnych 
źródeł energii (OZE) oraz maga-
zynu dla sieci domowych (ang. 
home grid, nanogrid). W przypad-
ku bezpośredniej integracji pojaz-
du z siecią domową koncepcję 
tę określamy mianem V2H (ang. 
vehicle-to-home). Oferowane są 

dr hab. inż. Bartłomiej Ufnalski 
prof. Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny,  
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

rys. 1. Wolne ładowanie versus ultraszybkie ładowanie versus tankowanie paliwa. 
[Infografika zainspirowana prezentacją Alfreda Rufera z Politechniki Federalnej w Lozannie]
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też narzędzia do zarządzania takimi systemami wyko-
rzystujące uczenie maszynowe. W nowych modelach 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, na 
które przechodzenie wymuszone jest rosnącym udzia-
łem niespokojnych źródeł wytwórczych oraz rosnącym 
zapotrzebowaniem na energię dla elektromobilno-
ści, jednym z kluczowych elementów stają się układy 
pozwalające na elastyczne kształtowanie przepływów 
energii. Przykładem takiego układu jest inteligentny 
transformator (ang. smart transformer) opracowywany 
w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Poli-
techniki Warszawskiej przez zespół profesora Mariusza 
Malinowskiego.

Przyjrzyjmy się teraz kilku innym pomysłom na 
ograniczanie niepokoju użytkownika związanego z za-
sięgiem pojazdu elektrycznego (ang. range/experien-
ce anxiety). Zanim w ogóle pojawiły się samochody 
osobowe akceptujące ładowanie chociażby z mocą 
50 kW oraz wspierające ładowanie z taką mocą stacje 
szybkiego ładowania, często rozważaną przez produ-
centów technologią była szybka wymiana baterii (ang. 
battery swapping). Rozgłos takiemu rozwiązaniu nada-
ła firma Better Place, która uruchomiła 21 publicznych 
stacji wymiany baterii w Izraelu. Zbankrutowała jed-
nak w 2013 roku. W tym samym roku na spotkaniu 
udziałowców Tesla zaprezentowała analogiczne roz-
wiązanie dla Modelu S, porzuciwszy następnie jego 
popularyzację na rzecz rozwoju sieci stacji szybkiego 
ładowania. Dużym wyzwaniem przy popularyzacji ta-
kiego rozwiązania byłaby standaryzacja zarówno pa-
rametrów elektrycznych, jak i mechanicznych pakietu 
bateryjnego, tak aby był on wymienny pomiędzy po-
jazdami wielu producentów. Standaryzacja taka jest 
niepraktyczna w początkowej fazie rozwoju elektro-
mobilności, gdy rozwiązania szybko ewoluują, a zbyt 
wczesna ich standaryzacja niepotrzebnie by ten pro-
ces ewolucji przyhamowała lub wręcz zatrzymała. Nie 
oznacza to jednak, że zaniechano próby komercjaliza-
cji stacji wymiany baterii. Rozwiązania takie są wciąż 
rozważane w przypadku operatorów flotowych, np. 
przedsiębiorstw taksówkowych. Kolejnym pomysłem 
na doładowywanie taksówek podczas postoju jest bez-
stykowe przekazywanie energii (ang. contactless char-
ging). Przymierzają się do tego np. Oslo, Kolonia oraz 
Nottingham. Są to jednak obecnie jedynie programy 
pilotażowe. Dysponujemy możliwościami technicznymi 
realizowania takiego ładowania również podczas ru-
chu pojazdu z prędkościami przelotowymi. Osobiście 
uważam jednak, że spopularyzowanie ultraszybkiego 
ładowania z mocą 200 kW i większą uczyni bezstyko-
we dynamiczne ładowanie (ang. contactless dynamic 
charging) pojazdów elektrycznych trudnym do obro-
nienia modelem biznesowym rozwoju infrastruktury 
ładowania. Ładowanie bezstykowe może natomiast 
stać się wygodną formą ładowania wolnego w gara-
żach i na przydomowych parkingach, ale raczej jako 

wyposażenie opcjonalne samochodu osobowego. In-
nym sposobem na ładowanie pojazdu podczas ruchu 
jest sięgnięcie po rozwiązania pantografowe (Siemens 
eHighway) lub szynowe (Elways). Te pierwsze wydają 
się być bardziej obiecujące i są próbą rozszerzenia 
obszaru zastosowań napowietrznych sieci trakcyjnych 
również na ciężarówki poruszające się po autostra-
dzie. Warto przy tej okazji wspomnieć, że ładowarki 
pantografowe stają się jednym ze standardów na pę-
tlach i w zajezdniach autobusowych również w Polsce.

Analizując rozwiązania mające na celu zwiększenie 
zasięgu pojazdu elektrycznego i tym samym zmniej-
szenie ewentualnego niepokoju jego użytkowników 
związanego z brakiem odpowiednio gęstej sieci sta-
cji szybkiego ładowania, nie należy pomijać pomysłu, 
który w pierwszej chwili prawdopodobnie podobnie 
jak u mnie i u Ciebie Czytelniku wywoła uśmiech na 
twarzy. Mowa bowiem o przyczepce z bateriami. Za-
uważmy jednak, że model biznesowy BaaS (ang. batte-
ry as a service) proponowany przez EP Tender wygląda 
całkiem sensownie z perspektywy użytkownika. Wypo-
życzana przyczepka zawiera 60-kilowatogodzinową 
baterię akumulatorów, co pozwala, zdaniem twórców, 
np. podwoić teoretyczny zasięg Renault ZOE do ponad 
800 km. Takie rozwiązanie nie miałoby uzasadnienia 
ekonomicznego, gdyby właściciel samochodu miał 
dokupić na własność dodatkowy mobilny magazyn 
elektrochemiczny. Staje się to jednak ciekawym roz-
szerzeniem funkcjonalności pojazdu, gdy okazjonalnie 
wyruszamy w dłuższą trasę w rejony o słabym pokryciu 
punktami szybkiego ładowania. Atrakcyjność tego roz-
wiązania będzie oczywiście spadała wraz z rozwojem 
infrastruktury szybkiego ładowania i prawdopodobnie 
z czasem zostanie ono zapomniane.

Pisząc o infrastrukturze ładowania, warto wspo-
mnieć, że operatorzy portów lotniczych przymierzają 
się już do zapewnienia swoim klientom infrastruktury 
ładowania, i nie chodzi mi tu o taksówki naziemne 
odbierające klientów, ale o użytkowników samolotów 
elektrycznych.

