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I 

Abstract 

Since the first commercial silicon carbide (SiC) transistor was released, the interest in SiC 

has grown exponentially [1]. The wide energy band gap, high critical electric field and 

thermal conductivity of silicon carbide allow it to withstand higher voltage/current gains 

than conventional semiconductor materials [2]. The electrical properties of SiC enable 

integrated devices and circuits to operate at higher voltages and temperatures. One of the 

most attractive applications for SiC is in inverters for photovoltaic systems, where 

switching time is of great importance. This thesis presents the study of two bipolar junction 

transistors (BJT), FSICBH15A120 of SiC and BUV48A of conventional silicon (Si). The 

transistors were simulated and validated experimentally, then tested in a DC/AC pv inverter 

with a polycrystalline solar module of 36 solar cells as power source. The simulation results 

showed high efficiency and low power losses. 

Keywords: Silicon carbide, Bipolar junction transistor, PV Inverter, Solar cells. 

 

Sammanfattning 

Sedan den första kommersiella transistorn av kiselkarbid (SiC) släpptes har intresset för 

SiC ökat exponentiellt [1]. Det breda energibandgapet, höga kritisk elektriska fältstyrkan 

och termiska ledningsförmågan i SiC gör att den klarar en högre kombination av 

spänning/strömförstärkning än konventionella halvledarmaterial [2]. De elektriska 

egenskaperna av SiC gör det möjligt för integrerade komponenter och kretsar att arbeta i 

högre spänningar och temperaturer. Ett av de största användningsområdena för SiC är i 

växelriktare för solceller, där switch-tid har stor betydelse. I detta examensarbete 

presenteras studien av två bipolära transistorer (BJT), FSICBH15A120 av SiC och 

BUV48A av konventionellt kisel (Si). Transistorerna simulerades och valideras 

experimentellt, och slutligen jämfördes med varandra i en DC/AC-omvandlare med en 

polykristallin solpanel av 36 solceller som strömkälla. Hög verkningsgrad och låga 

energiförluster påvisades. 

Nyckelord: Kiselkarbid, Bipolär transistor, Växelriktare, Solceller. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras den allmänna delen av arbetet och varför det genomfördes. 

Kapitlet inleds med bakgrund till arbetsområdet och delar som är nödvändiga för att förstå 

arbetet. Sedan specificeras arbetets mål och syfte samt frågeställningar som ska besvaras. 

Slutligen presenteras val av metoder och eventuella avgränsningar som begränsade arbetet. 

1.1. Bakgrund 

Solcellssystem har de senaste åren blivit en av de mest populära förnybara energikällorna 

men brister i energiomvandlingar gör att det inte blir kostsamt eller hållbart. Solceller är en 

halvledarteknik som genererar likström då de blir belysta av fotoner, eller partiklar av ljus. 

En enskild solcell kan generera en effekt på några milliwatt medan flera solceller 

tillsammans kan generera upp till flera gigawatt. Flera solceller kan förbindas i serie och 

inkapslas till så kallade solpaneler och ligger till grund för dagens solcellsanläggningar som 

producerar energi till elnätverk och hushåll. 

Enligt den senaste rapporten från International Energy Agency Photovoltaic Power Systems 

Programme (IEA-PVPS) som i skrivande stund fortfarande är preliminär, har en global 

solcellskapacitet på 36,9 GW installerats vid slutet av år 2013, varvid 75% av kapaciteten 

utgjordes i Kina, Japan, USA, Tyskland och Italien [3]. Det är höga siffror energi som 

produceras och transporteras från solcellsanläggningarna. Till elnätverken transporteras 

likströmmen direkt men till hushållen måste den först omvandlas till växelström, och det är 

just vid omvandlingen det sker energiförluster. En typisk växelriktare idag har ungefär en 

verkningsgrad på 70-95%, alltså 5-30% av energin går förlorad, vilket medför att icke-

nätverksanslutna solcellssystem inte är lika populära eller lönsamma som de 

nätverksanslutna [3][4][5]. Förlusterna i en växelriktare orsakas främst av 

halvledarkomponenter vars funktion involverar strömbrytningar och indelas i tre kategorier, 

switch-förluster ledningsförluster och läckströmmar.  

Tidigaste arbetet på SiC- och Si-transistorer i växelriktare för solceller dokumenterades 

2008 av Burger et al., som påvisade att SiC ger högre verkningsgrad än konventionellt Si, 

98,8% respektive 97,2% [6]. Senare arbeten 2011 lyckades Biela et al. demonstrera en 

verkningsgrad med SiC på 99,14% och två år senare 2013 passerades denna verkningsgrad 

av Rabkowski et al. med en verkningsgrad på 99,5% [7][8]. De tidigare arbetena har 

gemensamt visat att SiC-transistorn i en växelriktare ger högre verkningsgrad än Si-
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transistorer under samma höga ström- och spänningsnivåer, oftast över 10 kW för 

kommersiellt och industriellt syfte.  

SiC är utan tvekan ett lovande material inom höga effekter men är den lika lovande under 

lägre effekter, som 1-10 kW för bostad och privatbruk [9]? Hittills har ingen undersökt 

frågan och av detta skäl genomfördes detta arbete med uppgift att testa SiC-transistorer i 

låg-effekt. För detta ändamål jämfördes SiC-transistorer med Si-transistorer i två 

växelriktare för solceller av samma topologi. Båda växelriktare simuleras under samma 

testförhållanden i PSpice. 

1.2. Problembeskrivning 

I solcellssystem uppstår energiförluster vid energiomvandlingar på grund av miljö, 

solpaneler eller växelriktare men sedan den första SiC-transistorn kom till har växelriktaren 

fått allt mer uppmärksamhet. Energiförlusterna i växelriktaren orsakas huvudsakligen av 

bristande halvledarkomponenter och kan röra sig om flera megawatt som inte utnyttjas. För 

att öka lönsamheten måste energiförlusterna minimeras, särskilt för kommersiella och 

industriella solcellsanläggningar. Det är nu bevisat att SiC kan reducera dessa 

energiförluster vid energiomvandlingar i växelriktare mer effektivt än konventionellt Si för 

samma spänning. Som utgångspunkt för arbetet har följande frågeställning använts för att 

driva detta examensarbete. Hur konkurrenskraftig är SiC i jämförelse med Si i 

lågeffekt? Kan SiC användas för att minska energiförluster i växelriktare för solceller 

även i lägre effekter? 

