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Sammanfattning 
Detta examensarbete har syftat till att utreda hur man kombinerar blysyrabatterier med 

superkondensatorer. Batterier är ett vanligt medium för lagring av elektrisk energi. Ett av 

problemen de lider av är brist på uttagbar effekt, vilket är superkondensatorns starka egenskap. 

I examensarbetet har först fakta tagits fram och presenterats, för att sedan kunna göra en 

analys av bland annat effekt, energitäthet och verkningsgrader. Resultatet visar att hos en 

kondensator/batteri-kombination ökas effekttätheten med en faktor 3 vid ca 23% 

kondensatorviktandel vid 30-sekunders urladdning, medan den viktmässiga energitätheten 

minskar till ca 4/5 av batteriets energitäthet vid samma urladdningtid. 
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Abstract 
The aim of this work has been to investigate how to combine lead acid batteries and super 

capacitors. Using batteries are a common way to store electric energy. One of the problems 

batteries suffer from are lack of available power, which is the super capacitors advantageous 

characteristic. 

 

In this investigation facts regarding batteries and capacitors have been researched and 

presented. Then the facts have been analysed to provide the values of among others power 

density, energy density and efficiency. 

The result shows that a capacitor/battery-combination with approximately 23% of the weight 

of the capacitors of the unit, increases the power density with a factor 3, at a 30 seconds 

discharge, while the gravimetric energy density decreases to 4/5 of the batteries energy 

density, at the same discharge time.
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Variabellista 
C kapacitans   (F) 

V spänning   (V) 

t tid   (s) 

T tid   (h) 

P effekt   (W) 

i eller I ström   (A) 

r resistans   (ohm) 

E energi    

n  Peukerts exponent 

Cs den specifierade kapaciteten för batteriet (Ah) 

vid den specificerade urladdningstiden  

R urladdningstiden som kapaciteten är (h) 

specificerad för   

Pd Effekt enligt maxwells definition se7.1.6 (W) 

Vrated Högsta kontinuerliga spänning se 7.1.4  (V) 

ESRdc Kondensatorns inre resistans vid likström     (ohm) 

ESRac Kondensatorns inre resistans vid växelström (ohm)   

L Induktans   (H) 

F frekvens   (Hz) 

a impedans   (ohm) 

e energitäthet 

f effekttäthet 

v verkningsgrad
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1 Inledning 
Att använda batterier som energikälla till framdrivning av fordon har många fördelar. Till 

skillnad mot förbränningsmotorns process är denna reversibel, dvs man kan (generaliserat sett) 

omvandla rörelseenergin till lagrad energi på samma sätt som vid urladdning fast omvänt. 

Hög verkningsgrad är också möjlig och hela processen är miljövänlig. Kondensatorer kan 

liksom batterier lagra elektrisk energi men trots samma huvuduppgift är den största skillnaden 

dem emellan energitäthet kontra effekttäthet. Batterier har i jämförelse med kondensatorer en 

stor energikapacitet, men dålig förmåga att leverera den snabbt, dvs dålig effekt. 

Kondensatorn är precis tvärt om, den kan lämna stora effektuttag men har svårt att spara 

någon större mängd energi. Genom att kombinera dessa komponenter ska en mer effektiv 

enhet skapas som kombinerar batteriets och kondensatorns positiva egenskaper. Att skapa en 

sådan enhet kräver kunskap om komponenternas egenskaper och framförallt hur de påverkas 

när de kombineras. Att spara mycket energi under en kort tid är nödvändigt, tex vid 

bromsenergiåtervinning i ett fordon. 

 

VTT har gjort en utredning på hybridisering av gaffeltruckar med en kombination av 

blysyrabatterier och superkondensatorer, där de kommit fram till att vid höga 

cyklingsbelastningar kan man spara ca 40% energi jämfört med att bara använda 

blysyrabatterier, och vid lite mildare belastning ca 10-30% [1].  

 

2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att reda ut vilka egenskaper batteri/kondensatorkombinationen har. 

Rapporten ska ge kunskap till den som vill skapa en sådan kombination och samtidigt kunna 

få den så optimerad för sitt ändamål som möjligt. 

 

3 Kravspecifikation 
Arbetet skulle innehålla en inledande faktainsamling om superkondensatorer och 

blysyrabatterier uppdelad i underavsnitten:  

 Funktion och uppbyggnad 

 Hur kondensator/batteri-kombinationen kan modelleras i simulering 

 Viktiga formler och begrepp för de elektriska komponenterna 

 Undersökning om vad som erbjuds på marknaden 

 Prestanda/egenskaper 

 Sökning efter tidigare arbeten med användbar information 

 

De parametrar som ska analyseras inom prestanda/egenskaper är effekt- och energitäthet, ur- 

och uppladdningsprestanda, verkningsgrader, lämplig cykling i hybridapplikation, 

cykeltålighet och rekommenderat temperaturområde. 

  

4 Metod 
För att hitta svaren på alla frågeställningar ska fakta sökas med hjälp av sökmotorer på 

internet, artikeldatabaser som SAE, kompendium från BAE Systems Hägglunds och 

kurslitteratur från ellära. När det gäller egenskaper och specifikationer för kondensatorer och 
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batterier hittas enklast fakta från tillverkarna i datablad. Analysen av system som skall utföras 

består endast av en teoretisk utredning. För de egenskaper som inte presenteras kommer 

formler och uträkningar användas i den mån det går.  

För att få en bild av hur kondensator/batteri-kombinationen kommer bete sig kommer 

simuleringar av urladdningar att göras. Några olika viktandelar (kondensatorvikt per 

batterivikt) kommer testas och några olika belastningar (lastens resistans). Simuleringarna 

gjordes i programvaran Pspice. Pspice är ett program som används för att simulera och 

analysera elektriska kretsar. Man kan plotta upp olika variabler som spänningar, strömmar, 

effekter mm, men även matematiska funktioner av dessa. Kretsarna ritas i programmet 

ORCAD Capture som sedan exporterar kretsarna till Pspice. 

 

5 Avgränsningar 
På grund av begränsad tidtillgång kommer inte energilager bestående av andra batterikemier 

än blysyra, som NiMH och Litium-kemier, att analyseras. Av samma anledning kommer inte 

balansering av de olika cellerna att utredas. Dc/dc-omvandlare kommer inte heller avhandlas. 

I simuleringarna kommer inte alla nödvändiga variabler att ingå, såsom batteriets laddstatus 

och förändring av inre resistans. 

 

6 Hybridteori 
Ett hybridfordon är ett fordon som drivs med mer än en sorts motor enligt 

nationalencyklopedin [2]. Den absolut vanligaste kombinationen är en förbränningsmotor 

tillsammans med en eller flera elmotorer. Det finns olika sätt att kombinera dessa motorer: 

 

I en seriehybrid, vars principskiss kan ses i Figur 1, sitter elmotorn och förbränningsmotorn i 

serie. Förbränningsmotorn har ingen direktkontakt med hjulen, utan kraften överförs till en 

generator som överför den elektriska energin till batteriet och som sedan ger elmotorn, som i 

sin tur driver hjulen.  

