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Zaopatrzenie miast w nowoczesne środki transportu mieszkańców, które wyposażone są w  urządzenia, wspomagające  ich 

bezawaryjną pracę, jest jednym z istotnych problemów logistyki miejskiej. Wyposażenie  pojazdów w innowacyjny system stero-

wania ładowaniem i magazynowania energii elektrycznej jest szczególnie istotne na obszarach o niewystarczającym  zasilaniu 

oraz na znacznych odległościach do punktów ładowania samochodów elektrycznych. Głównym celem artykułu jest przedstawie-

nie rozwiązania technicznego wykorzystującego współpracę fotoogniw z nowatorskim rozwiązaniem systemu pozyskiwania i 

magazynowania energii do zastosowania w pojazdach  transportu miejskiego (autobusy, trolejbusy). W pracy przedstawiono 

przegląd zastosowania fotoogniw w motoryzacji. Omówiono rozwiązania techniczne systemów pozyskiwania i magazynowania 

energii oraz zaprezentowano metodykę doboru fotoogniw i instalacji dla zaproponowanej koncepcji. Przeanalizowano możli-

wości zastosowania zaproponowanego rozwiązania technicznego w instalacjach wybranych pojazdów stosowanych w transpor-

cie samochodowym. 

 

WSTĘP 

Jedną z charakterystycznych tendencji współczesnej gospo-
darki światowej jest dążenie do coraz szerszego wykorzystania ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Wśród źródeł odnawialnych wymienia się 
przede wszystkim energie pochodzącą ze: słońca, wiatru oraz płyną-
cej wody. Przyszłościową jest energia pozyskiwana z promieniowa-
nia słonecznego. Promieniowanie słoneczne przetwarzane jest na 
inne formy energii – w wyniku konwersji energii generowana jest 
energia elektryczna przez m.in. ogniwa fotowoltaiczne. Energia elek-
tryczna w praktyce jest wykorzystywana do: ogrzewania oraz zasila-
nia mieszkań, przy produkcji pojazdów solarnych, w modelarstwie, 
oświetleniu ulic i mieszkań, itp. oraz magazynowana w magazynach 
energii. Powodzeniem zakończyły się próby zastosowania techniki 
solarnej w lotnictwie - samolot solarny [1]. 

Zagadnienie dotyczące ładowania i magazynowania energii 
związane jest ze wzmożonym zapotrzebowaniem na szybsze łado-
wanie akumulatorów za pomocą układów solarnych wspomaganych 
buforem kondensatorów. Szczególnie problematyczne jest pozyski-
wanie energii słonecznej w obszarach o niskim nasłonecznieniu. 
Przedstawiona w artykule metoda pozwala na zwiększenie efektyw-
ności pozyskiwania i magazynowania energii pochodzącej ze Słońca. 
Zauważyć można wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię sło-
neczną. Warunki nasłonecznienia występujące na terenie Polski [2], 
umożliwiają, czasowe zapewnienie pracy kolektorom słonecznym i 
fotoogniwom (PV). Jeżeli zestawimy ogniwa PV z systemami maga-
zynowania i przetwarzania energii to otrzymujemy możliwość ciągłej 
pracy układu zasilania. Zastosowanie ww. układów jest coraz po-
wszechniejsze i niezbędne do spełnienia norm unijnych. Panele foto-
woltaiczne znajdują dziś zastosowane w różnych dziedzinach tech-
niki, takich jak drogownictwo, technika wojskowa, przemysł samo-
chodowy, technika kosmiczna, elektronika użytkowa oraz obszar za-
spokajania potrzeb energetycznych gospodarstw domowych. Celem 
niniejszej pracy jest przybliżenie problematyki pozyskiwania energii 

elektrycznej z wykorzystaniem promieniowania słonecznego – foto-
woltaiki i przedstawienie rozwiązania technicznego wykorzystują-
cego fotoogniwa wraz z nowatorskim rozwiązaniem systemu pozy-
skiwania i magazynowania energii do zastosowania w podstawowych 
środkach transportu – autobusach czy trolejbusach, czynnie wyko-
rzystywanych jako podstawowy środek transportu ludzi w większych 
aglomeracjach miejskich. Podstawowym problem, jaki rozwiązuje za-
proponowane rozwiązania technicznego to magazynowanie energii.  

