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Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από
ΑΠΕ & Συσσωρευτές

Γραμμική απεικόνιση συστήματος
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Συστοιχία συσσωρευτών ΑΠΕ
(διάφορες δυνατότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής)
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Γραμμική απεικόνιση συστήματος
Μετατροπέας ( Inverter ): AD  AC
ΑC

Φορτιστής Η/Ο: AC  DC
( on board ή εξωτερικός )

DC

Συστοιχία συσσωρευτών Η/Ο
Τεχνολογία:

- Li-ion (πρόσφατη)
- NiMH (προηγούμενη)
- Pb/A (μολύβδου-οξέος, παλαιά)

Ταχεία φόρτιση:

- Li-ion, NiMH : ΝΑΙ
- Pb/A : ΟΧΙ (συνήθως)
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Δίκτυο πόλης

Διαστασιολόγηση ΑΠΕ ( Φ/Β )
Έστω Η/Ο με ΣΣ 60V-200Ah  12 kWh αποθ. ενέργεια
Έστω ότι το ημερήσιο DoD (β .εκφ.) της ΣΣ είναι 60%
Για την φόρτιση της ΣΣ του Η/Ο: 0.6 * 12 kWh * Cf
( όπου Cf: Συντελεστής φόρτισης της ΣΣ, συνήθως ~1.20 )

Άρα ο φορτιστής θα πρέπει να αποδώσει ≥ 8.64 kWh
Το overall efficiency του φορτιστή είναι ~ 90%
Άρα ο inverter θα πρέπει να αποδώσει ≥ 9.7 kWh
Το overall efficiency του inverter είναι ~ 85%
Άρα η Σ.Σ. του ΑΠΕ θα πρέπει να αποδώσει ≥ 11.4 kWh
Για την φόρτιση της ΣΣ του ΑΠΕ: 11.4 kWh * Cf
( όπου Cf: Συντελεστής φόρτισης της ΣΣ, συνήθως ~1.25 )

Άρα ο ρυθμ. φόρτισης θα πρέπει να αποδώσει ≥ 14.3 kWh

Σ.Σ. Η/Ο: 12 kWh
7.2 kWh @ 60% DoD

Φορτ. Η/Ο: 8.7 kWh
Inverter: 9.7 kWh
Σ.Σ.ΑΠΕ: 11.4 kWh

Ρυθμ. φόρτισης ΑΠΕ:
14.3 kWh

Το overall efficiency του ρυθμ. φόρτισης είναι ~ 85%
Από Φ/Β: 16.8 kWh
Άρα το Φ/Β θα πρέπει να αποδώσει ≥ 16.8 kWh/ημέρα
Διαστασιολογούμε το Φ/Β ανάλογα με πόσους μήνες χρήση το χρόνο επιθυμούμε &
ανάλογα με την απόδοση του Φ/Β ανά kWp στη συγκεκριμένη περιοχή ανά εποχή:
 πχ χρήση μόνο το Καλοκαίρι
(πχ 4 kWh/kWp):
Φ/Β = 5 kWp
 πχ χρήση και το Φθινόπωρο/Άνοιξη (πχ 3 kWh/kWp):
Φ/Β = 6 kWp
 πχ χρήση και το Χειμώνα
(πχ 2 kWh/kWp):
Φ/Β = 9 kWp

Διαστασιολόγηση Σ.Σ. ΑΠΕ
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Η γενική διαστασιολόγηση της Συστοιχίας Συσσωρευτών του συστήματος ΑΠΕ έχει
ήδη εκτελεστεί με βάση την προηγούμενη διαφάνεια:
Η Σ.Σ. του ΑΠΕ θα πρέπει να αποδώσει ≥ 11.4 kWh ( για τη φόρτιση της ΣΣ του Η/Ο)
Η συγκεκριμένη όμως επιλογή του τύπου των συσ/τών που θα χρησιμοποιηθούν στο
σύστημα ΑΠΕ εξαρτάται από τα εξής:


Το επιθυμητό ημερήσιο DoD της Σ.Σ. του ΑΠΕ
Δηλ. το ημερήσιο βάθος εκφόρτισης έτσι ώστε να επαναφορτιστεί η Σ.Σ. του Η/Ο,
αλλά και να μπορεί η Σ.Σ. του ΑΠΕ να επαναφορτιστεί κατά τη διάρκεια των ωρών
ηλιοφάνειας (πχ παραγωγή ενέργειας από το Φ/Β ανάλογα με την εποχή).
Το «ημερήσιο DoD» συνδέεται άμεσα με τη διάρκεια ζωής της Σ.Σ. του ΑΠΕ, καθότι
όσο αυξάνει το ημερήσιο βάθος εκφόρτισης τόσο μειώνεται η αντοχή σε «κύκλους»
φόρτισης – εκφόρτισης των συσσωρευτών !



Την τεχνολογία & τον επιθυμητό ρυθμό φόρτισης της ΣΣ του Η/Ο
Δηλ. το πόσο γρήγορα επιθυμούμε ή έχουμε τη δυνατότητα να επαναφορτίσουμε
τη Σ.Σ. του ηλεκτρικού οχήματος.
Δεν έχουν όλοι οι συσσωρευτές την ίδια ικανότητα Charge Acceptance !
Όσο αυξάνει η δυνατότητα για ταχεία φόρτιση του συσσωρευτή του οχήματος,
τόσο πρέπει να αυξάνει η δυνατότητα του συσσωρευτή του ΑΠΕ να παρέχει ισχύ !