 

Figur 1: Seriehybriddrivlina 

I en parallellhybrid, vars principskiss kan ses i Figur 2, sitter förbränningsmotorn och 

elmotorn parallellt och båda är kopplade till växellådan. Elmotorn kan bidra med extra kraft 

när det behövs och batteriet kan laddas medan motorn körs.[3] 
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Figur 2: Parallelhybriddrivlina 

Infocar.se [4] beskriver att vid en körcykel i stadstrafik har seriehybriddrivlinan högre 

verkningsgrad då den kan låta förbränningsmotorn jobba på hög belastning (hög 

verkningsgrad) eller vara avstängd. Vid landvägskörning, där belastningen är högre är 

parallelldrivlinan effektivare pga att motorn kan konstant låtas arbeta under sina effektiva 

förhållanden och med en mekanisk drivlina som har högre verkningsgrad än en generator-

elmotordrivlina blir det mindre förluster. En fördel med seriedrivlinan är att dess komponenter 

kan placeras mer fritt då de endast behöver anslutas med elektriska ledare. 

 

Kombinationsdrivlina (se Figur 3), enligt Infocar.se [5], kallas den drivlina som kombinerar 

serie- och parallelldrivlinan för att den kan fungera som endera, vad som är effektivast för 

tillfället. Den har dubbla generatorer/elmotorer för att klara av att både ladda upp och driva 

samtidigt. Generellt sett är den mest effektiv men om man ser till om den bara skulle fungera 

som en serie- eller parallelldrivlina har den pga mer komplext system med fler komponenter 

generellt lite lägre verkningsgrad. 

 

Figur 3: Kombinationsdrivlina 
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7 Fakta om superkondensatorer 
I detta kapitel avhandlas superkondensatorernas uppbyggnad samt begränsningar och fördelar. 

 

7.1 Teori 

Här nedan presenteras fakta som grundar sig på information samlad från olika källor. 

 

7.1.1 Teknik/uppbyggnad 

En superkondensator är en kondensator som kan lagra mer energi än en vanlig platt-, film- 

eller elektrolytkondensator. Den kallas också för elektrokemisk dubbelskiktskondensator 

eftersom den polariserar elektrolyten så att det bildar två skikt, ett positivt och ett negativt, 

beskriver Maxwell [6]. Den positiva elektroden attraherar de negativa jonerna och vice versa. 

Elektroderna är baserade på kol och är mycket porösa för att uppnå så stor yta som möjligt per 

vikt och volym. Enligt Giorgio Rizzoni [7] är ytan är ca 2000m2/g och mellan elektroderna 

ligger en separator för att förhindra kortslutning mellan kolelektroderna. Rizzoni beskriver 

vidare att Charge separation
1
 är hos superkondensatorn väldigt liten (mindre än 10 Ångström), 

se d´ i Figur 4. Måttet spänner över en jon och i superkondensatorns fall är det alltså samma 

mått. 

 

 

Figur 4: Superkondensatorns uppbyggnad[8] 

 

Det som sätter gränsen för hur litet det kan bli är jonernas storlek. Detta lilla avstånd går inte 

att uppnå med konventionella kondensatorer, där man har två plattor med ett material (eller 

mer) emellan. Det som gör superkondensatorn så överlägsen är att den kombinerar stora ytor 

per vikt och volym och små charge separation, vilket är de egenskaper man eftersträvar för att 

kunna lagra mycket energi i en kondensator. Rizzoni förklarar att trots att 

dubbelskiktskondensatorn är elektrokemisk sker ingen kemisk reaktion, utan det blir en 

elektrostatisk sådan istället. 

 

                                                
1 Svensk översättning kan ej hittas 
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7.1.2 Generella formler 

Strömmen som går in eller ut ur en kondensator är 

dt

dV
Ci  (1) 

dvs kapacitansen multiplicerat med spänningsförändringen. Och spänningen kan också fås ut 

genom denna formel: 

dti
C

V
t1

       (2) 

dvs att dividera integralen av strömmen med kapacitansen. En egenskap kondensatorn har är 

att den vid konstant ström får en linjär spänningsförändring. 

 

Precis som för en vanlig kabel är värmeutvecklingen i en kondensator  
2*irP  (3) 

Det är värmeutvecklingen som står för energiförlusten i en kondensator och den ökar med 

kvadraten på strömmen. Ställer man upp ekvationen för verkningsgraden  

2

2

rr

r
V       (4) 

där r är kondensatorns resistans (ESR) och r2 kretsens övriga ekvivalenta resistans, ser man att 

ju högre ström (åstadkommen av lägre resistans hos r2) desto lägre verkningsgrad. 

 

Den allmänna formeln för verkningsgrad är: 

tillförd

nyttig

effekt

effekt
v  (5) 

 

Impedansen för en spole beroende av frekvens och induktans fås av: 

2** FLa  (6) 

 

Formlerna för energitäthet:  

gravimetrisk: viktEe /         (7) 

volymmetrisk: volymEe /       (8) 

 

Total gravimetrisk energitäthet för kondensator och batterikombination: 

rerkondensatorerkondensatobatterierbatterier eviktevikte **   (9) 

 

Total volymmetrisk energitäthet för kondensator och batterikombination: 

rerkondensatobatterier

rerkondensatobatterier

volymvolym

ErantalkondensatoEalbatteriant
e

**
 (10) 

 

Effekten kan räknas ut med: 

VIP *  (11) 

 

Effekttätheterna räknas ut såhär: 

gravimetrisk: viktPf /          (12) 

volymmetrisk: volymPf /       (13) 
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Den totala effekttätheten för en kondensator och batterikombination räknas ut såhär: 

gravimetrisk:  

f = viktandelkondensatorer* fkondensatorer+ viktandelbatterier* fbatterier (14) 

 

volymetrisk: 

batteribatterierrkondensatorerkondensato

batteribatteribatterierrkondensatorkondensatorerkondensato

volymantalvolymantal

fvolymantalfvolymantal
f

**

****
 (15) 

 

7.1.3 Laddstatus 

Energin som finns lagrad i en kondensator fås av formeln:  

2

2CV
E         (16) 

där C är kapacitansen och V är spänningen. Eftersom en del av energin inte går att använda 

eftersom den finns där spänningen är för låg får man använda denna formel istället: 

K
CUCV

L *
22

22

        (17) 

där L är laddstatus i procent av det användbara området, U är den undre gränsen där 

spänningen blir för låg för att utnyttja kondensatorn och K är en konstant för att få energin i 

Joule till procent av användbara energin.  

22
/100

22 CUCV
K            (18) 

Laddstatusens kurva för en kondensator med ett användbart spänningsområde definierat 

mellan 5 och 10V kan ses i Figur 5. 

 

Figur 5: Laddstatus som funktion av spänning över kondensatorn. 

 

7.1.4 Spänning 

I Maxwells BOOSTCAP product guide[9] beskrivs det att kondensatorerna har en angiven 

spänning som benämns ”rated”, även andra tillverkare kallar denna för ”rated”. Denna får inte 
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överskridas men kan under en kort tid, några sekunder, dock klara det utan att få bestående 

skador. Den maximala spänningen man då får överskrida till är den så kallade ”surge”-

spänningen. 

 

7.1.5 Temperatur 

Temperaturen har en viss påverkan på kondensatorerna. Varje tillverkare har specificerat 

vilket temperaturområde kondensatorn får användas. Är man utanför detta område riskerar 

man att antingen förkorta livslängden och/eller försämra prestandan. Maxwell har redovisat 

kapacitansens och inre resistansens (även kallad ESR) egenskaper vid temperaturförändringar 

och grafen finns i Figur 6. 

 

Figur 6: Temperaturegenskaper för inre resistans och kapacitans för Maxwells BCAP-serie.[10] 

 

 

7.1.6 Superkondensatorernas egenskaper 

Här nedan följer egenskaper för superkondensatorer bland de med störst kapacitans från fyra 

stora tillverkare. 

