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Abstract  

This thesis aims to develop proposals and models for a modular electronics construction to a future 

D250S Dual battery charger. The aim also includes investigation of possibilities to use some of Texas 

Instruments C2000 microprocessors. The reason for this is that CTEK SWEDEN AB wants to renew 

the present D250S Dual battery charger and lower the manufacturing costs. The thesis work has 

involved gathering theoretical facts for the development of a design on the modular electronic 

construction, the choice on which microprocessor to use, the choice of electronic components and 

facts about peripheral equipment to the D250S Dual. With the theoretical there has been developed 

different solutions to the proposed hardware and software solutions with comparisons in aspects of 

positive and negative. The thesis work is only a feasibility study to a future D250S Dual. The 

development of a future D250S Dual needs more work to make it possible to do a proof of concept. 
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Sammanfattning 

Detta examenarbete har som mål att ta fram förslag och modeller på modulär uppbyggnad av 

elektroniken i framtidens D250S Dual batteriladdare. För målet ingår det också att undersöka 

möjligheten att använda sig av Texas Instruments C2000 mikroprocessorer. Anledningen till detta är 

att CTEK SWEDEN AB vill förnya den nuvarande D250S Dual batteriladdaren och minska 

produktionskostnaderna. Examensarbetet har inneburit att ta fram teoretiska fakta att basera sig på i 

utformandet av modulära elektroniken, valet av mikroprocessorer, valet av komponenter och 

omkringliggande utrustning till D250S Dual. Utifrån teoretisk fakta, har det lagts fram förslag på olika 

lösningar till hårdvaran och mjukvaran med jämförelser av för- och nackdelar. Examensarbetet är 

endast en förstudie till framtidens D250S Dual. Det krävs ytterligare arbete innan det är möjligt att 

utföra ett koncepttest. 
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1 Inledning 

Fordonsindustrin söker efter bra lösningar att förse konsumtionselektroniken i dagens fordon med 

elektricitet som bland annat finns i förarutrymmet och samtidigt ha fullt laddat batteri för att starta 

motorn med. Vissa fordonstillverkare som exempel Scania har tagit fram en lösning med att ha dubbla 

batterisystem [1]. Där det ena batteriet är till för konsumtionselektroniken och det andra är till för att 

kunna starta motorn i fordonet.  

 

Energiackumulering från en förnybar energikälla börjar bli mer populärt bland länders regeringar och 

vanliga konsumenter och är allt viktigare idag eftersom det finns en strävan att minska på 

användningen av fossila bränslen. Solenergi är en sådan källa tack vare att solcellerna idag börjar få 

högre verkningsgrader vilket gör det mer attraktivare idag än vad det var för ett decennium sedan. Idag 

går det att få solpaneler för kommersiellt bruk med en verkningsgrad mellan 14% och 17% eller högre 

verkningsgrad för en rimlig kostnad [2]. 

1.1 Bakgrund 

CTEK är i behov av att förnya den befintliga D250S Dual. Batteriladdaren är en laddare för inbyggnad 

i fordon. D250S Dual laddar 12 volts bly-syra batterier från en primär 12 voltskälla och en sekundär 

energikälla som kommer från solceller. Detta innebär att inspänningen kan vara både högre och lägre 

än utspänningen som går ut till batteriet samt att överföringen av elektriciteten sker bara åt ett håll med 

nuvarande D250S Dual. 

 

D250S Dual är idag byggd med en LTC3780 switchkontroller från Linear Technologies och en Atmel 

MCU (Microcontroller Unit). Switchkontrollern är dyr och har en del nackdelar för denna applikation. 

Nackdelarna beror på att Linear Technologies switchkontroller LTC3780 är gjord för kraftaggregat 

och inte för laddarfunktionalitet. Sedan är MCUn för långsam för att kunna möjliggöra en bra MPPT 

(Maximum Power Point Tracking) algoritm för upptagning av energi från solceller på ett optimalt sätt. 
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1.2 Syfte 

Problemet med elektronikutformningen i D250S Dual är att den börjar bli gammal och vissa 

komponenter börjar bli svårare att få tag på från grossister och därmed dyrare att köpa in. Andra 

problem med elektronikutformningen är att den liksidiga buck/boost, DC-DC-omvandlaren som är 

likriktad vilket förhindrar överföringen av elektriciteten framåt och tillbaka. Ytterligare ett problem är 

att utformandet av elektroniken är begränsad till en viss uteffekt till batteriet vilket förhindrar CTEK 

från att kunna anpassa D250S Dual efter kundens behov. 

