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ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
ZINTEGROWANEJ Z DACHEM ELEKTRYCZNEGO
AUTOBUSU MIEJSKIEGO
Dynamiczne zmiany klimatyczne oraz wyczerpujące się złoża konwencjonalnych źródeł energii zmusiły ludzkość do wykorzystywania alternatywnych technologii zeroemisyjnych. Obserwowany wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i systemami fotowoltaicznymi przyczynił się do przeprowadzenia analiz dotyczących konstruowania
i warunków pracy instalacji solarnej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu
miejskiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksploatacyjno-ekonomicznej stwierdzono, że tego typu rozwiązanie w polskich warunkach klimatycznych może pokryć tylko
niewielką część zapotrzebowania energetycznego pojazdu. Jego wprowadzenie wydaje się
być jednak uzasadnione ze względów ekologicznych.
SŁOWA KLUCZOWE: systemy fotowoltaiczne, elektromobilność, pojazdy solarne, autobusy elektryczne, transport publiczny, ekologia, analiza eksploatacyjno-ekonomiczna.

1. WPROWADZENIE
Rewolucja przemysłowa rozpoczęta w XVIII wieku zmieniła całkowicie sposób myślenia człowieka w zakresie eksploatacji zasobów środowiska. Gospodarka
rozumiana jako rolnictwo i usługi została rozbudowana o przemysł. Sektor ten
zakłada masową produkcję dóbr materialnych poprzez przetwórstwo surowców
naturalnych z zastosowaniem dostępnego potencjału technicznego, ludzkiego
i energetycznego. Przez dziesięciolecia praktycznie nikt nie analizował wpływu
niekontrolowanego wykorzystywania otoczenia zasobów środowiska naturalnego. Masowe odkrycia spowodowały, że jednym z głównych mediów przesyłu
energii stała się elektryczność, bez której niezmiernie trudno wyobrazić sobie
w obecnych czasach codzienne funkcjonowanie. Wraz z upływem czasu wzrosła
świadomość ludzkości w zakresie ekologii. Pogarszający się stan środowiska,
a także ograniczona ilość zasobów węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego spowodowały, że obecnie ogromny nacisk stawia się na wykorzystanie technologii ni___________________________________________________
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skoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. Do jednych z najpopularniejszych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie są pojazdy elektryczne i systemy
fotowoltaiczne.
Aktualnie rzadko spotykane jest połączenie tych elementów. Liczne ograniczenia oraz specyfika środowiska pracy powodują, że większość tego typu pojazdów znajduje się w fazie badań. W artykule przedstawiono koncepcję instalacji
fotowoltaicznej zintegrowanej z dachem elektrycznego autobusu miejskiego,
która będzie generować energię zasilającą układ napędowy. Na podstawie obliczeń przeprowadzono również bilans zalet i wad proponowanego rozwiązania
w warunkach eksploatacyjnych.