 

 Maxwell[10] [11] [12] [13] 

 Wima[14] [15] [16] 

 LS Mtron[17] [18] 

 Ioxus[19] 

 

Endast två tillverkare, Maxwell och Ioxus, anger effekten kondensatorerna kan avge. Ioxus 

anger ingenting om deras definition. Maxwell kallar ena standarden för Pd och skall vara 

effekten vid 20-40% spänningsfall, och formeln för det är: 
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viktESRVP dcratedd //*12,0 2  (19) 

Den anger inte någon absolut effekt, då definitionen ej har någon verklig förankring, men kan 

ses som relativ och något att jämföra med. Även effekt/volym bygger på samma formel som 

effekt/vikt fast vikten är utbytt mot volym. Pd-värdena i tabellerna är alltså uträknade enligt 

Maxwells formel och är inget som de andra tillverkarna sagt något om. 

Maxwell uppger också Peak Power och det motsvarar en kort effektimpuls vid högsta 

spänning: Ppeak= V2/(4*ESRAC). (20) 

I kolumnen för volym står där ett C eller ett P efter värdet. Det betyder cylindrisk eller 

prismatisk. En prismatisk är en så kallad ”fyrkantig” och har den fördelen att det vid 

hopkoppling till moduler går att få större täthet volymmässigt sett än med cylindriska 

eftersom de cylindriska inte går att packa tätt ihop. 

Två tillverkare anger två ström-egenskaper, en ström för korta pulser och en för längre. 

Maxwell anger sin korta höga ström för peak current och definierar den som högsta möjliga 

strömpuls på 10% dutycycle under 1 sekund som inte påtagligt försämrar kondensatorn, och 

den långa: continuous current är den maximala kontinuerliga strömmen (eller RMS-strömmen 

vid växelström) som inte höjer temperaturen utanför gränsvärdena. Wima anger det som 

pulse- respektive rated current, men de anger inte definitionerna. I Tabell 1 finns 

superkondensatorernas egenskaper presenterade. 

 

 

Tabell 1: Egenskaper för enskilda celler 

 Rated 

spänning (V) 

Surge 

spänning (V) 

Kapacitans 

(F) 

Esr DC 

(mΩ) 

Esr AC 

(mΩ)  

Temp 

(celsius) 

Vikt (g) Volym 

(l) 

Wima R  2,5  3000 0,7  -30 – 65 615 0,450 P 

LSUC 2,8 2,8 3,0 3000 0,36 0,29 (100 hz) -40 – 65 650 0,469 P 

Maxwell  

BCAP3000 

2,7  2,85 3000 0,29 0,24 (1kHz) -40 – 65 510 0,475 C 

Ioxus Prismatic 

EDLC 

2,7  2,85 5000 0,25 0,20 (1kHz) -40 – 65 840 0,768 P 

LSHC 2,5  2,5 2,7 5400 0,5 0,40 (100 hz) -25 – 60 760 0,469 P 

 Energi (Wh) E/vikt 

(Wh/kg) 

E/volym 

(Wh/l) 

Effekt/vikt 

(W/kg) Pd 

Effekt/ 

volym  

(W/l) Pd 

Ström 

kontinuerlig 

(A) 

Ström 

kort (A) 

 

Wima R  2,78 4,7 6,3 1,74 2,3 800 3000  

LSUC 2,8 3,27 5,03 6,97 4,02 5,5  2019  

Maxwell  

BCAP3000 

3,04 5,52 6,4 5,9 6,4 147 2165  

Ioxus Prismatic 

EDLC 

5,96 6,03 6,59 4,17 4,6    

LSHC 2,5  4,67 6,14 9,96 1,97 3,2  1824  
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När cellerna kopplas samman och bildar en gemensam enhet kallas den för modul. I Tabell 2 

syns en jämförelse för några större moduler: 

 

Tabell 2: Egenskaper för moduler 

 Rated spänning Kapacitans (F) ESR DC (mΩ) ESR (mΩ) 1kHz Temp 

(celsius) 

Vikt (kg) Volym (l) 

WIMA MR  450-16 16 450 3,5  -30 – 65 5,5 4,7 

Maxwell 
BMOD0500 P016 
B01  

16,2 500 2,4 1,7 -40 – 65 5,75 3,03 

LSUM 016R8P 0500F 

EA 

16,8 500 2,4    5,2 

LSUM 033R6P 0250F 

EA 

33,6 250 4,8    10,6 

LSUM 050R4P 0166F 

EA 

50,4 166 7,2    15,6 

Maxwell BMOD0165 

P048 B01 

48,6 165 7,1 5,2 -40 – 65 13,5 14,3 

 

 

 Energi (Wh) E/vikt (Wh/kg) E/volym 

(Wh/l) 

Effekt/vikt 

(W/kg)  Pd 

Effekt/volym 

(W/l) Pd 

Ström 

kontinuerlig (A) 

Ström kort 

(A) 

WIMA MR  450-16 19,4 3,1 3,6 1,6 1,9 800 3000  

Maxwell 
BMOD0500 P016 
B01  

18 3,2 6 2,3 4,3 150 4050  

LSUM 016R8P 0500F 

EA 

19,6  3,8  2,7   

LSUM 033R6P 0250F 

EA 

39,2  3,7  2,7   

LSUM 050R4P 0166F 

EA 

58,6  3,8  2,7   

Maxwell BMOD0165 

P048 B01 

54 3,81 3,8 2,9 2,8 150 1850 
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7.2 Resultat 

Det man kan se när man jämför modulerna med cellerna är att modulerna har överlag sämre 

prestanda per vikt och volym. Det beror på att vid sammankoppling krävs fler komponenter 

som både väger och tar plats och dessutom går inte cellerna alltid att packa tätt. 

Vissa tillverkare har kondensatorer som är optimerade för olika saker. Som exempel har LS 

Mtron en serie som har hög effekttäthet (LSUC 2,8series) och en serie som har hög 

energidensitet (LSHC 2,5). Vid en jämförelse mellan dem kan man se detta i Tabell 3. 

Effekttätheten är representerad av ström/massa, och det representerar effekttätheten väl 

eftersom det rör sig om liknande spänningar, dock är LSHC 2,5 serien 0,3 volt lägre än LSUC 

2,8 serien och detta påverkar naturligtvis men det förstärker bara differensen av deras 

effekttätheter. 

 

Tabell 3: LS Mtrons två serier 

Kapacitans ”Maxström”/massa (A/kg) Energi/massa (Wh/kg) ESR (mΩ) DC 

LSUC 2,8v Series 

100 3217 4,8 9 

120 3240 5,2 9 

350 3553 5,8 3,2 

400 3446 5,9 3 

1000 3616 4,4 0,58 

1700 3384 4,8 0,5 

3000 3106 5,0 0,36 

3000 LR01 3692 5,0 0,25 

LSHC 2,5 Series 

220 2037 7,0 18 

650 1638 7,0 8 

850 1663 8,0 7 

1800 3014 5,5 0,9 

5400 2400 6,1 0,5 

 

 

En annan sak som karakteriserar Maxwells BCAP-serie (Tabell 4) och Wimas Supercap C 

och R (Tabell 5) är att ju större kapacitans cellen har desto större energitäthet har den också. 

Man kan se att LSUC-serien har lägre ESR också som borgar för högre effektuttag. 

När det gäller effekttätheten kan man se i Maxwells serie och LS Mtron’s att den är inte störst 

i de största cellerna, eller de minsta, utan att de tenderar att vara störst nånstans mittemellan, 

ungefär 1000 till 2000 F. 