1. PRZEGLĄD ZASTOSOWANIA FOTOOGNIW  
W MOTORYZACJI  

Ładowanie solarne samochodów, obecnie nie jest jeszcze popu-
larne w naszych warunkach klimatycznych. Szanse na to, że zosta-
wiając samochód na słońcu naładujemy go do rozsądnego poziomu 
są obecnie minimalne. Obecnie konstruowane są samochody elek-
tryczne, które są doładowywane w punktach ładowania pojazdów. 
Producenci samochodów elektrycznych dążą do jak najszybszego 
naładowania akumulatorów w pojazdach. W ofertach handlowych 
znajdują się samochody, napędzane silnikiem elektrycznym, w któ-
rych uzupełnianie energii trwa równie szybko, co tankowanie paliwa 
do samochodów wyposażonych w tradycyjne silniki spalinowe. Sa-
mochody te nie są jednak ładowane bezpośrednio z sieci energetycz-
nej. Producent wyposaża je w wodorowe ogniwa paliwowe [3]. Pod-
czas tankowania uzupełniony zostaje zapas wodoru. Ze względu na 
znaczne ograniczenie istniejącej niezbędnej infrastruktury, m.in. sta-
cji tankowania wodoru, nie wiadomo czy ogniwa paliwowe zasilane 
tym paliwem upowszechnią się w skali globalnej. Dobrym rozwiąza-
niem kompromisowym pomiędzy wymaganym zasięgiem a potrzebą 
redukcji zanieczyszczenia powietrza, mogą być samochody elek-
tryczne często nazywane "Range extenderami" np. BMW i3. Energia, 
która napędza koła pojazdu pochodzi z akumulatora, ale prąd do 
niego dostarcza niewielki generator spalinowy. Samochód Toyota 
Prius w wersji plug-in z dachem wyposażonym w panele fotowolta-
iczne, może dziennie przejechać dodatkowe 5 km w optymalnych wa-
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runkach pogodowych. W Polsce ww. model w ciągu roku może prze-
jechać łącznie 700 km na dodatkowym wspomaganiu panelami foto-
woltaicznymi. Co roku organizowany jest wyścig samochodów solar-
nych w Australii. Z Europy środkowo-wschodniej w tym roku zakwa-
lifikowali się Polacy z pojazdem "Eagle Two". Masa tego pojazdu so-
larnego wynosi 400 kg. Samochód jest napędzany przez dwa silniki 
elektryczne zamontowane bezpośrednio w kołach. Silniki zasilane są 
przez panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu pojazdu oraz ba-
terię akumulatorów. Akumulatory mają za zadanie zasilanie samo-
chodu w przypadku braku dostępu do promieniowania słonecznego. 
Eagle Two mieści 5 osób i osiąga maksymalną prędkość 140 km/h 
przy bezchmurnej pogodzie [4]. 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE SYSTEMÓW  
POZYSKIWANIA I MAGAZYNOWANIA ENERGII 

Systemy fotowoltaiczne przetwarzają energię promieniowania 
słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Budowa modu-
łowa pozwala na wykorzystanie do zasilenia różnego typu urządzeń 
elektrycznych.  

Możemy wyróżnić dwa rodzaje systemów fotowoltaicznych:  
– autonomiczne - niedołączane do sieci elektrycznej tzw. off grid, 
– dołączone do instalacji elektrycznej – tzw. on grid [5]. 

Systemy fotowoltaiczne niedołączone do instalacji elektrycznej 
składają się z:  
– generatora PV – przetwarzającego promieniowanie słoneczne na 

prąd stały, 
– kontrolera ładowania akumulatora - sterującego napięciem łado-

wania akumulatora oraz chroniącego przed nadmiernym rozłado-
waniem akumulatora, a tym samym zabezpieczającego akumu-
lator przed uszkodzeniem, 

– falownika – stosowanego opcjonalnie w przypadku konieczności 
zasilania urządzeń na prąd zmienny.  
System off grid (rys.1) stosowany jest w miejscach, w których 

brakuje sieci elektrycznej lub jej doprowadzenie jest kosztowne lub 
kłopotliwe, m.in. w: parkach krajobrazowych, schroniskach górskich, 
przy oświetleniu znaków drogowych [5]. 