 

Därför är syftet med detta examensarbete att ta fram en plan för en nyare utformning av elektroniken 

och utföra ett koncepttest, så kallat proof of concept (POC) med att byta ut MCU:n till en från Texas 

Instruments (TI) C2000-familj. Dessutom bör LTC3780 bytas mot två drivkretsar från International 

Rectifier. 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att försöka utforma en modell för en ny framtida D250S Dual som kan 

överföra elektricitet fram och tillbaka mellan batteriet som primärt laddas och batteriet som sitter som 

last direkt efter generatorn, om det är en generator som laddar det primära batteriet. Framtidens D250S 

Dual ska vara modulärt uppbyggd vilket möjliggör att det går att kundanpassa framtida D250S Dual 

med olika effekter utifrån kundens behov. Förhoppningen är att med en modulär uppbyggnad kommer 

det dra ned produktionskostnader och tider samt att den digitala kretsen Texas Instruments C2000 drar 

ned på produktionskostnaderna då den har flertalet funktioner integrerade i MCU:erna och därmed 

behövs det mindre antal analoga komponenter. 

 

Fördelarna med den nyare C2000 MCU:n är att den är mer kraftfull än Atmel MCU:n. Innebörden 

med ”kraftfull” är att C2000 har högre beräkningskapacitet med hantering av flera samtida 

beräkningsuppgifter i real-tid och fler interna funktioner samt också att det finns fler analog/digitala 

konverterare, ”Analog/Digital Converter” (ADC) på TI:s MCU än vad det gör på befintliga Atmel 

MCU:n. 

 

Fördelarna med nyare drivkretsar från International Rectifier är att den kan driva MOSFET
1
:ar som i 

sin tur kan överföra elektriciteten. De nya drivkretsarna kräver inte flera andra avancerade eller 

passiva komponenter runt omkring sig själv som switchkontrollern från Linear Technologies. 

                                                      

1
 MOSFET är en variant av transistor vars förkortning betyder Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transisor. 
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Skillnaden mellan drivkrets och switchkontroller är att drivkretsen klarar av att driva MOSFET:ar utan 

extra drivkretar och andra omkring liggande komponenter som switchkontrollern kräver. 

Switchningsfunktionen som finns inbyggd i LTC3780 är integrerad i C2000 MCU:erna från TI vilket 

leder till att switchkontrollern blir överflödig i och med en C2000 MCU. 

 

Nackdelar som kan uppstå är att det kan bli lång utvecklingstid eftersom det är få inom CTEK eller 

systerföretaget Creator som har arbetat med Texas Instruments C2000-familjen tidigare. Det kan även 

dra ut på tiden för produktionsstart om alla moduler skall vara färdigställda för produktion samtidig. 

 

1.3.1 Kravspecifikation 

 Texas Instruments C2000 TMS230F28026 programvara kommer att vara skriven i assembler 

(ASM) och C. Genom att skriva den tidskritiska delen av programvaran i ASM, ger det 

möjligheten att köra F28069:an i real-tid och samtidigt tar C-delen av programvaran hand om 

mindre tidskritiska uppgifter. 

 

 Utföra tester på en 12 volts liksidig buck/boost, DC-DC-omvandlare som styrs med två 

drivkretar från International Rectifier, som i sin tur styrs ifrån Texas Instruments MCU 

F28069. Styrningen skall bara ske åt ett håll för koncepttestet. 

 

 Utarbeta ett förslag för utförandet av elektroniken i framtidens D250S Dual som skall vara 

modulärt uppbyggd med flera effektkort och möjlighet till solpanelsladdning. 

 

 Ta fram förslag på för hur en bättre MPPT-algoritm kan implementeras i D250S Dual. 