1.3. Mål och syfte 

Uppsatsen poängterar bristerna i en generell växelriktare för solceller och beskriver 

designframtagningen av en egen växelriktare för tester. Uppsatsen diskuterar även 

fördelarna/nackdelarna med att använda SiC istället för konventionellt Si och användningen 

i höga effekter såväl som låga effekter. Syftet med arbetet är att designa en växelriktare för 

att kunna undersöka SiC i lägre effekter och få en bredare förståelse. Målet är att uppnå en 

verkningsgrad på minst 95% med SiC-transistorn och dra en slutsats som besvarar 

problemställningen. Delsyftet är också att visa de färdigheter som krävs för att slutföra ett 

examensarbete som ingenjör på kandidatnivå i mikroelektronik och tillämpad fysik vid 

KTH. 
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1.4. Etik, hållbar utveckling och samhällsnytta 

Solcellssystem kan användas av alla länder oavsett klimatzon för en hållbar 

energiproduktion som är lönsam och tar hänsyn till miljön. Solenergi är mest gynnsamt i 

världskontinenter som Sydamerika, Afrika och Australien där solstrålningen är högst i 

världen. Fördelarna med solenergi är: 

 Miljöpåverkan - Solceller genererar ren och hållbar energi på ett miljövänligt sätt 

som inte inkluderar giftiga föroreningar eller växthusgaser. 

 Ekonomin - Solcellstekniken gynnar ekonomin genom att den inte har 

bränslekostnader eller underhållningskostnader. Däremot är installationen dyr men 

initialkostnaden kompenseras genom feed-in-tariffer, som innebär att leverantörer 

av förnybar energi blir betalda ett fördefinierat pris för den energi som levereras till 

elnätverken (trends 2013, p41). Denna politik har visat sig vara den mest effektiva 

metoden att stimulera en ökning av förnybar energi. 

 Tillförlitligheten och hållbarheten - Solen är en pålitlig energikälla som ingen kan 

köpa eller förvandla till monopol. Generellt har solceller en livsgaranti på 25 år men 

oftast håller den 40 år eller längre [9]. 

1.5. Metodik 

Literaturstudien har tagit mest hjälp av KTH:s egna bibliotek och publikationsdatabasen 

DiVA, samt böcker. I detta examensarbete har tidsskriftsartiklar och böcker använts som 

källor. Mätningar av halvledarkomponenter utfördes i Tektronix 370B Programmable 

Curve Tracer (PCT). Mätningen av solpanelen gjordes utomhus vid lunchtid i en testkrets 

med två multimetrar som registrerade ström- och spänningsutvecklingen. Testkretsen 

beskrivs utförligare under kapitel 3. Modellering och parameter-extrahering av 

transistorerna och dioden gjordes i PSpice Model Editor (16.5.0.). Design och simulering 

av växelriktare gjordes i OrCAD Capture (16.5.0.) respektive PSpice A/D (16.5.). Mätdata 

och matematiska ekvationer bearbetades i MATLAB 2013A. 

1.6. Avgränsningar 

I början av arbetet var det planerat att testa SiC-transistor i hög effekt och observera hur 

den presterade i jämförelse med konventionellt Si men begränsad labbutrustning gjorde att 

den höga effekten var omöjlig att uppnå. Detta ledde till arbetet avgränsades till lägre 

effekter. Det var även planerat att testa en bipolär transistor med isolerat styre (IGBT) men 

risk för tidsbrist och hög arbetsbelastning uteslöts denna typ av transistor. Istället testades 
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två bipolära transistorer av NPN-typ i SiC och Si. Skärmen på mätinstrumentet i PCT 

kunde visa 50-5000 V beroende på läget COLLECTOR eller BASE/EMITTER men 

strömmen kunde endast visa upp till 20 A. Denna begränsning var en nackdel då det är vid 

högre ström- och spänningsnivåer som SiC är överlägsen. Begränsningen medförde att det 

blev svårt att bestämma parametrar som förstärkningen, mättnadsspänningar och 

mättnadsströmmar, vilket direkt påverkade noggrannheten av SPICE- modellen. 

1.7. Disposition 

Arbetet börjar med att ge en bakgrund som leder till problemet, sedan halvledarteori som 

behövs för att fårstå arbetet. Genomförandet av arbetet finns beskrivet med text, figurer och 

uppställda ekvationer. Slutligen presenteras de resultat som besvarar frågeställningen. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel tar upp halvledarteori om SiC och förklarar varför den är attraktiv inom 

karftelektroniken. Kapitlet är indelat på så vis att det följer en bottom-up-ordning, där teori 

om de elektriska egenskaperna hos SiC förklaras på detaljnivå, sedan hur en transistor 

fungerar och slutligen summeras allt i växelriktaren. 

2.1. Kiselkarbid 

SiC är det materialet som har de två senaste decennierna gått från att vara en forskning till 

att bli kommersiellt tillgängliga som halvledarkomponenter men långt innan dess var det 

redan känt  att SiC är ett material som kulle kunna klara höga temperaturer. Den intrinsiska 

temperatur för SiC är runt 1000 ℃. En av de viktigaste egenskaper är att SiC har ett brett 

energibandgap på 3.2 eV (4H-SiC), vilket är tre gånger större än Si. Det breda 

energibandgapet medför att den kritiska elektriska fältstyrkan blir tio gånger högre än Si. 

Det betyder att SiC kan stå emot mycket mer energi innan den bryter ihop [10]. 

 

Figur 1. Ett radardiagram som visar förhållandet av de elektriska egenskaperna mellan SiC och Si [11]. 

Tabell 1. Elektriska egenskaperna av SiC och Si [11]. 

Parameter Beskrivning 4H-SiC 6H-SiC Si Enhet 

Ec Kritisk Elektrisk Fältstyrka 3∙10
6
 2,5∙10

6
 3∙10

5
 V∙cm-1 

Eg Energibandgap 3,2 2,9 2,3 eV 

λ Värmeledningsförmåga 5 5 1,3 W∙cm-1∙K-1 

vsat Mättnadshastighet 2∙10
7
 2∙10

7
 1 ∙ 10

7
 cm∙s-1 

εr Dielektrisk konstant 10 9,7 11,7 - 

0

2

4

6

8

10
Kritisk elektrisk fältstyrka

Energibandgap

VärmeledningsförmågaMättnadshastighet

Dielektrisk konstant 4H-SiC

6H-SiC

Si
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2.1.1. Kristallstruktur 

Både Si- och C-atomer föredrar kovalenta bindningar så varje atom har exakt fyra 

intilliggande atomer. Varje lager i en hexagonal kristallstruktur är ett dubbellager av Si- och 

C-atomer och beroende på ordningen och sekvensen flera dubbellager lägger sig på 

varandra bildar de olika polytyper, se Figur 3. 

 

Figur 2. En Si-atom (vit) bunden till fyra C-atomer (svarta). Bildkälla: [12]. 

