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Sammanfattning 

I denna rapport så genomförs en konstruktion av en solpanelkrets. Denna krets kommer att 

användas i utbildningssyfte så en användare kan skaffa sig en förståelse för hur en solpanel 

fungerar. Solpanelkretsen seriekopplas för att efterlikna riktiga solpaneler. På kretsen så kan 

en användare ställa in önskad skuggning som motsvarar olika väderförhållanden som en riktig 

solpanel kan befinna sig i, samt se hur skugga påverkar en solpanel och seriekopplade 

solpaneler. Kretsen styrs sedan med någon heter MPPT för att utvinna maximal effekt under 

alla väderförhållanden som en solpanel kan befinna sig i. 

I rapporten så presenteras först väsentlig solteori för att ge upphov till en ökad förståelse för 

hur solpaneler fungerar. Rapporten bygger mycket på att jämföra simulerade grafer från 

kretssimuleringsprogrammet Multisim med den fysiska byggda kretsen. Grafer från en 

solpanel och seriekopplade solpaneler med och utan bypass dioder presenteras. Mätningar 

från MPPT-styrningen genomförs för att visa vilken maximal effekt som utvanns från den 

fysiska byggda kretsen. Alla mätningar som genomförts finns i ett resultatkapitel och till sist 

så diskuteras resultatet och förslag på vidareutvecklingar. 
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1. Inledning 

Vår värld står inför en förändring, en förändring där fossila bränslen fasas ut för förnyelsebara 

energikällor som till exempel vind, sol och vatten. Solpaneler blir allt vanligare i dag då allt 

fler hus och hemägare väljer och investera i solpaneler. I Sverige så har investeringen i 

solceller ökat. Under 2015 så installerades totalt 47,4 MW [1]. Med solpaneler så kan ägaren 

kontrollera sitt elpris lättare, spara överskottselen i batterier eller sälja den. 

Ingenjörer och tekniker inom elkraft och energibranschen studerar allt mer förnyelsebara 

energikällor. Att köpa en solpanel till en laboration eller ett test kan vara dyrt. Genom att 

konstruera en ekvivalent krets som simulerar en solcell så kan mätningar på kortet ge en 

bredare förståelse för hur en solpanel fungerar. 

Uppgiften med det här projektet är att konstruera en elektronisk solcellsmodul med 

operationsförstärkare för att simulera de elektriska egenskaperna för en solpanel med celler i 

serie. En DC/DC omriktare ska styras för att få maximal effekt från modulen, genom att 

använda MPPT metoden, akronym för Maximum Power Point Tracking. Användaren av 

modulen ska även kunna se hur skuggning på cellerna påverkar systemet. 

1.1 Frågeställning 
De viktigaste aspekterna är att systemet som ska konstrueras ska kunna ge maximal effekt ut 

och att användaren ska kunna se hur skuggning på cellerna påverkar systemet. 

Frågeställningen besvaras genom att en metod som löser problemen presenteras i 

metodkapitlet.  

Förtydligande frågeställning i punktform: 

• Hur ska systemet styras för att kunna ge maximal effekt? 

• Hur kommer skuggningen på cellerna påverka systemet? 

• Hur ska operationsförstärkarkretsen vara utformad för att fungera som en konstant 

strömkälla? 

1.2 Figurer 
Samtliga figurer i teorikapitlet som rör solpaneler och solteori är hämtade från hemsidan 

textbook-pv.org/figures. Figurerna får användas i rapporter om bilderna refereras till denna 

hemsida. Hemsidan är skapad av författaren till boken Photovoltaics – Fundamentals, 

Technology and Practice skriven av Konrad Mertens. Figurerna kommer att refereras med ”K. 

Mertens: textbook-pv.org”. 
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2. Teori 
2.1 Solpanel 
Eftersom detta arbetet som går ut på att konstruera en elektrisk krets som simulerar en 

solcellspanel så behövs kunskap om hur en solpanel fungerar. En solpanel använder sig av 

solens strålar för att producera elektricitet.  

Varje solpanel består av flera celler som är ihopkopplade, se figur 1. Dessa celler kallas för 

solceller. Solpaneler finns överallt i dagens samhälle, vilka kan sitta på satelliter och hustak 

med uppgift att producera energi. 

 

Figur 1: En solpanel med solceller.  

Solceller som är ihopkopplade bildar som nämndes tidigare en panel av solceller, även kallad 

solpanel. Dessa solceller är gjorda av ett halvledande material som blivit dopat. Kisel är det 

halvledandematerialet som används i de flesta fallen [2]. En solcell producerar inte så mycket 

spänning utan brukar producera en spänning på cirka 0,5 till 0,7 VDC. För att få en användbar 

spänning så kopplas flera solceller ihop och en önskad spänning kan uppnås. 

Med hjälp en standard som heter Standard-Test-Condition eller STC, så kan effektiviteten hos 

en solpanel mätas. STC har tre stycken punkter som en solpanel ska testas efter [2]. Med hjälp 

av dessa tre kriterier så kan effektiveten för en solpanel bestämmas. Den optimala effekten 

kallas för Popt och mäts i Watt-Peak [2]. 

1. Full solstrålning (vilket motsvarar 1000 W/m2). 

2. Solpanelens temperatur (vilket motsvarar 25 ˚C). 

3. Standardiserade ljusspektrum (vilket motsvarar 1 AM). 
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2.2 Fotodiod 
En solcell fungerar ungefär som en fotodiod. En fotodiod genererar en ström när ljus lyser på 

den [2]. Den ström som genereras kallas fotoström och strömmens storlek beror direkt på 

solstrålningen. Genom att anta att varje foton som penetrerar fotodioden kan ansluta sig till ett 

elektron-hål-par så kan ekvation 1.1 antas. I ekvation 1.1 så är ”const” en konstant och ”E” är 

irradiansen vilket är solstrålning. När sol lyser på fotodioden så minskar resistansen som finns 

i diodens backriktning, resistansen minskar ju högre solstrålning som lyser på fotodioden, 

vilket medför att en högre ström genereras från fotodioden. 

 

Iph = const × E 

Ekvation 1.1 

 

Figur 2: En fotodiod. 

Om inget ljus lyser på fotodioden så beter den sig som en vanlig diod. När ljuset lyser på 

fotodioden så genereras fotoströmmen Iph som är oberoende av spänningen över fotodioden, 

se ekvation 1.1. Iph flödar i motsatt riktning och ger upphov till område IV i figur 3 [2]. Det 

kan även ses i figur 3 hur solstyrkan påverkar strömmen. 

 

Figur 3: En fotodiod med IV-graf. 
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Fotodioden som visades i figur 2 kan ritas om till ett ekvivalent schema för att ge en bättre 

översikt över hur fotodioder fungerar. Fotodioden ritas om till en vanlig diod med strömkällan 

Iph kopplad till sig, vilket figur 4 visar. 

 

Figur 4: Fotodiod med ekvivalent schema. 

Beräkning av strömmen I i figur 4 görs genom att applicera Kirchhoffs strömlag, förkortat 

KCL. Kirchhoffs strömlag säger att varje ström som flödar till en nod är lika med de 

strömmar som flödar från noden. Ekvation 1.2 kan då tecknas.  

I =  ID − Iph 

Ekvation 1.2 

Strömmen Iph är strömmen som genereras av solljuset som lyser på dioden, se ekvation 1.1. ID 

är strömmen som flödar in i dioden. Strömmen ID kan beräknas med hjälp av Shockleys 

diodekvation, se ekvation 1.3. 

ID = IS × (e
V

m×VT − 1)  

Ekvation 1.3 

I ekvation 1.3 så är IS den mättade strömmen som flödar genom dioden då den inte är tänd, 

denna ström är inte stor. VT är den termiska spänningen och är i rumstemperatur cirka 26 

mVDC och m är diodens idealfaktor vilket kan ansättas till ett [2]. Ekvation 1.3 kan sättas in i 

ekvation 1.2 och kan då skrivas om till en ny ekvation, se ekvation 1.4. 

I = IS × (e
V

m×VT − 1) − Iph 

Ekvation 1.4 



11 
 

2.3 Solcell 
Eftersom fotodioden är kopplad till en spänningskälla och strömmen I flödar från 

spänningskällan så duger den inte till att användas som en solcell. En solcell fungerar ungefär 

som en fotodiod, men istället för att ström flödar från spänningskällan till fotodioden så flödar 

strömmen istället från fotodioden, vilket figur 5 visar [2]. 

 

Figur 5: En solcell med IV-graf för olika ljusintensiteter. 

Eftersom strömmen flödar från fotodioden så skrivs ekvation 1.4 om, se ekvation 1.5. Detta 

ger upphov till att IV-grafen vänds, se figur 5 och jämför med figur 3. Man säger att 

fotodioden producerar en ström. 