2. POJAZD SOLARNY
Pojazd solarny (solar vehicle) jest to pojazd elektryczny napędzany całkowicie, bądź w znaczny sposób, przez energię elektryczną przekształconą z energii
słonecznej. Energia ta może być również wykorzystana do zasilania elementów
pokładowych lub sterowania innymi funkcjami pomocniczymi [16]. Zgodnie
z tym założeniem każdy pojazd elektryczny może być pojazdem słonecznym, jeśli
wykorzysta się system solarny o odpowiednio dużej mocy. Ogniwa fotowoltaiczne mogą (lecz nie muszą) stanowić integralną część karoserii pojazdu [4].
Historycznie prototypy pojazdów solarnych powstawały w Stanach Zjednoczonych w latach pięćdziesiątych XX wieku. Za pierwszego oficjalnego konstruktora samochodu słonecznego uznaje się Alana Freemana pochodzącego z Wielkiej
Brytanii, którego pojazd z 1979 r. pokonał dystans 20,9 km [8]. Pojazdy zasilane
tylko energią pochodzącą z ogniw wbudowanych w karoserię, pomimo znacznego
rozwoju systemów fotowoltaicznych, w większości nie są pojazdami praktycznymi. Zazwyczaj projektowane są do specyficznych zadań (np. wyścigów). Ich
główną cechą jest minimalny opór powietrza przy stosunkowo niskich prędkościach. Jednak to korzystne warunki nasłonecznienia, zależne od położenia geograficznego, stanowią najistotniejszy czynnik w ich działaniu [7].
Należy zauważyć, że pojazdy solarne to nie tylko samochody. Z powodzeniem
ogniwa fotowoltaiczne wprowadzono również w projektach jednośladów, autobusów i pociągów [8, 16].
W przypadku ogniw stosownych do bezpośredniego zasilania pojazdów solarnych wymaga się wysokiej sprawności oraz niskich spadków mocy wraz ze wzrostem temperatury. Pożądanymi cechami są również niewielka masa (zmniejszenie
oporów toczenia) i elastyczność (dopasowanie do opływowego kształtu karoserii).
Założenia te spełniają m.in. monokrystaliczne ogniwa krzemowe, ogniwa z arsenku galu (GaAS) czy też ogniwa wielozłączowe [8, 10].
Magazynowanie energii w pojazdach słonecznych jest analogiczne do rozwiązań wykorzystywanych w klasycznych pojazdach elektrycznych. Najważniejszymi parametrami akumulatorów jest ich pojemność i masa. Te dwa czynniki
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mają ogromny wpływ na zasięg pojazdu. Z wyjątkiem baterii litowo-jonowych,
zastosowanie znajdują również baterie litowo-siarkowe, litowo-żelazowo-fosforanowe i litowo-polimerowe [10].
Oprócz bezpośredniego dostarczania energii elektrycznej do baterii głównej
istnieje także koncepcja dwupoziomowego układu akumulatorów. Zakłada, że
energia elektryczna przetworzona z promieniowania słonecznego będzie dostarczana do baterii pomocniczej, z której zasila się niektóre elementy pokładowe.
Nadwyżki wyprodukowanej energii mogą wspomagać ładowanie baterii głównej
i być dystrybuowane dalej [9].
Koncepcja dwupoziomowego układu akumulatorów znajduje zastosowanie
w przypadku mikrosolaryzacji pojazdu. Zagadnienie to odnosi się do wykorzystania pojedynczych modułów fotowoltaicznych na dachu bądź bagażniku samochodu. Ze względu na niewielki uzysk z takiej instalacji wytworzona energia
może służyć np. do zasilania klimatyzacji. Jest to uzasadnionym rozwiązaniem,
gdyż w polskim klimacie umiarkowanym najcieplejszymi miesiącami są miesiące
letnie, podczas których systemy fotowoltaiczne pracują najdłużej i najwydajniej.
Zabieg ten można potraktować jako demonstrację zainteresowania producentów
odnawialnymi źródłami energii [4].

3. KONCEPCJA INSTALACJI SOLARNEJ ZINTEGROWANEJ
Z DACHEM AUTOBUSU SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC
3.1. Obiekt badań
W rozważaniach projektowych, dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu [12], przyjęto za obiekt badań elektryczny
autobus miejski Solaris Urbino 12 electric. Pojazd ten zbudowano na bazie konwencjonalnego autobusu Solaris Urbino 12.
Polska firma Solaris Bus & Coach S.A. jest jednym z głównych europejskich
producentów autobusów oraz trolejbusów (ponad 18 000 wyprodukowanych pojazdów). Od 2011 r. produkuje ona autobusy elektryczne. W 2016 r., badany Solaris Urbino 12 electric otrzymał od Stowarzyszenia Europejskich Wydawców
Czasopism Branży Pojazdów Użytkowych (ACE – Association of Commercial
Vehicle Editors) tytuł „Bus of the Year 2017” jako pierwszy w historii pojazd
elektryczny [3, 17].
Zgodnie z katalogiem produktowym 2019/2020 napędów zeroemisyjnych
firmy Solaris dach autobusu Solaris Urbino 12 electric ma długość 12 m i szerokość 2,55 m [17]. W projekcie przyjęto, że dach jest płaski, a krawędzie zaokrąglone. Umożliwia to wykorzystanie maksymalnej powierzchni pod instalację fotowoltaiczną. Należy zauważyć, że w przypadku takiego rozwiązania konieczna
jest przebudowa karoserii pojazdu w taki sposób, aby wyeliminować wypukłości
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tworzone przez elementy składowe: 4 baterie trakcyjne, kontener trakcyjny, moduł chłodnic BTMS oraz rezystor hamowania. Wymaga to wyprowadzenia zewnętrznych otworów wentylacyjnych z bocznych ścian autobusu. Należy również
uwzględnić brak możliwości zastosowania pantografu do szybkiego ładowania,
co może stanowić realny problem w trakcie intensywnej eksploatacji pojazdu
[12].