 

 

1 – moduły 
PV, 

2 - regulator 
ładowania,  

3 – układ 
zabezpiecza-

jący, 
4 - odbiornik, 
5 - akumulator. 

 
Rys. 1. Schemat autonomicznego systemu fotowoltaicznego  
do zasilania urządzeń stałoprądowych - DC [5]. 

 
Kolejnym sposobem pozyskiwania energii słonecznej są sys-

temy niegromadzące energii elektrycznej. Są to najczęściej układy 
wykorzystywane w urządzeniach elektronicznych powszechnego 
użytku. Urządzenia te są wyposażone w ogniwa, najczęściej, cienko-
warstwowe i generują moc od kilku mW do kilku W. Mają zastosowa-
nie m.in. w: zegarkach, kalkulatorach, ładowarkach baterii, przeno-
śnych telewizorach, radiach itp. Schemat takiego rozwiązania przed-
stawiono na rysunku 2 [5]. 

 

 

1 - moduł PV,  
2 - regulator ładowania,  
3 - obciążenie DC. 

Rys. 2. Podstawowy schemat systemów niegromadzących energii.  

Kolejny typ systemu fotowoltaicznego stosowany jest w gospo-
darstwach domowych, w których wykorzystywane są ogniwa fotowol-
taiczne, które dostarczają moc od kilku do kilku tysięcy kW (rys. 3). 
Korzystając z tego systemu można zasilać podstawowe urządzenia 
domowe, przykładowo telewizory czy oświetlenie [5]. 

 

 

1 – moduły PV, 
2 –  regulator  
ładowania, 
3 –  falownik, 
4 – instalacja, 
5 – akumulator. 
 

Rys. 3. Podstawowy schemat autonomicznych systemów PV zasila-
jących urządzenia zmiennoprądowe [5]. 

 
W Polsce oparcie systemu zasilania zimą o samą fotowoltaiką 

wymaga dużych mocy fotoogniw PV. Aby usprawnić cały system, sto-
suje się system hybrydowy, w którym oprócz generatorów fotowolta-
icznych (rys. 4) stosuje się inne typy generatorów. W miejscach, w 
których jest ograniczony zasób energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych, można wykorzystać generatory spalinowe (rys. 4) [5]. 

 

 

1 – moduły 
PV, 

2 - regulator 
ładowa-
nia,  

3 - ogniwa 
paliwowe,  
4 - prostow-
nik,  
5 - akumula-
tor,  
6 -falownik,  
7 - instalacja 
domowa. 

Rys. 4. Podstawowy schemat systemu hybrydowego z generatorem 
fotowoltaicznym i spalinowym [5]. 

 
Generatory wiatrowe wykorzystuje się w miejscach wietrznych 

(rys. 5).  
 

 

1 - moduły 
PV 

2 - regulator 
ładowa-
nia,  

3 - prostow-
nik,  

4 - akumula-
tor,  

5 - falownik, 
6 - instalacja 

domowa, 
7 – prostow-
nik, 
8 - genera-
tor wiatrowy,  
9 - ogniwa 
paliwowe. 

Rys. 5. Podstawowy schemat systemu hybrydowego z generatorem 
fotowoltaicznym, spalinowym i turbiną wiatrową [5]. 
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Małe systemy fotowoltaiczne dołączone do instalacji elektrycz-
nej (rys. 6, 7 i 8) składają się z: paneli PV - przetwarzających promie-
niowanie słoneczne na prąd stały; falownika (inwertera) - przetwarza-
jącego prąd stały na zmienny, który następnie kierowany jest do sieci 
elektroenergetycznej oraz dwóch liczników energii elektrycznej (jed-
nego dla odprowadzanej energii, drugiego dla energii odbieranej 
z sieci). Schemat małego systemu PV dołączonego do sieci, dostar-
czającego energię do instalacji elektrycznej budynku,  
a nadmiar oddającego do sieci przesyłowej, pokazano na rys. 6. 