I =  Iph − IS × (e
V

m×VT − 1) 

Ekvation 1.5 
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IV-grafen i figur 5 fås fram genom att variera spänningen från 0 VDC tills I är 0 A, se figur 6 

för en detaljerad version av IV-grafen. Figur 6 visar två intressanta extrempunkter i IV-grafen. 

Punkten där grafen skär X-axeln och punkten där grafen skär Y-axeln [2]. 

 

Figur 6: IV-graf med ekvivalent solcell. 

Den första punkten i IV-grafen kallas för kortslutningsströmmen, SC är en akronym för Short 

Circuit. Den punkten kan fås fram genom att ansätta spänningen ut till 0 VDC. Ekvation 1.5 

som visar den korrekta strömmen som genereras från en solcell används för beräkning av 

kortslutningsströmmen [2], se ekvation 1.6. Ekvation 1.6 visar att det är fotoströmmen som är 

kortslutningsströmmen. 

ISC(V = 0) = Iph − Is × (e0 − 1) = Iph 

Ekvation 1.6 

Den andra punkten av intresse är punkten där grafen skär X-axeln. Denna punkt kallas för 

tomgångspänning, OC är en akronym för Open Circuit. Denna punkt kan avläsas från IV-

grafen i figur 6 till den punkten där strömmen är 0 A. Applicering av ekvation 1.5 görs och 

strömmen ansätts till 0 A, se ekvation 1.7. Ekvation 1.7 visar att tomgångspänningen 

motsvarar den spänning som en diod behöver för att börja leda ström. I detta fall antas 

tröskelspänningen för kiseldiod ligga mellan 0,5–0,7 VDC. 

VOC(I = 0) = m × VT × ln
Iph

IS
 

Ekvation 1.7 
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2.4 Maxeffektpunkten 
Figur 6 visade att det finns en punkt i IV-grafen där strömmen och spänningen ger ett 

maximalt effektvärde. Denna effektpunkt kallas för maxeffektpunkten eller Maximum Power 

Point på engelska och är den maximala effekten som kan fås ut av systemet i drift. Enligt 

figur 6 så ligger denna punkt nära tomgångsspänningen. Beräkning av effekten görs genom att 

utnyttja Ohms lag för effektberäkning, se ekvation 1.8. 

P = V × I 

Ekvation 1.8 

Figur 7 visar att maxeffektpunkten kan variera i storlek beroende på vilken temperatur 

solcellen utsätts för. Det som är intressant med denna graf är att solpanelen avger den högsta 

effekten vid temperaturen 0 ˚C och sjunker sedan i effektivitet om temperaturen ökar. 

Anledningen till att solcellen tappar i effektivitet är att tomgångsspänningen minskar. Detta 

beror på att den mättade strömmen IS ökar, se ekvation 1.7 [2]. 

 

Figur 7: Effektgraf för olika temperaturer för en solcell. 
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2.5 Mer realistisk modell av en solcell 
Det som har nämnds tidigare är en ideal solcell, där förluster från solcellen inte har tagits 

hänsyn till. En standardmodell av en solcell som inte är ideal kommer visas i figur 8. I den 

mer realistiska modellen, även kallad för standardmodellen finns i skillnad från den ideala 

solcellen två resistanser. Dessa två resistanser heter Shuntresistansen Rsh och serieresistansen 

Rs [2]. Dessa två resistanser uppstår vid konstruktionen av solcellen och finns inne i PN-

övergången. Serieresistansen står för de ohmska förlusterna vid kontaktytan på toppen av 

solcellen och Shuntresistansen uppstår om det finns exempelvis sprickor inne solcellen [2]. 

 

Figur 8: Ideala solcellen (a) och den realistiska solcellen (b). 

Den realistiska modellen kan analyseras vidare genom att applicera KCL i figur 8 (b) så att en 

ekvation bildas med effekterna från de två parasitiska resistanserna [2], se ekvation 1.9. 

I =  Iph − ID − Ip = Iph − IS × (e
V

m×VT − 1) −
V + I × Rs

Rsh
 

Ekvation 1.9 

Ekvation 1.9 visar att det uppstår ett spänningsfall över serieresistansen. Shuntresistansen 

kommer leda till en strömförlust. Om den realistiska modellen jämförs med den ideala 

solcellen så måste serieresistansen göras liten och shuntresistansen stor för att minska de 

försluter som uppstår. 
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2.6 DC/DC omvandlare 
En DC/DC omvandlare är en elektronisk krets som kan höja eller sänka en spänning till en 

annan [3]. Den omvandlare som sänker en högspänning till en lägre utspänning kallas för en 

Buckomvandlare, medans den omvandlare som höjer utspänningen kallas för 

Boostomvandlare. 

En DC/DC omvandlare fungerar enligt energiprincipen. Detta betyder att effekten in i 

omvandlaren ska vara lika med effekten ut från den. Om en högre utspänning önskas så måste 

strömmen minskas.  

2.6.1 Boostomvandlaren 
En boostomvandlare som nämndes tidigare höjer en lägre inspänning till en högre utspänning 

[3]. Figur 9 visar det elektriska schemat för en boostomvandlare. Brytaren som finns i mitten i 

figur 9, pendlar mellan ett på och av läge. 

 

Figur 9: Elektroniskt schema för boostomvandlaren. 

När brytaren eller transistorn är på så leds ström tillbaka till induktorn och energi byggs upp, 

se ekvation 2. Ekvation 2 visar hur spänningen byggs upp i en induktor. Spänningen beror på 

induktorns värde, L och förändringen av strömmen på tiden. När brytaren är av så laddas 

induktorn ur och leder till att förändringen av strömmen blir negativ. 

VL(t) = L ×
dIL

dt
 

Ekvation 2 
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I det första läget så är 𝑉𝑖𝑛 = 𝑉𝐿 vilket betyder att induktorn laddas upp, se figur 10. I det andra 

läget så är spänningen ut 𝑉𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐿, men eftersom induktorn laddas ur så blir 

förändringen av strömmen negativ. Detta innebär att utspänningen blir 𝑉𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝐿. 

 

Figur 10: Demonstration av hur strömmen cirkulerar beroende på brytarens läge. 

2.6.2 Styrning av boostomvandlare 
För att uppnå en önskad utspänning så måste omvandlaren styras. Denna styrning kallas för 

pulsbreddsmodulering, förkortat PWM på engelska [3]. Utspänningen beror på vilket läge 

brytaren befinner sig i. Brytaren pendlar med frekvensen fsw, se ekvation 2.1. Ts är periodtiden 

till frekvensen fsw och är summan av tiderna då brytaren är på och av. 

Ts =
1

fsw
, Ts = ton + toff 

Ekvation 2.1 

Ett uttryck för hur stor del av tiden då brytaren är på gentemot den totala periodtiden kallas 

för pulsbreddsförhållande, se ekvation 2.2. Pulsbreddsförhållandet kan anta värden från noll 

till ett. Om perioden är noll så innebär det att brytaren är helt av och om perioden är ett så 

innebär det att brytaren är helt på. 

D =  
ton

Ts
 

Ekvation 2.2 

Med hjälp av ekvation 2.2 så kan en ny ekvation bildas som visar hur utspänningen beror på 

inspänningen och brytarens läge, se ekvation 2.3. D är pulsbreddsförhållandet och Vin är 

inspänningen. 

Vut =
Vin

1 − D
 

Ekvation 2.3 
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3. Metod 
3.1 Konstruktion av strömkälla 
En ideal solcell modelleras som en strömkälla i serie med en diod vilket nämndes tidigare. I 

detta arbete så behöver en strömkälla konstrueras för solcellsmodulen. En strömkälla kan vara 

konstruerad på ett antal olika sätt och i detta examensarbete så ska den konstrueras med en 

operationsförstärkare.  

Det som karaktäriserar en ideal strömkälla är att strömmen är oberoende av spänningen över 

källan. Det går inte att konstruera en strömkälla med låg matningsspänning som ska driva en 

stor last med en ström på 1 A, utan det är viktigt att veta vilken last som ska drivas innan 

konstruktionen påbörjas. 

Strömkällan ska kunna programmeras vilket innebär att användaren ska kunna ändra 

strömmen som genereras av strömkällan. Texas Instruments ger ett bra exempel på hur en 

sådan strömkälla kan konstrueras och programmeras [4], se figur 11. 

 

Figur 11: Strömkälla med operationsförstärkare och MOSFET. 
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Den elektriska kretsen i figur 11 fungerar på följande sätt. Med en operationsförstärkare i 

kretsen som antas vara ideal, vilket innebär följande antaganden kan tas [5]. 

