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PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH SAMOLOTU 

ZGODNYCH Z KONCEPCJĄ MORE-ELECTRIC AIRCRAFT (MEA) 
 

OVERVIEW OF AIRCRAFT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPATIBLE  

WITH THE CONCEPT OF MEA 
 

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego referatu jest przedstawienie wybranych zagadnień, związanych  

z alternatywnym zastosowaniem na pokładzie samolotu perspektywicznej koncepcji MEA (ang. More Elec-

tric Aircraft), zamiast rozwiązania tradycyjnego w zakresie zasilania (układy pneumatyczne i hydrauliczne). 

W kontekście analizy tego trendu szczególną uwagę zwrócono na główne zalety, jakie posiadają samoloty 

wykonane zgodnie z nową technologią oraz problematykę w autonomicznych systemach wytwarzania energii 

elektrycznej (sieć elektroenergetyczna samolotu). Uwzględniając, że największy rozwój powyższego trendu 

zelektryfikowanego samolotu (MEA) dotyczy lotnictwa cywilnego, najistotniejszą rolę w niniejszej pracy 

przypisano samolotom cywilnym (Boeing, Airbus) w kontekście rozdziału mocy w systemach elektroenerge-

tycznych. Ponadto, dokonano przeglądu lotniczych źródeł wytwarzania energii elektrycznej (mocy) dla po-

szczególnych rodzajów źródeł energii elektrycznej (prądnice, prądnico-rozruszniki, transformatory, prze-

tworniki itp.) oraz zaawansowanych pokładowych autonomicznych systemów elektroenergetycznych ASE 

(ang. Autonomous Electric Power Systems), stosowanych w najnowocześniejszych konstrukcjach lotniczych 

(samoloty pasażerskie i wojskowe). W końcowej części tego referatu, w oparciu o dokonany literaturowy 

przegląd koncepcji zelektryfikowanego samolotu (MEA) oraz krótką analizę, przedstawiono główne wnioski, 

wynikające z zastosowania powyższego trendu we współczesnym lotnictwie. 
 

Abstract: The purpose of this paper is to present some selected issues related to the alternative application of 

the perspective concept on the plane board MEA (More Electric Aircraft), instead of the traditional solution, 

in terms of power (pneumatic and hydraulic systems). In the context of the analysis of this trend, particular 

attention was paid to the major advantages that airplanes have, made in accordance with the new technology, 

and problems in autonomous systems of electricity generation (electric power grid of aircraft). Considering 

that the largest growth of the above trend of electrified aircraft (MEA) applies to civil aviation, the most 

important role in this paper was assigned to civilian aircraft (Boeing, Airbus) in the context of power distri-

bution in electro-energy systems. In addition, a review of air sources of electricity (electric power) generation 

was made for particular types of energy sources (generators, generator-starters, transformers, converters, etc.) 

and advanced on-board autonomous power systems ASE (Autonomous Electric Power Systems), used in 

most modern aircraft constructions (passenger and military aircraft). In the final part of this paper, based on a 

literature review of electrified aircraft concepts (MEA), and a brief analysis, the main conclusions arising 

from the application of this trend in modern aviation were presented.  
 

Słowa kluczowe: MEA, lotnicze elektryczne systemy zasilania, maszyny elektryczne 

Keywords: More Electric Aircraft, aircraft electric power systems, electric machines  
 

1. Wprowadzenie 

Obecnie, zarówno w lotnictwie cywilnym 

(A380, B787), jak również w lotnictwie woj-

skowym (F-22 Raptor, F-35) obserwuje się 
dynamiczny rozwój w dziedzinie maszyn elek-