3.2. Elementy składowe instalacji
Do wykonania analizy wykorzystane zostaną parametry elastycznych heterozłączowych monokrystalicznych ogniw HJT (heterojunction technology) z serii
SXX włoskiej firmy Solbian. Po konsultacji z producentem zaproponowano system 24 spersonalizowanych modułów o sprawności 18,38% i mocy 210 W (tab.
3.1), co daje sumarycznie moc 5 040 W. Dzięki wyprowadzeniu przewodów od
spodu modułów możliwe jest poprowadzenie ich pod karoserią autobusu. W połączeniu ze szczelnym mocowaniem klejowym rozwiązanie to gwarantuje odporność połączeń mechanicznych i elektrycznych na warunki atmosferyczne. Dodatkowo moduły zostaną pokryte strukturą samoczyszczącą w trakcie opadów deszczu, co ograniczy straty wynikające z zanieczyszczeń powierzchni [18]. Wizualizację rozmieszczenia modułów przedstawiono na rys. 3.1.
Tab. 3.1. Parametry spersonalizowanego modułu Solbian SXX series 210 W [18].
Moc maksymalna Pmax [W]

210

NOCT [°C]

45 ± 2

Długość Y [mm]

1168

Temperatura robocza [°C]

–40/+85

Szerokość X [mm]

978

Temp. współ. Pmax [%/°C]

–0,32

2

Temp. współ. Uoc [%/°C]

–0,25

Waga [kg]

3,4

0,04

Napięcie MPP Umpp [V]

24,4

6×7 (42)

Prąd MPP Impp [A]
Napięcie obwodu otwartego
Uoc [V]
Prąd zwarciowy Isc [A]

8,6

Temp. współ. Isc [%/°C]
Kolumny × Wiersze
(Komórki)
Maks. napięcie systemu [V]

30,4

Maks. prąd zwrotny [A]

12

9,0

Klasa bezpieczeństwa

A

Grubość [mm]

1000
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Rys. 3.1. Wizualizacja 3D systemu fotowoltaicznego na dachu autobusu

W celu zwiększenia uzysku energetycznego system fotowoltaiczny podzielono
na 8 indywidualnych podzespołów złożonych z 3 modułów połączonych szeregowo o łącznej mocy 630 W każdy (rys 3.2). Rozwiązanie to pozwoli na częściowe zredukowanie negatywnego wpływu stochastycznych zacienień, które
w przypadku rozpatrywania poruszającego się pojazdu mają przede wszystkim
charakter chwilowy. Gdy zasłonięty zostanie któryś z modułów, straty mocy ograniczą się tylko do jednego podzespołu.

Rys. 3.2. Podział instalacji fotowoltaicznej na 8 podsystemów

Energia elektryczna wytworzona z poszczególnych podsystemów fotowoltaicznych będzie dostarczana do głównej baterii akumulatorów za pośrednictwem
solarnych kontrolerów ładowania DC/DC z systemem śledzenia punktu mocy
maksymalnej (MPPT – maximum point power tracking). Założono napięcie ładowania na poziomie 24 V. Po zmagazynowaniu energia elektryczna zostanie
w pełni wykorzystana do napędzania pojazdu.

80

Arkadiusz Dobrzycki, Piotr Pietrzak

Z uwagi za nietypową charakterystykę obiektu, na którym montowane są moduły fotowoltaiczne zastosowana może być jedynie ochrona przeciwzwarciowa w
postaci wyłączników nadprądowych. Zrezygnowano z zastosowania ograniczników przepięć, ponieważ wykorzystane moduły należą do klasy bezpieczeństwa A
(II klasa ochronności) [14], a na ich zaciskach występuje bardzo niskie napięcie
ochronne (ang. ELV – extra low voltage) nie większe niż 120 V DC dla całego
podsystemu [11]. Taka sytuacja bardzo często dotyczy mikroinstalacji pracujących w systemie autonomicznym [21].
Uproszczony schemat elektryczny instalacji współpracującej z główną baterią
akumulatorów zaprezentowano na rys. 3.3. Przyjęto, że przetwornik DC/DC ma
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe od strony wyjścia.