 

 Ta fram teoretiska fakta om DC-DC
2
-omvandlare, solpaneler och MPPT-algoritmer. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2
 DC-DC innebär att det är en likström-till-likströmsomvandling i form av olika spänningsnivåer på in- och 

utgången av omvandlaren. 
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2 Teori 

Denna sektion studerar: Texas Instruments C2000 mikroprocessorer (2.1); definitionen av modulär 

uppbyggnad av elektronik (2.2); solcellernas egenskaper och funktion (2.3); vad är Maximum Power 

Point Tracking algoritm och hur de fungerar (2.4); hur laddningen av bly-syra batterier går till och 

som inkluderar olika typer av DC-DC-omvandlare (2.5). 

2.1 Laddning av batterier 

Vanligaste sättet att ladda bly-syra batterier idag är genom en DC-DC-omvandlare som är i ett läge 

som kallas för Constant Current (CC). Det innebär att batteriladdaren levererar en konstant ström tills 

batteriet har uppnått sin optimala spänningsnivå. När optimal spänningsnivå har uppnåtts går 

batteriladdaren över till ett läge som kallas för Constant Voltage (CV), vilket underhåller batteriet med 

den optimala spänning som batteriet kan uppnå. Detta förutsätter att energikällan som energin tas ifrån 

kan leverera tillräckligt hög spänning och ström. Detta sker nu för tiden med digitala batteriladdare. 

Historiskt har batteriladdarna oftast bestått av en transformator, likriktare och en parallellresistor vid 

batteriet och eventuellt någon varistor för att klara av svängande nätspänning bättre. 

 

Övriga DC-DC-omvandlare som Cuk, Zeta, Sepic med flera är inte med tagna i denna rapport då de 

flesta andra varianter kräver fler passiva komponenter omkring DC-DC-omvandlaren. Fler 

komponenter innebär att kostnader för produktion ökar. En del av de DC-DC-omvandlare som inte är 

medtagna i denna rapport är svåra att få driva elektriciteten framåt och bakåt genom DC-DC-

omvandlaren.  

 

Under rubriken ”2.5 Laddning av batterier” behandlas skillnaden på enkel fas och flerfas uppbyggnad 

av DC-DC-omvandlare i underrubrik 2.5.1. Underrubrik 2.5.2 handlar om kopplingen mellan DC-DC-

omvandlaren och energikällan samt olika varianter av DC-DC-omvandlare och dess för- och 

nackdelar. Underrubriken behandlar främst när energikällan är en solpanel, det nämns kort om 

batterier som energikälla. Behovet av att utförligt förklara kopplingen mellan batterier och DC-DC-

omvandlare finns inte, då kunskapen om kopplingen finns väl etablerad inom CTEK.  

2.1.1 Enkel fas och flerfas 

Varje enskilt enkel DC-DC-omvandlare bildar en fas, som har en viss maximal strömmängd som den 

klara av att överföra samt viss utjämningsförmåga av rippel ifrån energikällan till förbrukande lasten. 

Figur 14 visar ett exempel på hur en enkel fasig DC-DC-omvandlare ser ut och dess koppling till 

energikällan som i figuren är en solpanel och förbrukande lasten är en vanlig resistor.  
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Energikällan i denna rapport kan vara solpanel, batteri eller elgenerator som är kopplad till 

bränslemotorn och den förbrukande lasten är ett batteri. Enkel DC-DC-omvandlare är billigare att 

konstruera än flerfas DC-DC-omvandlare eftersom det är bara en uppsättning av MOSFET:s och andra 

passiva komponenter. Vanligast är att DC-DC-omvandlare innehåller MOSFET:ar med funktionen att 

bryta kretsen, för att dessa varianter av transistorer klara av att överföra stora strömmar. Komponent 

mängden är beroende av vad det är för typ av DC-DC-omvandlare om det är en buck, boost eller 

buckboost. Passiva komponenter används för att reglera strömmar, spänningar och mellanlagring av 

energi som oftast sker i en induktor. Enkel fasig DC-DC-omvandlare är oftast enklare att styra med en 

mikroprocessor eftersom det krävs färre PWM-utgångar för att styra en enkel DC-DC-omvandlare än 

en flerfasig DC-DC-omvandlare. I figur 14 är PWM-styrningen illustrerat med en ingång med 

benämningen D. 

 

 

Figur 14 DC-DC-omvandlare kopplad till solpanel som energikälla och till en förbrukande last i form 

av en resistor [47]. 