W przypadku użytkowników indywidualnych, chcą-
cych skorzystać z infrastruktury szybkiego ładowania, 
należy pamiętać, że koszt energii elektrycznej może 
być porównywalny z kosztem etyliny pozwalającej na 
pokonanie takiego samego dystansu samochodem 
o porównywalnej klasie. Podnoszony często argu-
ment kilkukrotnie niższego kosztu energii elektrycznej 
w stosunku do paliw ciekłych można obronić jedynie 
w przypadku wolnego ładowania. Wolne ładowanie 
w domu to koszt około 10 zł na 100 km. W przy-
padku szybkiego ładowania (od 40 kW do 150 kW) 
zapłacimy obecnie w Polsce ok. 30 zł na 100 km, 
zakładając ładowanie w planie ad hoc, co jest zbli-
żone do kosztu paliwa dla samochodu spalinowego. 
Plan ad hoc jest jednak właściwy jedynie dla osoby, 
która ładuje samochód przede wszystkim w domu. 
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Większości dostawców usług ładowania oferuje pla-
ny wprowadzające np. opłatę abonamentową i przy 
tym obniżenie kosztu energii. Czytelnika zaintereso-
wanego przykładowym cennikiem odsyłam na stronę 
np. GreenWay Polska. Zaskoczeniem może być, że 
u niektórych dostawców usług szybkiego ładowania 
koszt energii elektrycznej nawet przewyższa koszt pali-
wa w przeliczeniu na 100 km. Pamiętajmy jednak, że 
jesteśmy na początku rozwoju tej infrastruktury – wraz 
z jej rozbudową należy oczekiwać wystąpienia efektu 
skali i spadku cen usług. Jednocześnie infrastruktura 
jest kluczowa do zapewnienia odpowiednich walo-
rów użytkowych pojazdów elektrycznych. Większość 
użytkowników bowiem zdecyduje się na samochód 
elektryczny nie z powodów proekologicznych, ale 
z uwagi na jego walory użytkowe i cenę sprzedaży. 
Przy porównywalnym koszcie energii, kluczowe zatem 
staje się oferowanie tych pojazdów w cenie zbliżonej 
do ceny obecnie sprzedawanych samochodów spa-
linowych. Obserwujmy cenniki, bo to może nastąpić 
już za rok , np. w przypadku Dacii EV. Jednocześnie 
oczekujmy bardzo różnorodnej oferty pojazdów i po-
tencjalnie jeszcze większej segmentacji rynku niż ma 
to miejsce w przypadku samochodów spalinowych. 
Już teraz pojawia się np. oferta pojazdów o prze-
znaczeniu w zasadzie wyłącznie miejskim, w tym na 
prawo jazdy kategorii B1, kosztujących mniej niż po-
dobne pojazdy o napędzie spalinowym. Przykładem 
może być tutaj Citroen AMI za 6 tys. EUR. Zauważmy, 
że samochody te nie muszą walczyć z efektem dużej 
skali u swoich spalinowych konkurentów, bo te drugie 
też są produkowane na małą skalę. Dodatkowo tak 
małe pojazdy, użytkowane zazwyczaj na dystansach 
kilku czy kilkunastu kilometrów dojeżdżania do pracy 
czy szkoły w mieście, nie wymagają w zasadzie infra-
struktury szybkiego ładowania. Z uwagi na ich typowe 
przeznaczenie wystarczy wolne ładowanie z gniazdka 
AC w domu, pod pracą czy szkołą bądź uczelnią.

Autonomizacja pojazdów

Koncepcja pojazdów autonomicznych stała się 
medialnym tematem za sprawą DARPA Grand Chal-
lenge, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2004 
roku. Skuteczność zaprezentowanych wtedy rozwiązań 
nie zapowiadała szybkiej dominacji takich pojazdów 
na drogach publicznych. Dostrzeżono jednak poten-
cjał tej koncepcji, a finansowanie uruchomione przez 
agendy rządowe dodatkowo stymulowało ten wzrost 
zgodnie z endogenicznym modelem wzrostu gospo-
darczego. Po szesnastu latach rozwoju pojazdów au-
tonomicznych właściwym pytaniem staje się nie: czy 
będziemy przemieszczać się autonomicznymi pojaz-
dami, ale kiedy oddamy kierownicę zrobotyzowanym 
pojazdom – przy czym to oddanie kierownicy będzie 
w tym sensie symboliczne, że potencjalnie zniknie ona 

Inkubator Innowacyjności 4.0 
– wsparcie i promocja badań 
naukowych
Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Wojciech Murdzek ustanowił nowy program 
Inkubator Innowacyjności 4.0, finansowany 
ze środków europejskich w ramach projektu 
pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacja 
wyników prac B+R w jednostkach naukowych 
i przedsiębiorstwach”. Ma on pomóc polskim 
naukowcom w prowadzeniu badań, a następnie 
w ich komercjalizacji i promocji. Wsparcie 
w ramach programu mogą otrzymać inkubatory 
innowacyjności, jakimi są wyższe uczelnie 
i ich spółki celowe lub konsorcja utworzone 
przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej 
Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. 
Udział w programie powinien prowadzić do 
promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia 
ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz 
wzmocnienia współpracy między środowiskiem 
naukowym a otoczeniem gospodarczym poprzez  
komercjalizację badań naukowych i prac 
rozwojowych.
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na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
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całkowicie z pojazdu. Oczywiście postępująca roboty-
zacja pojazdów nie dotyczy jedynie pojazdów o napę-
dzie elektrycznym – jest jednak słusznie z nimi ściśle ko-
jarzona z uwagi na obecnie równoczesny szybki rozwój 
tych dwóch koncepcji oraz oczekiwanie konsumentów, 
że ich nowo kupiony samochód elektryczny będzie wy-
posażony w zaawansowanego autopilota. SAE Interna-
tional definiuje sześć poziomów (numerowanych od 0 
do 5) automatyzacji pojazdów. Przykładowo poziom 1. 
to wspomaganie kierowcy takimi systemami jak ACC 
(ang. adaptive cruise control), LKA (ang. lane keeping 
assistance), CAS (ang. collision avoidance system) czy 
asystent parkowania. Na poziomie 3. wymagana jest 
ciągła uwaga kierowcy, który ma obowiązek przejąć 
prowadzenie, gdy sygnalizuje mu to autopilot lub gdy 
sam oceni, że zachowanie się autopilota stwarza nie-
bezpieczeństwo. Poziom 4. zakłada, że kierowca może 
się zdrzemnąć, a obudzony zostanie w sytuacji np. wje-
chania w wymagający topograficznie obszar lub istot-
nego pogorszenia się warunków atmosferycznych. Na 
poziomie 5. kierownica i pedały stają się opcjonalne. 
Na którym poziomie znajdują się aktualnie oferowane 
pojazdy? Jeszcze cztery lata temu niejeden producent 
samochodów deklarował, że poziom 5. zostanie osią-
gnięty w roku 2020. Przewidywania te okazały się jed-
nak zbyt optymistyczne. Obecnie wciąż można spot- 
kać się z deklaracjami, że ten poziom zaawansowania 
autopilota zostanie osiągnięty w 2021. Wydaje się to 
i tym razem zbyt optymistyczne. Często niedopowiada-
nym elementem są warunki drogowe, w których dany 
poziom jest osiągany. Zapewnienie danego poziomu 
autonomiczności na autostradzie nie jest równoznacz-
ne z jego osiągnięciem w ruchu miejskim. Ocenia się, 
że obecnie Tesla, uważana przez wielu za lidera w au-
tonomizacji pojazdów osobowych, osiągnęła poziom 
4., ale przy założeniu poruszania się po autostradzie. 
Pojawiają się też opinie samych producentów, że rze-
czywisty poziom 5. może nigdy nie zostać osiągnięty. 
W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na dwie 
rzeczy – po pierwsze, głównym wyzwaniem nie jest 
autonomizacja samego pojazdu, ale autonomizacja 
pojazdu współdzielącego przestrzeń drogową z pojaz-
dami kierowanymi przez żywych kierowców. Osiągnię-
cie poziomu 5. jest zatem problematyczne w sytuacji, 
gdy algorytm (software) dla zapewnienia pełnego bez-
pieczeństwa musiałby z odpowiednim wyprzedzeniem 
antycypować nierzadko nieracjonalne zachowania 
biologicznych (ang. wetware/bloodware) współużyt-
kowników drogi. Gdy dotrzemy do punktu, w którym 
biologiczny kierowca zostanie usunięty z równania, 
autopilot będzie mógł ulec deewolucji pod wieloma 
względami, bo nie będzie musiał przewidywać nie-
rzadko nielogicznych zachowań bloodware’u. W ta-
kich warunkach osiągnięcie poziomu 5. wydaje się 
być w pełni możliwe. Rozwiązania takie funkcjonują 
już w pojazdach szynowych (np. na wybranych liniach 