Rys. 3.3. Uproszczony schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej współpracującej z główną
baterią akumulatorów

3.3. Dane wejściowe
Analizę uzysku energetycznego z zainstalowanego systemu fotowoltaicznego
wraz z uwzględnieniem aspektów praktycznych postanowiono przeprowadzić dla
poznańskiej linii 189 (rys. 3.4), którą w dni robocze przemierza jeden autobus 12metrowy, a w weekendy jeden autobus 9-metrowy [12]. Dla celów projektowych
przyjęto, że trasę przez cały okres będzie obsługiwać jeden Solaris Urbino 12
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electric z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną. Decydującym czynnikiem wyboru tej linii jest przebieg pętli przez tereny podmiejskie, które charakteryzują się
znacznie mniejszym zacienieniem niż centrum aglomeracji.

Rys. 3.4. Trasa linii 189 [12]

Obliczeń dokonano na podstawie godzinowych danych natężenia promieniowania słonecznego (lokalizacja: 52,366° N, 16,930° E, nachylenie 0°) z lat
2014 - 2016 pobranych z Photovoltaic Geographical Information System (baza
PVGIS-SARAH) [13].

3.4. Analiza zacienienia na trasie testowej
Obecne na trasie zacienienia powodują spadek natężenia promieniowania słonecznego docierającego do systemu. Zasłonięte moduły absorbują jedynie promieniowanie rozproszone, które stanowi od 10 do 40% natężenia całkowitego
[20]. Ze względu na złożoność zjawiska, ograniczony dostęp do aparatury badawczej i programów symulacyjnych straty wyznaczono w sposób empiryczny na
podstawie autorskiego wzoru:
lZ
(3.1)
lT
gdzie: ∆G0 – straty promieniowania [W/m2], G0 – natężenie promieniowania słonecznego [W/m2], α1 – współczynnik strat promieniowania [-], α2 – współczynnik
ΔG0 = G0 ⋅ α1 ⋅ α 2 ⋅
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obecności pojazdu na trasie [–], lZ – długość odcinka zacienionego na trasie [km],
lT – długość całkowita trasy [km].
Współczynnik strat promieniowania α1 zależny jest od ilości promieniowania
rozproszonego docierającego do modułów i zawiera się w zakresie 0,6 - 0,9.
W obliczeniach przyjęto wartość 0,75.
Współczynnik obecności pojazdu na trasie α2 jest stosunkiem dziennego czasu
poruszania się autobusu po trasie do całkowitego czasu obsługi trasy w danym
dniu:
k ⋅ tK
α2 =
(3.2)
tC
gdzie: α2 – współczynnik obecności pojazdu na trasie [–], k – liczba kursów
w dniu [–], tK – czas jednego kursu [min], tC – całkowity dzienny czas obsługi
trasy [min].
W analizowanym przypadku czas jednego kursu bez opóźnień trwa 19 min.
Liczba przejazdów i całkowity czas obsługi trasy zależne są od dnia, w którym
autobus wyjeżdża na trasę. Na postawie rozkładu jazdy (rys. 3.5) wyznaczono, że
w dniach roboczych autobus wykonuje 32 kursy w czasie 1106 min, w soboty
wykonuje 28 kursów w czasie 1099 min, a w niedziele i święta wykonuje 27 kursów w czasie 1054 min [12]. W obliczeniach uwzględniono wszystkie dni ustawowo wolne od pracy. Czas postoju nie podlega analizie, gdyż przy odpowiednim
parkowaniu na pętli autobusowej Starołęka dach pojazdu nie powinien być narażony na zacienienia.

Rys. 3.5. Rozkład jazdy autobusu 189 dla przystanku początkowego [12]
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Długość całkowita trasy lT wynosi 9,2 km. Główny problem metody stanowi
oszacowanie długości zacienionych fragmentów trasy lZ w zależności od pory
dnia. Przeprowadzono pomiary mające pozwolić oszacować długości tych odcinków. W trakcie podróży trasą rejestrowano za pomocą aplikacji z lokalizacją GPS
(SportsTracker) odcinki, na których potencjalnie zasłonięty może zostać dachu
autobusu, dzieląc je na zacienienia wschodnie E, zacienienia południowe S oraz
zacienienia zachodnie W.
Ponieważ taki pomiar obarczony jest błędami wynikającymi m.in. z tolerancji
pozycjonowania GPS, możliwości występowania chwilowych zacienień od innych obiektów (np. ciężarówek), czy też sezonowego zrzucania liści przez drzewa
i krzewy liściaste, zmierzone zacienienia zwiększono o 25% gdyż pomiary wykonano w okresie jesiennym, wyniki pomiarów wraz z przyjętymi korektami zestawiono w tablicy (tab. 3.2).
Tab. 3.2. Wyniki pomiarów zacienionych odcinków.
Rodzaj odcinka