 

Med enkel fas menas att det bara finns en samtida DC-DC-omvandlare som drar energi ur energikällan 

till en last. Som tidigare nämnt är fördelen att det är få komponenter som krävs vilket håller kostnader 

nere vid produktion och att konstruktionen för hårdvaran samt mjukvaran är enkel. Nackelen är att det 

inte går att överföra höga strömmar från energikällan till lasten. 

 

Fler faser med DC-DC-omvandlare fungerar på precis samma sätt som en enkel DC-DC-omvandlare 

fast det är multiplar av en DC-DC-omvandlare. Fördelarna är att det går att dra ur högre strömmar ut 

energikällan. Ytterligare en stor fördel är att rippelströmmarna minskar i och med fler antal faser som 

jämnar ut rippelströmmarna eller med andra ord fler DC-DC-omvandlare [34], [46]. Nackdelarna är att 

det är fler komponenter och PWM-utgångar från mikroprocessorn som behövs och kostnaderna ökar 

linjärt med antalet komponenter. Även konstruktionsmässigt ökar svårigheten med hårdvaran och 

mjukvaran till en vis del. 
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2.1.2 Kopplingen mellan DC-DC-omvandlare och energikällan 

DC-DC-omvandlare är gjorda för är att ta en likström som har en viss spänningsnivå och höja eller 

sänka denna spänning för att kunna transportera energin från källa A till källa B. Vanligaste 

förekomsten av DC-DC-omvandlare i dagens elektronik är i strömförsörjningsenheter till olika 

elektronikapparater och i olika slag av batteriladdare. Anledningen till det är att DC-DC-omvandlare 

använder den energi som den behöver för tillfället och det resulterar teoretiskt i att det är mindre 

energi som går till spillo som värme. 

 

MPP-punktens position varierar inte enbart av temperatur eller ljusstrålning utan också utifrån den 

resistiva lasten som solpanelen är kopplad till som figur 15visar. DC-DC-omvandlare kan utgöra en 

resistiv last för solpanelen.  

 

Olika varianter av DC-DC-omvandlare ger olika begränsningar i användningsområde och vinkel för 

resistiva lastens kurva Load curve som enligt figur 15 Resistiva lasten är starkt kopplad till den 

effektiva resistansen Re(D, Rload) ut ur solpanelen som beskrivs av ekvation (13) med duty cycle i 

beräkningen. Effektiva resistansen är kopplad till utspänningen (V) och utströmmen (A) ifrån 

solpanelen genom Ohms lag (     ), det gäller då solpanelens utgång är öppen utan att vara 

kopplad till någon annan komponent. Genererade kurvan Genaration curve i figur 15 beskrivs utifrån 

utströmmen och utspänningen ifrån solpanelen som varierar utifrån ljusstrålningen och temperaturen. 

Variation i utspänningen och utströmmen påverkar Load curve kraftigt. Genererade kurvan behandlas 

under rubrik 2.4 Maximum Power Point Tracking algoritmer. Punkten där den genererade kurvan och 

resistiva lastens kurva korsar varandra befinner sig MPP-punkten Intersection MPP [47]. För att 

säkerställa att det går och finna MPP-punkten bör DC-DC-omvandlaren placeras emellan solpanelen 

Vg och lasten R som i figur 15 [47]. 

 

 

Figur 15 Beskrivning av MPP-punktens position i förhållande till den genererade kurvan och resistiva 

lastens kurva.  
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Enligt ekvation (9) fås spänningen i lasten Vload genom att multiplicera lastens resistans Rload med 

lastens genomström Iload. Lasten spänning Vload går även att beräkna utifrån att multiplicera duty 

cyclen D och solpanelens utspänning Vmodule som enligt ekvation (10). Liknande samband finns för 

strömmen genom lasten Iload fast som en kvot mellan utströmmen Imodule från solpanelen och duty 

cyclen D som beskrivs av ekvationen (11) [47]. Figur 16 illustrerar kopplingen mellan solpanelen 

Photovoltaic Module och den resistiva lasten Rload som ekvationerna (9), (10) och (11) refererar till. 

 

                      (9) 

                    (10) 

      
        ⁄      (11) 

 

 

Figur 16 Solpanel med resistiv last [47]. 