 

Figur 3. Kristallstrukturen av de vanligaste SiC-polytyper. Bildkälla: [12]. 

2.1.2. Energibandgap 

Energibandgap är en storhet inom halvledare och fastatillståndets fysik. Det är avståndet 

mellan valensbandet och ledningsbandet. Bandgap betecknas med Eg  och bestämmer de 

grundläggande egenskaper hos ett material om ett material är ledare, halvledare eller 

isolator. Metaller med perfekt ledningsförmåga har inget bandgap eftersom båda banden 

ansluter till varandra. Isolatorer däremot har ett sådant brett bandgap att inga elektroner i 

rumstemperatur klarar hoppa över från valensbandet till ledningsbandet. Halvledare har ett 

relativt litet bandgap och endast elektroner med tillräcklig energi klarar hoppa över till 

ledningsbandet. SiC klassas som en halvledare och de har sämre ledningsförmåga än 

metaller men bättre än isolatorer. En halvledare kan dopas för att öka ledningsförmågan 

[13]. 
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Tabell 2. Några material med olika värden på energibandgapet vid 300 K. 

Parameter Material Värde Enhet 

Eg Kiselkarbid (4H-SiC) 3,2 eV 

Eg Kisel 1,12 eV 

Eg Galliumarsenid 1,42 eV 

Eg Kol 5,47 eV 

Ett av de viktigaste egenskaperna av SiC är dess breda energibandgap, som är grunden till 

de fördelar som SiC har. Det breda bandgapet gör att SiC har en låg intrinsisk 

laddningsbärarkoncentration och skulle teoretiskt kunna låta SiC-komponenter tåla 

temperaturer upp till 1000 ℃ [12]. 

2.1.3. Elektrisk fältstyrka 

Det breda energibandgapet i SiC bidrar även till högre kritisk elektrisk fältstyrka. För att 

kunna hantera genombrottsspänningen i komponenter med höga spänningar behöver SiC ha 

tjockare spärrskikt och låg dopingkoncentration. Sambandet mellan spärrskiktets tjocklek 

W, kritiska elektriska fältstyrkan  Ecr och genombrottsspänningen Vbr  ges av Ekvation 1. 

Genombrottsspänning Vbr= 
EcrW

2
 Ekvation 1 

Den kritiska elektriska fältstyrkan är en av de viktigaste parametrarna hos SiC-

komponenter. Den är för SiC tio gånger större än Si och detta medför att komponenter kan 

byggas med tio gånger tunnare spärrskikt. Fältstyrkan  är inte konstant utan varierar med 

dopingkoncentrationen [12]. 

2.1.4. Genombrottsspänning 

Det elektriska fältet ökar med backspänningen och när det når ett kritiskt värde Ecr sker 

genombrott (eng. junction breakdown) som kallas genombrottspänning Vbr . Sambandet 

mellan Vbr och  Ecr anges av Ekvation 1. Kraftelektronik-komponenter har alla en resistans 

över spärskiktet som kallas för on-resistans Ron (mäts i mΩ-cm2). Den är proportionellt mot 

Vbr
2  och omvänt propotionellt mot Ecr

3 . Deras sambandet sammanfattas i Ekvation 2. 

on-resistans Ron=
4Vbr

2

εμ
n
Ecr

3
 Ekvation 2 

För höga Vbr kommer Ron att dominera samtidigt som den begränsas av Ecr. Fördelen med 

SiC är att den har tio gånger högre Ecr än Si, låg elektronmobilitet μ
n
 och låg dielektrisk 

konstant εr. Detta medför att SiC har fyrhundra gånger lägre on-resistans än Si för samma 
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 Vbr . Den absolut största fördelen är att komponenter kan byggas mindre med samma 

genombrottspänning, vilket leder till snabbare switch-tid och mindre switch-förluster [12]. 

2.1.5. Värmeledningsförmåga 

SiC har tre gånger högre värmeledningsförmåga än Si, vilket gör den till en attraktiv 

komponent inom kraftelektronik. Högre värmeledningsförmåga betyder att mer värme kan 

att ledas ut från komponenten och risken för överhettning minskas [12]. 

2.2. Diod 

En diod består av en PN-övergång  med två terminaler,  katod (elektron) och anod (hål). 

Dioden kan leda ström i ena riktning och blockera ström i den andra riktningen. Den kan 

användas som switch, frihjulsdiod i växelriktare och andra operationer i elektriska kretsar 

[14]. PN-övergång spelar en dominant roll vid konstruktion av dioder och bipolära 

transistorer. Den är också en viktig byggsten vid förståelsen av olika halvledarkomponenter 

[15]. En PN-övergång uppstår när två olika typer av halvledarmaterial N-typ (elektroner) 

och P-typ (hål) är i nära kontakt med varandra.  

2.3. Transistor 

Transistorern är uppbyggda av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, germanium eller 

galliumarsenid. Det finns två huvudtyper av halvledarkomponenter med tre terminaler som 

transistorn, bipolär transistor (BJT) och fälteffekttransistorer (MOSFET). Båda typerna har 

unika funktioner och användningsområden men de vanligaste användningsområdena är 

signalförstärkare, spänningsreglerare och strömbrytare. 

2.3.1. Bipolär transistor 

Den bipolära transistorn är baserad på två stycken PN-övergångar, basemitter-övergången 

(EBJ) och baskollektor-övergången (CBJ). BJT har tre regioner som består av 

halvledarmaterial och de är emitterregionen (N-typ), basregion (P-typ) och kollektorregion 

(N-typ). En sådan transistor är av NPN-typ. Det finns också PNP-typ där polariteten är 

omvänd, basregionen av N-typ, kollektor- och emitterregionen av P-typ [16]. NPN-

transistorer har generellt kortare switch-tid och högre transkonduktans än PNP-typ eftersom 

elektroner har större mobilitet än hål [14]. En BJT har tre terminaler bas (B), emitter (E) 

och kollektor (C). Emittern av BJT är mer starkdopat än kollektorn [17]. 
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Figur 4. NPN- och PNP-symbol. Bildkälla: [17]. 

BJT har fyra olika arbetsområden beroende på de två PN-övergångarna om de är 

framspända eller backspända. I framriktningen kan den arbeta inom strypt, aktivt eller 

mättat område. I det aktiva området används transistorn som förstärkare och mellan  strypt 

(cut-off) och mättat (on) område som switch. När transistorn är strypt är både PN-

övergångerna EBJ och CBJ backspända och det flyter ingen ström igenom transistorn [16]. 

I det aktiva området är EBJ framspänd och CBJ backspänd och i det mättade området är 

både EBJ och CBJ framspända. 