Zmierzono [m]

Bufor (+ 25%) [m]

Przyjęto [km]

zacienienia wschodnie E

1509

1886,25

1,9

zacienienia południowe S

1375

1718,75

1,7

zacienienia zachodnie W

1614

2017,50

2,0

Ponadto wprowadzono zacienienia pośrednie, które stanowią średnią arytmetyczną zacienień składowych głównych. Zatem zacienienia południowo-wschodnie SE wynoszą około 1,8 km, a zacienienia południowo-zachodnie SW około
1,9 km.
Straty promieniowania ∆G0 uwzględniono tylko w godzinach słonecznych,
czyli takich, w których natężenie promieniowania wynosiło co najmniej
120 W/m2 [24]. W analizowanym przypadku wynoszą one średnio 7,3%.

3.5. Moc instalacji w warunkach rzeczywistych
Istotnym czynnikiem oddziałowującym na rzeczywistą moc modułów fotowoltaicznych jest temperatura instalacji. Jej wpływ opisuje temperaturowy współczynnik mocy podawany w kartach katalogowych modułów. Wartość temperatury
systemu zależna jest od temperatury otoczenia oraz natężenia promieniowania
słonecznego [15]:
NOCT − 20
TC = Tamb + G0 ⋅
(3.3)
800
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gdzie: TC – temperatura instalacji [°C], Tamb – temperatura otoczenia [°C], G0 –
natężenie promieniowania słonecznego [W/m2], NOCT (Nominal Operating Cell
Temperature) – znamionowa temperatura pracy ogniwa [°C].
Równanie określające moc maksymalną każdego podsystemu modułów fotowoltaicznych z uwzględnieniem czynników opisanych wzorami 3.1 oraz 3.3
przedstawia się następująco [15]:

 η ⋅ At ⋅ (G0 − ΔG0 )   α P ⋅ (TC − 25 ) 
Pmax = 

 ⋅ 1 +
100%
100%

 


(3.4)

gdzie: Pmax – moc maksymalna instalacji [W], η – sprawność modułów [%], At –
powierzchnia modułów [m2], G0 – natężenie promieniowania słonecznego
[W/m2], ∆G0 – straty promieniowania [W/m2], αP – temperaturowy współczynnik
mocy (ang. temperature coefficient of Pmax) [%/°C], TC – temperatura instalacji
[°C].
Wpływ na moc mają również sprawności poszczególnych elementów. Przyjęto
sprawność przetwornika DC/DC na poziomie 95% oraz trzyprocentowy spadek
mocy wynikający ze sprawności przewodów, połączeń, zabezpieczeń i czynników
takich jak niedopasowanie prądowe modułów czy też zabrudzenie [19].

3.6. Analiza eksploatacyjna
Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono, dzienną, miesięczną
i roczną analizę uzysku energetycznego na trasie dla projektowanego autobusu.
Przyjęto następujące założenia:
• Baterie trakcyjne wykonane w technologii LTO (High Power) mają łączną pojemność 116 kWh. Magazynowanie energii w pojeździe powinna zapewnić zasięg
co najmniej 90 km bez konieczności ładowania akumulatora [12].
• Zmianę zasięgu przy pełnym ładowaniu wraz ze zmianą średniej dziennej temperatury otoczenia określono na podstawie funkcji wielomianowej trzeciego stopnia (wzór 3.5), którą wyznaczono na podstawie parametrów autobusu Solaris
Urbino 12 electric testowanego w Tarnowie [1] oraz prawdopodobnie pokrewnej
krzywej zmian dla elektrycznego samochodu Nissana Leaf. Ich porównanie
przedstawiono na rys. 3.6.
R = −0,001 ⋅ T 3 − 0,005 ⋅ T 2 + 1,35 ⋅ T + 103

(3.5)

gdzie: R – zasięg pojazdu przy pełnym ładowaniu [km], T – średnia dzienna temperatura otoczenia [°C].
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Rys. 3.6. Porównanie krzywych zmian zasięgu w zależności od temperatury otoczenia Nissana
Leaf (po lewej) [6] oraz wyznaczonej dla badanego autobusu (po prawej)