 

Enligt Ohms lag fås ekvation (12) som går att vidare substituera eftersom termen Vmodule/Imodule är 

detsamma som den effektiva resistansen Re(D, Rload) ut ur solpanelen som i ekvation (13) [47]. Figur 

17 illusterarar den effektiva resistansens Re(D, Rload) koppling till solpanelen Photovoltaic Module. 

 

              
⁄        

  ⁄     (12) 

  (       )  
     

  ⁄      (13) 

 

 

Figur 17 Solpanelens effektiva resistans [47].  
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Eftersom kurvan till den effektiva resistansen är en rak linje som i figur 15 finns ett behov av att kunna 

beräkna dess lutning ƟRe
(D,Rload), som uttryckas i ekvation (14) och (16) i under rubrik 2.5.2.1 Buck 

omvandlare och 2.5.2.2 Boost omvandlare. Teoretiska gränsvärden för duty cycle D är (     ) 

vilket också begränsar vinkeln för den effektiva resistansen ƟRe
(D,Rload) [47]. 

2.1.2.1 Buck omvandlare 

Buck omvandlare fungerar genom att sänka spänningsnivån ifrån energikällan till förbrukande lasten. 

För att en buck-omvandlare ska kunna fungera, måste energikällan ha en högre spänningsnivå än den 

förbrukande lasten. Utifrån buck-omvandlarens ekvation (14) fås buck-omvandlarens arbetsområde 

som beskrivs i gränsvärdet (15) [47]. 

 

Ändrar sig effektiva resistansen för mycket får buck omvandlaren svårt att uppnå till MPP-punkten om 

buck omvandlaren tillämpas för energiupptagning ifrån solpaneler [47], [48]. Ihop med duty cycle:n D 

går det att beräkna fram vinkeln    
 genom ekvation (9). Detta för att enkla buck omvandlaren har 

det operativa området under linjen      (      
⁄ ). som är illustrerat i figur 18 [47].  

 

   
(       )      ( 

 

     
⁄ )    (14) 

      
(       )       (      

⁄ )    (15) 

 

Enligt gränsvärdesdefinitionen i (15) fås att buck-omvandlaren inte kan drivas med en duty cycle D på 

100% eller alternativt 1 för att motsvara 90° i arbetsområdet för DC-DC-omvandlare. Figur 18 

beskriver gränsvärdesdefinitionen (15) i en graf med en 0°-90° förhållande mellan spänning och 

ström. I grafen är det icke-operativa område samt det operativa området illustrerat med en avskiljande 

linje för effektiva resistansen    
(       ) med effektiva resistansens övre arbetsgräns som 

motsvara    
( )       (      

⁄ ). Icke-operativa området är mellan     (      
⁄ )      och det 

operativa området är mellan ((      
( ))            

⁄ ). 

 

 

Figur 18 Buck omvandlarens operativa (grön) och icke operativa (röd) område [47].  
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Figur 19 visar en variant av buck omvandlare med en induktor för mellanlagring av energin ifrån 

energikällan Vg. Buck omvandlaren bryter den positiva sidan med en bytare S1 för att induktorn L ska 

hinna laddas ur som resulterar i att spänningen sjunker, vilket gör att lasten sänker R dess egen 

spänningsnivå för att matcha utgången på DC-DC-omvandlaren. Kondensatorn C begränsar 

rippelströmmens storlek vid utgången av DC-DC-omvandlaren. Dioden D i en DC-DC-omvandlare är 

oftast en Schottky diod och används främst för deras låga framspänningsfall som är omkring 0,15-0,45 

volt. Det gör att Schottky dioder är mer lämpliga i kretsar med höga switchnings frekvenser eftersom 

värmeutvecklingen är lägre än med andra varianter av dioder enligt Ohms lag (     ). Diodens 

funktion är att skapa en återkoppling för kretsen till induktorn för att skapa stabilitet när brytaren är 

öppen [49]. 

 

 

Figur 19 Buck omvandlare med induktor och kondensator filtrering
3
 av utgången [48]. 

  

                                                      

3
 Betydelsen av filtrering i sammanhanget är att jämna ut rippelströmmarna på utgången av DC-DC-

omvandlaren. 
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2.1.2.2 Boost omvandlare 

Boost omvandlare fungerar som buck omvandlare fast omvänt, att boost omvandlaren istället höjer 

spänningsnivån ifrån energikällan till förbrukande lasten. Typiska för boost omvandlare är att 

spänningsnivån är alltid högre på utgången än på ingången till boost omvandlaren. Boost omvandlaren 

klara inte av att behålla en lägre spänningsnivå på utgången än på ingången till boost omvandlaren. Av 

boost omvandlarens ekvation (16) fås boost omvandlarens arbetsområde som beskrivs av gränsvärdet 

(17) [47]. 