 

 

1 - moduły PV, 
2 - falownik,  
3  - instalacja 

domowa, 
4 - licznik 

energii elek-
trycznej od-
danej do 
sieci, 

5 - licznik 
energii po-
branej z 
sieci 

Rys. 6. Schemat małego systemu PV dołączonego do sieci, dostar-
czającego energię do instalacji elektrycznej budynku, a nadmiar 
energii oddający do sieci [5]. 

 
Schemat małego systemu PV dołączonego do sieci, dostarcza-

jącego energię bezpośrednio do sieci energetycznej przedstawiono 
na rysunku 7.  

 

1 - moduły PV,  
2 - falownik,  
3 - instalacja 

domowa,  
4 - licznik 

energii elek-
trycznej od-
danej do 
sieci,  

5 - licznik 
energii po-
branej  

   z sieci. 
Rys. 7. Mały system PV dołączony do sieci, dostarczający energię 
bezpośrednio do sieci energetyczne [5].  

 
Schemat elektrowni fotowoltaicznej dołączonej bezpośrednio do 

sieci przedstawiono na rys. 8. 
 

 

1 – moduły PV,  
2 - falownik. 

Rys. 8. Schemat elektrowni fotowoltaicznej dołączonej do sieci [5]. 

2.1. Magazyny energii 

Zwykle magazynem energii w fotowoltaice jest akumulator. Aku-
mulatory są najczęściej stosowane do zasilania urządzeń elektro-
nicznych, jako urządzenia rozruchowe w pojazdach oraz jako zasila-
cze awaryjne w budynkach. Akumulator posiada w swojej budowie 
dwie elektrody zanurzone w elektrolicie, w którym różnica potencja-
łów jest wynikiem reakcji chemicznych zachodzących miedzy tymi 
elektrodami i elektrolitem. Powszechnie stosowane są akumulatory 
kwasowo-ołowiowe, dla których elektrolitem jest kwas siarkowy, a 

elektrody są wykonane z ołowiu [6]. Ten typ akumulatorów w małym 
stopniu stosuje się jednak w fotowoltaice, ponieważ trwałość takich 
akumulatorów tego typu jest stosunkowo krótki i wynosi od 3 do 5 lat. 
Najczęściej stosowanymi w fotowoltaice akumulatorami są unowo-
cześnione akumulatory ołowiowe: akumulatory uszczelnione żelowe 
– np. akumulatory z serii HZY, dla których elektrolit występuje w for-
mie żelu oraz akumulatory typu AGM – np. serii HZB, w którym elek-
trolit jest unieruchomiony w macie szklanej. Żywotność tych akumu-
latorów jest dłuższy i wynosi od 5 do 15 lat  

Dla magazynowania dużych ilości energii, służą poza wyżej 
omówionymi dwa inne rodzaje akumulatorów: wanadowe oraz aku-
mulatory na bazie siarczanu sodu –NaS. Akumulator wanadowy, 
działa na zasadzie zmiany stopnia utlenienia wanadu, a energia ma-
gazynowana jest w elektrolicie. Ten typ akumulatorów stosuje się w 
układach napędowych samochodów elektrycznych. Żywotność aku-
mulatorów wanadowych wynosi około 15 lat, a ich sprawność osiąga 
powyżej 75% [6, 7]. Z kolei akumulatory sodowo-siarkowe – NaS 
mają wysoką energię właściwą. W czasie użytkowania muszą być 
utrzymane w wysokiej temperaturze rzędu 300 - 400 OC, a ich łado-
wanie trwa stosunkowo długo, z czasem spada ich pojemność mocy 
[6, 7]. 

W układach, w których dochodzi do szybkich cykli ładowania 
i rozładowania, stosuje się tzw. superkondensatory. Superkondensa-
tor to zasobnik energii wykonany z materiałów nanotechnologicz-
nych, przykładowo rurek węglowych, służący do magazynowania 
energii w polu elektrycznym. W budowie przypomina kondensator 
elektrolityczny. Superkondensator charakteryzuje się pojemnością 
dochodzącą do kilku tysięcy Faradów. Działa na zasadzie gromadze-
nie ładunku na podwójnej warstwie elektrycznej, powstałej na granicy 
elektrolitu i elektrody. Dzięki zastosowaniu nanorurek węglowych 
uzyskuje sie bardzo duże czynne powierzchnie elektrod. Sprawność 
magazynowania energii przez superkondensator dochodzi do 95%. 
Żywotność superkondensatorów wynosi nawet 20 lat, a liczba cykli 
ładowania dochodzi do 1 000 000 [6, 8]. 