trycznych [1, 4], który jest wynikiem pojawie-

nia się nowoczesnych technologii i elektro-

nicznych systemów zasilania PES (ang. Power 

Electronics Systems) [2] oraz urządzeń i mate-

riałów [3], a co się z tym wiąże – zaawanso-

wanych urządzeń oraz systemów awionicz-

nych. Zmiany te są nierozłącznie powiązane z 

realizacją koncepcji samolotu bardziej elek-

trycznego MEA, która powstała w ramach 

szerszej koncepcji, mianowicie tzw. projektu 

bardziej otwartej technologii w dziedzinie 

elektryczności MOET (ang. More Open Elec-

trical Technology). Ideą powstałego trendu 

samolotu bardziej elektrycznego MEA (zelek-

tryfikowanego) jest zastąpienie lotniczych 

urządzeń pneumatycznych oraz hydraulicz-

nych urządzeniami elektrycznymi. W wyniku 

tego, zamiast obecnie istniejących na pokła-

dzie współczesnego samolotu 3-ch różnych 

systemów wytwarzania i rozdzielenia energii, 

stosuje się jeden – system elektroenergetycz-
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ny. Najistotniejsze, a zarazem najważniejsze 

zalety zastosowania powyższego rozwiązania 

to przede wszystkim: wzrost niezawodności, 

obniżenie kosztów jego eksploatacji oraz 

ograniczenie emisji szkodliwych substancji 

[3]. Wobec tego, należy przypuszczać, że kon-

cepcja MEA w kontekście zasilania pokłado-

wego samolotów, w szczególności cywilnych, 

zostanie w pełni zaadoptowana w najbliższej 

przyszłości. W lotniczych elektrycznych sys-

temach zasilania AEPS (ang. Aircraft Electri-

cal Power Systems) przyszłościowego samolo-

tu, projektowanego zgodnie z technologią 
MEA, powinny być zastosowane uniwersalne 

wielo-napięciowe połączenia hybrydowe 

układu elektroenergetycznego prądu stałego 

(DC) oraz prądu przemiennego (AC). Tak 

więc, zarówno wytwarzanie, jak też rozdziela-

nie energii elektrycznej systemów elektroe-

nergetycznych na pokładzie samolotu – są 
zasadniczym rodzajem wielopoziomowego 

przetwarzania energii elektrycznej (zasilania). 

Systemy elektroenergetyczne (prądu stałego 

i przemiennego) nowoczesnego samolotu wy-

korzystują różnorodność napięć, mianowicie 

stosują one 4 rodzaje napięć: 405VAC zmien-

nej częstotliwości, 200VAC stałej częstotliwo-

ści oraz 28VDC i 270VDC prądu stałego. 

2. Wytwarzanie energii elektrycznej 

przez zaawansowane pokładowe syste-

my ASE (autonomiczne systemy elek-

troenergetyczne)  

Zakres i poziom mocy stosowanych w zaa-

wansowanych technologicznie różnych typach 

samolotów, wykorzystywanych w kontekście 

zasilania lotniczych urządzeń elektrycznych, a 

tym samym zapotrzebowania na różne rodzaje 

energii elektrycznej stopniowo wzrastał od 

wielu lat, co zostało zobrazowane na poniż-
szym rysunku 1 [4].  

 
Rys. 1. Ewolucja systemów elektroenergetycz-

nych samolotów 

Przykłady zastosowanych prądnic oraz typy 

ASE, wykorzystywanych przez samoloty cy-

wilne i wojskowe zestawiono w tab. 1 [4]. 

Tab. 1 Rozwój systemów zasilania współcze-

snych samolotów cywilnych i wojskowych 

 

Podyktowane to było m.in. koncepcją samolo-

tu zelektryfikowanego (MEA), a co się z tym 

wiąże upowszechnieniem techniki cyfrowej, 

której intensywny rozwój spowodował rewo-

lucyjne zmiany w dziedzinie przetwarzania 

sygnałów. W latach 1940-1950, klasycznym 

napięciem pokładowych źródeł zasilania 

(prądnica, prądnico-rozrusznik) było napięcie 

28VDC. Akumulatory (1 lub 2 szt.) stanowiły 

awaryjne źródło zasilania w przypadku uszko-

dzenia podstawowych źródeł i zabezpieczały 

zasilanie niezbędnych odbiorników w kontek-

ście bezpieczeństwa lotu. Z kolei napięcie 

200VAC przeznaczone było do zasilania od-

biorników prądu przemiennego AC. Ten ro-

dzaj napięcia 200VAC ze stałą częstotliwością 
400Hz został zastosowany od 1960r. Prądnice 

o zmiennej częstotliwości VF (ang. – Variable 

Frequency) zaczęły być stosowane w lotnic-

twie od 1990r. i służyły do zasilania odbiorni-

ków dużej mocy oraz zapasowej prądnicy. 