2.4. Växelriktare 

Växelriktare är en krets som omvandlar likström  till växelström. Den används mest 

kommersiellt i nätanslutna solcellsanläggningar och finns i tre olika kategorier: 

Pulsbreddsmodulering – Denna typ har hög switch-frekvens, verkningsgrad kring 90-97% 

och mindre total harmonisk distorsion (THD) på 3%. Denna typ av växelriktare är nästan en 

distorsionsfri sinuskurva på utgången. Nackdelen är att den är dyrare, behöver fler 

komponenter och väger mer. 

Fyrkantsvåg – Denna typ har som namnet anger,  en fyrkantsvåg på utgången. 

Den är billig och enkel att konstruera, samt har en hög verkningsgrad som ligger mellan 75-

95%. Nackdelen är att den har hög THD uppemot 45 %. 

Modifierad sinusvåg – Lik föregående växelriktare och använder en resonant krets på 

utgången för att generera en sinusvåg. 

Strömmar som genereras från solceller är likström och måste först omvandlas till 

växelström innan den kan användas i hushållen. I detta arbete har den växelriktare med en 

fyrkantsvåg använts för detta ändamål. Topologin är en klassisk halvbrygga. Den är billig 

och enkel att konstruera, samt har en verkningsgrad mellan 75-95% [18]. Växelriktaren i 
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detta arbete består av fyra stycken transistorer där varje transistor har en egen frihjulsdiod 

som skyddar den från höga spänningsspikar, se Figur 5. Ett resonant RLC-filter används på 

utgången som last för att kunna begränsa THD. 

 

Figur 5. Kretschema av växelriktaren för SiC. 

Transistorerna i växelriktaren fungerar som switchar. För halvperioden 0≤t≤ T 2⁄  leder Q1 

och Q4 medan Q2 och Q3 är strypt. För den andra halvperioden T 2≤t≤T⁄  leder Q2 och Q3 

medan Q1 och Q4 är strypt. På det sättet skapas en fyrkantsvåg på utgången. 
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3. Modellering, Simulering och Design 

I detta kapitel redovisas genomförandet av arbetet på detaljnivå. I genomförandet ingick 

mätningar, modelleringar och simuleringar. Syftet var att ta fram SPICE-modeller. 

Genomförandet inleddes med att mäta DC-karakteristiken av SiC- och Si-transistorerna 

FSICBH15A120 respektive BUV48A samt dioden 30EPH06PbF. Denna mätning gjordes i 

Tektronix 370B Programmable Curve Tracer (PCT), ett mångsidigt och kraftfullt 

instrument för mätningar av halvledarkomponenter. För alla mätningar med PCT är det 

viktigt att komponenterna under test inte var på för länge, eftersom höga ingångspänningar 

orsakar självupphettning. En metod för att undvika självupphettningen är stegfunktionen 

LONG som genererar pulser istället för kontinuerliga insignaler. Mätningarna utfördes 

under rumstemperatur 25 ℃ där temperaturen bevakades med en multimeter, se Figur 6 för 

illustrering. I slutfasen av arbetet mättes solpanelen i en teskrets med två multimetrar och 

en variabel resistor, se Figur 10. Efter mätningarna på transistorerna och dioden matades 

deras mätdata in i programvaran PSpice Model Editor där parametrarna extraherades. 

Solpanelens parametrar beräknades med MATLAB 2013A och dimensionerades i OrCAD 

Capture. Parallellt ritades schemat för växelriktaren. Slutligen simulerades växelriktaren 

med egna färdiga SPICE-modeller i OrCAD Capture. 

 

Figur 6. Mätuppställning för dioden 30EPH06PbF i PCT med en multimeter som mäter temperaturen. 

Transistorerna testades under samma förhållande. 
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3.1. SPICE-modeller 

3.1.1. Diod 

Dioden 30EPH06PbF är en högeffekt-diod av Si med en 

genombrottsspänning på 600 V och en framåtriktad ström på 30 A. De 

främsta egenskaperna med denna diod är låg framspänningsfall på 2.6 V vid 

30 A, kort återhämtningstid och låg läckström. Den mättes i PCT under 

konstant rumstemperatur. Mättnadsströmmen kunde bestämmas med 

diodekvationen nedan och de dynamiska i Pspice Model Editor. 

Diodekvationen I=Is (exp (
qV

kT
) -1) Ekvation 3 

Tabell 3. SPICE-parametrar för dioden 30EPH06PbF. 

Parametrar Beskrivning Värde (25 ℃) Enhet 

IS Mättnadsström 0,03 A 

N Emissionskoefficient 8,10 - 

RS Resistans (PN-övergången) 0,02 Ω 

CJO Kapacitans (PN-övergången) 3,3∙10
-11

 F 

M Graderingskoefficient 0,33 - 

VJ kontaktpotential (PN-övergången) 0,75 V 

ISR Rekombinationsström 1∙10
-10

 A 

BV Genombrottsspänning (backriktning) 600 V 

IBV Ström vid genombrott (backriktning) 0,0001 A 

TT 
Löptiden för laddningar att passera PN-

övergången 
5∙10

-9
 s 



 

13 

 

Figur 7. IV-karateristiken av dioden i framriktningen. 

3.1.2. SiC-transistor 

SiC-transistorn saknade datablad eftersom FSICBH15A120 inte var tänkt att 

släppas som en färdig produkt. De statiska och dynamiska parametrarna av 

transistorn mättes i PCT och modellerades i PSpice Model Editor. Här var 

PSpice Model Editor bristande eftersom mätdata från PCT inte kunde 

anpassas väl med simuleringen trots att flera SPICE-parametrar anpassades 

efter kiselkarbid, t.ex. energibandgapet, mättnadsströmmen och 

kapacitanser. Många parametrar jämfördes med datablad från tidigare 

färdiga SiC-transistorer (FSICBH057A120, BT1206 och BT1220) och en 

del typiska parametrar hämtades från dessa datablad. Senare i arbetet då den framtagna 

SPICE-modellen skulle simuleras i PSpice A/D gav den konvergensproblem. Enda 

lösningen var att sänka mättnadsströmmen tre potenser. 

Tabell 4. SPICE-parameterar för SiC-transistor FSICBH15A120. 