metra paryskiego) oraz są wdrażane na obszarach wy-
łączonych z ruchu prywatnych pojazdów (np. na lot-
niskach w Japonii). Po drugie, sceptycyzm niektórych 
dotyczący możliwości osiągnięcia pełnej autonomi-
zacji pojazdu we wszystkich warunkach jazdy, nawet 
w perspektywie kolejnych dwudziestu lat, może wyni-
kać z rozwiązań prawnych i wartości, wokół których 
obecnie organizujemy nasze życie społeczne. Pojawia 
się np. trudny do rozstrzygnięcia dylemat odpowie-
dzialności za wypadek drogowy spowodowany przez 
pojazd autonomiczny. Czy odpowiadać miałby produ-
cent pojazdu i w jakim zakresie? Wypadki z udziałem 
pojazdów autonomicznych zwracają silną uwagę opi-
nii publicznej, dlatego producenci pojazdów są bar-
dzo ostrożni z komercjalizacją rozwiązań w tym obsza-
rze z uwagi na spore ryzyko czarnego PR-u. Argument, 
że autopilot powinien zostać uznany za rozwiązanie 
lepsze od biologicznego kierowcy, jeżeli będzie staty-
stycznie powodował mniej wypadków na każdy milion 
przejechanych kilometrów, jest nie tyle trudny do zaak-
ceptowania, ile trudny do wyrażenia liczbowo – pozo-
staje bowiem zawsze subiektywna metodologia mie-
rzenia strat powstałych w wyniku wypadku. Otwartym 
problemem etycznym jest też sposób przeprowadzenia 
takiego porównawczego eksperymentu drogowego 
wykorzystującego testowanie typu A/B, który pozwolił-
by pozyskać miarodajne statystyki porównawcze. Dys-
kutując kwestię możliwości osiągnięcia lub nie 5. po-
ziomu autonomii dla wszystkich warunków drogowych, 
chociażby w perspektywie roku 2040, nie powinno się 
moim zdaniem wykluczać scenariusza, w którym wca-
le nie staramy się biologicznemu kierowcy całkowicie 
zabrać możliwości wpływania na zachowanie się po-
jazdu. Historia pokazuje bowiem, że są obszary, w któ-
rych ewolucja wyglądała następująco: po początko-
wej dominacji biologicznego mózgu przyszła chwila, 
w której bloodware skonfrontowany z możliwościami 
uczenia maszynowego okazał się mniej skuteczny, ale 
w trzeciej odsłonie pojedynku połączone siły bloodwa-
re i software konsekwentnie pokonują samotne ucze-
nie maszynowe. Flagowym przykładem jest tutaj po-
jedynek szachisty Garriego Kasparowa z programem 
Deep Blue opracowanym przez IBM-a oraz obecna 
dominacja biologicznego gracza wspieranego pro-
gramem komputerowym. Rozgrywki, w których rywa-
lizują tacy hybrydowi gracze zwani centaurami, okre-
ślane są w języku angielskim mianem „cyborg/centaur 
chess”. Zaintersowanym tą tematyką polecam książkę 
Garriego Kasparowa pt. „Deep Thinking – Where Ma-
chine Intelligence Ends and Human Creativity Begins”.