• Pojazd wyposażony jest w dwa gniazda plug-in umieszczone na wysokości
I osi, po każdej stronie jedno. Pozwala to na ładowanie z mocą 40 kW na gniazdo
[12].
• Ładowanie przebiega w sposób liniowy. W trakcie godziny ładowarka dostarcza do baterii 40 kWh energii elektrycznej za pośrednictwem jednego gniazda.
• Autobus każdego dnia wyrusza i wraca do zajezdni przy ulicy Warszawskiej
oddalonej o 8 km od przystanku początkowego Starołęka [12].
• W trakcie nocnego postoju na zajezdni baterie trakcyjne będą ładowane do
pełna z sieci elektroenergetycznej w czasie nie dłuższym niż 3 godziny [12].
• Autobus przemierza trasę zgodnie z rozkładem jazdy bez opóźnień. W czasie
postojów na pętli Starołęka jest doładowywany z ładowarki stacjonarnej. Czas
podłączenia i odłączenia przewodów w ciągu jednej przerwy oszacowano na 2 minuty.
• W niektórych okresach roku wschód Słońca następuje przed wyjazdem autobusu na trasę. Nie uwzględniono tego w analizie uzysku energetycznego.
• Wygenerowana energia z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystany
w całości do napędzania pojazdu. Pominięto straty magazynowania w baterii akumulatorów.
• Obiekt jest bezawaryjny i porusza się po tej samej trasie przez cały rok. W rzeczywistości średni czas wyłączenia autobusu z ruchu wynosi 11 dni (dane dla Solaris Urbino 12 IV generacji z roku 2019 [12]).
Roczny przebieg autobusu oszacowano na prawie 109 tysięcy kilometrów przy
zapotrzebowaniu około 112, MWh energii elektrycznej. Średnia roczna generacja
instalacji fotowoltaicznej wynosząca 4 706 kWh przekłada się na dystans
4 713 km (4,34% trasy rocznej). System solarny jest w stanie pokryć 4,21% rocznego zapotrzebowania energetycznego. Uwzględniając codzienne nocne ładowanie z systemu elektroenergetycznego wartość ta wzrasta do 6,78% zapotrzebowania w czasie obsługowym. Średni miesięczny rozkład wybranych parametrów
przedstawiono na rys. 3.7 – 3.11.
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Rys. 3.7. Średni miesięczny uzysk energii z systemu fotowoltaicznego

Rys. 3.8. Średni miesięczny zasięg dzięki energii z systemu fotowoltaicznego
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Rys. 3.9. Średnie miesięczne pokrycie zapotrzebowania energetycznego autobusu

Rys. 3.10. Średni miesięczny stopień pokrycia zapotrzebowania energetycznego autobusu przez
system fotowoltaiczny
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Rys. 3.11. Średni miesięczny stopień pokrycia zapotrzebowania energetycznego autobusu przez
system fotowoltaiczny po uwzględnieniu nocnego ładowania w zajezdni (w czasie obsługowym)

Na podstawie kalkulacji określono, że jedna ładowarka o mocy 40 kW jest
w stanie uzupełniać niedobory energii w trakcie obsługi linii nawet w dniach roboczych o najniższych wartościach nasłonecznienia. W takich przypadkach musi
ona pracować do 93% dostępnego czasu ładowania (co daje około 30 min zapasu).
Biorąc pod uwagę spadek pojemności baterii w czasie, starzenie się instalacji fotowoltaicznej oraz awaryjność poszczególnych elementów obsługowych, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest używanie dwóch ładowarek o mocy łącznej
80 kW. Dzięki temu na pętli możliwa będzie eksploatacja dwóch (być może
trzech) koncepcyjnych autobusów elektrycznych, których postoje mogą się częściowo pokrywać. Drugi pojazd byłby przeznaczony do obsługi bliźniaczej linii
194 (odwrócona trasa linii 189).

3.7. Analiza ekonomiczna
Przykładowy kosztorys instalacji fotowoltaicznej przedstawiono w tab. 3.3.
Prawie 90% kosztów stanowią w spersonalizowane moduły fotowoltaiczne. Możliwe jest zastosowanie tańszych zamienników, jednak celem głównym koncepcji
było stworzenie jak najefektywniejszej instalacji. Przykładowo cena 24 modułów
tego samego producenta i o tych samych wymiarach z serii SX (sprawność
16,55%) wyniosłaby około 90 tysięcy złotych*.
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Tab. 3.3. Przykładowy kosztorys instalacji fotowoltaicznej.
Cena jednostkowa netto
[zł]
5 542,43*

Element
Moduł Solbian SXX 210 W
Klej montażowy do modułów
Kontroler SmartSolar MPPT
150/35
Przewód Solarflex-X PV1-F
6 mm2
Przewód H07V-K (LgY) 16 mm2
Wyłącznik nadprądowy Ex9BP
150 V 10 A
Złącza MC4 MultiContact
Klej uszczelniający Sikaflex 295
UV - 0,3 l
Pozostałe elementy montażowe
*

24

Wartość
netto [zł]
133 018,32

24

3 146,64

8

10 533,60

4,52/mb.