Parameter Beskrivning Värde (25 ℃) Enhet 

IS Mättnadsström 2,22∙10
-45

 A 

BF Strömförstärkning (framriktning) 93,43 - 

VAF Early-spänning (framriktning) 243,46 V 

IKF Brytpunkt när BF avtar (framriktning) 3,4 A 

ISE Mättnadsläckström (bas-emitter) 1,13∙10
-26

 A 

NE Emissionskoefficient (bas-emitter) 2 - 

0.0
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4.0

6.0

8.0
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I D
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A
) 

VD (V) 

Simulering
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BR Strömförstärkning (backriktning) 0,51 - 

VAR Early-spänning (backriktning) 100 V 

IKR Brytpunkt när BR avtar (backriktning) 1∙10
-2

 A 

ISC Mättnadsläckström (bas-kollektor) 2,22∙10
-47

 A 

NC Emissionskoefficient (bas-kollektor) 1,94 - 

NK Roll-off-koefficient 0,1 - 

RB Basresistans 2,08 Ω 

RC Kollektorresistans 5,19∙10
-2

 Ω 

CJE Kapacitans i basemitter-övergången 5,72∙10
-9

 F 

VJE Övergångspotential (bas-emitter) 2,90 V 

MJE Graderingskoefficient (bas-emitter) 0,5 - 

CJC Kapacitans (baskollektor-övergången) 2,5∙10
-9

 F 

VJC Övergångspotential (bas-kollektor) 2,9 V 

MJC Graderingskoefficient (bas-kollektor) 0,5 - 

TF Löptid för elektroner genom basen (framriktning) 1,∙10
-8

 s 

XTF TF beroende av vilopunkten 10 - 

VTF TF beroende av spänningen 10 V 

ITF TF beroende av strömmen 1 A 

TR Löptid för elektroner genom basen (backriktning) 1∙10
-8

 s 

EG Bandgapsenergi 3,2 eV 

XTB Temperaturkoefficient för strömförstärkning -1,1 - 
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Figur 8. IV-karakteristiken för SiC-transistorn. 

3.1.3. Si-transistor 

Referens-transistorn av konventionellt Si valdes med liknande elektriska 

egenskaper för en rättvis jämförelse och mättes i samma testförhållanden 

som SiC-transistorn. Si-transistorn är av NPN-typ och kapseltypen TO-247 

liksom dioden och SiC-transistorn. Den har en kollektoremitter-spänning på 

1000 V och kollektorström 15 A. 

 

 

Tabell 5. SPICE-parametrar för Si-transistor BUV48A. 

Parameter Beskrivning Värde (25 ℃) Enhet 

IS Mättnadsström 7,54∙10
-13

 A 

BF Strömförstärkning (framriktning) 43,63 - 

VAF Early-spänning (framriktning) 37,78 V 

IKF Brytpunkt när BF avtar (framriktning) 8,91 A 

ISE Mättnadsläckström (bas-emitter) 4,34∙10
-9

 A 

NE Emissionskoefficient (bas-emitter) 1,96 - 

BR Strömförstärkning (backriktning) 5,45 - 

VAR Early-spänning (backriktning) 100 V 

IKR Brytpunkt när BR avtar (backriktning) 2,4 A 
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ISC Mättnadsläckström (bas-kollektor) 3,45∙10
-12

 A 

NC Emissionskoefficient (bas-kollektor) 1,58 - 

NK Roll-off-koefficient 0,82 - 

RB Basresistans 0,2 Ω 

CJE Kapacitans (basemitter-övergången) 2∙10
-12

 F 

CJC Kapacitans (baskollektor-övergången) 2∙10
-12

 F 

TF Löptid för elektroner genom basen (framriktning) 1∙10
-8

 s 

XTF TF beroende av vilopunkten  10 - 

VTF TF beroende av spänningen 10 V 

ITF TF beroende av strömmen 1 A 

TR Löptid för elektroner genom basen (backriktning) 1∙10
-8

 s 

 

 

Figur 9. IV-karakteristik av Si-transistorn. 
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3.1.4. Solpanel 

Solpanelen är uppbyggd av 36 stycken polykristallina solceller i serie med en nominell 

spänning på 12 V och effekt på 60 W. Det finns flera metoder med varierande komplexitet 

att modellera en solpanel. I detta arbete användes den klassiska 1-diod-modellen. 

Testkrets för solpanel 

För denna mätning är det viktigt att resistorn i testkretsen tål de ström- och spänningsnivåer 

som solpanelen genererar. I detta fall användes effektmotstånd som klarar över 50 W. 

Solpanelen kopplades till resistorn sveptes från 0-252 Ω och två multimetrar registrerade 

spänningen respektive strömmen. 

 

Figur 10. Testkrets och mätuppställningen för solpanelen. 

 

Figur 11. IV-karateristiken för solpanelen CT60Solar från Celltech. MPP är punkten i IV-kurvan (blå) där 

effekten är max och Pmax är motsvarande värde på PV-kurvan (röd). 

 

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25

E
ff

ek
t 

(W
) 

S
tr

ö
m

 (
A

) 

Spänning (V) 

IV-kurva 

Pmax 

MPP 



 

18 

Tabell 6. Parametrar från mätningen av solpanelen. 

Parameter Beskrivning Mätning Datablad Enhet 

Wp Effekt 54,32 60 W 

Vmp Spänningen vid maxpunkten 16,41 17,39 V 

Imp Strömmen vid maxpunkten 3,31 3,47 A 

Voc Tomgångsspänningen 20,94 21,6 V 

Isc Kortslutningsströmmen 3,7 3,81 A 

Modellering av solpanel 

En solpanel av 36 seriekopplade solceller kan modelleras enligt Figur 12 och beskrivas med 

Ekvation 4. Dioden i kretsen representerar PN-övergången i solcellen och strömkällan är 

den ström som genereras i solcellen. I PN-övergången sker det energiförluster och de 

representeras av resistorerna Rs och Rsh. I det ideala fallet är den parallellkopplade resistorn 

Rsh oändligt stor men i praktiken är den ett par hundra ohm. 

 

Figur 12. Ett kretsschema för en solcell enligt 1-diod-modellen. 

IV-karakteristik I=iL-isat (exp (
V+IRs

nnsVT

) -1) -
V-IRs

Rsh
 Ekvation 4 

Där iL är den ström som genereras i solpanelen, ns antal seriekopplade solceller i solpanelen 

och VT den termiska spänningen vid rumstemperatur enligt Ekvation 5. Den andra termen 

är diodekvationen och den tredje beskriver strömmen genom resistorerna Rs och Rsh. 