• Ingen ström flödar in eller ut från ingångarna på operationsförstärkaren. Detta innebär 

att inresistansen är oändligt stor. 

• Spänningsskillnaden på ingångarna kommer vara 0 VDC vilket innebär att 

operationsförstärkaren kommer att styra kretsen så detta villkor uppfylls. 

Referensströmmen, Iref används för att bestämma en större ström genom transistorn, M1. Iref 

kommer att bestämma potentialen som ligger vid operationsförstärkarens icke-inverterande 

ingång, V+. Ekvation 2.4 tecknas från föregående information.  

V+ = Rset × Iref + Vload 

Ekvation 2.4 

Det nämndes tidigare att spänningsskillnaden på operationsförstärkarens ingångar kommer att 

vara 0 VDC. Det innebär att spänning som finns vid icke-inverterande ingången kommer att 

vara lika stor som den spänning som finns vid den inverterande ingången, V-. Med denna 

information så kan en ny ekvation tecknas som visar att en större ström från transistorn M1 

kan genereras, se ekvation 2.5. 

IDS =
Rset × Iref

Rp
↔

V+

Rp
↔

V−

Rp
 

Ekvation 2.5 

Om strömmen som ska genereras av M1 ska ändras så kan detta göras genom ändring av 

referensströmmen Iref, vilket visades i ekvation 2.5. Denna strömkälla behöver modifieras för 

att fungera med solceller i serie. En lösning till detta är att göra en speciell 

förstärkningskoppling. 

Det finns flera förstärkningskopplingar som kan göras med en operationsförstärkare. Eftersom 

flera solpaneler ska seriekopplas så behövs en förstärkningskoppling som inte förstärker 

spänningen i förhållande till jord. En differentialförstärkare är en koppling som löser detta 

problem. Differentialförstärkaren förstärker inte spänningar i förhållande till jord utan 

fungerar utmärkt med flytande jord. Jord finns alltså i systemet men är inte direktkopplad till 

förstärkningen. 
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Figur 12 visar en differentialkoppling. Spänningen V1 ska vara kopplad till 

strömgeneratorresistansen Rp, se figur 13. Kopplingen mellan den inverterande ingången V- 

och utgången Vout ser till att skillnaden mellan de två inspänningarna kommer att förstärkas. 

 

Figur 12: Operationsförstärkare med differentialförstärkningskoppling. 

En närmare analys av differentialförstärkningskopplingen kan göras via applicering av KVL. 

En förenkling görs i figur 12 genom att ansätta R2=R1 och Rf=Rg. Följande matematiska 

villkor kan bildas, se ekvation 2.6. 

Vout =
Rf

R2
(V2 − V1) 

Ekvation 2.6 

Ekvation 2.6 visar att förstärkningen kommer ske beroende på Rf och R2:s värden. 

Förstärkningen kan bestämmas genom att applicera KVL från transistorns Gate-ingång till 

Source-utgången, se ekvation 2.7. 

VG − VGS − VS = 0 

Ekvation 2.7 
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Figur 13 visar strömkällan med differentialförstärkningskopplingen. Transistorn M1 behöver 

analyseras närmare för vi ska kunna bestämma Gate-spänningen. Det är önskvärt att kretsen 

ska ha en så låg matningsspänning som möjligt. 

 

Figur 13: Strömkälla med differentialförstärkningskoppling. 
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3.1.1 MOSFET 
En MOSFET är en spänningsstyrd transistor. Strömmen som produceras av transistorn är 

beroende av spänningen mellan Gate och Source-porten. MOSFET:en har även en annan 

spänning som bör noteras, tröskelspänningen. Tröskelspänningen är den spänning som måste 

överskridas för att transistorn ska bli aktiv. Tröskelspänningens värde kan variera beroende på 

vilken transistormodell som används. Figur 14 visar hur en N-MOSFET är uppbyggd. 

 

Figur 14: N-MOSFET med spänningar utritade. 

Beskrivning av hur den givna transistorn fungerar kan fås genom nedladdning av ett datablad 

från tillverkarens hemsida. I databladet finns information om maximala och minimala 

parametrar som en transistor klarar att användas med. Databladet ger även information om 

vilken tröskelspänning transistorn har och vid vilken Gate-Source-spänning som en specifik 

ström genereras. 

Vid närmare undersökning av databladet så kan ett antal intressanta parametrar studeras. Om 

transistorn ska kunna generera en 1 A så måste transistorns motsvarande IV-graf studeras, se 

figur 15. IV-grafen visar vid vilken Gate-Source-spänning som ger upphov till en specifik 

ström. För den valda transistorn så är VGS = 2,75 VDC. Figur 15 visar även hur utläsningen av 

Gate-Source-spänningen gjordes. Det antogs att transistorn kommer att opereras i 

rumstemperatur, vilket medför att TC = 25 ˚C 
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Figur 15: Transistorns IV-graf för en 1 A. 

Med den givna VGS = 2,75 VDC så kan transistorns Gate-potential bestämmas. Ekvation 2.7 

möbleras om och en ny ekvation bildas. 

VG = VGS + Vs 

VG = 2,75 + RsetIref + Vload 

Ekvation 2.8 

Iref i ekvation 2.8 bestämdes till 1 mA och Rset bestämdes till 100 Ohm. IDS är tusen gånger 

större än Iref och då behöver Rp vara 100 mOhm för att ge samma spänningsfall. Med 

föregående information så kan Gate-potentialen i ekvation 2.8 beräknas genom addition, se 

ekvation 2.9. Spänningen för Vload ligger över två stycken dioder som antas ha ett 

spänningsfall på 0,7 VDC för varje diod. 

VG = 2,75 + 0,1 + 1,4 = 4,25 VDC 

Ekvation 2.9 

Gate-potentialen behöver vara 4,25 VDC vid full last för att kunna generera en ström på 1 A. 

Detta leder till att matningsspänningen till operationsförstärkaren behöver vara lite större än 

4,25 VDC. Om det skulle vara önskat att köra kretsen med fler dioder så kan ekvation 2.8 

användas för att se om matningsspänningen räcker till. 
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Det är även viktigt att transistorn befinner sig i det mättade området för då sker ingen ökning 

av strömmen beroende på spänningen över transistorn. KVL appliceras från Drain till Source 

och en ekvation kan bildas, se ekvation 3. I figur 11 så är matningsspänningen lika med 

Drain-spänningen till transistorn. En operationsförstärkare som är ”Rail to Rail” användes i 

detta arbete, vilket innebär att operationsförstärkaren kan förstärka spänningar nära 

matningsspänningen. 

VD − VDS − VS = 0 

Ekvation 3 

Eftersom Gate-potentialen bestämdes till 4,25 VDC så behöver matningsspänningen vara 

större än 4,25 VDC. VD bestämdes till 5 VDC så operationsförstärkaren har lite marginal 

mellan matning och förstärkning. Ekvation 3 löstes genom att beräkna VDS med de givna 

parametrarna, se ekvation 3.1. En jämförelse med ekvation 3.1 och figur 15 visar att 

transistorn befinner sig i det mättade området under full last. 

VDS = 5 − 1,5 = 3,5 VDC 

Ekvation 3.1 

3.1.2 Beräkning av kylning 
En transistor i drift alstrar värme på grund av strömmen som flödar genom den. Det är viktigt 

att ta hänsyn till hur varm transistorn blir i drift. En transistor som inte kyls tillräckligt riskerar 

att gå sönder. Spänningen över transistorn kommer att variera beroende på om lasten är 

kortsluten eller inte. Ekvation 3.2 visar att vid kortslutning av lasten så kommer en stor 

spänning ligga över transistorn och systemet genererar fortfarande en 1 A. 

VDS = VD − Vs = 5 − 0,1 = 4,9 VDC 

PDS = VDSIDS = 4,9 W 

Ekvation 3.2 

Det är intressant att veta vad just denna transistor klarar i maximal effekt utan att behöva 

kylas. Värdena som användes i ekvation 3.3 hämtades från databladet, se figur 16. 

• TJ och TA är temperaturer hämtade från databladet. TJ är den interna temperaturen inne 

i PN-övergången hos transistorn och TA är rumstemperaturen. 

• RthJA är den termiska resistansen som finns mellan den interna temperaturen, TJ och 

rumstemperaturen, TA. 
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Figur 16: Intressanta parametrar vid bestämning av kylning. 

Från ekvation 3.3 kan följande data avläsas. Transistorn klarar 2,42 W utan att behöva kylas, 

om denna effekt skulle överskridas så kan transistorn gå sönder. Den spänning som transistorn 

maximalt utsätts för beräknades i ekvation 3.2 och är spänningen VDS, Drain-Source-

spänningen. En jämförelse mellan ekvation 3.2 och 3.3 visar att transistorn behöver kylas. 

