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DOBÓR TECHNOLOGII AKUMULATORÓW DO ZASOBNIKA 
ENERGII WSPÓŁPRACUJĄCEGO ZE ŚCIŚLE OKREŚLONYM 

ZESPOŁEM ODBIORÓW  
METODA POMIAROWO – SYMULACYJNA 

 
SELECTION OF THE BATTERY TECHNOLOGY FOR ENERGY STORAGE 

COOPERATING WITH A WELL DEFINED GROUP OF LOADS  
SIMULATION METHOD USING MEASUREMENT DATA 

 
Streszczenie: W artykule autorzy scharakteryzowali wybrane aplikacje bateryjnych zasobników energii dla 

różnych grup odbiorów. Następnie przedstawili problematykę doboru odpowiedniej technologii akumulatorów 

w zależności od zespołu źródeł i obciążeń z jakimi współpracuje. Kolejna część artykułu zawiera założenia, 

według których zbudowany został model symulacyjny. Po tym autorzy opisali system informatyczny 

odpowiedzialny za zarządzanie danymi pomiarowymi oraz realizację symulacji. W podsumowaniu zamie-

szczona została ocena do tej pory zrealizowanych prac i działania modelu symulacyjnego oraz przybliżone 

czytelnikowi dalsze kierunki jego rozwoju. 

 

Abstract: In this paper authors characterized the selected applications of battery energy storage for different 

groups of loads. Then presented the issues of selecting a suitable battery technology depending on the sources 

and loads of what works. The next part of the paper contains the assumption according to which the simulation 

model was built. After that, we describe the system responsible for managing measurement data and the 

implementation of the simulation. At the end previous work has been summarized and presented the future 

directions of its development. 
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1. Wstęp 

W codziennym życiu każdy z nas ma kontakt  

z energią zmagazynowaną w różnej formie. Od 

powszechnie stosowanych baterii, przez aku-

mulatory w urządzeniach codziennego użytku po 

kondensatory zapewniające prawidłową pracę 

elektroniki. Często wymieniając zużytą baterię 

w jakimś sprzęcie zadajemy sobie pytanie czy 

nie lepiej kupić akumulator, a jeśli tak, to jaki. 

Czy to się opłaci i czy nie będzie z tym 

dodatkowych problemów. Podobne pytania 

zadają sobie konstruktorzy układów magazy-

nowania energii w czasie projektowania takich 

układów jak: akumulatory do samochodów 

elektrycznych, zasobniki energii współpracują-

ce z systemem elektroenergetycznym, czy ukła-

dów bezprzerwowego zasilania. Wybór techno-

logii przechowywania oraz pojemności maga-

zynu energii to aktualne i istotne zagadnienia.  

W niniejszym artykule przedstawiliśmy pro-

gram komputerowy umożliwiający dobór zaso-

bnika do ściśle zdefiniowanego zespołu odbio-

rów. 

2. Zastosowanie magazynów energii 

Zasobniki energii wykorzystywane są wszędzie 

tam, gdzie konieczna jest praca urządzeń odłą-

czonych od sieci, utrzymanie zasilania w razie 

nagłego jego zaniku, odciążenie systemu zasila-

jącego lub awaryjne utrzymanie zasilania. 

Magazyny energii mogą pełnić trzy rodzaje fun-

kcji. Pierwszą z nich jest praca jako podstawo-

we źródło zasilania. Jest to najczęściej spotyka-

ne zastosowanie akumulatorów. W codziennym 

życiu spotykamy się z nim we wszelkiego typu 

przenośnych urządzeniach takich jak odtwarza-

cze muzyki, telefony komórkowe, mobilny 

sprzęt komputerowy oraz wielu innych. Na tym 

jednak ich zastosowanie się nie kończy. Znajdu-

jemy je również w większych systemach takich 

jak na przykład pojazdy elektryczne. Cechą 

wspólną dla nich wszystkich jest bezprzerwowe 

działanie urządzenia przez zdefiniowany czas 

liczony między kolejnymi ładowaniami. W przy-

padku telefonu  to czas minimum kilkunastu go-

dzin, a dla samochodu czas przejazdu określonej 

liczby kilometrów z określoną prędkością. 
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Drugą funkcją jaką może pełnić magazyn ener-

gii jest funkcja pomocnicza. Akumulator stano-

wi dodatkowe źródło zasilania obciążane  

w ściśle określonych sytuacjach. Również w tej 

grupie znajduje się wiele urządzeń i układów 

m.in. samochody z napędem hybrydowym, 

układy poprawy jakości energii, zasobniki ener-

gii współpracujące z energetyką odnawianą. 