Tabell 4: Wimas Supercap C och Supercap R 

Kapacitans ”Rated current”/massa (A/kg) Energi/massa (Wh/kg) ESR DC (mΩ) 

SupercapC 2,5v 

200 692 2,7 6 

600 2353 3,1 1,3 

1200 2766 4,4 0,9 

SupercapR 2,5v 

200 726 2,8 7 

400 842 3,7 4 

600 833 4,3 3 

3000 1300 4,5 0,7 
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Tabell 5: Maxwells BCAP-serie 

Kapacitans Pd (W/kg) Energi/massa (Wh/kg) ESR (mΩ) DC 

BCAP0100 2300 4,3 15 

BCAP0150 1700 5,1 14 

BCAP0650 6800 4,11 0,8 

BCAP1200 5800 4,67 0,58 

BCAP1500 6600 5,42 0,47 

BCAP2000 6900 5,63 0,35 

BCAP3000 5900 5,96 0,29 

8 Fakta om blysyrabatterier 
I detta kapitel avhandlas blysyrabatteriernas uppbyggnad samt begränsningar och fördelar. 

8.1 Teori 

Denna delen presenterar insamlad information från olika källor. 

8.1.1 Tekniken/uppbyggnad 

Ett blysyrabatteri producerar elektrisk ström via en elektrokemisk process. Anoden är av 

blydioxid, katoden av bly och elektrolyten är svavelsyra löst i vatten. Reaktionen som sker är: 

PbO2 + Pb + 2H2SO4 ↔ PbSO4 + H2O + Energi 

Vid urladdning omvandlas blyet och blysulfatet vid båda polerna till blysulfat och vatten och 

energi frigörs. Vid uppladdning när energi förs in i batteriet sker omvänd reaktion och 

blysulfatet och vattnet omvandlas igen till blydioxid och bly. 

 

8.1.2 Typer av blysyrabatterier 

Till skillnad från ett traditionellt blysyrabatteri ligger inte elektrolytet fritt flytande hos 

gelbatteri, utan kiseldioxid är tillsatt och elektrolyten får då en gelliknande konsistens. 

Nackdelen med gelbatterier är att de inte klarar av särskilt höga strömmar, då dess prestanda 

försämras permanent. I AGM-batterier är elektrolyten absorberad i en glasfibermatta. Det har 

den bästa verkningsgraden av blysyrabatterier och håller lite högre spänningar än vanliga med 

flytande elektrolyt. AGM-batteriet är liksom gelbatteriet ventilreglerat och kan genom en 

process återvinna syrgasen och vätgasen, som bildas vid laddning vid högre spänningar, till 

vatten. De har i princip ingen vattenförbrukning vid normal användning. AGM-batterierna har 

inte den känsligheten mot höga strömmar som gelbatterierna har.  

 

Peukertexponenten för ett batteri säger hur mycket dess kapacitet påverkas av 

urladdningstiden. Här nedan följer värden för de olika typerna av blysyrabatterier angivna av 

BD Batteries[20] (närmare beskrivning av peukertexponenter finns i avsnitt 8.1.7Fel! Hittar 

inte referenskälla.): 

Vanlig blysyra med flytande elektrolyt: 1,2 – 1,6 

Gel: 1,1 – 1,25 

AGM: 1,05 – 1,15 

 

Det finns batterier som är inriktade på olika egenskaper. Ett startbatteri är konstruerat för att 

ge hög effekt och ett djupcykelbatteri för att kunna ge mycket energi under en längre tid. Den 

största skillnaden i uppbyggnaden mellan dem är plattjockleken. Djupcykelbatteriet har tjocka 

plattor (några millimeter) för att klara av många cykler, då materialet i plattorna 

förbrukas/omvandlas. Startbatteriet har tunna plattor som dessutom är porösa, för att få så stor 

yta som möjligt mot elektrolyten då det är nödvändigt för att klara höga strömmar. 
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8.1.3 Förklaringar och formler 

CA rate kallas det man ofta uttrycker ström i. 0,5C20 betyder att man laddar ur batteriet med 

en ström som är 0,5 gånger kapaciteten. Kapaciteten är specificerad vid 20 timmars 

urladdning.  

SOC betyder state of charge eller laddstatus. 

DOD = depth of discharge, detta är en urladdning från 100% SOC till det givna DOD. 

 

Energimängd beroende på urladdningsström och urladdningstid: 

TCE *  (21) 

 

Amperetimmar till Wattimmar: 

TIVE genomsnitt **  (22) 

 

Verkningsgrad för batteri med avseende på inre resistans vid urladdning: 

nginrespänniIgpolspänninv /)*(1              (23) 

 

8.1.4 Laddstatus 

Elektrolyten i blysyrabatteriet ändrar densitet beroende på laddningstillståndet, det följer en 

(approximativt) rät linje. Det motsvarar också en viss polspänning vid öppen krets, se Tabell 6. 

Dessa är inga värden som gäller för alla blysyrabatterier, utan det varierar lite.  

Tabell 6: Ett Apex blysyrabatteri vid 25°C.[21] 

SOC Elekrolytens densitet (kg/l) Spänning (V) 

100% 1,277 2,12 

90% 1,258 2,10 

80% 1,238 2,08 

70% 1,217 2,06 

60% 1,195 2,04 

50% 1,172 2,02 

40% 1,148 2,00 

30% 1,124 1,98 

20% 1,098 1,95 

10% 1,073 1,93 

0% 1,048 1,91 

8.1.5 Prestanda 

Generella siffror för 30-sekunders urladdningar är för djupcykelsbatterier 6-8C. Ett utpräglat 

startbatteri är Optima Redtop som kommer upp i 20C, annars ligger startbatterierna generellt 

lite lägre. Rolls S12-95AGM som klarar 6C under 30s kan under 5s klara 10C. 

 

I Figur 7 visas hur spänningen förändras under urladdning. Den första mätpunkten kan bortses 

ifrån då den inte är logisk. Bedömningen utifrån laddstatusdiagrammet för Hawker Cyclon (se 

Avsnitt 13.2Figur 18) säger att polspänningen duckar initialt med ca 0,05V/cell vid 0,1C10 

belastning och ca 0,12V/cell vid 2,2C10. Rolls S12-95AGM duckar enligt avläsning i Figur 18 

(Avsnitt 13.2) med ca 0,3V/cell vid en belastning på 3C20. 
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Figur 7: Spänningskarakteristik vid urladdning med konstant ström hos Hawker Cyclon[28]. 

 

8.1.6 Temperatur 

Temperaturen har en stor inverkan på både kapaciteten och den inre resistansen. 

Temperaturens verkan på kapaciteten visas i Figur 8 och temperaturens verkan på inre 

resistansen visas i Figur 9. 

 

Figur 8. Temperaturens verkan på ett Concorde Lifeline blysyrabatteri, men är representabelt för alla 

blysyrabatterier enligt Northern Arizona Wind & Sun.[22] 
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Figur 9: Inre motstånd beroende på temperatur hos Hawker Cyklon.[28] 

 

8.1.7 Verkningsgrad 

Verkningsgraden hos ett blysyrabatteri varierar väldigt mycket beroende på omständigheterna. 

Tre viktiga variabler är laddstatus, temperatur och belastning. Som ett generellt mått vid 

urladdningar kan man använda peukerts ekvation[23]. Kortfattat säger den att ju snabbare du 

laddar ur ett batteri, desto mindre energi kan du få ur det. Det beror dels på det interna 

motståndet som stjäl effekt och dels på att de kemiska reaktionerna tar tid på sig. Formeln 

lyder:  

T=R(Cs/R)
n
/I

n
  (9) 

där: T = tid i timmar  

Cs = den specificerade kapaciteten för batteriet vid den specificerade urladdningstiden 

I = urladdningsström 

n = Peukerts exponent 

R = urladdningstiden som kapaciteten är specificerad för 
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I Figur 10 kan man se hur energitillgången förändras beroende på urladdningstiden hos ett 

100Ah (specificerat vid 20 timmars urladdning) batteri med peukertexponent 1,3.  