P =  
TJ − TA

RthJA
→

175 − 25

62
= 2,42 W 

Ekvation 3.3 

Kylning av transistorn görs med en kylfläns, kallad Heatsink på engelska. Kylflänsen är 

konstruerad av metall för att leda bort värme från transistorn och kan även kombineras med 

fläktar för ökad kylning. Kylflänstemperaturen måste bestämmas så en termisk resistans kan 

fås fram. Temperaturen behöver vara så låg att en individ inte bränner sig vidröring av 

kylflänsen. I detta arbete så bestämdes att kylflänsen bör vara 50 ˚C. Ekvation 3.4 visar hur 

den termiska resistansen mellan rumstemperaturen och kylflänsen beräknandes. Ekvation 3.4 

visar att den termiska resistansen behöver vara minst 5,1 ˚C/W för att kyla en transistor. 

RthHA =
TH − TA

P
→

50 − 25

4,9
=  5,1 ˚C/W 

Ekvation 3.4 

Om flera transistorer ska kylas på samma kylfläns så kan effekterna summeras och en kylfläns 

med lägre termisk resistans måste väljas. I detta arbete så kommer det finnas tre solpaneler 

och det medför att det finns tre stycken transistorer som måste kylas. Den termiska resistansen 

behöver vara tre gånger så liten, alltså RthHA = 1,7 ˚C/W. 
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3.2 Konstruktion av strömspegel 
Strömmen som produceras av en solcell är direkt beroende av solstyrkan, vilket ekvation 1.1 

visade. Om solstyrkan minskar så kommer solpanelen att generera en lägre ström. Det 

nämndes tidigare att variationen av inspänningen till operationsförstärkaren ändrar strömmen. 

Ett system som undviker att en användare behöver reglera spänningen på ett 

spänningsaggregat behöver då konstrueras. 

Idealt sätt så behöver transistorerna i en strömspegel vara identiska för att fungera, vilket 

betyder att de behöver vara konstruerade samtidigt och på samma chip [5]. I detta arbete så 

valdes det att konstruera strömspegeln av BJT-transistorer. BJT-transistorerna är strömstyrda, 

vilket innebär att en liten ström på Bas-porten ger upphov till den större ström genom 

transistorn. Se figur 17 för en BJT-transistor med sina portar markerade. 

 

Figur 17: BJT-transistor med sina portar markerade. 

BJT-transistorn har tre stycken portar: Bas, Emitter och Kollektor. Spänningen mellan 

emittern och basen är 0,7 VDC och motsvarar ett spänningsfall över en diod. Genom att 

applicera en ström på basens ingång så genereras en ström från kollektorns ingång. 

Strömspegeln konstruerades av PNP-transistorer på grund av att strömmen från transistor Q2 

ska flöda till lasten, se figur 18. Transistor Q1 är diodkopplad vilket betyder att basen och 

kollektorn är kortsluten. Diodkopplingen medför att transistorn kommer att arbeta i den aktiva 

regionen och spänningsfallet mellan emitter och kollektor kommer motsvara 0,7 VDC. 
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Figur 18: Strömspegel med PNP-transistorer. 

Beräkning av strömmen genom transistorn Q1 gjordes genom att vandra i kretsen, se ekvation 

3.5. I ekvationen så antas att resistanserna Rtrim och Rshade har värdet 0 Ohm vid generering av 

önskad referensström. Rtrim är till för att fintrimma strömmen genom krafttransistorn i figur 13 

så strömmen blir 1 A. Rshade är en potentiometer av logaritmisk typ vars uppgift är inställning 

av solstyrka på solpanelen. Med dessa resistanser inställda på 0 Ohm så kan ekvation 3.5 

förenklas ytterligare. 

Iref =
Vi − VBE

Rbias + RE + Rtrim + Rshade
 

Iref =
Vi − VBE

Rbias + RE
 

Ekvation 3.5 
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Strömspegeln kompletterades med två stycken emitterresistanser RE, se figur 18. Anledningen 

till detta är att enligt Earlyeffekten så kommer spänningen mellan basen och emitter, VBE att 

variera om VCE ändras, se figur 19. Med Earlyeffekten så kommer kollektorströmmen att öka 

beroende på att bredden på basen kommer minska då VCE ökas [5]. Ekvation 3.6 visar hur 

kollektorströmmen ändras om VCE ändras. VA är Earlyspänningen. 

 

Figur 19: Visar utgångsdiagrammet med Earlyspänningen. 

IC = Ise
VBE
VT × (1 +

VCE

VA
) 

Ekvation 3.6 

En emitterresistor lades till i strömspegeln för att minska påverkan av ändringen i VBE. 

Applicering av KVL i figur 18 visar hur emitterresistorerna påverkar kretsen, se ekvation 3.7. 

Ett antagande gjordes att VBE1 = VBE2 och ekvationen kan förenklas ytterligare. 

VBE1 + IrefRE1 − IutRE2 − VBE2 = 0 

IrefRE1 = IutRE2 

Ekvation 3.7 

Om strömmarna ska matcha varandra så behöver emitterresistorerna vara lika stora, se 

ekvation 3.7 för strömöverförningskarakärstiken. Ekvation 3.7 visar hur stor skillnad det 

kommer vara mellan de två strömmarna, Iref genom transistorn Q1 och Iut genom transistorn 

Q2. Emitterresistanserna kommer att balansera transistorerna så strömskillnaden blir 0 A. En 

tumregel för bestämning av emitterresistanser är att de sa enbart ha en tiondel volt över sig 

[5]. I detta fall så valdes efter simulering RE1 och RE2 till 100 Ohm. 
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Transistorn Q2:s kollektor kopplades till punkten V2 och till dioderna, se figur 20. En resistans 

Rm lades till även till mellan V2 och dioderna. Resistansens uppgift är att matcha 

spänningsfallen så V1 och V2 blir lika stora. Eftersom strömmen genom Rp är 1 A och 

strömmen genom Rm är 1 mA, så behöver resistansen Rm vara tusen gånger större än 

resistansen Rp. V2 blir en referensspänning för spänningen V1. Vid noden så kommer 1 mA att 

adderas med 1 A enligt KCL, detta medför ingen större ökning av strömmen och kan 

försummas. En ökning av potentiometerns resistans, Rshade kommer bidra till en lägre 

spänning vid V2. Operationsförstärkaren kommer driva krafttransistorn så att spänningen V1 

matchar V2. Denna förändring ger en lägre Gate-spänning på krafttransistorn vilket medför en 

minskning i VGS. 

 

Figur 20: Strömspegel och solpanel. 
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3.3 Bypass diod 
När en solpanel har skugga fallande över sig så minskar den genererade strömmen av PV-

panelen. När solceller sitter i serie så innebär en skuggning på en solpanel att den solpanelen 

med lägst genererad ström kommer att leverera till lasten. Detta medför att PV-systemet 

förlorar i effektivitet och för att minska denna förlust så kan en diod kopplas antiparallellt 

med PV-systemet, se figur 21.  

 

Figur 21: En solpanel med bypass diod. 

Nackdelen med bypass dioder är att när de blir ledande så uppstår ett spänningsfall på cirka 

0,7 VDC vilket ger upphov till en lägre utspänning, men effektförlusterna kan minimeras. En 

bypass diod blir ledande om strömmen producerad av solpanelen, i detta fall Isc är mindre än 

panelströmmen Ipv (strömmen som blir kvar efter dioderna i solpanelen). Ett uttryck för 

bypass diodens påverkan kan härledas enligt Shockleys diodekvation, se ekvation 3.8. 

Ekvationen visar att när panelströmmen är lägre än kortslutningsströmmen så finns en positiv 

spänning över panelen. Ni är antalet dioder i en solpanel. 

Vpvi =  Ni × m × VT × ln (
ISCi − Ipv

Is
+ 1) ∀ Ipv < ISCi 

Ekvation 3.8 

Om skugga faller över en solpanel och panelströmmen är större än den producerade strömmen 

så tänds bypass dioden, se ekvation 3.9. Om kortslutningsströmmen från en solpanel är 

mindre än panelströmmen så kommer kortslutningsströmmen från den skuggade panelen att 

cirkulera inne i solpanelen. Det är strömmen från de oskuggade som kommer bestämma 

panelströmmen. 

Vpvi = −m × VT × ln (
Ipvi − ISC

IS
+ 1) ∀ Ipv > ISC 

Ekvation 3.9 
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3.4 Maximum Power Point Tracking – MPPT 
En solpanel ska alltid arbeta runt maxeffektpunkten för att maximera effektutvinningen. Det 

bestämdes att PV-systemet ska ge 10 VDC ut. Solpanelerna kan ge spänning 2,8 VDC ut, 

alltså så behöver panelspänningen ökas. 