Czas pracy takiego zasobnika jest zależny od 

systemu, a sposób jego doboru został przedsta-

wiony w dalszej części artykułu. 

Ostatnią i niezwykle istotną funkcją jaką mogą 

pełnić zasobniki energii jest funkcja awaryjna. 

Polega ona na dostarczeniu energii w celu zasi-

lenia odbiornika, gdy podstawowe źródło zasi-

lania zostaje niespodziewanie odłączone. Celem 

stosowania takich układów jest ratowanie życia, 

mienia, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, 

zwierząt, procesów oraz danych. Przykładowy-

mi urządzeniami, w których zainstalowany jest 

taki magazyn energii są: układy podtrzymania 

zasilania dla całych budynków bądź pomiesz-

czeń stosowane np. w szpitalach, urządzenia ty-

pu UPS dedykowane dla sprzętu komputero-

wego,  czy oświetlenie awaryjne lub ewaku-

acyjne. Czas pracy takiego układu zwykle jest 

tak przewidziany, by bezpiecznie zakończyć 

działanie urządzeń, które zasila, umożliwić roz-

ruch i wejście do pracy agregatów prądo-

twórczych, lub spełnić wymagania określone  

w normach lub rozporządzeniach. 

3. Dobór bateryjnego zasobnika energii 

Prawidłowy dobór zasobnika energii polega na 

określeniu technologii w jakiej energia ma być 

magazynowana oraz pojemności tego magazy-

nu. W niniejszym opracowaniu typy zasobni-

ków należy podzielić na dwie grupy: 
 

• zasobniki stacjonarne współpracujące z sys-

temem elektroenergetycznym, 

• wszelkie zasobniki mobilne. 
 

W pierwszej grupie znajdują się magazyny ene-

rgii, w których energia może być przechowy-

wana w postaci elektrochemicznej, mechani-

cznej oraz elektrycznej [1][2]. W drugiej nato-

miast występują wyłącznie ogniwa elektroche-

miczne [3]. 

Podstawowe dane na temat pracy poszczegól-

nych typów akumulatorów można znaleźć  

w specyfikacji technicznej dostarczonej przez 

producenta. Znając parametry takie jak: 

• zakres temperatur pracy, 

• dopuszczalne prądy robocze, 

• wymagania związane z bezpieczeństwem, 

• wymagania odnośnie serwisu, 

• koszt recyklingu, 

• zakładany koszt zasobnika 
 

można ocenić czy dana technologia spełnia po-

wyższe wymagania dla rozpatrywanej aplikacji. 

Zazwyczaj po takiej analizie okazuje się, że 

kilka typów ogniw spełnia zakładane kryteria. 

Wówczas należy dokonać doboru szczegóło-

wego polegającego na przeanalizowaniu takich 

parametrów jak: 

• wpływ prądu ładowania i rozładowania na 

dostępną pojemność, 

• wpływ temperatury na dostępną pojemność, 

• zależność czasu życia od liczby i głęboko-

ści wykonanych cykli pracy [4]. 

Na rysunkach 1 i 2 pokazane są odpowiednio 

wpływ prądu rozładowania i wpływ temperatu-

ry na dostępną pojemność.  

 

Rys. 1. Wpływ prądu rozładowania i ładowania 

ogniwa na pojemność ogniwa rozładowania 

 

Rys. 2. Wpływ temperatury ogniwa na jego 

pojemność dla ładowania i rozładowania 
 

Zazwyczaj dane niezbędne do wykonania opi-

sanych czynności, nie są dostępne od produ-

centa. Jedyną metodą pozyskania tych brakują-

cych jest wykonanie własnych badań. Samo 

uzyskanie tych danych metodą pomiarową mo-

że okazać się niewystarczające do przeprowa-

dzenia pełnej analizy. Spowodowane jest to ich 

ilością  i wzajemnymi zależnościami między ni-

mi. Dlatego też okazało się konieczne stworze-

nie dedykowanego temu celowi oprogramowa-

nia komputerowego. 
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4. Model symulacyjny doboru zasobnika 
energii 

Głównym założeniem opracowanego modelu 

było jak najwierniejsze odzwierciedlenie sta-

nów pracy zasobnika. Składają się na nie prądy 

obciążenia i ładowania zasobnika wraz z tempe-

raturą oraz stan naładowania akumulatora. Po-

wyższe dane zostały zebrane za pomocą reje-

stratorów napięcia, prądu i mocy dla obciążeń 

oraz procesu ładowania /rozładowania dla 

ogniw.  