40

180,80

4,50/mb.

50

225,00

43,00

16

688,00

12,00

48

576,00

26,00

7

182,00

do 2 000,00

-

2 000,00

131,11

*

1 316,70

Łącznie netto [zł]
cena przeliczona z euro przy kursie 4,25 zł

Ilość

150 550,26

Do wyznaczenia jednostkowego kosztu wytworzenia energii zastosowano metodę LCOE (ang. Levelized Cost of Electricity). Współczynnik LCOE jest minimalną ceną energii, przy której suma zdyskontowanych przychodów jest równa
sumie zdyskontowanych kosztów. Wyznacza się go zgodnie ze wzorem [23]:
N [ It + M t ]

 t =0

LCOE =



N
t =0

(1 + r )t
Et

(3.6)

(1 + r )t

gdzie: LCOE – jednostkowy uśredniony koszt produkcji energii w cyklu życia
odniesiony do roku 0 [zł/kWh], N – czas życia obiektu w latach, t – dany rok życia
obiektu, It – nakłady inwestycyjne w roku t-tym [zł], Mt – wydatki eksploatacyjne
oraz koszty finansowe kredytu w roku t-tym [zł], Et – produkcja energii w roku
t-tym [kWh], r – stopa dyskontowa [–].
Szacuje się, że czas życia instalacji fotowoltaicznej wynosi 25 lat. Wszystkie
koszty inwestycyjne zostaną poniesione w roku 0. Założono, że wydatki eksploatacyjne są równe jednej wymianie wszystkich kontrolerów i są rozłożone równomiernie w czasie. Spadek wydajności systemu solarnego określono na – 0,6% na
rok. Przyjęto stopę dyskontową na poziomie 2,5%.
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Przy powyższych założeniach LCOE wynosi 1,96 zł/kWh. W obliczeniach nie
uwzględniono współczynników korekcyjnych.
W celu oceny opłacalności inwestycji wyznaczono jej wartość bieżącą netto
(NPV – Net Present Value), która jest wartością netto przyszłych zysków i kosztów wynikających z realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem spadku wartości
pieniądza w czasie. Oblicza się ją wg zależności [22]:
N

CFt

t =1

(1 + r )

NPV = 

t

−I

(3.7)

gdzie: NPV – wartość bieżąca netto odniesiona do roku 0 [zł], N – czas życia
obiektu w latach, t – dany rok życia obiektu, [zł], CFt – przepływy pieniężne netto
w roku t-tym [zł], r – stopa dyskonta, I – nakłady inwestycyjne w roku 0.
Współczynnik ten przeanalizowano w dwóch wariantach. W przypadku pierwszym wartość inwestycji określono tylko na podstawie ceny energii elektrycznej.
W przypadku drugim wartość ta zostaje odniesiona do oszczędności osiągniętych
poprzez wymianę spalinowej jednostki napędowej na jednostkę elektryczną. Przeprowadzone obliczenia dotyczą tylko systemu solarnego i nie uwzględniają kosztów pojazdu.
W kalkulacjach wykorzystano założenia podane przy wyznaczaniu współczynnika LCOE. Spadek produkcji energii elektrycznej jest proporcjonalny do
spadku osiąganego zasięgu dzięki instalacji PV. Uwzględniono bieżącą cenę netto
energii elektrycznej na poziomie 0,36 zł/kWh* oraz cenę netto oleju napędowego
na poziomie 4,00 zł/l**. Przyjęto, że wzrost obu cen wyniesie 5% w skali roku.
*

zgodnie z porównywarką cen energii elektrycznej enbay.pl [2] cena netto energii w lutym 2020 r. dla taryfy B21 (operator Enea) wyniosła 0,3598 zł/kWh
**
cena napędowa oleju napędowego od firmy Orlen wahała się w styczniu 2020 r. od
3 821 zł/m3 do 4 204 zł/m3 [5]