Źródła zasilania o zmiennej prędkości obroto-

wej i stabilizowanej (stałej) częstotliwości 

VSCF (ang. Variable Speed/ Constant Frequ-

ency) zaczęto stosować w samolotach od 

1990r. Konieczność zastosowanie tych źródeł 

podyktowana była przede wszystkim proble-

mami, jakie napotkano w kontekście utrzyma-

nia stałej prędkości prądnicy przy zmianach 

prędkości napędu samolotu CSD (ang. Con-
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stant Speed Drive) przy stosowaniu klasycz-

nych źródeł energii elektrycznej prądu prze-

miennego (prądnic 115VAC o stałej częstotli-

wości 400Hz), gdyż wymagało to zastosowa-

nia skomplikowanych przekładni hydro-

mechanicznych. Wytworzone w ten sposób 

napięcie przez prądnice AC o zmiennej czę-
stotliwości jest przetworzone na napięcie 

115VAC i 400Hz przez przekształtnik energo-

elektroniczny. Tego typu układy są stosowane 

w zaawansowanych technologicznie samolo-

tach cywilnych (Boeing, Airbus). Należy także 

zauważyć, że firmy te intensywnie podwyż-
szają zakres i poziom mocy stosowanych źró-

deł energii elektrycznej w swoich najnow-

szych samolotach, tj. 800kVA w przypadku 

Airbus A380 oraz 1400kVA dla Boeing B787. 

Analizę wybranych systemów zasilania przed-

stawiono poniżej w odpowiedniej kolejności. 

2.1. System wytwarzania energii elektrycz-
nej CSD/IDG 

Zintegrowany napęd prądnicy głównej IDG 

(ang. Integrated Drive Generator) używany w 

samolotach konwencjonalnych posiada stałą 
prędkość obrotową, uzyskaną dzięki zastoso-

waniu skomplikowanej przekładni hydro-

mechanicznej oraz przetworzonej za pomocą 
źródła, przedstawionego na rys. 2.  

 

 

Rys. 2. Ewolucja systemów elektroenergetycznych [5] 

 

Początkowo prądnice AC pracowały w syste-

mach elektroenergetycznych o napięciu 

115VAC oraz stałej częstotliwości 400Hz. 

Zadaniem przekładni hydro-mechanicznej w 

systemie CSD/IDG było utrzymywanie stałej 

prędkości prądnicy przy zmianach prędkości 

napędu samolotu CSD. Wadą tego typu roz-

wiązania są wysokie koszty eksploatacji ze 

względu na zastosowanie przekładni hydro-

mechanicznej. 

2.2. System wytwarzania energii elektrycz-

nej VSCF 

Ze względu na fakt, że w tego typu rozwiąza-

niach prędkość wyjściowa napędu jest zmien-

na, a więc w skutek tego częstotliwość na 

wyjściu prądnicy będzie także zmienna. Żeby 

istniała możliwość dostarczenia energii elek-

trycznej prądu przemiennego AC o napięciu 

ze stałą częstotliwością 400Hz, w obwód elek-

tryczny pomiędzy prądnicę a obciążeniem 

przetwornika AC został uformowany prze-

twornik prądu stałego (DC-Link) od strony 

prądnicy, co zostało zobrazowane na rys. 2-2, 

wykorzystując w tym celu przetworniki ener-

gii AC/DC i DC/AC lub stosując tzw. prze-

twornik cyklu (ang. Cycloconverter – prze-

twornik AC/AC), w sposób przedstawiony na 

rys. 2-3. System VSCF poprzez przekształca-

nie przez przekształtnik energoelektroniczny 

napięcia z prądnicy AC o zmiennej częstotli-

wości na napięcie 115VAC 400Hz, znalazł 

zastosowanie m.in. w samolotach cywilnych 

(B737, A340). Poprzez zastosowanie połącze-

nia DC-link można uzyskać dodatkowe korzy-

ści w zakresie zasilania odbiorników dużej 

mocy oraz procesu ładowania akumulatorów. 