A skoro wspomniałem o uczeniu maszynowym, to 
należy podkreślić, że jest to obecnie podstawowe na-
rzędzie wykorzystywane przy opracowywaniu autopilo-
tów na potrzeby autonomizacji pojazdów. Różnorod-
ność sytuacji, w których może się znaleźć poruszający 
się po drodze pojazd, jest tak duża, że próba ich bez-
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pośredniego uwzględnienia poprzez jawne opisanie 
kodem programu okazała się niepraktyczna. Praktycz-
ne natomiast okazuje się wykorzystanie do tego celu 
sztucznych sieci neuronowych uczonych maszynowo na 
podstawie zbiorów uczących zarejestrowanych w po-
jazdach prowadzonych przez biologicznych kierowców. 
Obecnie na świecie obserwujemy wyścig w obszarze 
sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), 
a jednym z elementów tego wyścigu jest opracowanie 
autonomicznego pojazdu. Koncerny motoryzacyjne, 
które zdobywały swoją potęgę w czasach motoryzacji 
spalinowej, nie chcąc obecnie zostać w tyle za firma-
mi takimi jak Tesla, budują kompetencje w obszarze 
rozwoju oprogramowania. Zauważmy, że w obecnym 
modelu tworzenia oprogramowania dla pojazdu za-
kłada się ciągłe aktualizowanie tego oprogramowa-
nia – branża motoryzacyjna przestawia się na model 
OTA aktualizacji oprogramowania (ang. over-the-air 
software updates). Jednocześnie software staje się klu-
czowym elementem pojazdu, mającym duży wpływ na 
jego cenę oraz niezawodność. Obecnie praktycznie 
żaden duży producent samochodów nie pozwala sobie 
na nieinwestowanie w rozwijanie autopilotów. Pojedyn-
cze kwoty dofinansowań dla firm z obszaru AI liczone 
są obecnie w miliardach dolarów. Przykładowo Vol-
kswagen Group inwestuje w Argo AI, General Motors 
w Cruise, Toyota w Pony.ai, Volvo w Uber ATG, Delphi 
Technologies ma Aptiv, Alphabet ma Waymo i współ-
pracuje z Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance. Wyścig 
o prymat w autonomizacji pojazdów stymuluje również 
rozwój dedykowanej warstwy sprzętowej. Nvidia, znana 
z produkcji układów GPU (ang. graphics processing 
unit), oferująca również układy z rdzeniami dedykowa-
nymi do realizacji sieci neuronowych głębokiego ucze-
nia (ang. deep learning), stara się pozycjonować siebie 
jako głównego dostawcę architektur GPU oraz całych 
platform przeznaczonych do realizacji funkcji autopilota 
w pojazdach (ang. FSD computer, full self-driving com-
puter). Tesla po trzech latach bazowania na rozwiąza-
niach Nvidii, zdecydowała się na opracowanie własne-
go układu scalonego FSD. Warto też wspomnieć, że 
system Tesli nie wykorzystuje lidaru (ang. light detection 
and ranging), uważanego przez większość zespołów za 
najważniejszy czujnik przy budowaniu obrazu 3D oto-
czenia pojazdu. Inżynierowie Tesli wyszli z założenia, że 
widzenie komputerowe bazujące na kamerach powin-
no być wystarczające, a odpowiednimi algorytmami 
można wydobyć głębię poszczególnych pikseli obrazu, 
tj. efektywnie estymować ich odległość od kamery, czyli 
stworzyć pseudo lidar. Rozwiązanie to wymaga dużej 
mocy obliczeniowej, ale pozwala na wyeliminowanie 
drogiego czujnika, który dodatkowo psuje linię samo-
chodu, bo musi zostać umieszczony na jego dachu, 
aby zapewnić widzenie 360 stopni.

Zainteresowanych potencjalnym wpływem pojaz-
dów autonomicznych na życie społeczeństwa odsy-

Sztuczna fotosynteza – nowe 
źródło paliw i surowców 
chemicznych
Przewidywane pod koniec XXI wieku drastyczne 
zmniejszenie dostępności paliw kopalnych oraz 
zwiększona emisja dwutlenku węgla stały się 
przyczyną powołania europejskiego konsorcjum 
SUNERGY. W jego ramach opracowano mapę 
drogową pokazującą, jak do 2025 r. na dużą 
skalę wdrożyć i produkować tzw. sztuczne liście 
– urządzenia umożliwiające prowadzenie sztucznej 
fotosyntezy. Szerokie zastosowanie tej technologii 
powinno zaowocować wzrostem pochłaniania 
dwutlenku węgla i – według konsorcjum 
– doprowadzić może do tego, że do 2030 r. 
będziemy pochłaniać więcej dwutlenku węgla 
niż go emitować. To ambitne przedsięwzięcie 
ma zostać zrealizowane dzięki finansowaniu 
z programu Unii Europejskiej Green Deal. 
Najbliższym realizacji przykładem sztucznego liścia 
jest produkcja wodoru w procesie elektrolizy wody 
przy wykorzystaniu energii ogniw fotowoltaicznych 
i następnie użycie go do produkcji niezbędnych dla 
przemysłu związków chemicznych, np. amoniaku 
stosowanego w produkcji nawozów. Najbardziej 
jednak interesująco zapowiada się wykorzystanie 
sztucznych liści do wytwarzania tzw. paliw 
słonecznych, czyli przetwarzania, dzięki energii 
Słońca, łatwo dostępnych związków, takich jak 
woda, dwutlenek węgla, azot lub tlen, w paliwa 
i inne złożone substancje chemiczne. Oznacza to, 
że paliwa kopalne będzie można zastąpić paliwami 
wytwarzanymi dzięki energii słonecznej. Naukowcy 
stworzyli projekt sztucznych liści, które wykorzystując 
fotosyntezę, mogłyby produkować paliwo, 
a jednocześnie oczyszczać powietrze i pracowałyby 
nie tylko w warunkach laboratoryjnych. Przykładem 
takiego rozwiązania jest użycie organizmów 
fotosyntetycznych – modyfikowanych genetycznie 
mikroalg – do wychwytywania energii słonecznej 
i przekształcania jej nie w cukier, jak to się dzieje 
w przyrodzie, lecz np. w etanol lub kwas mlekowy. 
Prace nad sztuczną fotosyntezą prowadzone są nie 
tylko w Europe, lecz także w USA, Chinach i Korei 
Południowej, a największe instalacje fotowoltaiczne 
są w Arabii Saudyjskiej. 

Wiadomości

na podstawie informacji PAP/Nauka w Polsce, opracowanie JS
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łam do książki Lawrence'a D. Burnsa i Christophera 
Shulgana pt. „Autonomy: The Quest to Build the Dri-
verless Car – And How It Will Reshape Our World” 
oraz książki Samuela I. Schwartza pt. „No One at the 
Wheel: Driverless Cars and the Road of the Future”. 
Czytelnikom, chcącym śledzić na bieżąco wiadomo-
ści ze świata pojazdów autonomicznych, mogę po-
lecić podcast Lexa Fridmana. Jeżeli czytasz to w roku 
2020, to dobre podsumowanie znajdziesz w raporcie 
Wevolvera pt. „2020 Autonomous Vehicle Technology 
Report”. Jeżeli chcesz posłuchać inżynierów odpowie-
dzialnych w Tesli za rozwój platformy sprzętowej oraz 
oprogramowania autopilota, to zapraszam na Tesla 
Autonomy Day oraz do śledzenia wystąpień konferen-
cyjnych Andreja Karpathy'ego, dyrektora AI w Tesli.

Obserwowany obecnie kierunek rozwoju motory-
zacji wymusza na koncernach motoryzacyjnych po-
szukiwanie na rynku inżynierów specjalności jeszcze 
kilka lat temu słabo kojarzonych z motoryzacją, w tym 
uczenia maszynowego, widzenia komputerowego, 
projektowania procesorów graficznych ze sprzętowym 
wsparciem dla deep learningu, wymagających pod 
względem niezawodności i bezpieczeństwa systemów 
operacyjnych z funkcją OTA update, energoelektroni-
ki, automatyki napędu elektrycznego, elektrochemicz-
nych magazynów energii i systemów zarządzania nimi 
(ang. battery management system, BMS). Oczywiście 
specjaliści z zakresu mechaniki są nadal niezbędni, 
aby powstał pojazd elektryczny, ale nacisk przesuwa się 
obecnie w stronę specjalistów z obszaru automatyki, 
elektroniki, energoelektroniki i informatyki stosowanej. 
Na potrzeby tak ewoluującej branży motoryzacyjnej 
powinny odpowiadać uczelnie techniczne, kształcąc 

przyszłych inżynierów elektromobilności. O tym, jak 
staramy się robić to na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Warszawskiej, opowiem w kolejnej sekcji. 