 

   (       )       
 

(   )       
    (16) 

    
 

     
    (       )         (17) 

 

Sjunker spänningen för mycket på ingången till boost omvandlaren, som leder till att effektiva 

resistansen hamnar under arbetslinjen     
 

     
 för boost omvandlare, som figur 20 visar. 

Vilket innebär att boost omvandlaren inte längre kan höja upp spänningsnivån på dess utgång vilket 

innebär att boost omvandlaren har hamnat utanför sitt arbetsområde. Vilket leder till att boost 

omvandlaren får svårt att uppnå till MPP-punkten.  

 

Enligt gränsvärdesdefinitionen i (17) fås att boostomvandlaren inte kan drivas med en duty cycle D på 

0% eller alternativt 0 för att motsvara 0° i arbetsområdet för DC-DC-omvandlare. Figur 20 beskriver 

gränsvärdesdefinitionen (17) i en graf med en 0°-90° förhållande mellan spänning och ström. I grafen 

är det icke-operativa område samt det operativa området illustrerat med en avskiljande linje för 

effektiva resistansen    
(       ) med effektiva resistansens undre arbetsgräns som motsvara 

   
( )       (      

⁄ ). Operativa området är mellan (          
⁄     ) och det icke-

operativa området är mellan (              
⁄ ). 

 

 

Figur 20 Boost omvandlarens operativa (grön) och icke operativa (röd) område [47].  
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Boostomvandlaren är i princip likadant uppbyggd som en buck omvandlare med skillnaden att 

brytaren S1 sitter mellan positiv sida och nollpotentialen samt att dioden D är placerad i serie med 

induktorn L som i figur 21. När brytare är stängd skapas ett flöde för strömmen att cirkulera runt 

igenom energikällan Vg och induktorn. Induktorn lagrar en del av energin genom att skapa ett 

magnetfält. När brytaren är öppen flödar strömmen mot lasten R vilket leder till att magnetfältet 

minskar i induktorn för att behålla flödet av ström mot lasten. Som resultat ökar spänningen mot 

lasten. Sker switchningen av brytaren tillräckligt kommer inte induktorn att tappa helt strömmen och 

lasten kommer alltid att se en högre spänningsnivå på utgången av boostomvandlaren. Kondensatorn C 

har liknande funktion som tidigare nämnt i underrubriken 2.5.2.1 buck omvandlare. Även dioden är av 

liknande variant och har en liknande funktion som på en buck omvandlare, vilket är att likrikta flödet 

av strömmen [50]. 

 

 

Figur 21 Boost omvandlare med induktor och kondensator för filtrering av utgången [48]. 

2.1.2.3 Buck-boost-omvandlare 

Buck-boost-omvandlaren är inte begränsad av effektiva resistansen som buck-omvandlaren eller 

boost-omvandlaren. Eftersom buck-boost-omvandlaren är en kombination av en vanlig buck- och 

boost-omvandlare. Därför har inte buck-boost-omvandlaren någon övre eller undre arbetsgräns som är 

beroende av effektiva resistansen, bortsett från arbetsområdets minimum (   
( )    ) och 

maximum (   
( )     ) som illustreras av figur 22. I figur 22 är effektiva resistansens 

   
(       ) övre gränsvinkel definierad som 90° eftersom det är hela arbetsområdets maximum. 

 

 

Figur 22 Buck-boost-omvandlarens operativa område [47].  
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Buck-boost-omvandlaren i denna rapport är inte av en enklare variant med bara en brytare, en diod, en 

induktor och en kondensator. Buck-boost-omvandlaren i denna rapport som visas i figur 23 är en 4-

brytar synkron buck-boost-omvandlare med en induktor L, en kondensator C och fyra brytare 

     ̅̅ ̅̅     och   ̅̅ ̅̅ . Synkron buck-boost-omvandlare med fyra brytare har möjligheten att överföra 

energi från energikällan mot lasten        och tillbaka från lasten till energikällan    . Exempel vis 

kan synkrona buck-boost-omvandlaren omvandla 5V-40V som inmatningsspänning till stabil 

utmatningsspänning på 12V. 