 

 
 

Figur 10: Energitillgången vid olika urladdningstider enligt peukerts ekvation. 

 

 

Figur 11 visar ett exempel på hur verkningsgraden varierar vid olika laddningstillstånd. Det är 

en rapport från Stevens och Corey, Sandia National Laboratories[24], där verkningsgraden vid 

olika laddningstillstånd hos batterier har utretts. 

Det är ett Trojan 30XHS på 100Ah (enligt definition i undersökningen) som har flytande 

elektrolyt. Det har urladdads och laddats med en svag ström, C/30 dvs 3,3A. Den övre kurvan 

visar verkningsgraden vid laddningar från 0% SOC till det angivna värdet och den undre visar 

den verkningsgraden vid det specifika laddningstillståndet. Verkningsgraden sjunker väldigt 

mycket över 80% SOC, där den går ner till runt 60% och vid nästan fulladdat batteri är 

verkningsgraden under 50%. 

 

 

Figur 11: Verkningsgraden beroende på SOC vid låg belastning vid laddning.[24] 

 

Om man själv ska räkna på verkningsgrader funkar den generella formeln (5) och kan sen 

specifikt i detta fallet skrivas om till:  

verkningsgrad = (Ibatteri*Vlast) / (Ibatteri(Vlast + Vinre resistans)) (24) 
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8.1.8 Livslängd 

Ett blysyrabatteri har kortare livslängd desto djupare det urladdas. Livslängdens definition på 

att vara slut är enligt Enersys[28] att kapaciteten sjunkit under 80% av den ursprungliga. 

 

 

Figur 12. Antal cykler batteriet klarar beroende på hur djupa urladdningar det utsätts för. Diagrammet 

är föt Hawker Cyklon
2
  

 

8.1.9 Resistans 

Normala värden för ett fulladdat batteri ligger på några milliohm för ett batteri med sex celler, 

Optimas batterier ligger på runt 3mΩ, Hawker Genesis 70Ah G70EP ligger på 3,5mΩ, 

Odyssey 25-PC1400 på 2,5mΩ och Rolls S12-95AGM på 5,3mΩ. Om man tittar i 

Odyssey’s[25], Hawker Genesis och Cyclon’s modellprogram kan man se att ju mindre 

kapacitet batteriet är på desto högre är dess inre resistans. Det kan bero på att ytan mellan 

elektroderna och elektrolyten är större hos ett större batteri.  

Fleming, Shumard och Dickinson har gjort en undersökning[26] där de bland annat tagit reda 

på hur den inre resistansen varierar under urladdning och uppladdning. I Figur 13 kan man se 

att motståndet är nästan konstant vid urladdning, och vid uppladdning är motstånden ungefär 

dubbelt så stort upp till 75% SOC för att sen stiga ytterligare. 

                                                
2 Detta diagram har liknande värden som andra batterier, dock har jag bara hittat för AGM-batterier så om 

våtceller skiljer är oklart. 
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Figur 13: Inre motstånd hos Hawker Genesis vid urladdning och uppladdning.[26] 

8.2 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från olika beräkningar. 

8.2.1 Verkningsgrad 

Med högre ström vid ur- och uppladdning blir verkningsgraden lägre. Enersys Hawker Cyclon 

batteri kan snabbladdas med en ström på 2,5C10. De olika verkningsgraderna redovisas i 

Tabell 7. Uträkningen finns i avsnitt 13.1. 

 

Tabell 7: Verkningsgrader vid två höga uppladdningsbelastningar från olika givna SOC, för Hawker 

Cyclon. 

SOC Tid (min) 1,5C10 Verkningsgrad 1,5C10 Tid (min) 2,5C10 Verkningsgrad C10 

50% 17 93% 12 79% 

80% 27 96% 19 81% 

90% 31 93% 24 72% 

100% 60 54% 40 48% 

8.2.2 Prestanda 

Effektdensiteten
3
 ligger ungefär mellan 200 och 500W/kg beroende på batteri. Och effekt per 

volym ca 400 W/l. 

Energidensiteten är vid långsam urladdning
4
 30 – 40Wh/kg, där djupcykelbatterierna har de 

höga värdena och startbatterierna de lägre. Under 30s urladdning
5
 får man inte ut särskilt 

mycket energi, ca 1,5 – 4Wh/kg. Men här får man ut ungefär det dubbla med startbatterierna 

jämfört med djupcykelbatterierna. 

Energi per volym är vid långsam urladdning 70 – 110Wh/l här är skillnaderna inte lika tydliga 

mellan batterityperna som vid energidensiteten. Vid snabb urladdning 3 – 8 Wh/l, här har de 

effektorienterade de högre värdena.  

 

 

9 Simuleringar 
För att få en bättre bild av hur batteri- och kondensatorkombinationen beter sig så har 

simuleringar gjorts. 

                                                
3 Baserat på belastning under 30s, och en medelspänning på 8V under urladdningen 
4 20 timmar 
5 (Max ström vid 30s * medelspänning (8V) * tid(30s)) / vikten     (25) 
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9.1 Modellering 

Ett blysyrabatteri kan i en förenkling modelleras[27] som en spänningskälla i serie med ett 

motstånd enligt Figur 14. Motståndet representerar batteriets inre resistans. Batteriets 

spänning (U) fås av  

U = V – IR (11) 

där V är batteriets spänning vid öppen krets, R den interna resistansen och I strömmen genom 

batteriet. En resistor kan även placeras parallellt över spänningskällan och resistorn för att 

modellera självurladdningen. 
 

 

Figur 14. Modellering av ett blysyrabatteri 

 

Kondensatorns huvudsakliga elektriska egenskaper är dess kapacitans (C) och dess ESR (R) 

och den modelleras enligt schemat i Figur 15. 

 

Figur 15: Förenklad modell av superkondensator 

 

Om man ser utöver förenklingen finns även en induktans i serie. Den kan försummas pga att 

den är så liten. Ett typiskt värde är 70nH och det skulle betyda att vid en frekvens på 10Hz 

(som är högre än vad kondensatorn kommer jobba med) skulle impedansen, enligt ekvation (6) 

bli:  

a = 70*10
-9

*10*2π = 4,4μΩ vilket är försumbart då det är ca 100 gånger mindre än ESR-

värdet. Parallellt med C kan man även sätta en resistor. Denna står för urladdningen av 

kondensatorn. Den påverkar dock bara under långa tidsperioder. 

 

9.2 Resultat 

Kopplingsschemat som användes under simuleringarna visas i Figur 16. Batteriets SOC är 

inte modellerad i simuleringarna, inte heller förändringar i dess inre resistans. I 

simuleringarna har det antagits att både kondensatorerna och batterierna har 100% SOC. Detta 

är egentligen orimligt då antingen kondensatorns spännings skulle varit lägre eller batteriets 

SOC (och dess spänning då med). Batteriets spänning har modellerats sådant att max 1A har 

flutit genom det baklänges, med hjälp av att höja dess spänning tills detta uppnåtts. Så skulle 
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det ha betett sig i verkligheten, men det är också beroende av dess inre resistans som skull 

ökat.  

 

Resultatet från simuleringarna finns i Avsnitt 13.3 (bilaga). 