O kształceniu kadry inżynierskiej na potrzeby 
rozwoju elektromobilności

Brak odpowiednio licznej wysoko wykwalifikowa-
nej kadry inżynierskiej to często spowalniacz rozwoju 
danej dyscypliny. Jest to szczególnie widoczne w dzie-
dzinach, w których wykształcenie tych kadr zajmuje 
wiele lat. Dlatego w modelu wzrostu endogenicznego 
tak dużą wagę przywiązuje się do endogenicznego 
rozwoju technologii stymulowanego m.in. dobrymi 
długoplanowymi działaniami rządów (patrz np. no-
blowski wykład Paula Romera). Poleganie jedynie na 
mechanizmach niewidzialnej ręki może skutkować 
dużym opóźnieniem w odpowiedzi wolnego rynku 
– kandydaci decydują się na wybór trudnego (wyma-
gającego dużego nakładu pracy z ich strony) nowego 
kierunku kształcenia zazwyczaj dopiero, gdy obserwu-
ją płacowy boom w danej branży. Ten boom oznacza 
natomiast, że właśnie zaczyna brakować specjalistów 
z danej branży i firmy mają problem z efektywnym 
funkcjonowaniem. Na wykształcenie sprawnego pro-
jektanta z obszaru energoelektroniki potrzebujemy 
natomiast około pięciu lat. Sposobem uniknięcia 
pojawiających się dziur kompetencyjnych, tj. braku 
odpowiedniej podaży wysoko wykwalifikowanych inży-
nierów, jest odpowiednio szybkie antycypowanie przez 
uczelnie wyższe, szczególnie te o profilu technicznym, 
kierunków rozwoju technologii i uruchamianie kierun-
ków studiów, których absolwenci mają szansę szybko 

rys. 2. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uruchamia kształcenie na drugim stopniu Elektromobilności
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wypełnić formującą się lukę. Takie kryzysy kompetencji 
na rynku pracy w branżach przemysłu wysokiej tech-
nologii (ang. high-tech industry) obserwujemy nawet 
w czasach, gdy ogół rynku pracy uważany jest za ry-
nek pracodawcy. Nawet pracodawcy tacy jak Tesla, 
których wpisanie do CV otwiera szeroko drzwi w ca-
łej branży, cierpią na brak specjalistów, co Elon Musk 
wyraża dobitnie stwierdzeniem, że szczególnie w Sta-
nach Zjednoczonych „too many smart people go into 
finance and law”. Wyższe uczelnie techniczne powinny 
zatem aktywnie promować zawód inżyniera jako naj-
ciekawszy zawód przyszłości i starać się docierać z tym 
przekazem już do młodzieży szkolnej. Jednocześnie 
powinny dbać nie tylko o aktualność proponowanych 
kierunków kształcenia, lecz także stosować atrakcyjne 
formy kształcenia. Na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Warszawskiej, antycypując rozwój elektromobilno-
ści w Polsce, uruchamiamy w 2021 roku drugi sto-
pień kształcenia na kierunku elektromobilność (rys. 2). 
Dbając o zapewnienie nowoczesnych form kształce-
nia, sięgamy po formuły daleko wykraczające poza, 
w dużej mierze jednokierunkowy pod względem 
komunikacji, wykład. Wychodzimy z założenia, że 
współczesny student nie cierpi na brak źródeł wiedzy, 
a do niemalże wszystkich z nich ma natychmiasto-
wy dostęp bez wychodzenia z domu. Uczelnia tech-
niczna powinna zatem kształtować przede wszystkim 
umiejętności, w tym umiejętność samodzielnego 
zdobywania danych, informacji oraz wiedzy, oceny 
ich wiarygodności i przydatności oraz projektowania 
w oparciu o nie fizycznych systemów. Studia przygo-
towują do uczenia się przez całe życie (ang. lifelong 
learning) poza murami uczelni. Promują przy tym 
zdobywanie wiedzy kierunkowej nie tylko w ramach 
oferty dydaktycznej danej uczelni, ale również na kur-
sach udostępnianych przez inne uczelnie techniczne 
na platformach takich jak Coursera, Udemy czy edX. 
Jednokierunkowy wykład oraz laboratorium z instruk-
cją jego wykonania krok po kroku ustępuje miejsca za-
jęciom problemowym (ang. problem-based learning, 
PBL) oraz projektowym (ang. project-based learning, 
PBL). Coraz częściej korzysta się też z koncepcji odwró-
conej klasy (ang. flipped classroom), w której student 
przygotowuje się do spotkania w oparciu o materiały 
dostępne np. na platformie e-learningowej, a w ra-
mach zajęć kontaktowych pogłębia tę wiedzę i wyko-
rzystuje ją przy zdobywaniu umiejętności. Kształcenie 
na kierunku elektromobilność już na pierwszym stop-
niu prowadzimy z użyciem mieszanej metody uczenia 
(ang. blended learning), która zakłada łączenie środ-
ków komunikacji bezpośredniej (podczas spotkania 
w laboratorium) ze środkami komunikacji pośredniej 
(np. wspomniana platforma Teams). Proces dydaktycz-
ny realizowany jest przy współpracy z firmami z branż 
bezpośrednio powiązanych z elektromobilnością, 
w tym energoelektroniki. Dzięki temu zarówno kadra 

Rozwój polskich morskich farm 
wiatrowych na Bałtyku
Spółka PGE Baltica planuje postawić trzy morskie  
(offshorowe) farmy wiatrowe na Bałtyku. Farma 
Baltica 1 o przewidywanej mocy o mocy do 
896 MW ma być oddalona o około 80 km 
od brzegu i zlokalizowana na wysokości Łeby 
w województwie pomorskim. Są już wydane warunki 
przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne dla tej 
inwestycji. Kolejnym krokiem będzie podpisanie 
umowy przyłączeniowej z PSE, a następnie 
przeprowadzenie badań środowiskowych i ubieganie 
się o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. 
Na podobnym etapie zaawansowania prac jest 
farma wiatrowa Baltica 2 o mocy do 1498 MW, 
natomiast farma Baltica 3, o przewidywanej mocy  
do 1045 MW, podpisała już umowę przyłączeniową 
do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dotyczą 
mocy przyłączeniowej oraz inwestycji w rozbudowę 
po stronie PGE i PSE, gdyż właścicielem PGE Baltica 
i spółek celowych Elektrownia Wiatrowa Baltica 
1-3 jest Polska Grupa Energetyczna S.A. W celu 
uzyskania pozwolenia na budowę farm Baltica 3 
i Baltica 2 prowadzone są badanie dna morza 
oraz prace koncepcyjne nad połączeniem morskich 
farm wiatrowych z lądem. Grupa Kapitałowa 
Baltica przewiduje uruchomienie farm Baltica 3 i 2 
do 2030 r. oraz Baltica 1 po 2030 r. Ich łączna 
maksymalna moc wyniesie około 3,5 GW.