Termisk spanning (27 ℃) VT=
kT

q
 Ekvation 5 

I denna modell finns fem okända parametrar (iL, isat, n, Rs och Rsh). Emissionskoefficienten 

n i diodekvationen är mellan 1 och 2. Utgångspunkten för att bestämma dessa parameterar 

är att anta n=1 och iL = isc. Då återstår tre okända parametrar och de kan bestämmas genom 

att utnyttja tre punkter på IV-kurvan av solpanelen, se Figur 13. Med dessa tre kända punkter 

insatta i Ekvation 4 erhålls ett ekvationssystem med tre okända parametrar och tre 

ekvationer att lösa. 
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Figur 13. IV-karakteristiken av solpanelen med tre viktiga punkter. (1) Kortslutningsströmmen (2) 

Maxpunkten (3) tomgångsspänningen 

Kortslutningsströmmen Isc=iL-isat (exp (
IscRs

nnsVT

) -1) -
IscRs

Rsh

 Ekvation 6 

Maxpunkten Imax=iL-isat (exp (
Vmax+ImaxRs

nnsVT

) -1) -
Vmax-ImaxRs

Rsh

 Ekvation 7 

Tomgångsspänning 0=iL-isat (exp (
𝑉𝑜𝑐

nnsVT

) -1) -
𝑉𝑜𝑐

Rsh
 Ekvation 8 

Parametrarna för en solpanel med 36 seriekopplade solceller visas nedan i Tabell 7. För en 

enskild solcell divideras spänningen (Voc_solcell= Voc 36⁄ ) och resistansen (Rs_solcell= Rs 36⁄  

och Rsh_solcell= Rsh 36⁄ ) med antal solceller i solpanelen. Strömmen i en solcell förblir 

densamma eftersom de är seriekopplade. Resultatet av en komplett modellerad solpanel 

visas i Figur 14. 

Tabell 7. Parametrar från modelleringen av solpanelen CT60 Solar. 

Parameter Beskrivning Värde Enhet 

iL Den ström som genereras i PN-övergången 3,7 A 

isat Mättnadsströmmen för dioden 6,18∙10
-10

 A 

n Emissionskoefficienten för dioden 1 - 

Rs Seriekopplad resistor 1,11 Ω 

Rsh Parallellkopplad resistor 416,67 Ω 

(0, Isc) 
(Vmp, Imp) 

(Voc, 0) 
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Figur 14. Övre: SPICE-modellen av solpanelen med 36 stycken solceller. Nedre: Ett hierarkiskt block som 

representerar solpanelen. 

 

Figur 15. IV-karakteristiken av den uppmätta och den simulerade solpanelen. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras verkningsgraden av växelriktaren med SiC-transistorer respektive 

Si-transistorer. Här redovisas ävem transistorernas switch- och ledningsförluster, vilka är de 

främsta orsakerna till en minskad verkningsgrad i växelriktaren. Dioderna i båda 

växelriktare antas ideala och deras förluster försummas. 

4.1. Växelriktare 

Två växelriktare ritades i OrCAD Capture och simulerades i PSpice. En växelriktare 

använde SiC-transistorer och den andra Si-transistorer som referens. Basströmmen till 

transistorerna dimensionerades tio faktorer högre än nödvändigt för att garantera att den 

driver transistorerna till det mättade området. En resistor i basen med en känd spänningsvåg 

bestämmer basströmmen. RLC-lasten dimensionerades med en Q-faktor 2,5 som är den 

accepterade siffran för värstafallsscenariot rekommenderat av IEEE standards [19]. I 

PSpice simulerades switch-karakteristiken av transistorerna och verkningsgraden för båda 

växelriktare. 

4.1.1 Ström- och spänningsnivåer  

Växelriktaren är en 1-fas halvbrygga med en fyrkantsvåg som utspänningen. En RLC-krets 

valdes som last på utgången för att generera en sinusvåg som utgångsström. Välxelriktaren 

med SiC BJT har lika beteende som den med Si BJT. Ett kortare tidsintervall löser inte upp 

vågformerna tydligare, istället skiljer det sig i verkningsgrad som presenteras Figur 17. 
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Figur 16. IV-karakteristik för växelriktaren med SiC respektive Si. Övre: Utgångsströmmen Mellersta: 

Medelvärdet av utgångsströmmen Nedre: Utgångsspänning (fyrkantsvåg) 
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4.1.2 Verkningsgrad 

Verkningsgraden beräknas enligt Ekvation 9 [20]. 

Verkningsgrad η
total

=
Put-Pförlust

Pin

 Ekvation 9 

 

Figur 17. Verkningsgraden med hänsyn till de förluster som orsakas av transistorerna. 

4.2. Transistor 

4.2.1. Switch-karakteristik 

Basströmmen är en viktig parameter eftersom den bestämmer vilket arbetsområde 

transistorn arbetar inom; strypt, aktivt eller mättat område. Övergångar mellan dessa 

arbetsområden sker med en fördröjning, vilket beror på minoritetsladdningsbärare som 

hinner rekombinera i basområdet eller diffundera i PN-övergången. Fördröjningen medför 

energiförluster som delas in i tre kategorier och illustreras i Figur 18. Övergångarna 

presenteras i Figur 19 och Figur 20. 

Switch-förluster – Vid varje övergång mellan på- och avslagning sker det en fördröjning 

och integralen av denna fördröjning kallas switch-förlust. Förlusten betecknas Eon vid 

påslagning och Eoff vid avslagning. De representerar arean under ström- och 

spänningskurvan, se Figur 18.  

Ledningsförluster – Under perioden transistorn är helt påslagen ligger det en 

mättnadsspänning Vce över baskollektor-övergången som bidrar till ledningsförluster, se 

Figur 18. Det är basströmmen i framspänt läge över basemitter-övergången som driver 

transistorn till mättnadsområdet. Basströmmen kan dimensioneras så att ledningsförlusterna 

minimeras. 
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Figur 18. En typisk switch-karakteristik av en bipolär transistor. 

Läckströmmar – Även om transistorn är helt avslagen går det fortfarande läckströmmar 

som bidrar till energiförluster men inom kraftelektroniken är det endast en liten portion av 

den totala energiförlusten. Läckströmmen är många storleksordningar lägre än de två 

förstnämnda förlusterna och kan försummas i beräkningar [21]. Den karakteriseras av 

kollektorströmmen (blå), se Figur 19 och Figur 20. 

 

Figur 19. Switch-karakteristiken av SiC-transistorn vid påslaget (vänster) respektive avslaget (höger) läge. 

 

Figur 20. Switch-karakteristiken av Si-transistorn vid påslaget (vänster) respektive avslaget (höger) läge. 
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4.2.2. Switch-tider 

Switch-tider är viktiga parametrar att ta hänsyn till vid beräkning av switch-förluster, de 

beräknas utiffrån switch-karateristiken genom att extrahera specifika tidpunkter. Detta finns 

beskrivet i Power Electronics Handbook av (Rashid 2001)[22]. 

Tabell 8. Switch-tider för SiC- respektive Si-transistorn. 

