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ANALIZA WYKORZYSTANIA WIATY POSTOJOWEJ 
WYPOSAŻONEJ W PANELE FOTOWOLTAICZNE DO 

CODZIENNEGO ŁADOWANIA POJAZDU ELEKTRYCZNEGO 
 

ANALYSIS OF THE USE OF PARKING SHELTER EQUIPPED WITH 
PHOTOVOLTAIC PANELS FOR THE DAILY CHARGING THE ELECTRIC 

VEHICLE 
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych w trakcie ładowania pojazdu 
elektrycznego, przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na za-
daszeniu miejsca postojowego. Na potrzeby analizy wykorzystano komercyjny system fotowoltaiczny, samo-
chód elektryczny wyposażony w pakiet akumulatorów żelowych i sterowany przez falownik silnik asynchro-
niczny. Przeprowadzone badania pozwoliły wyznaczyć ilość energii, którą użytkownik pojazdu może uzyskać 
ze źródeł odnawialnych podczas codziennej eksploatacji. 
 

Abstract: The paper presents the results of measurements carried out during charging of the electric vehicle, 
using electricity from the photovoltaic panels located on the canopy of a parking shelter. For the purpose of the 
analysis, the commercial photovoltaic system and electric car equipped with a gel battery pack and asynchro-
nous motor controlled by the inverter, were used. Performed studies allowed to determine the amount of en-
ergy that the vehicle user can obtain from renewable sources in the course of the daily exploitation. 
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1. Wstęp 

Konstruktorzy komercyjnych pojazdów elek-
trycznych oferowanych na rynku oszacowali, że 
człowiek posiadający pojazd o napędzie elek-
trycznym pokonuje średnio około 60 km dzien-
nie. Dystans ten pokonywany jest w celu dotar-
cia do pracy, a następnie powrotu do domu. 
Idealnym rozwiązaniem pozwalającym na 
zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdu 
elektrycznego, jest pozyskanie energii ze źródeł 
odnawialnych. Jednym ze sposobów czerpania 
czystej ekologicznie energii, obok farm wiatro-
wych, jest wykorzystanie paneli fotowoltaicz-
nych, które umożliwiają konwersję energii sło-
necznej na elektryczną [1, 2]. 
Elektrownie zasilane energią słoneczną mogą 
być użyte do ładowania akumulatorów trakcyj-
nych samochodu elektrycznego, dzięki czemu 
emisja całkowita takiego pojazdu wynosi zero 
[3]. 
W celu obniżenia kosztów eksploatacji i ma-
ksymalnego wykorzystania napędu elektrycz-
nego samochodu w kontekście redukcji całko- 

 
 

witej emisji CO2 w niniejszej pracy przedsta-
wiono efekty ładowania pojazdu przy pomocy 
wiaty przystankowej wyposażonej w panele fo-
towoltaiczne. 

2. Opis metodyki badań 

2.1. Samochód elektryczny 

Badania zostały przeprowadzone z użyciem 
samochodu elektrycznego Zilent Courant 
(rys.1), wyposażonego w pakiet akumulatorów 
żelowych, który składał się z 10 akumulatorów 
VRLA (ang. Valve Regulated Lead Acid) firmy 
Victron Energy o pojemności 110Ah i napięciu 
znamionowym 12V [4]. Poszczególne baterie 
pakietu połączone były ze sobą  szeregowo da-
jąc napięcie znamionowe 120V. Samochód wy-
posażony był w asynchroniczny 3-fazowy silnik 
o mocy znamionowej 8,5 kW i znamionowym 
momencie obrotowym 32 Nm. Pojazd został 
fabrycznie wyposażony w ładowarkę umożli-
wiającą ładowanie pakietu akumulatorów trak-
cyjnych z publicznej sieci energetycznej 230V. 
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Rys. 1. Samochód elektryczny Zilent Courant wykorzystywany do badań zużycia energii 

 
2.2. Wiata postojowa wyposażona w panele 
fotowoltaiczne 

Do badań wykorzystano wiatę oparta na kon-
strukcji stalowej o wymiarach 3 m x 5,3 m, któ-
ra w części zadaszenia posiadała zamontowa-
nych 16 paneli fotowoltaicznych o powierzchni 
0,98 m2 każdy. W skład systemu fotowoltaicz-
nego zainstalowanego na wiacie wchodzi rów-
nież zasobnik energii, oparty o akumulatory te-
go samego typu i parametrach, jak te w samo-
chodzie elektrycznym. Magazynowanie energii 
elektrycznej wyprodukowanej w rozpatrywa-
nym układzie fotowoltaicznym ma na celu efe-
ktywne zarządzanie energią, zmniejszenie strat 
wynikających z nadmiaru produkowanej energii 
oraz jej dostępności w pożądanym momencie. 