En boostomvandlare som nämndes i teorikapitlet användes för att ändra spänningen till 10 

VDC ut. Den last som omvandlaren är ansluten till var ett par seriekopplade AA-batterier som 

motsvarar 10 VDC. Ekvationen för omvandlaren kan skrivas om för att passa detta fall, se 

ekvation 4. Det betyder att spänningen vid solpanelen kommer att variera så att 10 VDC ut 

erhålls. Om inte en omvandlare skulle ha använts det ha varit svårt att finna 

maxeffektpunkten. 

Vbat =  
Vpv

1 − D
 →  Vpv =  Vbat × (1 − D) 

Ekvation 4 

Figur 22 visar att spänningen vid den resistiva lasten är samma som spänningen som 

genereras av solpanelen. OP2 respektive OP1 är de punkter där lastlinjen skär IV-grafen. Om 

solpanelen har 50 % solstyrka på sig så kommer OP2 ligga långt i från maxeffektpunkten 

MPP2. Detta betyder att solpanelen bara kan avge en liten del av den tillgängliga effekten 

[2]. I fallet med OP2 så kommer en omvandlare underlätta sökandet efter maxeffektpunkten. 

Med hjälp av pulsbreddsförhållandet från omvandlaren så kan man variera OP-punkten på 

IV-grafen tills den rätta punkten är funnen. 

 

Figur 22: Solpanel ansluten till en last med motsvarande IV-graf. 
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3.4.1 Perturbation and Observation 
Det finns flera olika metoder för at hitta maxeffektpunkten [2]. Den metoden som valdes i 

detta fall kallas för Perturbation and Observation eller P&O och är en av de enklare och 

därmed vanligaste metoden att implementera. P&O går ut på att följa IV-grafen genom att 

jämföra tidigare värden med det nya värdet. 

Figur 23 visar hur P&O fungerar och räknar ut den nya pulskvoten. P&O måste veta 

panelspänningen och panelströmmen för att fungera. Notera att Vref är den referensspänning 

som läggs på en sågtandsvåg för att generera en pulskvot. I detta fall så är Vref lika med 

pulsbreddsförhållandet. 

1. Känn av ström och spänning från solpanelen. 

2. Beräkna nuvarande effekt genom att P = V × I. Jämför nuvarande effekt med tidigare. 

Om effekterna är lika stora så betyder det att MPP har hittats och systemet behåller 

samma pulsbredd. 

3. Om effekterna inte var lika stora så görs en jämförelse för att veta om nuvarande eller 

föregående effekt var större. 

4. Om den nuvarande effekten var större än den föregående så görs en jämförelse mellan 

spänningarna. Om nuvarande spänning var mindre än föregående spänning så minskas 

pulsbredden. 

5. Om föregående effekten var större så görs en ny jämförelse mellan spänningarna. 

 

Figur 23: Flödesschema för P&O. 
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3.5 Labview 
Implementeringen av maxeffektstyrningen gjordes i ett program som heter Labview. Labview 

är ett grafiskt programmeringsspråk och fungerar utmärkt med att ta in insignaler från krets 

och behandla dem. Labview arbetar i två ”fönster”, ett fönster som heter frontpanel och det 

andra som heter blockdiagram. Det är i fönstret ”blockdiagram” som all programmering görs, 

medans frontpanelen används för att se grafer och värden som koden i blockdiagrammet har 

beräknat. 

3.5.1 Inläsning av panelström och panelspänning 
Som det nämndes tidigare så behöver maxeffektstyrningen P&O veta ström och spänning från 

solpanelen. På omvandlarkortet som användes finns två sensorer. En strömsensor och 

spänningssensor. Figur 24 visar hur ström- och spänningsmätning gjordes. 

 

Figur 24: Generell bild över PV-panel med omvandlare. 

Från solpanelsystemet så kopplades en spole i serie till omvandlarkortet. Eftersom strömmen 

som passerar spolen kommer vara triangulär så behöver den filtreras. Ett andra ordningens 

lågpassfilter användes i Labview, se figur 25. Labview har speciella funktionsblock som 

motsvarar ett filter och ett sådant användes.  

 

Figur 25: Lågpassfilter i Labview. 

Omvandlarkortet kopplades till NI ELVIS som är en arbetsstation. NI ELVIS har en inbyggd 

analog-till-digitalomvandlare med vilken ström och spänning behandlas i Labview. 
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3.5.2 Grovskanning av effektkurvan 
I P&O så letar systemet efter maxeffektpunkten. Det sker genom att stega från 

tomgångsspänningen till den spänning som ligger vid effektpunkten. I vissa fall så kan 

maxeffektpunkten ligga lite olika beroende om systemet körs med bypass dioder eller inte. 

Om systemet använder bypass dioder så kommer två effekttoppar att finnas. Den ena kommer 

vara lokal och den andra global. En ren P&O skulle då eventuellt finna en av de två 

effekttopparna för vilken det finns en sannolikhet att den effekttoppen kan vara lokal. Ett 

program behöver då konstrueras så att den globala effekttoppen erhålles. 

Det konstruerades ett system som skannade effektkurvan grovt och sedan sparade värden för 

jämförelse. I Labview finns ett block som heter Ramp by Samples. Detta block genererar en 

Array med givna värden, se figur 26. Genereringen av pulsbreddsförhållandet sitter utanför 

While-loopen som styr omvandlarkortet, det betyder att arrayen kommer genereras innan ett 

varv sker. I följande figur så kan det ses att följande värden valdes: 

• Startvärdet D = 0,6. 

• Slutvärde D = 1. 

• Antal steg är 11. 

 

Figur 26: Generering av grov pulsbredd. 

Arrayen behandlas senare i While-loopen där ett block som heter Index Array användes, se 

figur 27. Index Array fungerar som en pekare som pekar på en given plats i arrayen och avger 

sedan den platsens element (innehåll). Index Array kopplades direkt till PWM:en. När While-

loopens räknare är lika med noll så kommer första elementet i arrayen att avges och när 

räknaren är ett så kommer den andra värdet i arrayen att avges osv. 

 

Figur 27: Pulsbreddens Array till element. 
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För varje period som körs så behöver paneldata lagras. Det första som behöver göras är att ta 

medelvärdet på alla sampel som uppmättes under varje period. Det gjordes genom att 

summera värden i Sampel-arrayen och dividera med storleken, se figur 28. I Figuren så 

behövdes strömmen multipliceras med -1 för att strömvärden i arrayen var negativa. Eftersom 

det är effekten som är av intresse så multipliceras spänningen och strömmen. 

 

Figur 28: Från array till medelvärde för varje sampel. 

Samtliga spänningar, strömmar och effekter sparades i arrayer som är lika stora som 

pulsbredds-arrayen eftersom det blir enklare att hitta motsvarade värden för varje pulsbredd. 

Elementen för spänning, ström och effekt sparades genom att använda Insert to Array, se 

figur 29. En tom array byggdes och återkopplades till blocket för att se till att värden inte 

skrevs över. Detta medför även att det inte skrivs mer än tolv värden till arrayen och hindrar 

arrayen från att växa sig för stor. Vid omstart av programmet så kommer arrayen att 

återställas. 

 

Figur 29: Visar hur element insätts i motsvarade array. 
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När räknaren är större eller lika med period-arrayens storlek så returnerar ett Booleskt block 

sant. Detta betyder att hela period-arrayen är genomräknad och motsvarade värden för effekt, 

spänning och ström finns sparade. I IF-satsen så användes ett Max and Min-block för att peka 

ut det maximala effektvärdet som finns i arrayen, se figur 30. 

 

Figur 30: Max och Min blocket. 

Max index kopplades då till ett Index Array-block och med hjälp av detta block så blir det 

möjligt att finna den rätta perioden för maxeffekten. Samma gjordes även för spänning, se 

figur 31. Det konstaterades att under varv tolv så har programmet hittat den grovskannade 

effekten och MPPT:n kommer använda dessa värden under första varvet den körs. Nästa varv 

så kommer räknaren vara tretton och det innebär att IF-satsen kommer returnera falskt och då 

hämtas värden direkt från solpanelen. 

 

Figur 31: Maxeffekt och motsvarande spänning under första MPPT-varvet. 
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Det nämndes tidigare att grunden för P&O ska kunna fungera kräver ett sätt att spara tidigare 

värden för jämförelse. Det kan uppnås genom användning av skiftregister, se figur 32. I 

skiftregistret sparas värden från en tidigare iteration. Ett skiftregister kan enkelt läggas till 

genom att högerklicka på ramen till While-loopen och sedan klicka på Add shift register. 