 

 

 

Figur 16: Kopplingsschema som användes under simuleringarna 

 

10 Analys av batteri och 
kondensatorkombination 

För att få ut maximal energi ur kombinationen bör man lägga sig så att både kondensatorernas 

och batteriernas maxspänningar hamnar på samma nivå. För kondensatorn är det ”rated 

voltage” som gäller och för batteriet är det den högsta tillåtna spänningen vid bulkladdning, 

dvs den maximala spänningen batteriet kan laddas med upp till ca 80% SOC. För den 

kondensator/batteri-kombinationen som användes under simuleringarna motsvarar det 14,9V 

för 6 celler eller ca 2,5V/cell.  

 

Denna höga spänning kräver att batteriet inte har en SOC på över ca 80% då batteriet tar 

skada av höga spänningar då. Detta är en felkälla som gör att simuleringarna kommer visa på 

högre energidensitet för kondensatorerna (eller batterierna beroende på hur man ser det) än 

vad som skulle vara i verkligheten, en rimlig sänkning är ca 1V för kondensatorgruppen. Man 

kan också vända på det och se det som att om batterierna hade 80% SOC kan kondensatorerna 

vara helt fulladdade, skillnaden blir att batteriets inre spänning skulle sjunka till ca 12,5V 

istället för 12,75V. Detta problem skulle kunna lösas genom att ha en brytare som antingen 

kopplar bort kondensatorn när den är fulladdad och batteriets SOC går över 80%, eller 
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kopplar bort batteriet när det är fulladdat och laddar den sista volten på kondensatorn separat. 

I så fall skulle detta inte vara en felkälla. 

 

Simuleringarna visar att förhållandet mellan batteriernas motstånd och kondensatorbankens 

gör att det blir en viss strömdelning som skiljer sig åt vid olika konfigurationer. Det är alltså 

inte alltid man kan utnyttja båda bankernas maximala effekt samtidigt, då den ena kommer nå 

sin maxström före den andra. 

 

10.1 Energitäthet 

Kondensatorn har en energitäthet på 4,7Wh/kg och väger 615g. Den användbara energin är 

dock mindre pga att spänningen hos kondensatorn inte sjunker under batteriets och lastens 

spänning. I fallet k3 (se avsnitt 13.3 och 13.3.2 för närmare beskrivning av k3) är 47% av 

energin användbar. Det medför att energidensiteten blir 2,21Wh/kg. 

 

Rolls S12-AGM har vid en urladdningsström på 255A en urladdningstid på 6 minuter (se 

avsnitt 13.2, Figur 18).  

Energikapaciteten uttryckt i Amperetimmar vid 6 minuters urladdning blir enligt ekvation 

21: 5,25
60

6*255E Ah. Uttryckt i C blir strömmen 10C0,1 eller 3C20. 

För att få energin i Wh måste spänningen tas med i beräkningen och genomsnittsspänningen 

under urladdningen antas efter avläsning i Figur 18 (avsnitt 13.2) vara 11V. Enligt ekvation 

22Fel! Hittar inte referenskälla.:  

11*255*(6/60) = 280,5Wh 

Enligt en omskrivning ekvation 7 blir den gravimetriska energitätheten med en vikt på 25,1kg: 

280,5/25,1 = 11Wh/kg vid en urladdningsström på 3C20. 
 

Den totala gravimetriska energitätheten blir då enligt ekvation 9: 

 (2 batterier och 12 kondensatorer):  

(50,2*11 + 7,38*2,21)/57,58 = 9,9Wh/kg 

 

Motsvarande siffror för energi per volym är: 

Batteriernas volym är 18,9l och energi/volym är 30Wh/l och kondensatorernas (om man 

bortser från utrymmet som går åt till att koppla ihop dem) 5,40l. Kondensatorernas 

volymetriska energitäthet är enligt ekvation 8: e = 0,47*6,3 Wh/l. Den totala energitätheten 

blir enligt ekvation 10: e = (2*280,5 + 12*2,96)/(18,9 + 5,4) = 24,5Wh/l  

Vid andra viktförhållanden för kondensatorer är energitätheterna (med 47% användbar energi 

hos kondensatorn): 

6,8% kondensatorvikt:  10,4Wh/kg 

  26,8Wh/l  

 

22,7% kondensatorvikt: 9,0Wh/kg 

  21,3Wh/l 

 

Observera att urladdningstiden på batterierna har stor betydelse på energitätheten, vid 30s-

urladdningar hamnar nivån på ungefär samma som superkondensatorernas, vid långsammare 

urladdningar får blysyrabatterierna mycket högre energitäthet än kondensatorerna. Att ha en 

högre last medför att större del av energin hos kondensatorn kan utnyttjas, pga spänningsfallet 

orsakat av batteriets inre resistans, sänks spänningen till lasten och kondensatorn (nod2 i 

Figur 16), och mer energi kan då tas ur kondensatorn. Om man jämför med fallet k4 (se 



 28 

avsnitt 13.3 och 13.3.3 för närmare beskrivning av k4) som har hälften så stort motstånd hos 

lasten kan 60% av energin utnyttjas ur kondensatorn. Nu är inte batteriets SOC och resistans 

modellerad i simuleringen så simuleringarna är inte helt realistiska. Men en ökad ström 

minskar också verkningsgraden för både kondensatorn och batteriet, så den totala 

energidensiteten behöver inte bli större. 

 

10.2 Effekttäthet 

Då effekten inte uppges eller inte uppges med en logisk definition får denna formeln tillämpas 

istället: utgående ifrån ekvation 11: P = Ikontinuerlig*Vrated, eftersom det intressanta är den 

kontinuerliga effekten som kan ges. Nu gäller denna bara vid 100% SOC hos kondensatorn 

pga att spänningen sjunker sedan och effekten då också. För Wima R 3000F blir 

effekttätheten enligt ekvation 12: f = (800*2,5)/0,615 = 3,25kW/kg och effekt per volym blir 

enligt ekvation 13: f = (800*2,5)/0,45 = 4,44kW/l.  

 

Som jämförelse får Maxwells BCAP3000 värdena (2,7*147)/0,51 = 0,78kW/kg och 0,84kW/l. 

Att BCAP3000 får mycket lägre värden här beror på dess lägre kontinuerliga maxström, som i 

sin tur kan bero på sämre tålighet mot värmeutvecklingen som blir vid högre strömuttag, men 

det kan också bero på att Wimas definitioner för maxströmmar skiljer sig från Maxwells. 

 

För batterierna är samma formel användbar (i resultatet räknades dock effekttätheten på 

medelspänningen under urladdningen), men det blir lite mer komplext då batteriets maximala 

kontinuerliga ström är mer beroende på urladdningstiden. En rimlig urladdningtid under en 

del av en körcykel är 30s och för Rolls S12-95AGM är maximala strömmen specad till 600A 

under 30s per batteri. Med ett fulladdat batteri på 12,75V och en urladdning på 600A fås en 

effekt på P = 12,75*600 = 7,65kW och det motsvarar en effekttäthet på 0,30kW/kg och 

0,81kW/l. 

 

Den sammanlagda effekttätheten vid full SOC för 2st Rolls S12-95AGM med 6st Wima R 

3000F där kondensatorerna står för 6,8% av totalvikten blir enligt ekvation 14 och 15: 

f = 0,068*3,25 + 0,932*0,30= 0,50 kW/kg 

 

f =
45,9*245,0*6

81,0*45,9*244,4*45,0*6
= 1,26 kW/l. 

 

Med 12st kondensatorer: 12,8% viktandel: 

0,68kW/kg och 1,61kW/l  

 

Med 24st kondensatorer: 22,7% viktandel: 

0,97kW/kg och 2,12kW/l  

 

Vid kortare urladdningar klarar kondensatorerna att ge högre effekt. BCAP3000 har en 

maxström på 2165A under en sekunds urladdning. Det motsvarar en effekttäthet på 11kW/kg. 