 

Topologin av 4-brytar synkrona buck-boost-omvandlaren är en kombination av en synktron buck-

omvandlare och en synkron boost-omvandlare som delar på en gemensam induktor. När 

spänningsförhållandet (        ) gäller, fungerar brytare    och   ̅̅ ̅̅  som en synkron buck-

omvandlare och samtidigt är bytare    alltid öppen och bytare   ̅̅ ̅̅  alltid stängd. När 

spänningsförhållandet (        ) istället gäller, fungerar brytare    och brytare   ̅̅ ̅̅  som en 

synkron boost-omvandlare och samtidigt är brytare    alltid stängd och brytare   ̅̅ ̅̅  är alltid öppen. 

När energikällans spänning och lasten spänning är nära varandra (     ̃     ) arbetar alla fyra 

brytare aktivt. Det resulterar i att denna variant av DC-DC-omvandlare har hög verkningsgrad, upp 

mot 98% för en 12V utmatningsspänning [51]. 

 

 

Figur 23 Kretsschema av en 4-brytar synkron buck-boost-omvandlare [52]. 
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2.1.2.4 Sammanfattning av buck, boost och buck-boost – omvandlare 

Syftet med DC-DC-omvandlare är oftast att reglera en utspänning som ska vara konstant oberoende 

om inspänningen till DC-DC-omvandlare varierar eller ej. Valet av DC-DC-omvandlar typ avgörs 

utifrån den tillgängliga inspänningen och dess variationer samt vilken utspänning som krävs.  

 

Buck-omvandlare är bästa alternativet när behovet av en utspänning är under inspänningsnivån. 

Exempel: inspänningen varierar mellan 20 till 24 volt och utspänningen behöver vara på 18 volt. I en 

ideal värld är det möjligt att tolka figur 18 i underrubrik 2.5.2.1 som att en buck-omvandlare som 

matas med en högre inspänning ger ut en högre ström ut ur omvandlaren. Det är en fel tolkning, därför 

att i verkligheten alstras det spillvärme främst i två komponenter; MOSFET:n och induktorn som 

övriga DC-DC-omvandlare. Även en felaktig diod för omvandlaren kan alstra spillvärme som oftast 

resultera i att dioden går sönder. Switchnings frekvensen som buck-omvandlarens MOSFET styrs med 

är en viktig aspekt i omvandlaren som helhet, eftersom en allt för hög eller låg switchnings frekvens 

som inte stämmer överrens med utformningen och karakteristiken med induktorn resultera oftast i att 

utströmmen blir lägre. Fel dimensionerade kondensatorer i omvandlaren kan ta skada av en felaktig 

switchnings frekvens [53]. 

 

Boost-omvandlaren är bästa alternativet i fallen där inspänningen varierar under spänningsnivå kravet 

för utspänningen. Exempel: inspänningen varierar mellan 10 till 13 volt och kravet för utspänningen är 

att utspänningen får variera mellan 16 och 16,8 volt. Figur 20 i underrubrik 2.5.2.2 går att fel tolka på 

ett liknande sätt som buck-omvandlarens figur 18 som behandlas i stycket ovan, som att boost-

omvandlaren kan överföra höga strömmar med låg inspänning. Det är en fel tolkning därför att även 

komponenterna i en boost-omvandlare alstrar spillvärme och är beroende av en korrekt switchnings 

frekvens för styrningen av boost-omvandlarens MOSFET som påverkar induktorn. 

 

Buckboost-omvandlaren har ingen begränsning för ett specifikt förhållande mellan inspänningen och 

utspänningen som nämnts i underrubrik 2.5.3.4. Det framgår ur figur 22 som illustrerar arbetsområdet 

för buck-boost-omvandlaren. Även buck-boost-omvandlaren har inte ett linjärt förhållande mellan 

inspänningen och utströmmen som buck/boost–omvandlaren. Därför att det alstras spillvärme i 

komponenterna som ingår i en buck-boost-omvandlare samt att induktorn måste vara rätt 

dimensionerad i förhållande till switchnings frekvensen. 