Διαστασιολόγηση Σ.Σ. ΑΠΕ
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Επιλογή με βάση το ημερήσιο βάθος εκφόρτισης της Σ.Σ. του ΑΠΕ

Ο συνολικός χρόνος επαναφόρτισης ενός συσ/τή σε
σχέση με το DoD που προηγήθηκε και την αρχική
ένταση φόρτισης φαίνεται στο Διάγραμμα. 2.
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Η επαναφόρτιση αυτών των συσ/τών γίνεται με
καμπύλη «IU» αρχικά με σταθερή ένταση «I» &
στη συνέχεια με σταθερή τάση «U»(~2.40 V/στ).
Η φάση «I» επαναφορτίζει γρήγορα το συσ/τή
στο 80% & η φάση «U» δίνει το υπόλοιπο 20%
σχετικά αργά λόγω της πίπτουσας έντασης.

SBS EON recharge profile from 80% depth of discharge
Charge 2.40Vpc 0.15C10A
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Οι συσσωρευτές του ΑΠΕ είναι συνήθως τύπου Pb/A
(μολύβδου-οξέος) καθότι η τεχνολογία αυτή είναι η
πλέον αξιόπιστη και οικονομική.
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Διάγραμμα 1

Current

Voltage

% A/h returned

Εφόσον το σύστημα ΑΠΕ είναι Φ/Β τότε είναι
αντιληπτό ότι ο χρόνος επαναφόρτισης πρέπει
να συνδέεται με το χρόνο κατά τον οποίο το
Φ/Β αποδίδει ενέργεια  6 ώρες/ημέρα.
Στά Φ/Β η συνήθης ένταση φόρτισης είναι 0.1C
& με αυτή τη συνθήκη χρόνος επαναφόρτισης
εντός 6 ωρών επιτυγχάνεται εφόσον το DoD
που προηγήθηκε είναι της τάξης του 30% !

Διάγραμμα 2

Διαστασιολόγηση Σ.Σ. ΑΠΕ

[3/4]

Επιλογή με βάση το ημερήσιο βάθος εκφόρτισης της Σ.Σ. του ΑΠΕ
Όπως αναφέραμε, εφόσον το σύστημα ΑΠΕ είναι Φ/Β τότε ο συσ/τής του
ΑΠΕ πρέπει, φορτίζοντας τον συσ/τή του Η/Ο, να εκφορτιστεί με 30% DoD
έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαναφόρτιση του από το Φ/Β.
Αυτό σημαίνει για το παράδειγμα του Η/Ο που ακολουθούμε (η Σ.Σ. του ΑΠΕ
θα πρέπει να αποδώσει ≥ 11.4 kWh) ότι η συστοιχία του Φ/Β θα πρέπει να είναι
11.4 kWh ÷ 0.3 = 38 kWh.
Η τάση της ΣΣ του ΑΠΕ δεν έχει σχέση με την τάση της ΣΣ του Η/Ο, άρα το
σύστημα ΑΠΕ μπορεί να λειτουργεί με ονομαστική τάση επιλογής μας.
Αν πχ η ονομαστική τάση του Φ/Β είναι 48 V τότε η ΣΣ στο παράδειγμά μας
θα είναι 38 kWh ÷ 48 V = 800 Ah περίπου.
Για την αναμενόμενη λειτουργική ζωή
της ΣΣ του ΑΠΕ σε σχέση με το ημερήσιο
βάθος εκφόρτισης που προσδιορίστηκε
από τη σχετική μελέτη λαμβάνονται
υπόψη τα δεδομένα του κατασκευαστή.
(βλ. παράδειγμα στο Διάγραμμα 3)

Διάγραμμα 3

Διαστασιολόγηση Σ.Σ. ΑΠΕ

[4/4]

Επιλογή με βάση το ρυθμό φόρτισης της ΣΣ του Η/Ο
Οι νέες τεχνολογίες συσ/τών Η/Ο
(πχ Li-ion)
έχουν δυνατότητα ταχείας φόρτισης
Τεχνολογία
Τεχνολογίασυσ/τη
συσ/τηΗ/Ο:
Η/Ο:

- -Li-ion
Li-ion(πρόσφατη)
(πρόσφατη)
- -NiMH
NiMH(προηγούμενη)
(προηγούμενη)
- -Pb/A
Pb/A(μολύβδου-οξέος,
(μολύβδου-οξέος,παλαιά)
παλαιά)

Ταχεία
Ταχείαφόρτιση
φόρτισησυσ/τή
συσ/τήΗ/Ο:
Η/Ο:

- -Li-ion,
Li-ion,NiMH
NiMH: :ΝΑΙ
ΝΑΙ
- -Pb/A
Pb/A: :ΟΧΙ
ΟΧΙ(συνήθως)
(συνήθως)

Aπλός κανόνας: Η ΣΣ του ΑΠΕ θα πρέπει να έχει ικανότητα απόδοσης
φορτίου ισοδύναμη σε ισχύ με τη μέγιστη ισχύ του inverter !
Τεχνολογία Vented Tubular plate:
Έως

2.0 kW/στ. ανά Ah

Τεχνολογία Gel Tubular ή Gel Flat plate:
Έως

2.3 kW/στ. ανά Ah

Τεχνολογία VRLA-AGM-TPPL (Thin Plate Pure Lead):
Έως

7.0 kW/στ. ανά Ah

Ερωτήσεις…

Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