Då batterierna inte har någon exakt siffra för maxström för en sekund, görs ett antagande att 

effekttätheten är dubbelt så stor jämfört med vid 30s urladdning då 600A är max. 1000A är 

max vid 5s urladdning, då antas 1200A kunna vara en rimlig ström under 1s. Detta ger 

följande effekttätheter: 

 

6,8% viktandel: 

0,068*11,4 + 0,932*0,6 = 1,33kW/kg och 2,92kW/l  
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12,8% viktandel: 

2,0kW/kg och 3,91kW/l  

 

22,7% viktandel: 

3,1kW/kg och 5,34kW/l  

 

10.3 Verkningsgrad 

Peukerts ekvation är inget optimalt sätt att beskriva verkningsgraden på, för vid en snabb 

urladdning fås en liten möjlig uttagbar energimängd, men genom att låta batteriet vila återfås 

en viss laddning som är okänd. Då vet man inte heller hur mycket energi som behövs tillföras 

för att återfå full kapacitet. 

 

För att räkna på verkningsgraden för blysyrabatterier kan man göra såhär: Vid en urladdning 

på 255A har batteriet en medelspänning på 11V (polspänning). Den inre medelspänningen blir 

då polspänning + spänningsfall för inre resistans: 11+(0,0053*255)=12,35V och 

verkningsgraden blir då enligt ekvation 23: 1 – (0,0053*255)/12,35 = 89%. 

 

När det gäller kondensatorer borde också den inre resistansen vara den omfattande faktorn för 

verkningsgraden. 

 

10.4 Temperatur 

Blysyrabatterier är som kan ses i Figur 8 och FigurFigur 9 (i avsnitt 8.1.6) känsliga för låga 

temperaturer. Endast hälften av kapaciteten är tillgänglig vid -25°C och den inre resistansen är 

300% av ursprungliga[28]. Detta ger sämre energidensitet, effektdensitet och verkningsgrad. 

Superkondensatorer är inte lika känsliga, endast några procent sämre kapacitans och inre 

resistansen ökas med ca 35% vid samma temperatur. Så det är blysyrabatterierna som sätter 

gränsen för lägsta temperaturen. 

 

Vid högre temperaturer fås en liten ökning i kapaciteten hos blysyrabatterier men inre 

resistansen blir ganska oförändrad. Superkondensatorns inre resistans och kapacitans 

förändras inte så mycket heller vid temperaturer över rumstemperatur (se Figur 6). 

10.5 Cykling 

Det kan vara lämpligt att låta batteriet jobba under 80% SOC pga av att verkningsgraden 

sjunker över det laddtillståndet och att laddströmmen är mer begränsad.  

 

11 Slutsatser 
En enhet med en kondensatorgrupp med en viktandel på 22,7% kan öka effekttätheten både 

volym- och viktmässigt med 3 gånger jämfört med att ha 100% batterivikt, vid 30s-

urladdningar. Vid korta urladdningar (1s) ökar effekt/vikt med 5 gånger och effekt/volym med 

faktor 7. 

 

Vid samma kondensator-viktandel minskar energitätheten (volymmässiga) till ca 2/3 jämfört 

med 100% batterivikt. Energitätheten med avseende på vikt ligger på ca 4/5.  
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Verkningsgraden vid uppladdningar upp till 80% SOC ligger runt 95% med en ström på 

1,5C10. Vid 2,5C10 blir motsvarande siffra runt 80%. På grund av lägre motstånd vid 

urladdningar kommer verkningsgraden vara ännu högre vid urladdningar. 

 

Blysyrabatterier är känsligare för låga temperaturer än superkondensatorer. 

 

 

12 Framtida arbeten 
Om man i simuleringarna skulle kunna få med hur SOC inverkar på inre resistans och 

spänning för batterier skulle man kunna få ett resultat som ligger närmre verkligheten. Kanske 

till och med så att man kan dra kvantifierade slutsatser av resultaten. Ett annat sätt att få fram 

resultat på är att göra laborationer, det kan vara ännu mer effektivt än att simulera.  

Verkningsgrad är något som är intressant att ta reda på egenskaper om, bland annat hade det 

varit intressant att undersöka under vilka förhållanden den är högst. 

Vid hopkoppling av många kondensatorer i serie blir det obalans mellan dem, detta kräver att 

man balanserar dem. Det finns lite olika metoder för göra detta, kan vara bra att utreda för och 

nackdelar. 

Kondensatorernas användbara energiområde är ju begränsat, men med hjälp av en dc/dc-

omvandlare kan man komma undan det problemet och använda hela kondensatorns 

spänningsområde. Nackdelen med detta är att dc/dc-omvandlaren lider av förluster. Det finns 

också olika typer av omvandlare med olika egenskaper. En utredning om deras för- och 

nackdelar som leder till en slutsats om vad som är effektivast kan vara gynnsam. 

Det är inte säkert att blysyrabatteriet är det mest lämpade för ändamålet. Att jämföra med 

andra kemier kan leda till ett användande av en annan kemi som är lämpligare.  

Att dimensioner mot en given körcykel kan vara bra då man får användning av all information 

och kan dra ytterligare slutsatser, och verifiera dem genom en simulering av körcykeln efteråt. 

 

 

13 Bilagor 
 

 

13.1 Beräkning av verkningsgrad från laddtider 

Beräkningen utgår ifrån ekvation 5: 
laddning

urladdning

energi

energi
radverkningsg

%100*
. 

Medelspänningen vid urladdning är förenklad till spänningen vid medel-SOC minus 0,05V 

som spänningen faller med vid denna belastning. Urladdningstiden är förenklad till 5h vid 

50% urladdning, 8h vid 80% urladdning, då det rör sig om 0,1C. Detta skapar naturligtvis 

felkällor, men de bedöms tillräckligt små för att resultatet ändå ska vara användbart. 

Energi tillförd:  

 

sektimmar

in

faktoromräkningsladdtidCkapacitetrströmfaktopänningladdningss

tidströmspänningenergin

**)(**

**

MJ928,73600*1*100*5,1*7,14  
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Batteriet antas nu vara fulladdat. Vid urladdning tas en relativt låg belastning 0,1C10 för att 

inte låta energiförluster i urladdningen påverka resultatet. 

Energi uttagen:  

 

sektimmarmedelut faktoromräkningsstidurladdningkapacitetrströmfaktospänningenergin ****

(26) 

12 * 0,1 * 100 * 10 * 3600 = 4,752MJ 

Verkningsgraden blir: tillförd / uttagen energi 

4,752 / 7,938 = 59,86%  

 

Detta görs vid alla redovisade laddtider och belastningar. 

 

13.2 Övriga figurer 

 

Figur 17: Polspänning beroende på SOC för Hawker Cyclon, vid vila, med 5% felmarginal efter 5 

dagar28
28

. 

 

Figur 18: Urladdningskarakteristik för Rolls S12-AGM från produktspecifikation[29] 

 

 

13.3 Simuleringar 
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Indatat för varje simulering är enligt följande (en kondensatorgrupp är 6st kondensatorer i 

serie): 

För alla: 

R1: 2,65mΩ 

V5: 14,5V 

V1: Blir 12,75 i alla fall efter ett tag, i vissa fall har den modellerats enligt beskrivning i 

avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.9.2. 