Parameter Beskrivning SiC Si Enhet 

td Fördröjning 64,5 6,65 ns 

tr Stigtid 764 419 ns 

ton Påslagningstid 828 426 ns 

ts Lagringstid 545 467 ns 

tf Falltid 1830 2300 ns 

toff Avslagningstid 2380 2770 ns 

4.2.3. Förluster 

De förluster som beaktades vid beräkningen av växelriktarens verkningsgrad var switch- 

och ledningsförluster, övriga förluster som läckströmmar och diodens förluster 

försummades. Switch- och ledningsförluster beräknades enligt Ekvation 10 och Ekvation 

11 [21][22]. Switch-förlusten beräknades i MATLAB genom att hitta en linjäranpassning 

till ström- och spänningskurvan under på- och avslagningsperioden, sedan användes en 

MATLAB-kod för att hitta skärningspunkten så att arean kunde beräknas. MATLAB-koden 

återfinns i appendix 1. 

Switch-förluster Pswitch=fswitch(Eon+Eoff) Ekvation 10 

Ledningsförluster Pledning=pulskvot(Vce(sat)∙Ic) Ekvation 11 

Total förlust Pförlust=Pswitch+Pledning Ekvation 12 

Där fswitch=312 kHz för SiC och fswitch=313,25 kHz för Si, pulskvoten för båda är 0,5. 

Tabell 9. Switch- och ledningsförluster för SiC och Si. 

Parameter Beskrivning SiC Si Enhet 

Eon Energiförlust vid påslagning 1,21 0,76 µJ 

Eoff Energiförlust vid avslagning 2,90 3,92 µJ 

Etot Eon+Eoff 4,11 4,68 µJ 

Switch-förlust Se Figur 18 1,28 1,47 W 

Ledningsförlust Se Figur 18 0,51 0,12 µJ 

Total förlust Se Ekvation 12 1,79 1,59 W 
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5. Diskussion 

Det är känt att halvledarmaterial med ett brett energibandgap som SiC har fördelaktiga 

egenskaper inom kraftelektronik. Det breda bandgapet hos SiC gör att den har högre kritisk 

elektrisk fältstyrka och lägre on-resistans, vilket medför att komponenter kan tillverkas 

mindre och mer högdopat [23]. Dessa egenskaper medför att SiC BJT har kortare switch-

tider och lägre switch-förluster än BJT av konventionellt Si. Den korta switch-tiden är 

tydligast när transistorn går från påslaget läge till avslaget, vilket kan observeras i Figur 19 

och Figur 20. I figurerna framgår det att SiC BJT har en jämn på- och avslagningstid medan 

Si BJT har sex gånger längre avslagningstid än påslagning. En kortare switch-tid ger 

mindre switch-förluster, vilket bidrar till högre verkningsgrad. Switch-förlusten för SiC och 

Si beräknades till 1,28 respektive 1,47 µJ. Det är inte bara det breda energibandgapet som 

bidrar till kortare switch-tider. Elektronernas mättnadshastighet är en annan bidragande 

faktor, men endast vid höga spänningsnivåer då den dominerar över elektronmobiliteten. I 

de lägre spänningsnivåerna blir den mindre dominant, vilket är en nackdel eftersom 

elektronmobiliteten har en negativ inverkan på switch-tiden [23]. SiC BJT ska även ha 

minimal mättnadsspänning Vce(sat) men i simuleringsresultatet framgick det att den hade 

högre spänning än Si i påslaget läge. Den höga mättnadsspänningen bidrar till högre 

ledningsförluster för SiC BJT. Orsaken till att SiC BJT hade högre mättnadsspänning kan 

vara basströmmen som inte var tillräckligt hög för att driva transistorn till mättnad. 

Fördelarna med SiC BJT är just låga ledningsförluster kombinerad med korta switch-tider 

men i det här fallet var ledningsförlusterna för SiC fem gånger högre än för Si. Den låga 

on-resistansen och höga elektrondriften är en av de främsta anledningarna till att SiC endast 

används i höga effekter och inte låga. Med de egenskaper av SiC som har presenterats 

förväntas SiC BJT ha kortare switch-tider och lägre ledningsförluster än konventionella 

BJT med Si endast då den arbetar i höga ström- och spänningsnivåer, men utifrån 

resurstillgången så kunde endast kretsar och komponenter testas i låga effekter. Trots den 

låga effekten, visade det sig att SiC BJT fortfarande presterade bättre än Si vad gäller 

verkningsgrad och switch-tid. 

Läckströmmen är något som har försummats under detta examensarbete eftersom den är så 

låg i förhållande till den totala förlusten. Den tillkommer efter avslaget läge av de 

elektroner som fortfarande har en hög kinetisk energi nog att de diffunderar eller 

rekombineras och skapar dessa läckströmmar. Läckströmmen beror på hur brett 
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energibandgapet är hos ett materialet. Ju bredare bandgap desto svårare blir det för 

elektroner med låg energi att ta sig över från valensbandet till ledningsbandet. Material med 

ett brett energibandgap som SiC har därför minimala läckströmmar i jämförelse med de av 

smalare bandgap. 

Värt att poängtera är att under arbetets gång blev två SiC BJT defekta under mätning av 

ström- och spänningsnivåer medan samtliga Si BJT klarade sig. Den första SiC BJT blev 

defekt då den med avsikt utsattes för självupphettning under en längre tid än övriga 

transistorer, ungefär tre minuter. Värmeutveckligen uppmättes till 225 ℃ . Den andra 

transistorn blev defekt då en backspänning över kollektor och bas uppnådde 

genombrottspänningen Vbr=1600 V  och som resultat backströmmen Ir=20 mA . Det är 

sannolikt att den höga temperaturen och backströmmen förstörde transistorerna. 
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6. Slutsatser 

SiC har egenskaper som gör den unik i många avseende från andra halvledarmaterial men 

den absolut främsta egenskapen är det breda energibandgapet som ligger till grunden för 

alla fördelar med SiC. Frågeställningen för arbetet är om SiC BJT presterar lika bra i låga 

effkter som höga. Genom praktiska mätningar och modelleringar kunde problemet 

simuleras i PSpice. Slutsatsen är att SiC BJT presterar bättre än konventionellt Si, trots den 

låga effekten från en 60W solpanel och att den bara var en preliminär produkt. 
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7. Rekommendationer 

SiC BJT är överlägsen i höga effekter men presterar fortfarande överlägset under låga 

effekter. En annan rekommendation är att undvik använda PSpice Model Editor för att 

modellera SiC BJT, eftersom de mättnadsströmmar som SiC har är för låga. 

Kurvanpassningen blir problematisk och det skapar konvergensproblem vid simuleringen. 
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8. Fortsatta studier 

Det vore intressant att testa SiC i högre temperaturer som 100-500 ℃, eventuellt bygga en 

prototyp och testa SiC BJT praktiskt. 
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Bengt Molin för stöd av passiva komponenter, Martin Domeij för kiselkarbid-transistorer, 

Carl-Mikael Zetterling för artiklar och datablad och Mikael Östling för närvarande på 

presentationen och feed-back om arbetet.  