Ingången till skiftregistret kommer ligga på den högra sidan i blockdiagrammet, medans 

utgången kommer ligga på den vänstra sidan. När While-loopen har räknat en gång så 

kommer dessa värden att ersättas med nya värden. Om det skulle vara intressant med ännu 

tidigare värden så kan skiftregistret utökas. 

 

Figur 32: Skiftregister för pulsbredd, effekt och spänning. 

Det finns flera olika jämförelseblock i Labview som är bra att använda, se figur 33. Mycket 

av MPPT-koden bygger på Booleska uttryck som returnera falskt eller sant beroende på ett 

villkor. Dessa block kan även kopplas till IF-satser och bestämmer om villkoret är uppfyllt. 

 

Figur 33: Olika jämförelseblock i Labview. 
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P&O aktiveras när räknaren är större eller lika med tolv. Grovskanningen medför att MPPT:n 

kommer vara snabbare på att hitta maxeffektpunkten än vad den skulle ha varit utan 

grovskanningen. Pulsbreddsförhållandet kommer öka eller minska med 0,01 under MPPT:ns 

första varv för att sedan minska ytterligare för varje iteration som utförs, se figur 34. 

Anledningen till detta är att minska oscillerandet som uppstår när MPPT:n anser den har hittat 

maxeffektpunkten. 

 

Figur 34: DeltaD:s utveckling. 

En ekvation kan bildas för hur DeltaD utvecklas under varje iteration som programmet utförs, 

se ekvation 4.1. DeltaD är det värdet som pulsbredden minskar eller ökar med i MPPT-koden. 

Enligt ekvationen så kommer DeltaD att bli väldigt liten ju längre programmet körs eftersom 

räknaren ökas med ett varje varv. Detta medför att maxeffektpunkten kommer bli stabil men 

kan göra systemet långsammare. Hur P&O utförs finns i bilaga.  

DeltaD =  
0,01

i
× 12 

Ekvation 4.1 
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Efter beräkning av en pulsbreddsförhållande så leds värdet upp till PWM-kontrollen och görs 

sedan om till fyrkantsvåg, se figur 35. Pulsbreddsförhållandet i detta fall är den beräknade 

referensspänningen som jämförs med triangelvågen. Det lades till en knapp MPPT Control för 

att aktivera MPPT:n. Anledningen till detta är att användaren ska kunna välja att köra 

programmet med eller utan maxeffektstyrning. Perioden från MPPT:n görs om till en Array så 

den kan behandlas av PWM:en. 

 

Figur 35: PWM:en notera pulsbredden längst ner. 
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4. Resultat 
En strömkälla har under arbetets gång konstruerats och denna strömkälla kopplades ihop med 

dioder för att efterlikna en solpanel. Tester utfördes för att se om solpanelkretsen beter sig 

som ett idealt solpanelsystem gör. I detta kapitel så presenteras mätningar från Multisim och 

Labview. 

4.1 Strömkälla 
Det första viktiga med solpanelsystemet är att se om den konstruerade strömkällan fungerar 

som den ska. Det som kännetecknar en strömkälla är att den ska leverera en ström oberoende 

den last som den är ansluten till. I Multisim finns det ett antal olika simuleringsalternativ som 

var till hjälp under konstruktionen, se figur 36. 

 

Figur 36: Simuleringsalternativ i Multisim. 

Simuleringsalternativet Parameter sweep användes för simulering av strömkällan. Parameter 

sweep går ut på att studera hur spänning, ström och effekt ändrar sig mot den resistiva last 

som anslöts till solpanelsystemet. I simuleringsmenyn så programmeras lastresistorn genom 

att ange ett startvärde, slutvärde och antal steg. En graf ritas ut för ström, spänning och effekt 

för varje ökning av den resistiva lasten.  

 

  



40 
 

Den ström som är av intresse är strömmen som flödar från krafttransistorns Source-utgång, se 

figur 37 för simuleringsresultatet. Denna ström bör vara oberoende av den resistiva last som 

systemet är ansluten till. En avkännare lades i serie med transistorns Source-utgång. I 

Multisim finns ett antal olika avkännare, en för ström, en för spänning till jord och en för 

differentialspänningsmätning. När dessa avkännare läggs till i kretsen så finns de som 

alternativ i Parameter sweep-listan att simulera mot.  

I figur 37 uppstår en strömminskning när strömkällan övergår från att vara kortsluten till 

resistiv last. En ekvation kan bildas för att studera storleken på minskningen som uppstår vid 

övergången, se ekvation 4.1. 

 

Figur 37: Strömmen från krafttransistorn beroende på lastresistansen. 

∆I i % =  
ISC − Iload,min

ISC
=

1,002 − 0,987

1,002
= 1,4 % 

Ekvation 4.1 

Strömminskningen som beräknades i ekvation 4.1 bedömdes inte vara tillräckligt stort för inte 

att kunna klassificeras som en strömkälla. Detta test utfördes i Multisim med 

matningsspänning på 5 VDC. Om högre matningsspänning önskas så behöver strömkällan 

trimmas så att önskad kortslutningsström uppnås.  
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Ett test på strömkällan måste även utföras då den är konstruerad med fysiska komponenter, se 

figur 38. En jämförelse mellan dessa två är av intresse. I figur 38 så verkar strömmen variera 

med avseende på lastresistansen. Denna variation beror troligtvis på avläsningsinstrumentens 

känslighet. Under flera avläsningar så har det varit svårt att bestämma det exakta värdet som 

avläsningsinstrumentet visade då värden ändrar sig och inte stabiliserats. En jämförelse 

mellan de två olika sorterna av mätinstrument visade att en modell hade bättre precision. 

 

Figur 38: Strömmen från krafttransistorn beroende på lastresistansen. 

En ekvation bildas även i detta fall för att se den största strömminskningen som erhålls, se 

ekvation 4.2. Analys av figur 38 visar att minskningen är som störst vid övergång från 

kortsluten till resistiv last, vilket också uppstod vid simuleringen. 

∆I i % =  
ISC − Iload,min

ISC
=

1,006 − 0,997

1,006
= 0,894 % 

Ekvation 4.2 

Strömminskningen som beräknades i ekvation 4.2 bedömdes tillfredställande för en 

strömkälla. Detta test utfördes genom att ansluta en dekadresistans till solpanelsystemet. Vid 

varje vridning på dekadresistansen antecknades motsvarade värden. Om svängningar uppstod 

så väntades ett antal sekunder för att se om strömkällan hade stabiliserat sig annars så 

antecknades det lägsta värdet. 
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4.2 Solpanel 
När simulering av en solpanel ska se, så är det intressant att studera solpanelens IV-graf. IV-

grafen visar hur ström och spänning beror av varandra. Det diskuterades och visades i 

teorikapitlet om hur en generell IV-graf ser ut för en solpanel. Den simulerade solpanelen ska 

förstås efterlikna de grafer som presenterades i teorikapitlet.  

Simuleringen av solpanel gjordes på samma sätt som strömkällan genom ändring av 

Parameter sweep över lastresistansen. Spänning, ström och effekt är av intresse när 

solpanelen ska simuleras. Det är även intressant att se hur en solpanel fungerar under 

skuggning, alltså hur skuggning kommer påverka den enskilda solpanelen. Solpanelen 

simulerades mot lastresistansen mot två olika solstyrkor. 100% och 50%. Dessa olika 

solstyrkor åstadkoms genom vridning av skuggpotentiometern Rshade. 

4.2.1 Simulering av en solpanel 
Figur 39 visar hur IV-grafen för en solpanel 100% solstyrka. Figuren visar att 

kortslutningsströmmen i simuleringen är 1 A och tomgångsspänningen 1,7 VDC. 

Tomgångsspänningen är större än den teoretiska uppskattningen att en diod har ett 

spänningsfall på 0,7 VDC över sig, vilket skulle ha medfört Voc = 1,4 VDC. Anledningen till 

detta beror på vilken diodmodell kretsen är uppbyggd av. Det bedömdes att 

tomgångsspänningen ligger inom rimliga gränser, eftersom en diod har en tröskelspänning på 

0,7 VDC så bedömdes att dessa två dioder hade en rimlig tröskelspänning. 

 

Figur 39: IV-graf för en solpanel med 100% solstyrka. 
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En simulering utfördes även för analys av effekten i en solpanel. Effekten uppskattades att 

börja vid 0 W och ha ett slutvärde på 0 W. Anledningen till detta kan ses i figur 39. 

Spänningen är 0 VDC vid kortslutning och strömmen är 0 A vid tomgångsspänning. 

 

Figur 40: Effekt för en solpanel med 100% solstyrka. 

Den maximala effekten, PMPP för en solpanel kommer enligt figur 40 vara omkring 1,305 W. 