Wśród nowoczesnych rozwiązań magazynowania energii należy 
wskazać nadprzewodnikowe zasobniki energii SMES, wykorzystu-
jące zjawisko nadprzewodnictwa. Energia magazynowana jest w 
polu magnetycznym cewki indukcyjnej, wytworzonym przez prąd 
stały. SMES wyróżnia możliwość obciążenia nawet bardzo dużymi 
prądami - dochodzącymi do kilku kA oraz wysoka sprawność do 95% 
i długi czas eksploatacji do 30 lat.  

3. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA FOTOOGNIW WRAZ 
Z SYSTEMEM POZYSKIWANIA I MAGAZYNOWANIA 
ENERGII 

3.1. Główne założenia dla zaproponowanych koncepcji 

Zaproponowano 3 koncepcje zastosowanie instalacji fotowolta-
icznej wraz z systemem magazynowania energii: 
– Wariant 1. Zastosowana instalacja fotowoltaiczna wraz z syste-

mem magazynowania energii umożliwi przebycie przez trolejbus 
trasy długości od 2 km zimą i do 5 km latem, co umożliwia pojaz-
dowi w warunkach awarii np. trakcji elektrycznej, czy remontu 
dróg, zmianę trasy przejazdu oraz krótkotrwałe poruszanie się na 
planu manewrowym. Trolejbus napędzany jest silnikiem elek-
trycznym o mocy 160 KW [9].  

– Wariant 2. Instalacja w przypadku autobusów komunikacji miej-
skiej, np. [10, 11], wyposażonych w dodatkowy elektryczny silnik 
pomocniczy o mocy 80 kW wspomoże ruszanie pojazdów 
z przystanku. Założono, że czas działania silnika pomocniczego 
wynosi od 1 s zimą do około 5 s latem po ruszeniu pojazdu oraz, 
że średni czas przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystan-
kami wynosi około 120 s. 
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– Wariant 3. Instalację PV będzie można zastosować również 
w autobusach dalekodystansowych, np. [12] do napędu klimaty-
zacji [13] o mocy silnika wynoszącej 2,28 kW, zasilanej napię-
ciem 24 V oraz do zasilania oświetlenia i ładowania urządzeń 
przenośnych pasażerów. 
Dla zaproponowanej koncepcji przyjęto następujące założenia:  

– ze względu na sprawność zdecydowano się na zastosowanie 
modułów fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego;  

– obliczenia systemu PV przeprowadzano dla miasta w środkowej 
części Polski, osobno dla warunków letnich i dla zimowych; 

– przyjęto, iż na dachu modelowego pojazdu zamontowane będą 
poziomo typowe moduły fotowoltaiczne o powierzchni nominalnej 
podanej przez producenta, w ilości wynikającej z poniżej przepro-
wadzonych obliczeń; 

– założono, że akumulatory będą doładowywane każdej nocy. 

3.2. Charakterystyka zaproponowanego rozwiązania  
technicznego 

Schemat blokowy zaproponowanej koncepcji wykorzystania fo-
toogniw wraz z systemem pozyskiwania i magazynowania energii  
w pojazdach pokazano na rys. 9. 

 

 

1 – zmodyfiko-
wane moduły 
PV, 

2 - instalacja elek-
tryczna,  

3 - układ zabezpie-
czający,  

4 - układ ładowa-
nia, 

5 – zespół super-
kondensatorów,  

6 - magazyn ener-
gii 

7 - układ odzyski-
wania energii,  

8 - regulator napię-
cia, 9 - silnik elek-
tryczny, 10 - zasi-
lanie z sieci. 

Rys. 9. Schemat blokowy zaproponowanej koncepcji wykorzystania 
fotoogniw wraz z systemem pozyskiwania i magazynowania energii 
w pojazdach.  