2.3. System wytwarzania energii elektrycz-
nej VF 

W systemie VF prędkość silnika jest zmienna 

i w związku z tym, częstotliwość prądnicy 
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także jest zmienna w przedziale 380-800Hz 

o napięciu wyjściowym 200V. Należy zauwa-

żyć, że częstotliwość zmienna systemu VF 

napędu jest najprostszą, najtańszą i najbardziej 

niezawodną formą wytwarzania energii elek-

trycznej. Ponadto, wartości napięć o zmiennej 

częstotliwości wywierają istotny wpływ na 

podsystemy samolotu takie jak: silniki, urzą-
dzenia regulacyjno-sterujące oraz zabezpie-

czające istniejące na pokładzie samolotu [5].  

2.4. Pomocniczy pokładowy zespół energe-

tyczny APU (tzw. zasilanie pomocnicze) 

Moc zespołu APU (ang. Auxiliary Power 

Unit), wykorzystywana przez systemy pokła-

dowe samolotu w normalnych warunkach lotu 

jest wytwarzana przez prądnice AC napędza-

jące główne silniki. System elektroenerge-

tyczny samolotu jest zasilany przez 2 silniki 

napędzające prądnice sterowane prędkościowo 

przez zintegrowany napęd, np. GEN1 (prądni-

ca pierwsza) jest napędzana przez silnik 1, zaś 
GEN2 (prądnica druga) jest napędzana przez 

silnik 2. Trzecia prądnica prądu przemiennego 

o napięciu 3x200V i częstotliwości 400Hz 

napędzana przez pomocniczy pokładowy ze-

spół energetyczny (GEN APU), która jest w 

stanie zastąpić jedną lub dwie główne „prąd-

nice silnikowe” (GEN1 oraz GEN2). 

2.5. Awaryjne źródło zasilania (prądnica 

awaryjna) 

W przypadku uszkodzenia głównych prądnic 

silnikowych lub zespołu APU, turbina po-

wietrzna RAT (ang. Ram Air Turbine) lub 

ogniwa paliwowe stanowią awaryjne źródła 

zasilania samolotu. Awaryjna prądnica AC 

o napięciu 3x200V 400Hz na wyjściu, jest 

napędzana przez zespół hydrauliczny RAT, 

przeznaczonego do automatycznego zasilania 

awaryjnego (w przypadku awarii wszystkich 

głównych prądnic samolotu). Ogniwa paliwo-

we są wykorzystywane jako awaryjne źródło 

zasilania o napięciu DC na wyjściu. W celu 

właściwego działania, wymagają one zasilania 

od przetworników, zaś akumulatory stosowane 

są w celu dostarczania awaryjnego zasilania w 

przypadku awarii alternatywnych lub awaryj-

nych źródeł zasilania.  

2.6. Naziemne (lotniskowe) źródło zasilania 

W celu przeprowadzenia naziemnych obsług 

okresowych w warunkach naziemnych – na-

ziemne źródło zasilania GPU (ang. Ground 

Power Unit) jest niezbędne do przeprowadze-

nia obsług technicznych oraz sprawdzenia 

poszczególnych instalacji w stanie napięcio-

wym. GPU zasilane jest napięciem 3-fazowym 

o wartości 200VAC 400Hz, analogicznie jak 

w przypadku zasilania z prądnic AC. 

