
Zespół Szkół Elektronicznych im. Boh. Westerplatte w Radomiu 

Projekt edukacyjny:  

„Uczniowie Elektronika twórcami samochodu elektrycznego zasilanego 

energia słoneczną” 

 

Konstrukcja samochodu elektrycznego  Fiat Cinquecento EV ECO 100% Solar 

zasilanego energią słoneczną.  

 

              Począwszy o roku szkolnego 2017/2018 Zespół Szkół Elektronicznych  
im. Boh. Westerplatte w Radomiu realizuje wspólnie z uczniami zespól projektów  
pod ogólną nazwą „Elektromobilność w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu”. 
Jednym z nich jest projekt „Uczniowie Elektronika twórcami samochodu elektrycznego 
zasilanego energią słoneczną”, w  ramach którego zespół uczniów pod kierunkiem 
nauczyciela ZSE mgr inż. Sławomira Sokołowskiego zaprojektował oraz wykonał 
praktycznie pojazd elektryczny na bazie konwersji z samochodu spalinowego zasilany 
wyłącznie energią słoneczną. Patronat nad tym projektem objęli Wojewódzki 
Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu oraz Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich oddział Radomski. Środki na jego stworzenie, w postaci niektórych 
komponentów, zostały pozyskane od następujących Firm sponsorujących:  Kombud, 
ITM, Radwag, Tekom, Fatek, Zykodróg, Masters, Animic oraz Prokura.  Samochód 
wykonany jako pojazd wolnobieżny został ubezpieczony przez Firmę Compensa Vienna 
Insurance Group. Patronat medialny objęło Radio Plus Radom. Prace konstrukcyjno - 
projektowe trwały od października 2017 r. do maja 2018 r. Prace konstrukcyjno - 
wykonawcze oraz uruchomieniowe trwały od maja do sierpnia 2018 r.  Pierwszy 
oficjalny przejazd samochodu przez ulice miasta Radomia, z miejsca konstrukcji na teren 
Zespołu Szkół Elektronicznych, miał miejsce 16 października 2018 r. Przejazd odbywał 
się w asyście radiowozów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  
w Radomiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.  

 

  
 



Uczniowie aktualnie realizujący projekt  w  etapie  konstrukcyjno – 

modernizacyjnym: 

Michał Nowakowski  – kierownik zespołu,  ucz. kl. technik mechatronik 

Aniela Siembor  ucz. kl. technik informatyk 

Adam Makowski  ucz. kl. technik mechatronik 

Krzysztof Maj   ucz. kl. technik mechatronik 

Bartłomiej Bąbolewski  ucz. kl. technik mechatronik 

Jakub Kwandrans  ucz. kl. technik informatyk 

Uczniowie którzy brali udział w realizacji projektu w etapie projektowo – 

konstrukcyjnym: 

Bartłomiej Soból – kierownik zespołu,  ucz. kl. technik informatyk 

Milena Grzyb  ucz. kl. technik informatyk 

Natalia Sułecka  ucz. kl. technik informatyk 

Michał Nowakowski  ucz. kl. technik mechatronik 

Adam Makowski  ucz. kl. technik mechatronik 

Krzysztof Maj   ucz. kl. technik mechatronik 

Mateusz Dąbrowski  ucz. kl. technik informatyk 

Filip Kobylarczyk  ucz. kl. technik mechatronik 

 

Parametry techniczne pojazdu: 

Karoseria bazowa wraz z układem jezdnym - Fiat Cinquecento 900 , rok produkcji  1997 

Rodzaj paliwa: EE - energia elektryczna  

Zasilanie napędu - akumulatory trakcyjne żelowe AGM Toyama  12V/105 Ah  6szt. 