Wiadomości

na podstawie materiałów prasowych PGE Baltica, 
opracowanie JS
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dydaktyczna, jak i sami studenci, dobrze rozumieją 
potrzeby firm w zakresie kompetencji naszych absol-
wentów. A to właśnie ci absolwenci, pracując w dzia-
łach badawczo-rozwojowych tych firm, będą w najbliż-
szej przyszłości tworzyć rozwiązania dla współczesnej 
motoryzacji.

Czy napęd elektryczny to lekarstwo na 
wszystkie nasze problemy transportowe?

Zmiana napędu spalinowego na napęd elektrycz-
ny to duży krok w stronę zrównoważonego rozwoju 
systemów transportowych. Sama jednak zmiana typu 
napędu nie rozwiązuje wielu problemów, z którymi 
borykamy się we współczesnych systemach transporto-
wych. Nie będę tutaj spekulował, jak mogłyby wyglą-
dać systemy transportowe, gdybyśmy większość pra-
cy wykonywali zdalnie i zapotrzebowanie na przewóz 
osób, szczególnie w miastach, by spadło. Przyjmijmy 
chyba jednak bardziej prawdopodobny scenariusz 
rozwoju naszych potrzeb, tj. że będziemy chcieli po-
dróżować coraz dalej i częściej. Dużym wyzwaniem 
każdego systemu transportowego, a szczególnie ta-
kiego, z którego użytkownicy korzystają w trybie ad 
hoc, jest zapewnienie dostępności przy jednoczesnym 
nieprzewymiarowywaniu systemu. Takim chyba naj-
jaskrawszym przykładem przewymiarowanego syste-
mu jest posiadanie samochodu wyłącznie na potrze-
by własne, który przez 95% czasu stoi na parkingu. 
A gdy już jest wykorzystywany, to najczęściej porusza 
się nim jedna osoba (kierowca), pomimo pojemności 
średnio pięć razy większej. Problemem jest nie tylko 
efektywność energetyczna tak użytkowanego środka 
transportu, lecz również zakorkowane ulice oraz brak 
miejsc postojowych. Niewykorzystany potencjał obec-
nie używanych pojazdów, szczególnie samochodów 
osobowych, zarówno pod względem czasu pozosta-
wania w ruchu, jak i liczby podróżujących osób, jest 
głównym powodem zainteresowania usługami typu 

ride sharing oraz car sharing. Pojęcia te bywają róż-
nie definiowane i są pojemne, ale nie o same nazwy 
mi tutaj chodzi (parafrazując Melville Feynmana, ojca 
Richarda Feynmana, samo nazwanie rozwiązania nie 
przybliża nas jeszcze do jego zrozumienia), ale o zasy-
gnalizowanie pewnych modeli współużytkowania po-
jazdów. Model pierwszy to zabieranie ze sobą osób, 
które zmierzają w tym samym kierunku co my – roz-
wiązuje problem pustych miejsc w pojeździe. Model 
drugi to wypożyczanie swojego samochodu, gdy sami 
z niego nie korzystamy – likwiduje problem stojącego 
bezczynnie samochodu. Model trzeci to przewiezienie 
pasażera/-ów bez zaspokajania przy tym własnej po-
trzeby transportowej – klasyczna usługa taksówkarska, 
która świadczona jako zajęcie dodatkowe, powodu-
je zwiększenie stopnia wykorzystania posiadanego 
pojazdu. Zauważmy, że żaden z tych modeli nie jest 
niczym nowym: autostop, umawianie się z sąsiadami 
na wspólne dojazdy do pracy, pożyczanie samocho-
du znajomym lub osobiste odwożenie ich na dworzec 
kolejowy czy lotnisko towarzyszą nam od początków 
masowej motoryzacji. Rozwój smartfonów i algoryt-
mów kojarzenia usługodawców z usługobiorcami po-
zwoliły natomiast na odpowiednie przeskalowanie tych 
modeli i uczynienie ich atrakcyjnymi nie tylko w gronie 
znajomych. Do modelu pierwszego można zaliczyć 
również klasyczną wypożyczalnię samochodów oraz 
jej nową odsłonę, czyli wypożyczanie samochodów na 
minuty. Przykładami takich usług są Uber, Lyft, BlaBla-
Car, Traficar, Panek, innogy GO! oraz Turo (nazywane 
Airbnb dla samochodów). Rozwiązania te rozszerzane 
są również na dowóz jedzenia, np. Grubhub, Postma-
tes, UberEats czy Pyszne.pl. 

Poprawę efektywności systemu transportowego 
uzyskujemy też poprzez zapewnienie odpowiedniej 
różnorodności środków transportu, tak aby umożliwić 
elastyczne dobieranie energochłonności pojazdu do 
potrzeby transportowej. I tutaj przychodzą z pomocą 
wypożyczalnie pojazdów elektrycznych takich jak hu-

rys. 3. Jak wykorzystujemy nasze prywatne samochody i czy z autobusami jest lepiej
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lajnogi, rowery i skutery, które wpisują się w koncepcję 
zmniejszania masy pojazdu nie tylko poprzez zmianę 
materiałów (ang. lightweighting), lecz również przez 
odpowiedni dobór samego środka transportu. Za-
uważmy, że przesiadając się z samochodu elektryczne-
go na hulajnogę elektryczną, około dwudziestokrotnie 
redukujemy energię potrzebną do przemieszczania się 
(10 Wh/km versus 200 Wh/km). Z kolei przy porusza-
niu się samochodem o masie około 1500 kg dysponu-
jącym silnikiem spalinowym o sprawności około 30% 
jedynie około 1% energii spalanego paliwa zużywany 
jest na przemieszczanie kierowcy. Dopiero odpowied-
nia synergia wielu różnych środków transportu, możli-
wa przy odrzuceniu dominacji modelu ich prywatnego 
posiadania na rzecz modelu MaaS (ang. mobility as 
a service), daje obietnicę zrównoważonych systemów 
transportowych. W idealnym przypadku wszystkie te 
środki transportu powinny być dostępne za pośred-
nictwem aplikacji, która wytyczałaby optymalną trasę 
i optymalny środek transportu na danym jej odcinku. 
Taki system transportowy wydaje się być nieodzow-
nym elementem koncepcji inteligentnego miasta (ang. 
smart city). W przypadku Polski przykładem integracji 
kilku środków transportu zbiorowego jest jakdoja-
de.pl. A skoro jesteśmy już przy środkach transportu 
zbiorowego, to komentarza wymaga jeszcze czwarta 
nieefektywność pokazana na rys. 3, a mianowicie re-
latywnie niskie średnie napełnienie (ang. occupancy 
rate) autobusu w europejskim mieście. Podaną na ry-
sunku liczbę należy traktować jako poglądową skalę 
problemu. Średnie napełnienie w ciągu doby będzie 
się różniło w zależności od miasta oraz linii. Przykła-
dowo dla Grazu te 30% zdaje się dobrze odzwiercie-
dlać sytuację, natomiast dla Piły jest nawet wartością 
zawyżoną. Wskaźniki takie uzasadniają wprowadzanie 
rozwiązań typu DRT (ang. demand-responsive trans-
port), przy czym oznacza to zastosowanie kilku busów 
w miejsce jednego autobusu. Przykładem takiej sieci 
jest Dubai Bus on Demand. Dobrze zaprojektowany 
MaaS spowoduje, że coraz mniej osób będzie się de-
cydowało na zakup własnego samochodu. Natomiast 
osiągnięcie przez pojazdy 5. poziomu autonomii po-
zwoli na jeszcze większą optymalizację mobilności jako 
usługi, bo np. w modelu car sharingowym przestanie 
występować ograniczenie punktu startowego do punk-
tu, w którym poprzedni użytkownik zakończył jazdę.