 

k1: en kondensatorgrupp parallellt med två parallellkopplade batterier  

C1: 500F 

R2: 15mΩ 

R3: 4,2mΩ 

kondensatorvikt andel: 6,8% 

 

k3: samma som k1 fast med två parallellkopplade kondensatorgrupper 

C1: 1000F 

R2: 15mΩ 

R3: 2,1mΩ 

kondensatorvikt andel: 12,8% 

 

k4: samma som k1 fast med fyra parallellkopplade kondensatorgrupper 

C1: 2000F 

R2: 15mΩ 

R3: 1,05mΩ 

kondensatorvikt andel: 22,7% 

 

k5: samma som k4 fast med hälften så stort motstånd hos lasten (R2) 

C1: 1000F 

R2: 7,5mΩ 

R3: 2,1mΩ 

kondensatorvikt andel: 12,8% 

 

k6:  samma som k4 fast med dubbelt så stort motstånd hos lasten (R2) 

C1: 1000F 

R2: 30mΩ 

R3: 2,1mΩ 

kondensatorvikt andel: 12,8% vikt 

 

k7: samma som k4 fast med lastens motstånd justerat sådant att kondensatorernas ström 

uppgår till 800A   

C1: 1000F   

R2: 5,6mΩ 

R3: 2,1mΩ     

kondensatorvikt andel: 12,8%  
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13.3.1 Simulering k1 
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13.3.2 Simulering k3 
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13.3.3 Simulering k4 
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13.3.4 Simulering k5 

 



 37 

13.3.5 Simulering k6 
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13.3.6 Simulering k7 

 



 39 

                                                
1 Triple hybrid system for demo forklift – fuel cell, lead acid and ultracapacitors, Jari Ihonen, VTT 
2 Nationalencyklopedin • Kort http://www.ne.se/hybridfordon 2010-06-18 
3 Applikation hos infocar.se, avsnitt 8.2 sida 3, 2010-06-18 
4 Applikation hos infocar.se, avsnitt 8.1 och 8.2, 2010-07-08 
5 Applikation hos infocar.se, avsnitt 8.3, 2010-07-08 
6 Maxwell Technologies Knowledge Base http://www.maxwell.com/ultracapacitors/technical-

support/detail.asp?iFaq=194&iType=15 2010-06-22 
7 Principles and Applications of Electrical Engineering, Giorgio Rizzoni, Fifth edition  
8 Supercapacitors and Ultracapacitors – New Energy Storage 

http://www.supercapacitors.org/Supercapacitor_diagram.png 2010-06-18 
9
 Product Guide – Maxwell Technologies BOOSTCAP Ultracapacitors– Doc. No. 1014627.1, 

http://www.maxwell.com/pdf/1014627_BOOSTCAP_Product_Guide.pdf, 2010-03-31 
10 Datablad för BCAP0650 – 3000 

http://www.maxwell.com/ultracapacitors/datasheets/DATASHEET_K2_SERIES_1015370.pdf 2010-03-28 
11 Datablad med alla serier http://www.maxwell.com/pdf/uc/Maxwell_UC_comparison.pdf 2010-03-28 
12

 Datablad för BMOD 48V-moduler 

http://www.maxwell.com/ultracapacitors/datasheets/DATASHEET_48V_series_1009365.pdf 2010-04-12 
13

 Datablad för BMOD 16V-moduler 

http://www.maxwell.com/ultracapacitors/datasheets/DATASHEET_16V_series_1009363.pdf 2010-04-12 
14 datablad för Wima SuperCap R http://www.wima.com/EN/WIMA_SuperCap_R.pdf 2010-04-04 
15

 datablad för Wima Supercap C http://www.wima.com/EN/WIMA_SuperCap_C.pdfv 2010-06-23 
16

 datablad för Wima SuperCap MR http://www.wima.com/EN/WIMA_SuperCap_MR.pdf 2010-04-11 
17

 “Product specification” för LSUC- och LSHC-serierna 

http://www.ultracapacitor.co.kr/php/download.php?src=../upload/spec/&file=00_2009_Full_Spec.pdf 

 2010-03-31 
18 Specifikationer för moduler http://www.ultracapacitor.co.kr/ultracapacitor/module.html 2010-06-23 
195000F Prismatic datasheet http://ioxus.com/documents/5000FPrismaticDataSheetRev01142010.pdf 2010-03-

29 
20 Battery Types and Battery Efficiency - VRLA vs GEL vs AGM 

Peukert's Law, http://www.bdbatteries.com/peukert.php 2010-06-23 
21 A Guide To Lead Acid Batteries http://www.docstoc.com/docs/26431119/A-Guide-To-Lead-Acid-Batteries/ 
2010-06-27 
22 http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm 2010-06-23 
23 SmartGauge Electronics Technical Information, http://www.smartgauge.co.uk/peukert.html 2010-06-23 
24 A Study of Lead-Acid Battery Efficiency Near Top-of-Charge 

and the Impact on PV System Design, John W. Stevens and Garth P. Corey, Sandia National Laboratories 

http://photovoltaics.sandia.gov/docs/PDF/batpapsteve.pdf 2010-04-21 
25 Battery Specifications Odysseys Batteries http://www.odysseybattery.com/battspecs.html 2010-06-19 
26 Rapid Recharge Capability of Valve Regulated Lead Acid Batteries For EV & HEV Applications, Frank A 

Fleming a, Philip Shumard a, Blake Dickinson b, a Hawker Energy Inc, Warrensburg, MO USA, b AeroVironment 

Inc, Monrovia, CA USA, http://www.evdl.org/docs/hawker-fastcharge.pdf 2010-06-09 
27 A Guide To Lead-Acid Batteries, http://www.docstoc.com/docs/26431119/A-Guide-To-Lead-Acid-Batteries/ 

2010-06-19 
28 Enligt Enersys manual för Hawker Cyclon AGM-batteri, Hawker_cyclon_manual.pdf, Publication No: US-

CYC-AM-005, June 2004 
29 Produktspecifikation för Rolls S12-95AGM, http://www.rollsbattery.com/pdf/AGM/S12-95AGM.pdf, 2010-

04-18 

http://www.ne.se/hybridfordon
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/technical-support/detail.asp?iFaq=194&iType=15
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/technical-support/detail.asp?iFaq=194&iType=15
http://www.supercapacitors.org/Supercapacitor_diagram.png
http://www.maxwell.com/pdf/1014627_BOOSTCAP_Product_Guide.pdf
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/datasheets/DATASHEET_K2_SERIES_1015370.pdf
http://www.maxwell.com/pdf/uc/Maxwell_UC_comparison.pdf
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/datasheets/DATASHEET_48V_series_1009365.pdf
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/datasheets/DATASHEET_16V_series_1009363.pdf
http://www.wima.com/EN/WIMA_SuperCap_R.pdf
http://www.wima.com/EN/WIMA_SuperCap_C.pdfv
http://www.wima.com/EN/WIMA_SuperCap_MR.pdf
http://www.ultracapacitor.co.kr/php/download.php?src=../upload/spec/&file=00_2009_Full_Spec.pdf
http://www.ultracapacitor.co.kr/ultracapacitor/module.html
http://ioxus.com/documents/5000FPrismaticDataSheetRev01142010.pdf
http://www.bdbatteries.com/peukert.php
http://www.docstoc.com/docs/26431119/A-Guide-To-Lead-Acid-Batteries/
http://www.windsun.com/Batteries/Battery_FAQ.htm
http://www.smartgauge.co.uk/peukert.html
http://photovoltaics.sandia.gov/docs/PDF/batpapsteve.pdf
http://www.odysseybattery.com/battspecs.html
http://www.evdl.org/docs/hawker-fastcharge.pdf
http://www.docstoc.com/docs/26431119/A-Guide-To-Lead-Acid-Batteries/
http://www.rollsbattery.com/pdf/AGM/S12-95AGM.pdf