3. Analiza wykorzystania wiaty postojo-
wej wyposażonej w panele fotowoltaiczne 
do codziennego ładowania pojazdu elek-
trycznego 

Do analizy dziennego zapotrzebowania na ene-
rgię wykorzystano wyniki badań prowadzonych 
w celu wyznaczenia ilości energii pobieranej  
z akumulatorów samochodu elektrycznego pod-
czas testów drogowych. Do codziennej eksplo-
atacji przyjęto scenariusz poruszania się poja-
zdu na drodze miejskiej z sygnalizacją świetlną. 
Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi szybko-
ści oraz mocy pobieranej z pakietu akumu-
latorów w trakcie jazdy samochodu elektry-
cznego w założonym cyklu jezdnym. Natomiast 

w tabeli 1 przedstawiono podstawowe parame-
try badanego cyklu jezdnego, takie jak: czas, 
średnia prędkość czy jednostkowe zużycie 
energii. 
Wstępne pomiary energii dostarczanej z paneli 
fotowoltaicznych zostały przeprowadzone  
w okresie od czerwca do września 2012 roku. 
Mierzono napięcie oraz natężenie prądu prze-
pływające przez cztery pakiety po 4 ogniwa sło-
neczne. Pomiarom poddano 16 paneli foto-
woltaicznych o łącznej powierzchni 15,9 m2. 
Poniżej przedstawiono przebiegi mocy pozy-
skanej z pakietu 16 paneli w zależności od go-
dziny w ciągu 3 dni w lipcu oraz 3 dni we wrze-
śniu 2012 roku (rys. 3). Na podstawie przepro-
wadzonej analizy można stwierdzić, że energia 
pozyskiwana w lipcu jest znacznie wyższa od 
energii dostępnej we wrześniu (tabela 2). 
Energia dostarczona w poszczególnych dniach 
lipca mieściła się w zakresie 7,4-9,6 kWh, na-
tomiast we wrześniu spadła do około 1,6 kWh 
(z wyjątkiem 25 września, kiedy to dostarczona 
energia była stosunkowo wysoka i wynosiła 
6,6 kWh).  
Na rysunku 2 przedstawiono przebieg prędkości 
i mocy pobieranej z akumulatorów samochodu 
elektrycznego podczas jazdy w warunkach mie-
jskich po drodze z sygnalizacją świetlną. Nato-
miast w tabeli 1 znajdują się wyniki uzyskane  
w trakcie pomiarów czasu, drogi, prędkości 
oraz mocy obciążającej akumulatory trakcyjne. 
Badania parametrów wykonane podczas jazdy 
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w warunkach rzeczywistych na dystansie 8295 
metrów wykazały, że energia pobierana przez 
samochód elektryczny potrzebna do przejecha-
nia odcinka testowego wyniosła 1,43 kWh. 
Analizując wykorzystanie wiaty postojowej wy-
posażonej w panele fotowoltaiczne stwierdzo-
no, że w miesiącach letnich np. w lipcu możli-
we jest całkowite naładowanie akumulatorów, 
gdyż energia dostarczona w ciągu dnia z paneli 
umieszczonych na wiacie (9,6kWh) przewyższa 

zapotrzebowanie pojazdu elektrycznego poru-
szającego się wg wybranego scenariusza jazdy 
miejskiej. Niestety podaż energii elektrycznej 
z paneli fotowoltaicznych w ciągu pozostałych 
miesięcy (okres jesienno-zimowy) jest niewy-
starczający do pełnego naładowania pojazdu 
elektrycznego, a co za tym idzie będzie istniała 
konieczność doładowania akumulatorów z za-
sobnika energii lub z publicznej sieci energe-
tycznej. 

 
Rys. 2. Przebieg szybkości samochodu i mocy pobieranej z akumulatorów trakcie  jazdy miejskiej na 

drodze z sygnalizacją świetlną 

 
Tabela 1.  

Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów drogowych zużycia energii przez samochód elektryczny Zilent 

Courant 

Czas [s] 747 
Czas1 [s] 646 

Droga [m] 8295 
Prędkość średnia [km/h] 39,98 
Prędkość średnia1 [km/h] 46,23 
Zużycie energii [kWh] 1,43 

Moc średnia1 [kW] 7,74 
Jednostkowe zużycie energii [Wh/km] 171,8 

1 bez uwzględniania postoju 
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Rys. 3. Moc dostarczona z pakietu 16 paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 15,9 m

2
 

w zależności od godziny w lipcu i wrześniu 2012 roku: a) 15 lipiec; b) 20 wrzesień; c) 20 lipiec; 

d) 22 wrzesień; e) 25 lipiec; f) 25 wrzesień 

Tabela 2.  

Całkowita energia dostarczona z pakietu 16 paneli fotowoltaicznych oraz nasłonecznienie w lipcu  

i wrześniu 2012 roku 

DZIEŃ 15.07.12 20.07.12 25.07.12 20.09.12 22.09.12 25.09.12 
ENERGIA [kWh] 9,2 7,4 9,6 3,2 1,6 6,6 

NASŁONECZNIENIE [h] 15 15 15 13 12 12 
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