Czy pełna elektryfikacja napędu jest 
praktyczna dla wszystkich środków 
transportu?

Czy obietnica 1000 Wh/kg dla magazynu elek-
trochemicznego to wystarczająca gęstość energii dla 
szerokokadłubowego samolotu pokroju Airbusa A330 
wykorzystywanego do lotów długodystansowych (tran-
skontynentalnych i transoceanicznych)? Niestety nie, 

Elektryczna Syrena z FSO 
w Kutnie – model Vosco S106EV
W Fabryce Samochodów Osobowych SYRENA 
w Kutnie S.A. prowadzone są prace nad konstrukcją 
nowego polskiego samochodu osobowego Vosco 
S106, stylistycznie nawiązującego do kultowej 
Syreny. Produkowana już jest wersja benzynowa 
tego pojazdu i trwają przygotowania modelu 
z napędem elektrycznym – Vosco S106EV. 
FSO w Kutnie, wspomagana finansowo przez Unię 
Europejską w ramach programu INNOMOTO 
oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
zamierza wprowadzić do małoseryjnej produkcji 
także inne pojazdy wzorowane stylistycznie na 
kultowych polskich markach, takich jak Polonez, 
Nysa, Mikrus czy Warszawa, lecz stworzone przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. 
Prototypowy obecnie model Vosco S106EV ma być 
wyposażony w silnik o mocy maksymalnej 88 KM 
i 220 Nm momentu obrotowego oraz w akumulator 
o pojemności 31,5 kWh, który umożliwia uzyskanie 
około 210 km zasięgu na jednym ładowaniu.  
Zaprezentowany 29 marca br. w FSO w Kutnie 
prototyp pojazdu elektrycznego Vosco S106EV 
bazujący na wcześniejszej wersji spalinowej S106 
charakteryzuje się przyspieszeniem umożliwiającym 
osiągnięcie prędkości 100 km/h w 13,5 s, prędkością 
maksymalną 135 km/h i zużyciem energii około 
14,6 kWh na 100 km. Ładowanie baterii ze źródła 
o mocy 22 kW zajmie około 1 godziny. Oficjalna 
premiera nowego modelu auta elektrycznego z Kutna 
spodziewana jest w przyszłym roku.

Wiadomości

na podstawie materiałów prasowych Fabryki Samochodów 
Osobowych Syrena w Kutnie opracowanie JS
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ale samoloty o napędzie hybrydowym zdolne zabrać 
stu pasażerów na krótkich trasach regionalnych są 
rozważane jako alternatywa mająca się pojawić przed 
2040 rokiem. Natomiast czysto elektryczny (ang. all-
-electric) samolot opracowany przez Eviation zabiera-
jący 11 osób (9 pasażerów) w podróż na dystansie 
1000 km ma wejść do użytku w 2022 roku. Wśród 
producentów silników odrzutowych zaczynamy ob-
serwować zainteresowanie napędami elektrycznymi. 
Przykładem może być tutaj Rolls-Royce, jeden z pię-
ciu największych producentów silników odrzutowych 
przelotowych dla lotnictwa cywilnego, który przejął od 
Siemensa w 2019 roku dział rozwoju hybrydowych 
i elektrycznych napędów dla lotnictwa. Przedstawiciele 
branży lotniczej najwyraźniej uczą się na błędach nie-
których przedstawicieli branży motoryzacyjnej i dzia-
łają zgodnie z zasadą „If you don’t put yourself out 
of business, someone else will”. Zobaczmy zatem, co 
planują przedstawiciele branży wojskowej w segmen-
cie ciężkich wozów bojowych, w szczególności czoł-
gów o masie rzędu 60 t, takich jak M1 Abrams. Brak 
czysto elektrycznych czołgów wynika z prostej potrzeby 
zapewniania sobie przewagi operacyjnej oraz tak-
tycznej na polu walki. Liczy się zatem stosunek masy 
układu napędu do oferowanego zasięgu, duży zasięg 
oraz łatwe i szybkie uzupełnianie energii. Natomiast 

cechy takie jak proekologiczność (zeroemisyjność 
w miejscu użytkowania, kompatybilność z odnawial-
nymi źródłami energii) czy redukcja kosztów eksplo-
atacyjnych (przede wszystkim kosztu paliwa/energii) 
mają niższy priorytet. Nie oznacza to bynajmniej, że 
stosowany obecnie napęd spalinowy nie stwarza wy-
zwań logistycznych związanych z koniecznością za-
pewnienia ciągłości dostaw paliwa na terenie objętym 
konfliktem zbrojnym. Szybkie naładowanie elektroche-
micznego magazynu energii lub jego wymiana byłyby 
jednak jeszcze dużo trudniejsze do zrealizowania lub 
wręcz niepraktyczne w warunkach bojowych. Oce-
nia się, że na obecnym etapie rozwoju magazynów 
energii elektrycznej uzasadnienie mogą mieć jedynie 
hybrydowe napędy wozów bojowych. Również dla 
kontenerowców napęd czysto elektryczny jest obecnie 
niepraktyczny, bo zapewnienie analogicznej ładowno-
ści wymagałoby ogniw elektrochemicznych o gęstości 
energii około 10-krotnie większej niż oferowane obec-
nie komercyjnie 300 Wh/kg. Pamiętajmy przy tym, że 
zwiększając dwukrotnie magazyn energii elektrycznej, 
nie zwiększamy dwukrotnie zasięgu pojazdu, statku czy 
samolotu, bo tę dodatkową część magazynu musimy 
transportować ze sobą od samego początku podró-
ży. Są zatem dziedziny, w których wymagane byłoby 
osiągnięcie gęstości energii ogniwa o rząd wielkości 