PMPP uppstår då spänningen V = 1,5 VDC och strömmen är 0,87 A, strömmen kan avläsas i 

figur 39. En ekvation kan bildas genom att använda effektlagen vid dessa värden, se ekvation 

4.3. 

PMPP = V × I = 1,5 VDC × 0,987 A = 1,305 W 

Ekvation 4.3 

 

  



44 
 

4.2.2 Fysiska solpanelen 
Det är av intresse att jämföra den simulerade solpanelen med fysiska panelen som har 

konstruerats. Den praktiska mätningen är uppbyggd på samma sätt som den för strömkällan. 

Strömmen och spänningen mäts nu istället för resistansen. I figuren under så ser grafen ojämn 

ut nära tomgångsspänningen. Detta beror på mätinstrumentet visade samma spänning vid flera 

olika strömstyrkor, troligtvis beror detta på precisionsfel i multimetern. 

 

Figur 41: IV-graf för den fysiska solpanelen med 100% solstyrka. 

Figur 42 visar effektgrafen som uppmättes. Figuren kan jämföras med figur 40 och en 

toppeffektskillnad märks. Solpanelen med fysiska komponenter visar att toppeffekten PMPP är 

ungefär 1,2 W. En vidare analys gjordes för att se om strömkällan var konstant och det 

konstanderades att strömkällan var konstant. 

 

Figur 42: Effekt för den fysiska solpanelen med 100% solstyrka. 
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4.3 En solpanel med 50% solstyrka 
Det är intressant att se hur en solpanel reagerar på skugga. En simulering gjordes i Multisim 

och skuggresistansen Rshade ställdes in så önskad skuggning uppfylldes. Den simulering och 

mätning som presenteras nedanför är för en solpanel med 50% solstyrka över sig. 

4.3.1 Simulering av skugga i Multisim 
Figur 43 nedanför visar att kortslutningsströmmen är 0,5 A, vilket påvisar att systemet har 

skuggning som motsvarar 50% av maxströmmen på 1 A. Grafen visar även om systemet har 

en skugga över sig så är tomgångsspänningen den samma. 

 

Figur 43: IV-graf för en solpanel med 50% solstyrka. 
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Figur 44 visar att maxeffekten PMPP är ungefär 0,65 W. PMPP uppstår när panelströmmen och 

spänningen är 0,45 A respektive 1,45 VDC. Genom att jämföra figur 44 med figur 40 så kan 

det ses att effekten har halverats. 

 

Figur 44: Effekt för den simulerade kretsen med en solstyrka på 50%. 

4.3.2 Fysiska solpanelen 
Den fysiska solpanelen jämförs med den simulerade solpanel. Figur 45 visar att den uppmätta 

IV-grafen för den fysiska solpanelen. Det som skiljer sig mot den simulerade solpanel är att 

grafer lutar mer och att tomgångsspänningen mättes till 1,6 VDC istället för 1,7 VDC. 

 

Figur 45: IV-graf för en solpanel med 50% solstyrka. 
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Den maxeffekt som finns i figur 46 visar att PMPP är ungefär 0,55 W. PMPP uppstår när 

panelströmmen och panelspänningen är ungefär 0,4 A respektive 1,45 VDC. Även här kan en 

viss skillnad ses från den simulerade effekten. 

 

Figur 46: Effekt för den fysiska kretsen. 

4.4 Solpaneler i serie 
Det presenterades tidigare att IV-karaktäristiken hos en solpanel beror på solstyrkan. De olika 

solstyrkorna uppnåddes genom att ändring av skuggpotentiometern Rshade. Det som nu ska 

analyseras är hur solpaneler i serie samverkar. 

Simuleringen kommer vara uppdelad i två stycken delar, en del utan bypass dioder och en 

med. Simuleringen kommer genomföras på samma sätta som tidigare. Det som skiljer sig är 

att hierarkiska block som motsvarar en solpanel lades till i en Multisimfil. Solpanelerna 

seriekopplades för att addera varandras spänningar.  
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4.4.1 Simulering av solpaneler i serie 
Den första simuleringen som utfördes var när båda panelerna hade full solstyrka över sig. 

Detta medför att kortslutningsströmmen för båda panelerna kommer vara 1 A. Figur 47 visar 

IV-grafen för solpaneler i serie. Det kan ses att tomgångsspänningen har ökat vilket beror på 

att panelerna är seriekopplade. Strömmen kommer att vara den samma vilket är fullkomligt 

rimligt då strömmen som flödar genom de två panelerna är samma. IV-grafen kan se ojämn ut 

vilket beror på simuleringen i Multisim. Under simulering så hade programmet svårt att räkna 

ut en ny punkt och frös sig. Problemet uppstod inte under varje körning. 

 

Figur 47: IV-graf för två paneler i serie med 100% solstyrka. 

En simulering gjordes även för effekten vilket kan ses i figur 48. Om en jämförelse mellan 

figur 48 och 40 så kan det ses att effekten har fördubblats. PMPP kommer enligt grafen att vara 

cirka 2,6 W och spänningen VMPP är ungefär 3 VDC. 

 

Figur 48: Effekt för två paneler i serie. 
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4.4.2 Fysiska solpanelen 
Mätning gjordes på den fysiska solpanelen för jämförelse mellan det fysiska solpanelsystemet 

och den simulerade. Figur 49 visar att den uppmätta tomgångsspänningen är ungefär 3,25 

VDC. En jämförelse visar att den fysiska kretsen har en lägre tomgångsspänning än den 

simulerade. Det kan även ses att IV-grafen är lite ojämn då strömmen minskade lite för att 

sedan öka. 

 

Figur 49: IV-grafen för två solpaneler i serie. 

Effektgrafen i figur 50 visar att toppeffekten PMPP = 2,5 W är något lägre än den simulerade 

effekten från Multisim. Ett hopp kan även ses i grafen och beror troligtvis på 

mätinstrumentets känslighet. 

 

Figur 50: Effekt för två solpaneler i serie. 
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4.5 Solpanel med partialskugga utan bypass dioder 
Det är av intresse att se hur seriekopplade solpaneler påverkas av skuggning. Det 

introducerades en partialskugga på den över solpanelen PV1. PV1 kommer ha en 

kortslutningsström på 500 mA vilket motsvara en skuggning på 50%. Simuleringen utfördes 

utan bypass dioder. 

4.5.1 Simulering i Multisim 
Figur 51 visar att även om en av solpanelerna har full solstyrka på sig så begränsas strömmen 

genom lasten till den panelen med lägst kortslutningsström. Detta innebär att PV2 i detta fall 

kommer ha 500 mA som flödar genom dioderna och ger upphov till en positiv spänning. I 

kortslutningsläge så ska den totala utspänningen vara 0 VDC och detta innebär att PV1 måste 

ha en omvänd spänning över sig. 

 

Figur 51: IV-graf för två solpaneler i serie och solpanel med partialskugga. 
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Effektgrafen visar att toppeffekten PMPP är ungefär 1,4 W, se figur 52. PMPP uppstår då 

spänningen är ungefär VMPP = 3.1 VDC och strömmen IMPP = 450 mA. 

 

Figur 52: Effekt för seriekopplade solpaneler med partialskugga på övre panelen 

4.5.2 Fysiska solpanelen 
Figur 53 visar att den uppmätta spänningen är lägre än simulerade solpanelens spänning. Ett 

spänningsfall på ungefär 0,25 VDC noteras jämfört med den simulerade panelen. 

 

Figur 53: IV-graf för den fysiska solpanelen. 
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Figur 54 visar att toppeffekten i den fysiska kretsen är ungefär 1,35 W. Grafen är även här lite 

ojämn vilket beror på mätinstrumenten som användes.  

 

Figur 54: Effekt för den fysiska solpanelen. 
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4.6 Solpanel med partialskugga och bypass dioder 
Normalt brukar solpaneler ha bypass dioder kopplade antiparallellt med solpanelen. Det är av 

intresse att se hur dessa dioder påverkar panelerna under partialskuggning.  

4.6.1 Simulering i Multisim 
Figur 55 visar att solpanelen kommer leda den oskuggade solpanelens ström tills bypass 

dioden släcks. Anledningen till detta är att den omvända spänningen på den skuggade 

solpanelen kommer bli större än tröskelspänningen hos bypass dioden, vilket leder till att 

bypass dioden börjar leda. Gradvis så kommer den omvända spänningen att minska ju mer 

lastresistansen ökar och till sist så slutar bypass dioden att leda. 

 

Figur 55: IV-graf med bypass diod. 