 

34 

  



 

35 

Litteraturförteckning 

[1] R. Allan, “Out of the frying pan, into the fire? No problem for silicon carbide ICs,” 

Energy Efficiency & Technology Magazine, 2011. [Online]. Available: 

http://powerelectronics.com/power-electronics-systems/out-frying-pan-fire-no-

problem-silicon-carbide-ics. [Accessed: 09-Jun-2014]. 

[2] G. Lilliesköld, “TranSiC - kisel- karbidföretag ”på gång”,” Elektron. i Nord., no. 10, 

p. 26, 2006. 

[3] G. Masson, A Snapshot of Global PV 1992-2013. 2014, pp. 1–16. 

[4] T. Kerekes, R. Teodorescu, P. Rodríguez, G. Vázquez, and E. Aldabas, “A new high-

efficiency single-phase transformerless PV inverter topology,” Ind. Electron., vol. 

58, no. 1, pp. 184–191, 2011. 

[5] M. S. Benghanem and S. N. Alamri, “Modeling of photovoltaic module and 

experimental determination of serial resistance,” J. Taibah Univ. Sci., vol. 2, pp. 94–

105, 2009. 

[6] B. Burger, B. Goeldi, D. Kranzer, and H. Schmidt, “98.8% Inverter Efficiency with 

SIC Transistor,” 23rd Eur. Photovolt. Sol. Energy Conf. Exhib., no. September, pp. 

2688–2692, 2008. 

[7] J. Biela, M. Schweizer, S. Waffler, and J. W. Kolar, “SiC versus Si—Evaluation of 

potentials for performance improvement of inverter and DC–DC converter systems 

by SiC power semiconductors,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 58, no. 7, pp. 2872–

2882, 2011. 

[8] J. Rabkowski, D. Peftitsis, and H. Nee, “Design Steps Toward a 40-kVA SiC JFET 

Inverter With Natural-Convection Cooling and an Efficiency Exceeding 99.5%,” 

IEEE Trans. Ind. Appl., 2013. 

[9] G. Masson, TRENDS in Photovoltaic Applications - 2013. IEA PVPS Task 1, 2013. 

[10] C.-M. Zetterling, “Silicon Carbide High Temperature Electronics–Is This Rocket 

Science?,” Futur. Trends Microelectron. Front. Innov., vol. 102, no. 2, pp. 102–109, 

2013. 

[11] C. Buttay, D. Planson, B. Allard, D. Bergogne, P. Bevilacqua, C. Joubert, M. Lazar, 

C. Martin, H. Morel, D. Tournier, and C. Raynaud, “State of the art of high 

temperature power electronics,” Mater. Sci. Eng., vol. B 176, no. 4, pp. 283–288, 

2011. 

[12] C.-M. Zetterling, Process technology for silicon carbide devices. London: The 

Institution of Electrical Engineers, 2002. 



 

36 

[13] S. Dimitrijev, Understanding Semiconductor Devices. New York: Oxford University 

Press, Inc., 2000. 

[14] C. Hu, Modern semiconductor devices for integrated circuits, 1st ed. Prentice Hall, 

2010. 

[15] S. M. Sze and M. Lee, Semiconductor Devices: Physics and Technology, 3rd ed. 

John Wiley & Sons, 2012. 

[16] A. Sedra and K. Smith, Microelectronic circuits, 6th ed. Oxford University Press, 

2009. 

[17] D. A. Neamen, Microelectronics Circuit Analysis and Design, 4th ed. New York: 

McGraw-Hill Science, 2010. 

[18] L. Castaner and S. Silvestre, Modelling photovoltaic systems using PSpice. 

Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2002. 

[19] “IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems,” 

IEEE std 929-2000, 2000. 

[20] M. Martino, C. Citro, K. Rouzbehi, and P. Rodriguez, “Efficiency Analysis of 

Single-Phase Photovoltaic Transformer-less Inverters,” Int. Conf. Renew. Energies 

Power Qual., 2012. 

[21] J. H. Rockot, “Losses in high-power bipolar transistors,” IEEE Trans. Power 

Electron., vol. PE-2, no. 1, pp. 72–80, 1987. 

[22] M. Rashid, Power electronics handbook. Academic Press, 2001. 

[23] J. Hornberger, “Silicon-carbide (SiC) semiconductor power electronics for extreme 

high-temperature environments,” Aerosp. …, pp. 2538–2555, 2004.  

 

  



 

37 

Appendix 1 - MATLAB-kod 

Denna MATLAB-kod skapades för att hitta skärningspunkten mellan två funktioner och 

användes vid beräkningen av switch-förluster. Den är användbar när funktionerna är 

komplexa och långa. Principen är enkel, den dividerar två värden och jämför hur mycket de 

skiljer åt. Noggrannheten sattes mellan 95-99% och bestämdes individuellt varje gång efter 

funktionernas utseende. 

 

%Tidsintervall 
x=2e-05:1e-08:2.05e-05; 

  
%Linjäranpassade funktioner till Vce och Ic. 
y_1 = 156095810256.80*x.^2 - 6461750.70*x + 66.87; 
y_2 = -2978959093199640000000000.00*x.^4 + 241748632908048000000.00*x.^3 

- 7356815486740360.00*x.^2 + 99501233777.14*x - 504654.09; 
plot(x,y_1,x,y_2) 

  
%Metod för att hitta de två närmsta punkterna mellan funktionerna 
ratio = y_1 ./ (y_2 + eps); 
match = find(ratio > .96 & ratio < 1.04); 
x_intersect = x(match); 
y1_common = y_1(match); 
y2_common = y_2(match); 

 

Figur 21. MATLAB-kod för beräkning av skärningspunkten mellan två funktioner. 
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Appendix 2 - Prototyp 

Under arbetets gång byggdes en prototyp på ett kopplingsdäck enligt kretsschemat, se Figur 

5. Denna prototyp var den första versionen och utvecklades inte vidare på grund av 

avgränsningar. Prototypen är en växelriktare av typen 1-fas halvbrygga och består av fyra 

transistorer med varsin frihjulsdiod och en RLC-last. De resistorer med axiella anslutningar 

som visas i figuren nedan klarar endast 4 W. En färdig prototyp i full drift skulle ha haft 

effektmotstånd som klarar effekter på 50 W. Här saknas det även en spole. Tanken var att 

utveckla en färdig växelriktare på ett kretskort och testa transistorerna praktiskt under olika 

temperaturer. 

 

Figur 22. Prototyp av växelriktaren som inte utvecklades färdigt. Växelriktaren är av typen 1-fas halvbrygga.  
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