3. Rozdział energii elektrycznej systemu 

elektroenergetycznego samolotów 

3.1. Rozwiązanie konwencjonalne 

Struktura systemu elektroenergetycznego 

(SEE) samolotu zależy przede wszystkim od 

jego przeznaczenia i rodzaju (samolot cywilny 

lub wojskowy), poziomu mocy zainstalowa-

nych odbiorników energii elektrycznej, rodza-

jów energii elektrycznej (napięć), niezbędnych 

do zasilania odbiorników oraz wymagań jako-

ściowych użytkownika samolotu.  

Przykładowy rozdział energii elektrycznej 

SEE na samolocie konwencjonalnym Boeing 

B767 przedstawia rys. 3 [4]. 

 

 

 
Rys. 3. System zarządzania rozdziałem energii elektrycznej na samolocie B767 
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SEE konwencjonalnego samolotu może posia-

dać różnorodną budowę w zależności od kom-

pozycji źródeł energii elektrycznej i rodzaju 

przetworników. Może on być zrealizowany w 

postaci jednokanałowej, dwukanałowej lub 

mieszanej. Energia elektryczna prądu stałego 

wytwarzana jest przez prądnicę lub prądnico-

rozrusznik (system elektroenergetyczny prądu 

stałego DC – SEEPS) oraz prądnicę z pier-

ścieniami ślizgowymi lub prądnicę bezstyko-

wą bezszczotkową (system elektroenergetycz-

ny prądu przemiennego AC – SEEPP). 

W przypadku SEEPS energia wytwarzana jest 

przez prądnicę prądu stałego, która jest napę-
dzana bezpośrednio przez silnik samolotu 

(przekładnię główną). Gdy samolot posiada 

układ wielosilnikowy stosowane są prądnice 

prądu stałego, wykonywujące pracę równole-

głą wraz z włączonym źródłem elektroche-

micznym, jakim jest akumulator. Energię elek-

tryczną prądu przemiennego o stałej częstotli-

wości oraz różnych wartościach napięć dostar-

czają przetwornice (maszynowe lub statycz-

ne). Innym rozwiązaniem w kontekście samo-

lotu konwencjonalnego jest struktura SEE z 

prądnicą prądu przemiennego (w tym warian-

cie nie występuje w SEE podstawowe źródło 

prądu stałego w postaci prądnicy lub prądnico-

rozrusznika). W tym przypadku energia elek-

tryczna wytwarzana jest przez źródło podsta-

wowe samolotu, jakim jest prądnica trójfazo-

wa prądu przemiennego z pierścieniami śli-
zgowymi o napięciu 200VAC lub 

3x200/115VAC (prądnica bezstykowa). Prąd-

nice te napędzane są bezpośrednio przez silnik 

samolotu (przekładnię główną, która pełni rolę 
typowego układu napędowego ze stałą pręd-

kością obrotową), zaś energia elektryczna 

prądu stałego DC niezbędna do zasilania od-

biorników oraz doładowywania akumulatora 

przetwarzana jest przez układ prostowniczy 

(urządzenie transformatorowo prostownicze), 

który stanowi wtórne źródło SEEPS.  

3.2. Koncepcja samolotu zelektryfikowane-
go More Electric Aircraft (MEA) 

W koncepcji rozwiązań SEE w nowoczesnych 

samolotach, określanych jako PBW (ang. 

„Power-Be-Wire”), MEA oraz najnowszego 

perspektywicznego trendu AEA (ang. „All 

Electric Aircraft”) przyjmuje się, że jedyną 
najistotniejszą energią będzie energia elek-

tryczna (samolot częściowo lub w pełni zelek-

tryfikowany). Ponadto, większość stosowa-

nych w dotychczasowych rozwiązaniach stan-

dardowych układów (ciężkie i zawodne ukła-

dy hydrauliczne i pneumatyczne) zostanie 

zastąpiona elektromechanicznymi lub elektro-

hydraulicznymi odpowiednikami, zwiększając 

tym sposobem niezawodność samolotu oraz 

obniżenie kosztów jego eksploatacji. Zaawan-

sowane elektroniczne źródła zasilania (PES), 

systemy sterowania, napędy silników oraz 

maszyny elektryczne wywierają istotny wpływ 

na rozwój nowoczesnych technologii, wyko-

rzystujących system VSCF (zmienna prędkość 
obrotowa i stała częstotliwość). Główną zaletą 
tego rodzaju rozwiązania jest zastosowanie 