  



54 
 

I figur 56 kan det ses att bypass diodens ledande och släckning kommer leda till en lokal 

effekttopp. Denna effekttopp kommer inte vara den maximala effekttoppen utan en falsk 

globaleffekttopp. Detta är anledningen effektstyrningen skannar effektgrafen och letar efter en 

global effekttopp. 

 

Figur 56: Effektgraf med bypass diod. 

4.6.2 Fysiska solpanelen 
Nedanstående graf visar den uppmätta IV-grafen för den fysiska kretsen. Grafen efterliknar 

den simulerade grafen som presenterades tidigare. Ett hack kan även ses nära 

tomgångspänningen vilket beror troligtvis på mätinstrumenten. 

 

Figur 57: IV-graf för den fysiska kretsen med bypass dioder. 
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Den uppmätta kretsen visar att toppeffekten PMPP är nästintill identisk med den simulerade 

grafen. En ojämnhet finns även i denna graf, se figur 58. 

 

Figur 58: Effektgraf för fysiska kretsen med bypass dioder. 

4.7 MPPT-styrning 
Det konstruerade solpanelsystemet ska köras så maximal effekt kan utvinnas. Den 

konstruerade solpanelkretsen kopplades till omvandlarkortet. Omvandlarkortet kopplades till 

seriekopplade batterier så 10 VDC ut erhålls, en dekadresistans kopplades parallellt med 

batterierna för att förhindra överladdning. 

MPPT kördes tre gånger med samma skugga för att försäkra att den hittade samma effekttopp. 

Figur 59 visar hur programmet ser ut i Labview. D-Array kommer innehålla den 

grovskannade perioden. V-Array, I-Array och P-Array kommer innehålla motsvarande 

värden. I graferna D-Chart och P-chart kommer användaren se hur graferna har utvecklats 

över tiden. Indikatorer för pulsbreddsförhållandet, ström och spänning lades till så användaren 

kan i att se realtid vid vilken period, ström och spänning som erhöll PMPP. 

4.7.1 MPPT-körningar 
Nedanstående tabell visar de värden som erhölls under drift. Jämförs de olika PMPP med 

motsvarade effektgraf, se figur 49 så kan det ses att maxeffekten hittas. Anledningen till att 

programmet testades tre gånger är för att se om rätt effekt erhölls vid samtliga körningar. 

 

Tabell 1: Värden från MPPT-körningar med 100% solstyrka på båda panelerna. 
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Med partialskuggning så kan det ses att den skannande effekten Pgrov ligger väldigt nära PMPP, 

se nedanstående tabell. Troligtvis beror detta på hur inläsningen av paneldata sker eftersom 

medelvärde tas för ström och spänning för varje iteration. PMPP kan jämföras med 

motsvarande effektgraf, se figur 57 och det ses att en effektminskning på cirka 0,11 W 

uppstår. Detta beror på att systemet inte är statiskt och ändrar sig lite vid varje körning. 

Anledningen till det inte är statiskt konstaterades till att spänningarna inte kan hållas 

konstanta. Vid körning med batterier noterades att spänningen vid batterierna ändrades hela 

tiden vilket berodde på ur och uppladdningar.  

 

Tabell 2: Värden från MPPT-körningar med 100% och 50% solstyrka. 

 

Figur 59: Panelen för datainsamling i Labview. 
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5. Diskussion 
I kommande kapitel så kommer frågeställningen som formulerades i början av detta arbete att 

besvaras. Brister i arbetet kommer även att presenteras samt vidareutvecklingar som kan 

utföras i detta arbete. 

Frågeställning 
• Hur ska systemet styras för att kunna ge maximal effekt? 

• Hur kommer skuggningen på cellerna påverka systemet? 

• Hur ska operationsförstärkarkretsen vara utformad för att fungera som en strömkälla? 

5.1 MPPT 
I detta arbete så valdes det att styra solpanelssystemet med en teknik som kallas MPPT, 

Maximum Power Point Tracking. MPPT räknar ut vid vilken pulskvot som maxeffekt erhålls 

och skickar sedan pulser till omvandlarkortets brytare. MPPT möjliggjorde att kretsen kunde 

styras för utvinning av maximal effekt. Det finns flera MPPT-metoder att välja mellan och i 

detta arbete så valdes P&O som kodning. P&O modifierades så att systemet utvinner maximal 

effekt och inte svänger runt maxeffektpunkten. 

5.2 Skuggning 
Skuggning av en solpanel kan ge olika påverkan. Om det är en solpanel så kommer 

skuggningen att medföra en linjär minskning i producerad ström. Kortfattat så kan skuggning 

uttryckas i procent av max ström, det vill säga att 50% skuggning kommer medföra en 

producerad ström som är 50% lägre än maxströmmen. Effekten kommer även att minskas vid 

skuggning av solpanelen där en skuggning på 50% kommer ungefär minska effekten med lika 

mycket. Om solpanelen är kopplad i serie så har skuggning olika påverkan på panelerna 

beroende på om systemet körs med bypass dioder eller inte. Det konstaterades att den totala 

spänningen ut är summan av de individuella panelspänningarna. En skugga på en av 

panelerna kommer att medföra en lägre strömproduktion i den skuggade panelen. Om 

panelerna används utan bypass dioder så kommer den panel med lägsta strömproduktion att 

leverera ström till omvandlarkortet. Solpanelen som inte är skuggad kommer tvinga sin ström 

att passera genom dioderna och en positiv panelspänning uppnås. Den skuggade panelen 

kommer få en omvänd spänning över sig för att ge totalt 0 V ut vid kortslutningskörning. 

Om solpanelen används med bypass dioder så kommer den omvända spänningen att 

begränsas till tröskelspänningen för en diod. Bypass dioden kommer vara ledande så länge 

den producerade strömmen från den skuggade solpanelen är lägre än panelströmmen. Bypass 

dioder i detta fall kommer inte att påverka maxeffektpunkten utan kommer att se till att 

solpanelen inte går sönder av något som kallas Hot spot, vilket beror på att de oskuggade 

panelerna matar in effekt i den skuggade. Studeras graferna från resultatkapitlet så ses det att 

med bypass dioden så kommer den skuggade panelen vara ”bortkopplad” vilket medförde de 

olika topparna i graferna. Det rekommenderas alltid att använda bypass dioder när solpaneler 

ska sammankopplas. 
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5.3 Strömkälla 
Konstruktionen av strömkällan med operationsförstärkare visade att en konstant ström kunde 

uppnås. Kretsen konstruerades så den gick att programmera till önskad ström genom vridning 

av en potentiometer. Strömtapp uppstod men konstaterades inte som något stort strömtapp då 

det rörde sig om någon procent. 

Denna omvända spänning som uppstod vid drift utan bypass dioder förstörde solpanelkretsen 

ett antal gånger då operationsförstärkaren kunde enbart arbeta ner till jord. Detta problem 

löstes genom att ansluta en spänningsomvandlare till operationsförstärkarens negativa 

matningsport. Spänningsomvandlaren omvandlade +5 VDC till -5 VDC detta var tillräckligt 

då en skuggad panel kan max ha -1,4 VDC över sig, om två paneler kopplas i serie. 

5.4 Begränsningar 
Varje arbete har sina begräsningar och detta arbete är inte annorlunda. De flesta 

begräsningarna är kopplade till MPPT. MPPT behöver alltid startas om om användaren vill 

ställa in en skuggning vilket beror på grovskanningen som görs i början. Om systemet 

fortsätter att köras så kan MPPT fortfarande hitta maxeffektpunkten, men det kommer ta 

mycket lång tid eftersom DeltaD är väldigt liten. Ett problem med MPPT är att den inte borde 

köras på en vanlig dator utan helst i någon form av mikrokontroller. Det märktes flera gånger 

att datorn hade svårt att köra med den frekvens som PWM och MPPT konstruerades med. Ett 

flertal gånger så kraschade programmet. 

5.5 Förslag på vidareutveckling 
Det skulle vara av intresse att jämföra hur solpanelen skulle fungera med mikrokontroller 

istället för en vanlig dator. En jämförelse mellan olika MPPT-tekniker hade varit intressant 

för att se vilken teknik som är mest lämplig. Ett annat förslag på förbättring är att införa något 

villkor som säger till när MPPT ska skanna igen när skuggning sker på kretsen. Detta villkor 

skulle kunna säga om t.ex. nuvarande effekt har sjunkit med en viss procent så kan räknaren 

starta om och en ny skanning ske.  

Solpanelen skulle kunna utökas för att presentera den realistiska modellen av solpanel. Detta 

skulle kunna göras genom att lägga till de två resistanserna Rserie och Rshunt. En jämförelse 

mellan den ideala och den realistiska modellen skulle vara intressant för att studera 

skillnaden. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Hur P&O utförs. 

 

 

 

 

 

 