fot. 1. Hundai Nexo – samochód elektryczny zasilany wodorowym ogniwem paliwowym, fot. Hundai Motor Europe
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większej od obecnie oferowanej komercyjnie, aby roz-
wiązania czysto elektryczne mogły stać się praktyczne. 
Pamiętając jednak przestrogę „it better be limited by 
a law of physics or you’re going to end up looking stu-
pid” prezesa Neuralink Maxa Hodaka dotyczącą mó-
wienia, że coś jest niemożliwe, przypominam, że przy-
kładowo dla ogniwa litowo-siarkowego ta teoretyczna 
granica to 2600 Wh/kg, i wiele ośrodków pracuje nad 
skomercjalizowaniem ogniw Li-S (patrz np. europejski 
projekt LISA). Wciąż też udoskonalane są rozwiązania 
dla ogniw litowo-jonowych, a obietnica baterii na mi-
lion mil rozgrzewa inwestorów czekających na Tesla 
Battery Day.

Co z tym wodorem?

Szczególnie na początku (koniec XX wieku, czasy 
General Motors EV1) rozwoju współczesnych zero-
emisyjnych samochodów osobowych często rozpa-
trywanym konkurentem dla BEV (ang. battery elec-
tric vehicle) był FCEV (ang. fuel-cell electric vehicle). 
Proponowane wtedy pojazdy elektryczne zasilane 
z wodorowego ogniwa paliwowego miały przewagę 
średnio dwukrotnie większego zasięgu nad dostępny-
mi wtedy BEV, przykładowo EV1 (100 mil) versus Ford 
Focus FCV (200 mil). Przeszkodą w rozpowszechnie-
niu tego typu pojazdów był jednak brak na tyle gęstej 
sieci stacji z wodorem, aby pojazd był dla użytkow-
ników indywidualnych atrakcyjny lub chociaż prak-
tyczny. Tego problemu nie miał BEV, który dla szeregu 
osób był praktyczny nawet przy braku stacji szybkiego 
ładowania. Natomiast Tesla Roadster w 2008 roku 
niejako przypieczętował los osobowych FCEV, poka-
zując, że BEV mogą mieć porównywalny zasięg. Nie 
oznacza to, że obecnie nie są produkowane komer-
cyjnie dostępne osobowe modele FCEV. Nie ma ich 
jednak zbyt wiele, a w zasadzie w chwili pisania tych 
słów wydaje się, że są tylko trzy: Honda Clarity Fuel 
Cell, Hyundai Nexo oraz Toyota Mirai. Czy to jednak 
oznacza, że dominującym pojazdem elektrycznym na 
koniec obecnego stulecia będzie pojazd wyposażo-
ny w magazyn elektrochemiczny jako podstawowy? 
Pamiętacie Państwo, co pisałem o przewidywaniu we 
wstępie do pierwszej części artykułu, która ukazała się 
w poprzednim numerze „Inżynierii Elektrycznej”? Jest 
trudne, szczególnie gdy dotyczy przyszłości. Natomiast 
możemy powiedzieć już teraz, że podejmowane są ini-
cjatywy na szczeblach rządowych, aby stworzyć dobry 
klimat dla wodoru (patrz np. raport IEA z 2019 roku 
pt. „The Future of Hydrogen”) i potencjalnie wypro-
mować wodór na paliwo przyszłości, niekoniecznie 
w pierwszej kolejności jako paliwo dla samochodów 
osobowych FCEV, ale np. dla autobusów, statków i sa-
molotów oraz jako magazyn energii dla sieci elektro-
energetycznej, czyli wszędzie tam, gdzie infrastruktura 
może mieć zasięg lokalny/punktowy (zajezdnia auto-

busowa, port lotniczy). Póki co jednak BEV pozosta-
ną z nami na najbliższe 30 lat jako główny kierunek 
elektromobilności – a świadczą o tym potężne inwe-
stycje w budowę fabryk ogniw oraz całych pakietów 
bateryjnych (CATL, Panasonic, BYD, LG Chem, w tym 
LG Chem Poland z fabryką we Wrocławiu, Samsung, 
SK Innovation).

Podsumowanie

W 2019 roku przyznano Nagrodę Nobla za 
opracowanie ogniwa litowo-jonowego, które zrewo-
lucjonizowało nasze spojrzenie na środki transportu. 
Postępująca elektryfikacja środków transportu po-
zostanie z nami na długo jako jeden z trzech pod-
stawowych obszarów innowacji w transporcie, obok 
autonomizacji środków transportu oraz efektywnego 
ich wykorzystywania. Epoka kamienia łupanego nie 
skończyła się dlatego, że zabrakło nam kamieni. 
Podobnie epoka paliw kopalnianych nie kończy się 
jednoznacznie z powodu wyczerpywania się złóż ropy 
naftowej czy węgla (choć tych łatwo dostępnych jest 
oczywiście coraz mniej). Nastaje epoka odnawial-
nych źródeł energii, bo dzięki nieustannej ciekawości 
opracowujemy coraz to lepsze sposoby przekształ-
cania energii, przede wszystkim promieniowania 
słonecznego i wiejącego wiatru, w celu zaspokaja-
nia naszych potrzeb energetycznych. Przyszło nam 
żyć w bardzo ciekawych czasach eksponencjalnego 
rozwoju technologicznego, czego jednym z przeja-
wów są pojazdy elektryczne, których możliwości już 
teraz zachwycają, a za dwadzieścia lat będą pewnie 
nie do poznania. Dziękuję wszystkim za drugą część 
wspólnej podróży i zapraszam do jej kontynuowa-
nia poprzez współpracę z Politechniką Warszawską 
oraz Instytutem Elektrotechniki przy tworzeniu rozwią-
zań przyszłości dla elektromobilności – docelowego 
kierunku rozwoju motoryzacji. Jednocześnie mam 
nadzieję, że udało mi się zbudować racjonalne po-
strzeganie elektromobilności, a jak uczą nas chińscy 
stratedzy, właściwa percepcja jest wszystkim, czego 
potrzebujemy do wygranej walki o proekologiczne 
środki transportu. Natomiast wszystkim cierpiącym 
na FOMO (ang. fear of missing out) w dziedzinie po-
jazdów elektrycznych polecam śledzenie nowinek na 
takich kanałach YouTube jak Transport Evolved, ful-
lychargedshow, Electrek.co, E for Electric czy Electric 
Future. Życzę elektryzującej jazdy! ■

Pierwszą część artykułu można pobrać  
ze strony  
www.iel.pl/IE-02/elektromobilnosc.pdf
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