 
Poniżej podano najważniejsze wytyczne dla proponowanego 

rozwiązania technicznego, zgodnie z numeracją zastosowaną na rys. 
9: 

Konstrukcja kolektorów fotowoltaicznych PV (1) zainstalowana 
będzie w położeniu poziomym na dachu pojazdu. W instalacji elek-
trycznej (2) zastosowano przewody miedziane z miedzi miękkiej. 
Układ zabezpieczający (3) stanowi regulator napięcia zabezpiecza-
jący przed przeładowaniem kondensatorów oraz przed cofaniem 
prądu do układu buforu superkondensatorów. Zastosowanie układu 
ładowania (4) pozwoli na kontrolowane ładowanie akumulatorów 
oraz wspomaganie podbicia napięcia z superkondensatorów. Zasto-
sowanie w układzie superkondensatorów (5) umożliwia podniesienie 
napięcia do poziomu wymaganego przez układ ładowania akumula-
torów, stanowiących magazyn energii. Układ pozwala na równoległe 
ładowanie superkondensatorów i akumulatorów. W magazynie ener-
gii (6) zastosowano zespół akumulatorów żelowych typu AGM, op-
cjonalnie typu litowo-jonowego. Założono regularne rozłożenie aku-
mulatorów w podwoziu pojazdu - pierwsza część będzie montowana 

z przodu,  a druga część - z tyłu pojazdu. Zastosowano układ odzy-
skania energii (7) - typowe rozwiązanie stosowane w samochodach 
elektrycznych i hybrydowych. Energia odzyskiwana jest przez układ 
podczas hamowania pojazdem i dostarczana poprzez instalacje elek-
tryczną (2) do superkondensatorów (5) poprzez układ zabezpiecza-
jący (3). W przypadku, gdy superkondensatory są w pełni nałado-
wane, energia elektryczna trafia do magazynu energii (6) poprzez 
układ ładowania (4). Regulator napięcia (8) występuje między maga-
zynem energii (6) a silnikiem elektrycznym (9). Założono, że silnik 
elektryczny (9) posiada nominalną moc: 160 kW - w przypadku trolej-
busów, 80 kW - w przypadku autobusów miejskich i 2,28 kW - w przy-
padku zasilania silnikiem klimatyzacji stosowanej w autobusach da-
lekobieżnych. Założono, że ładowanie akumulatorów (10) będzie na-
stępowało co noc, z sieci zasilającej oraz opcjonalnie w przypadku 
trolejbusów i autobusów miejskich, wykorzystywanych w miastach, 
które są wyposażone w trakcje zasilające trolejbusy, przewidywane 
jest ładowanie pojazdów z tej trakcji.  

4. ALGORYTM I DOBÓR FOTOOGNIW  
ORAZ INSTALACJI SOLARNEJ 

4.1. Określenie mocy modułów PV 

Określono zapotrzebowanie na energię dla analizowanych po-
jazdów, zgodnie z założeniami opisanymi w rozdziale 3. Zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną dla trzech wybranych modelowych po-
jazdów przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wybranych  

modelowych pojazdów. 

 

Maksymalny 
czas pracy na 
dobę 

Maksymalne dzienne 
zużycie energii 

Pojazd 
Moc nominalna lato zima Lato zima 

kW h/dobę kWh 

Trolejbus  
12 m [9] 

Silnik napędowy 
elektryczny 160 

0,5 0,1 80 16 

Autobus 
miejski  
12 m 
[10, 11] 

Dodatkowy silnik 
elektryczny pomoc-
niczy 80 

1 0,25 80 20 

Autobus da-
lekobieżny 
[12] 

Klimatyzator [13] 
2,28 kW 

12 0 28 0 

Oświetlenie i zasila-
nie ładowania lapto-
pów 1 kW 

4 12 4 12 

Razem około 16 12 32 12 

 
Do obliczenia ilości modułów PV wykorzystano metodę bazującą 

na wartości mocy nominalnej modułów, uwzględniającą wszelkie 
straty energii za pomocą odpowiednich współczynników [14, 15]: 

 V  ZZZPE 321PVid   (1) 

gdzie: 

idE  - wydajność energetyczna systemu PV (kWh/dzień), pokry-

wająca dzienne zużycie energii elektrycznej, 

PVP - poszukiwana moc nominalna modułów (kW), 

1Z  - średnia dzienna ilość godzin słonecznych w warunkach 

STC (h/dzień) (współczynnik związany z położeniem Ziemi i miesią-
cem roku), 

2Z  - współczynnik związany z odchyleniem od płaszczyzny po-

ziomej, 

3Z  - współczynnik związany z temperaturą modułu, 

V  - straty energii elektrycznej. 