doskonalszych i bardziej efektywnych syste-

mów (prądnico-rozruszników), które mogą 
pracować w silnikowym trybie pracy, pełniąc 

funkcję rozruchu silników samolotów odrzu-

towych. Innymi zaletami systemu VSCF są: 
wyższa niezawodność, niższe koszty serwisu 

i konserwacji oraz krótsze cykle pracy. W 

systemach tych stosowane są trójfazowe syn-

chroniczne prądnice prądu przemiennego oraz 

przetworniki monolityczne. Przetwornik tego 

typu składa się z prostownika, który przetwa-

rza napięcie o zmiennej częstotliwości prądu 

przemiennego AC na napięcie prądu stałego 

DC; z pośredniego obwodu oraz inwertera, 

który przetwarza napięcie prądu stałego DC w 

trójfazowe napięcie prądu przemiennego AC 

o stałej częstotliwości. Rozdział energii sys-

temu VSCF przedstawiono na rys. 4 [6]. 

W trybie wytwarzania energii elektrycznej 

systemu VSCF, silnik samolotu posiadający 

zmienną prędkość obrotową dostarcza na wej-

ście prądnicy elektrycznej energię mechanicz-

ną. Następnie prądnica elektryczna dostarcza 

napięcie prądu przemiennego AC ze zmienną 
częstotliwością do dwukierunkowego prze-

twornika zasilania (mocy), który dostarcza 

napięcie AC ze stałą częstotliwością do szyny 

głównej. W silnikowym trybie pracy system 

AC ze stałą częstotliwością, za pomocą dwu-

kierunkowego przetwornika mocy dostarcza 

na wejście energię elektryczną do maszyny 

elektrycznej, która pracuje jako rozrusznik 

silnika samolotu. Synchroniczne, indukcyjne, 

przełączalne reluktancyjne maszyny elek-

tryczne są konkurencyjnymi kandydatami dla 

systemów VSCF z prądnico-rozrusznikami 

o napięciu prądu stałego 270VDC [7]. 
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Rys. 4. Rozdział energii elektrycznej systemu VSCF zgodnie z koncepcją MEA 

 
Rys. 5. System elektroenergetyczny 270VDC 

 
Rys. 6. System rozdziału energii elektrycznej na samolotach B787/A380 zgodnie z MEA 
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3.3. Zaawansowane technologicznie rozwią-
zania najnowocześniejszych samolotów 

(B787, A380) 

W skład systemu rozdziału energii elektrycz-

nej w najnowocześniejszych samolotach 

B787/A380, przedstawionym na rys. 6 [4] 

wchodzą następujące elementy: prądnica 

główna, której zakres mocy osiąga wartość 
1MVA oraz źródło pomocnicze APU, którego 

zakres może osiągnąć moc rzędu 450kVA. 

Podstawowa szyna AC charakteryzuje się 
wysokim zakresem napięcia o wartości 400V 

i częstotliwości 380-800Hz, zamiast 200V jak 

to było realizowane we wcześniejszych syste-

mach. Podstawowa szyna zasilania AC zasila 

szynę wysokiego napięcia prądu stałego 

o wartości 270V HVDC (ang. High Voltage 

Direct Current) przez autotransformator pro-

stownika ATRU (ang. Auto-Transformer Rec-

tifier Unit), zapasową szynę AC o napięciu 

200V i częstotliwości 380-800Hz przez ATU 

(ang. Autotransformer Unit), szynę 28VDC 

przez TRU (ang. Transformer Rectifier Unit) 

oraz podstawowe odbiorniki AC. Główny 

system zarządzania rozdziałem energii elek-

trycznej skupia wejściowe moce elektryczne 

samolotu, które mogą być dostarczone przez 

prądnicę główną samolotu, APU, naziemne 

źródło zasilania i/lub RAT, w przypadku za-

stosowania awaryjnego źródła zasilania [4]. 