Moc trakcyjna zainstalowana na pokładzie pojazdu -  7,5 kW 

Wartość napięcia systemów trakcyjnych - 72 V 

Silnik napędowy - BLDC  neodymowy  Golden Motor  72V/10kW 

Znamionowy moment obrotowy silnika  - 26 Nm 

Chłodzenie silnika  - powietrzne, wymuszone 

Sterownik prędkości obrotowej silnika  - Golden Motor  VEC 500 wektorowy  sinus  72V/400A 

Regulacja prędkości  - zadajnik hallotronowy sprzężony z pedałem gazu 

Zasilanie systemów pokładowych  - akumulator żelowy 12V/20Ah 

Ładowanie solarne systemów trakcyjnych  -  panele monokrystaliczne  20W/20V/1A  5 szt. 

Ładowanie solarne systemów pokładowych  - panele monokrystaliczne  20W/20V/1A  3 szt. 

Wartość energii solarnej pokładowej pozyskanej przy 100 % nasłonecznieniu –  3 Ah/36 Wh 

Wartość energii solarnej trakcyjnej pozyskanej przy 100 % nasłonecznieniu –  1 Ah/72 Wh 



Przeniesienie napędu  - sprzęgło konwencjonalne, skrzynia 5-cio biegowa Cinquecento 900 

Oświetlenie pojazdu - konwencjonalne energooszczędne, żarówki LED 

Prędkość max.  pojazdu - 25 km/h – pojazd wolnobieżny 

Średni zasięg pojazdu -  45 - 50 km 

Czas ładowania solarnego akumulatora systemów pokładowych –  6 h /100 % naładowanie/ 

Czas ładowania solarnego akumulatorów systemów trakcyjnych  – 105 h /100% naładowanie/ 

Łączny koszt wykonania pojazdu bez kosztów robocizny  - ok.  22.000 zł  

Opis konstrukcji pojazdu 

Samochód wolnobieżny  Fiat Cinquecento EV ECO 100% Solar został wykonany na bazie pozyskanej 

karoserii bazowej wraz z układem jezdno – hamulcowym oraz pozostawionym podstawowym 

osprzętem elektrycznym dotyczącym oświetlenia itp. Został w nim zamontowany, na specjalnie 

zaprojektowanym łożu, silnik elektryczny BLDC neodymowy o mocy 10kW pracujący na napięciu 

znamionowym 72V. Chłodzenie silnika stanowi fabrycznie zamontowane w nim wentylator 

powietrzny z wymuszonym obiegiem. Do sterowania silnika /zmiana prędkości obrotowej i mocy/ 

został zastosowany kontroler  BLDC wektorowy sinusoidalny 72V/400A. Baterię akumulatorów 

trakcyjnych stanowią, odpowiednio rozmieszczone w pojeździe baterie żelowe AGM pracujące  

w układzie szeregowym o wyjściowych parametrach napięciowo-pojemnościowych 72V/105Ah.  

Jako zadajnik prędkości został zastosowany typowy zadajnik hallotronowy o parametrach regulacji  

w zakresie 1V-4V, sprzężony poprzez fabryczną linkę z pedałem gazu. Przeniesienie napędu na koła 

przednie zostało zrealizowane poprzez istniejącą w samochodzie fabryczną skrzynię biegów typu 900  

za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanego do tego celu systemu zawieszenia koła 

zamachowego wraz z obudową i tarczą sprzęgła, niezależnego od wału silnika elektrycznego, w celu 

jego odciążenia i pozostawienia jedynie do przeniesienia momentu obrotowego napędu. Zasilanie 

systemów pokładowych /światła, elektronika pokładowa/ zostało zrealizowane za pomocą 

akumulatora żelowego 12V/20Ah doładowywanego poprzez baterie słoneczne monokrystaliczne 

zabudowane na dachu samochodu o parametrach 12V/1A/200W – 3 szt. Dodatkowo akumulator 

pokładowy wspomagany jest poprzez inwerter DC-DC 72V/13,5V. Wizualizację parametrów 

trakcyjnych i elektrycznych samochodu realizują: oryginalny fabryczny prędkościomierz  

z zabudowanym mechanicznym licznikiem km, amperomierz prądu trakcyjnego cyfrowy 0-300A  

z bocznikiem /pełni rolę ekonomizera/ oraz cyfrowy woltomierz wartości napięcia trakcyjnego. 