 V-V-VV 321  (2) 
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1V  - współczynnik uwzględniający spadki napięcia, które mogą 

wystąpić na przewodach (ok. 3%), i straty związane z użyciem aku-
mulatora (ok. 3%). Razem przyjęto straty 6% czyli - 94,0V1  , 

2V  - sprawność przemian energii elektrycznej w energię che-

miczną i z powrotem w elektryczną; średnio straty te można przyjąć 
na poziomie 10% - 9,0V2  , 

3V  - straty wiążące się z wahaniami napięcia, generowanego 

podczas zmiennego nasłonecznienia i przy różnej temperaturze mo-
dułu; moduł PV nie pracuje w pobliżu punktu maksymalnego mocy, 

przyjęto - 9,0V3  . 

Wielkość strat wyliczono następująco 

0,760,9-0,9-0,94 V-V-VV 321   

Moc zainstalowanych modułów obliczono z następującego 
wzoru [14, 15]: 

 
V ZZZ

W
P

321

PV


  (3) 

gdzie: 

0,76V   

W  - założone zużycie energii - kWh (tab. 1). 

Po podstawieniu danych projektowych do zależności (3) otrzy-
mano wyniki podane w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Wymagana minimalna moc instalacji PV. 

l.p. Pojazd Zasilanie Lato Zima 

kW 

1. Trolejbus 12 m Silnik elektryczny [9] 30 24 

2. Autobus miejski 
12 m [10, 11] 

Silnik elektryczny pomocniczy – 
proponowany 

30 30 

3. Autobus daleko-
bieżny [12] 

klimatyzator [13] 10,5 0 

Oświetlenie i zasilanie ładowania 
laptopów 

0,5 12 

Razem prognozowane 12 12 

4.2. Dobór modułów PV 

Wobec powyższych wyliczeń (. 
 
Tab. 2. ) dobrano moc ogniw PV równą 30 kW dla analizowanych 

przypadków – opcji 1 i 2 i równą 12 kW dla opcji 3.  Dobrano: dla 
analizowanych przypadków 1 i 2  
– 11 sztuk paneli, a dla przypadku 3 do 7 paneli o mocy  
350 W, typu BEM 350 Prestige Power Black, firmy Bruk-bet solar. 
Panele PV charakteryzują parametry przedstawione w tabeli 3.  

Powierzchnia pojedynczego modułu wynosi 1,95 m2. Moduł zbu-
dowany jest z 72 ogniw krzemu monokrystalicznego, które są szczel-
nie zalaminowane folią EVA oraz przykryte szybą ze szkła hartowa-
nego o grubości 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną. Każdy moduł za-
montowany jest na uszczelkach, do ramy z anodowanego aluminium 
[16].  