System informatyczny został wykonany w ar-

chitekturze klient-serwer. Część serwerową zre-

alizowano z wykorzystaniem relacyjnej bazy 

danych Microsoft SQL Server 2012. Wybór 

narzędzia został podyktowany zaawansowa-

nymi możliwościami importowania danych ofe-

rowanych przez narzędzie SQL Server Inte-

gration Services [5]. Kliencką część systemu 

informatycznego stanowi aplikacja graficzna 

opracowana z wykorzystaniem języka pro-

gramowania Java na platformie J2SE i biblio-

teki Swing. 

 

Rys. 3. Architektura systemu informatycznego 
 

Algorytm symulacji składa się z dwóch oso-

bnych etapów: zasilenie bazy danych wartościa-

mi pomiarów oraz dokonania obliczeń symula-

cji. 

Opisane wcześniej wyniki pomiarów, są impor-

towane za pomocą aplikacji z plików CSV do 

tabeli tabela_z_danymi. Dane pomiarowe dla 

każdego prądu są ładowane osobno. Pomocnicza 

tabela tabela_z_danymi_odwr stosowana jest do 

przyspieszenia obliczeń rekurencyjnych i zawie-

ra dane z tabela_z_danymi posortowane maleją-

co względem czasu.  Dane pomiarów indywidu-

alnych ze źródeł zewnętrznych importowane są 

do tabeli tabela_z_poborem. Na podstawie da-

nych poboru prądu przez poszczególne urządze-

nia w tabela_z_poborem jest obliczana wartość 

w kolumnie „prąd” przechowująca sumaryczne 

obciążenie systemu. 

Symulacja procesu rozładowania akumulatora 

rozpoczyna się od wprowadzenia przez użytko-

wnika danych o stanie początkowym systemu na 

które składają się: 
 

• pojemność całkowita zasobnika, 

• pojemność początkowa. 
 

Następnie w odstępach czasu zgodnie   

z tabela_z_poborem iteracyjnie liczone są czą-

stkowe zużycia energii dla wybranego prądu  

w zależności od bieżącego stanu baterii. Wynik 

jest zapisywany do tabeli tabela_z_ 

poboremwynik. Algorytm sprawdza tzw. warunki 

brzegowe (czy bateria jest rozładowana lub  

w pełni naładowana) i w zależności od wyników 

sprawdzenia, zaprzestaje dalszego rozładowania 

/ładowania. Algorytm kończy działanie po od-

czytaniu wszystkich wartości z kolumny „czas”. 

Model danych systemu reprezentuje rys. 4. 

 
 

Rys. 4. Model danych systemu 
 

Przykładowy zestaw danych wejściowych obcią-

żenia zasobnika energii został przedstawiony na 

rys. 5. Na tę charakterystykę składają się po-

miary takich urządzeń jak: lodówka, obciążenie 

podstawowe, pralka, zmywarka, czajnik oraz 

przydomowa elektrownia słoneczna. 

Odpowiedź zasobnika na powyższe wymuszenie 

wygenerowana w czasie symulacji została zapre-

zentowana również na rys. 5. 
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Rys. 5. Przebieg prądu dla analizowanej grupy odbiorów i pojemności ogniwa 

 

5. Planowany rozwój modelu 

Do tej pory zrealizowany został algorytm okre-

ślania aktualnego poziomu naładowania kon-

kretnego ogniwa na podstawie danych zebra-

nych podczas pomiarów. Program umożliwia 

wprowadzenie takich danych dowolnego aku-

mulatora i ich obróbkę. Na  podstawie wyników 

symulacji możliwe jest obecnie dobranie poje-

mności zasobnika oraz określenie jaki na nią 

mają wpływ  prądy robocze. Nie jest możliwa 

niestety predykcja czasu życia akumulatorów. 

Dodanie takiej funkcjonalności jest obecnie  

w fazie realizacji. W ramach tego zadania opra-

cowany został program badań ogniw. Według 

tego programu zbierane są dane pomiarowe dla 

ładowania i rozładowania baterii z różną jego 

głębokością. Opracowywane są także podsta-

wowe założenia algorytmu symulującego pro-

ces starzenia. 
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