4. Podsumowanie i wnioski  

Wraz z rozwojem zaawansowanej techniki w 

dziedzinie maszyn elektrycznych (technologia 

MEA), zaczęto poszukiwać rozwiązań, które 

byłyby w stanie sprostać wymaganiom współ-

czesnych samolotów w kontekście zasilania 

i wytwarzania energii elektrycznej (PES, prze-

łączalne reluktancyjne prądnico-rozruszniki 

270VDC). Technologia zelektryfikowanego 

samolotu jest trendem samolotu przyszłości, 

gdyż elementami jej rozwoju są czynniki eko-

logiczne, ekonomiczne i jakościowe, które są 
zarazem jej najważniejszymi zaletami. Zastą-
pienie mechanicznej, hydraulicznej i pneuma-

tycznej energii na pokładzie samolotu jednym 

rodzajem energii – energią elektryczną, jest 

więc najważniejszą innowacją perspektywicz-

nej technologii MEA/AEA. W oparciu o ustale-

nia, zawarte w Europejskim projekcie optyma-

lizacji energii samolotu POA (ang. Power 

Optimized Aircraft), stosując lokalny pokłado-

wy system rozdziału energii elektrycznej prądu 

stałego PDS (ang. Power Distribution System), 

stwarzane są możliwości do osiągnięcia przez 

poszczególne podsystemy pokładowe optymal-

nych korzyści, do których należą: zmniejszenie 

ciężaru układów wykonawczych, zwiększenie 

niezawodności urządzeń, łatwiejsza konserwa-

cja, zmniejszenie kosztów eksploatacji, a przez 

to wzrost bezpieczeństwa lotu. Tak więc, PDS 

jest lokalną siecią na pokładzie samolotu, zasi-

lającą ważne odbiorniki, układy, instalacje i 

systemy pokładowe, niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lotu, np. systemy sterowania 

lotem, system lądowania, instalacja przeciwpo-

żarowa i instalacje przeciwoblodzeniowe itp. W 

artykule dokonano przeglądu wybranych roz-

wiązań systemów elektroenergetycznych oraz 

zasygnalizowana została analiza zarządzania 

rozdziałem energii elektrycznej zaawansowa-

nych systemów elektroenergetycznych zarówno 

na samolotach konwencjonalnych, jak również 
na samolotach zgodnych z technologią MEA 

oraz najnowocześniejszych konstrukcjach 

(A380, B787), które wykazały, że koncepcja 

samolotu MEA/AEA jest realna w niedalekiej 

przyszłości. Ponadto, samoloty te charakteryzu-

ją się wyższym zakresem mocy, osiąganych 

przez źródła pokładowe samolotu. Dla samolotu 

MEA jest to moc rzędu 1MVA, podczas, gdy 

dla samolotu konwencjonalnego moc ta wynosi 

90kVA. Ponadto, zaawansowane w zakresie 

zasilania elektronicznego systemy (PES), tj. 

elektroniczne włączniki i urządzenia sterujące, 

są w stanie wytworzyć i zarządzać energią po-

kładową o zasilaniu wielo-napięciowym oraz 

zmienną i niezmienną częstotliwością. Dążąc w 

kierunku rozwiązań samolotów zgodnych z 

koncepcją MEA, należy zauważyć, że charakte-

ryzuje ją wydajność całego samolotu, wzrost 

jego niezawodności, elastyczności oraz ekono-

miczności. Podsumowując, technologie zgodne 

z koncepcją MEA są ciągle ewaluowane i po-

siadają ogromny potencjał w zakresie ciężaru, 

jakości i kosztów operacyjnych, podczas gdy 

tradycyjne systemy, źródła oraz aplikacje są na 

prostej, której odległość od krzywej ciągle ma-

leje (wzrost asymptotyczny). 
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