 
Tab. 3. Parametry techniczne dobranych modułów fotowoltaicznych 

PV BEM 350 firmy Bruk-bet solar [16]. 
Charakterystyka elektryczna modułu 

Moc znamionowa  350 Wp 

Ogniwa Monokrystaliczne 

Ilość ogniw 72 

Prąd zwarciowy Isc 9,80 A 

Napięcie jałowe Voc  45,20 V 

Prąd maksymalny Imax 9,20 A 

Napięcie maksymalne Vmax 38,10 V 

Wydajność  18,00 % 

Maksymalne napięcie systemu 1000 VDC 

Tolerancja mocy 0  +4,99 Wp 

Temperaturowy współczynnik natężenie TcI 0,03 %/°C 

Temperaturowy współczynnik napięcia TcV 0,31 %/°C 

Temperaturowy współczynnik mocy  TcP-0,39 %/°C 

NOCT (800 W/m2, 20°C, AM 1,5, 1m/s)  43±2 °C 

Zależność promieniowania  

W/m2 1000 800 600 400 200 

Isc  0 % -19,60 % -39,50 % -59,20 % -80,19 % 

Voc  0 %  -1,38 % -3,05 % -5,90 % -8,30 % 

Wymiary geometryczne i budowa IP67 

Długość 1960 mm Waga 21,3 kg 

Szerokość 992 mm Ilość diod bypass 3 

Wysokość 40 mm Zabezpieczenie - max 15A 

Maksymalne obciążenie śniegiem 8000 Pa 

4.3. Żywotność modułów PV 

Producent modułów PV deklaruje, że po 10 latach moduły za-
pewnią 90% mocy maksymalnej, natomiast po 25 latach - 83% mocy 
maksymalnej. Moduł posiada 12 lat gwarancji produktowej [16]. 

4.4. Dobór akumulatorów 

Pojemność akumulatora wyznaczono z zmodyfikowanej zależ-
ności [14]: 

U

W2
C


  (4) 

gdzie: 

W  - obliczone dzienne zużycie energii [Wh] (tab. 1), 

  – współczynnik korekcyjny związany z mniejszą sprawnością 

akumulatorów w okresie zimowym, założono dla lata 1, dla zimy 2,  

U –  napięcie systemu 24 V. 

Korzystając z zależności (4) wyliczono pojemność projektowanej 
baterii akumulatorów i przedstawiono ją w tabeli 4, dla wszystkich 
wariantów obliczeniowych.  

 
Tab. 4. Wymagana pojemność akumulatorów. 

l.p. Pojazd 
Pojemność akumulatorów 

Ah 

1. Trolejbus 12 m 25 000 

2. Autobus miejski 12 m [10, 11] 32 000 

3. Autobus dalekobieżny [12] 20 000 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne wykorzystu-
jące współpracę fotoogniw z nowatorskim systemem pozyskiwania 
i magazynowania energii, do zastosowania w pojazdach transportu 
miejskiego (trolejbusy oraz autobusy miejskie i dalekobieżne). Pro-
ponowana koncepcja jest próbą wyjścia na przeciw rosnącemu za-
potrzebowaniu na szybkie ładowanie i magazynowanie energii  
w transporcie metodą solarną. Zaopatrzenie miast w nowoczesne 
środki transportu mieszkańców, które wyposażone są w  urządzenia 
wspomagające ich bezawaryjną pracę, jest jednym z istotnych pro-
blemów logistyki miejskiej. Wyposażenie pojazdów w innowacyjny 
system sterowania ładowaniem i magazynowania energii elektrycz-
nej, jest szczególnie istotne na obszarach o niewystarczającym  za-
silaniu oraz na znacznych odległościach do punktów ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Wśród zalet proponowanego rozwiązania 
należy podkreślić aspekt ekologiczny i pozytywne oddziaływanie na 
środowisko, wkomponowujące się w wytyczne, którym powinniśmy 
sprostać, będąc krajem w Unii Europejskiej. W przyszłości uzasad-
nione jest przeprowadzenie szczegółowych badań, zarówno  
w aspekcie technicznym jak i ekonomicznym, z zastosowaniem pro-
totypu zaproponowanego rozwiązania technicznego, wykorzystują-
cego fotoogniwa wraz z nowoczesnym systemem pozyskiwania i ma-
gazynowania energii w pojazdach komunikacji miejskiej i długody-
stansowej. 
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A concept of using photovoltaic cells with a system of energy 
generation and storage in public and long-distance transport 

vehicles 

The provision of modern means of passenger transport 

equipped with devices supporting their failure-free operation 

in cities, is one of serious challenges faced by urban logistics. 

Equipping vehicles with innovative charging control and stor-

age systems is especially important in areas with insufficient 

power supply and at significant distances to electric vehicle 

charging stations. The main aim of this article is to propose a 

solution utilizing photovoltaic cell cooperation with an inno-

vative energy generation and storage system for use in urban 

transport vehicles (buses, trolley buses). The paper reviews 

applications of photovoltaic cells in the automotive industry 

and discusses technical solutions for energy generation and 

storage along with the methods of selecting and installing pho-

tovoltaic cells in the proposed concept. The solution is ana-

lyzed in terms of its possible application to the systems of se-

lected motor transport vehicles. 
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