Dodatkowo w kabinie został zainstalowany panel dotykowy TFT umożliwiający dodatkową graficzną 

wizualizację parametrów samochodu. Rozmieszczenie akumulatorów trakcyjnych: 5 sztuk – komora 

silnika, 1 sztuka – pod tylnym siedzeniem pasażera w miejscu zdemontowanego fabrycznego 

zbiornika paliwa. Tylny zasobnik akumulatorów, umieszczony pod tylną kanapą pasażerów docelowo 

przewiduje zainstalowanie max. 5 szt. akumulatorów trakcyjnych. Umożliwia to w przyszłości 

ewentualną rozbudowę pojazdu.  Ładowanie samochodu energią elektryczną odbywa się wyłącznie 

poprzez baterie fotowoltaiczne w ilości 9 szt. zamontowane na bagażniku i umieszczone na dachu 

samochodu.  

Konstrukcja pojazdu 

Pierwszym elementem pracy, po pozyskaniu pojazdu bazowego, było zdemontowanie istniejącego 

zbiornika paliwa i w miejscu jego położenia wycięcie prostokątnego otworu w karoserii, w którym 

przewidziano umieszczenie specjalnie zaprojektowanego kosza na akumulatory w ilości max. 5 szt. 



  
  

  
  

  
 

Następnie zostały zaprojektowane i wykonane kosze  tylny i przedni  na akumulatory:  

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 

 



  
 

 

  
 

Następna czynnością było zaprojektowanie i wykonanie zawieszenie silnika: 

  
 

Przeprowadzono także próby działania silnika w warunkach zewnętrznych: 

  
 



Po tym można już było zamontować przygotowany wcześniej silnik w samochodzie. 

  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

Kolejny etap to montaż akumulatorów i osprzętu elektrycznego w komorze silnika: 

  
 

  
 



  
 

 

   

  
 

  
 



 

 

Prace zostały ukończone i samochód był już przygotowany do jazdy. Pierwszy oficjalny przejazd  

z miejsca jego konstrukcji na teren Zespołu Szkół Elektronicznych odbył się ulicami Radomia w asyście 

radiowozów Policji oraz ITD. W trakcie jazdy potwierdziły się w praktyce założenia projektowo – 

konstrukcyjne i pojazd bez jakichkolwiek problemów odbył swój pierwszy przejazd. 

  

  
 

  



  
 

  
W ramach modernizacji samochodu udało nam się, dzięki sponsorom, pozyskać baterie 

fotowoltaiczne o znacznie lepszych parametrach i zostały one zainstalowane na samochodzie: 

  
 

  
 

  
 



 

  
 

  
 

Na tym etapie prace zostały zakończone i samochód znajduje się na terenie parkingu Zespołu Szkół 

Elektronicznych w Radomiu. Poniżej linki do stron na których znajdują się informacje medialne 

dotyczące tego projektu: 

https://elektronik.edu.pl/index.php/74-2018-2019/654-oficjalny-przyjazd-samochodu-

elektrycznego-na-teren-szkoly 

https://radioplus.com.pl/radom/sloneczny-fiat-wyjechal-z-elektronika-33325 

https://elektronik.edu.pl/index.php/74-2018-2019/659-elektronik-w-tvp3-warszawa-w-

programie-warszawski-dzien 

https://warszawa.tvp.pl/39493618/16102018 

         Kierownik projektu 

Sławomir Sokołowski 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Boh. Westerplatte  

Radom,  maj 2019 r. 

ŻYJMY W ZGODZIE Z EKOLOGIĄ 
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