Zgodnie z normami zużycia paliw płynnych dla taboru autobusowego eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu konwencjonalny autobus Solaris Urbino 12 spala średnio od 35,9 do 37,3 l
oleju napędowego na 100 km (w zależności od modelu) [12]. Przyjęto wartość
36,6 l na 100 km.
Dla pierwszego przypadku NPV wynosi - 104 173,30 zł (rys. 3.12), a więc inwestycja pod kątem możliwości zakupu energii elektrycznej z sieci jest nieopłacalna. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę oszczędności wynikające ze zmiany
jednostki napędowej ze spalinowej na elektryczną, zwrot inwestycji osiągnięty
zostanie w 24 roku eksploatacji, a zysk końcowy oszacowano na 8 043,64 zł (rys.
3.13).
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Rys. 3.12. NPV inwestycji pod kątem zakupu energii elektrycznej z sieci

Rys. 3.13. NPV inwestycji pod kątem oszczędności związanych ze zmianą jednostki napędowej
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4. PODSUMOWANIE

Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna na dachu elektrycznego autobusu
miejskiego pokrywa w polskich warunkach klimatycznych około 4,21% rocznego
zapotrzebowania pojazdu. Tak niska wartość oznacza, że musi upłynąć co najmniej kilkanaście lat, aby rozwój technologiczny umożliwił wykorzystanie energii słonecznej jako głównego źródła energii elektrycznej niezbędnej do zasilania
ekologicznych środków transportu. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie tego typu autobusów na obszarach geograficznych charakteryzujących
się znacznie lepszym potencjałem energetycznym.
Najistotniejszymi aspektami wprowadzenia systemu solarnego do bilansu
energetycznego pojazdu są względy środowiskowe. Brak emisji szkodliwych substancji w trakcie eksploatacji, a także stosunkowo niewielka emisja podczas rozważnie prowadzonych procesów produkcyjnych i likwidacyjnych powodują, że
choć w niewielkim stopniu proponowany projekt może przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jest to jedno z głównych wyzwań teraźniejszego świata.
Biorąc pod uwagę możliwość zakupu energii z sieci, nawet przy stopniowym
wzroście cen, inwestycja wydaje się być nieopłacalna. Rozważając korzyści wynikające ze zmiany konwencjonalnej jednostki napędowej na elektryczną okazuje
się, że mimo wszystko prawdopodobny jest zwrot poniesionych kosztów.
Analizując profil zapotrzebowania pojazdu należy zauważyć, że system solarny
pracuje najwydajniej w okresie letnim, w którym to do funkcjonowania autobusu
wymagane są najmniejsze nakłady energetyczne. W okresie zimowym sytuacja ta
jest odwrotna. Pomimo tej wady całoroczna eksploatacja na wyznaczonej trasie
może być prowadzona bez konieczności wykorzystania pantografu do szybkiego
ładowania.
W przypadku wdrażania proponowanej koncepcji problem stanowi przeprojektowanie autobusu w taki sposób, aby elementy konstrukcyjne nie były źródłem
wypukłości dachu, a otwory wentylacyjne wyprowadzone zostały po bokach pojazdu. Najprawdopodobniej ograniczyłoby to dostępną pojemność autobusu dla
pasażerów o kilka miejsc.
W celu poprawienia wydajności systemu należałoby rozważyć wprowadzenie
dwupoziomowego układu baterii akumulatorów, zastosowanie odpowiednich optymalizatorów mocy, czy też powiększenie systemu solarnego poprzez wbudowanie ogniw fotowoltaicznych w boczne ściany autobusu. Uzasadnione jest także
wykorzystanie symulacyjnych środowisk komputerowych do oszacowania realnego wpływu zacienień na uzysk z instalacji oraz zmian zasięgu pojazdu wraz ze
zmianami temperatury otoczenia. Proponowane modele badawcze są uproszczone.
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WORK ANALYSIS OF A PHOTOVOLTAIC INSTALLATION INTEGRATED
INTO THE ROOF OF AN ELECTRIC CITY BUS

Dynamic climate changes and depleting deposits of conventional energy sources have
forced mankind to use alternative zero-emission technologies. The observed increase in
interest in electric vehicles and photovoltaic systems has contributed to the design, as part
of article, of a solar installation integrated into the roof of an electric city bus. Based on
the conducted operational and economic analysis, it was concluded that such a solution in
Polish climatic conditions can cover only a small part of the energy demand of the vehicle.
However, its introduction appears to be justified for ecological reasons.
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