 

Det kan finnas begränsningar i hur stor skillnaden mellan inspänningen och utspänningen kan vara i en 

buck/boost/buck-boost-omvandlare. Det avgörs utifrån komponent valet för DC-DC-omvandlaren.  
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2.2 Solceller 

Solceller har förmågan att uppta energin i de olika våglängderna av synligt och osynligt ljus som sänds 

ut från solen. Det sker på ett mer eller mindre bra sätt utifrån verkningsgrad. Som tidigare nämns är 

verkningsgraden mellan 14% och 17% eller högre. Det som kan hända med solljuset när den strålar 

mot en solcell är att solljuset: reflekteras bort, går rakt igenom eller absorberas. Det är bara det 

absorberade ljuset som går att omvandla till elektricitet [18], [19].  

 

Det finns flera lösningar på att öka verkningsgraden på solceller och ett sätt är att använda sig av andra 

material än kisel som är bättre på att absorbera solljuset. Exempel på sådana material är: 

KopparIndiumSelenid (CIS), KopparIndiumGalliumSelenid (CIGS), KadmiumTelluride (CdTe), 

GalliumArsenid (GaAs) och fler därtill [20], [21], [22]. Problemen som kan uppstå med dessa olika 

material är att de är ovanliga grundämnen i jordskorpan, vilket gör dem dyra och svåra att få en 

massproduktion på [23], [24]. 

 

En annan lösning är att använda sig av flera lager på varandra av olika materialkombinationer i de 

olika lagren som är placerade på varandra och på så sätt öka verkningsgraden [20].  Ett annat alternativ 

är att använda sig av samma material i lagren för att öka chansen till att uppta så mycket av det solljus 

som går rakt igenom första lagret som figur 4 illustrerar. Detta tillämpas främst med kiselbaserade 

solceller och benämns som ”multicrystalline”. ”Multicrystalline” kisel är vanligast bland de 

solcellsvarianterna ute i markanden för vanliga konsumenten och har en verkningsgrad på runt 15%. 

Där av påståendet att vanliga konsumenter oftast kan handla solpaneler med en verkningsgrad mellan 

14-17%. Eftersom ”multicrystalline” kisel solceller är billiga och enkla att tillverka. ”Multicrystalline” 

kisel solceller är enkla att urskilja från andra solcells varianter då mönstret på solcellen är ett 

brutet/krackelerat mönster där blad av kisel är slumpmässigt placerade ovanpå varandra [25]. Andra 

solcells varianter har oftast en mer solid uppbyggnad. 

 

Figur 4 Flera lager av samma material eller olika material för effektivare solenergiupptagning [26]. 
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Det finns flera olika materialtyper ute på marknaden med olika verkningsgrad som visas i figur 5. De 

olika materialtyperna utvecklas av olika företag, universiteter/högskolor och statliga institutioner runt 

om i världen. Stor del av utvecklingen med att höja verkningsgraden på de olika materialtyperna sker 

främst i USA och Japan hos företag som Solar-Junction, Boeing-Spectrolab, Sharp och Panasonic för 

att nämna några. Tekniker som sticker ut ifrån mängden på figur 5 är de som är orangefärgade som 

”Dye-sensitized cells” och ”Organic tandem cells”. EPFL är ett universitet i Schweiz som utvecklar 

tekniken ”Dye-sensitized cells” som i korta drag går ut på att omvandla solenergin till kemiskenergi 

som i sin tur omvandlas till elenergi. EPFL har lyckats få ut en verkningsgrad upp mot 14,1% med 

deras kemiska solcells teknik [27]. ”Organic tandem cells” tekniken som utvecklas av det tyska 

företaget Heliatek har valt att använda sig utav organiskomvandling av solenergi till elenergi vilket i 

grunden är en kemisk energiomvandling. Heliatek har lyckats uppnå 12,0% som figur 5 visar [28]. 

Tekniker som ”Dye-sensitized cells” och ”Organic tandem cells” gör att Europa är ledande inom 

miljövänlig tillverkning av solceller. I framtiden kan dessa tekniker bli potentiella solcells varianter för 

den vanliga konsumenten. 

 

 

Figur 5 Diagramet visar utvecklingen av olika solcellsmaterial med jämförelse av verkningsgrad [29]. 

Figuren är en modifierad version av originalet som börjar vid år 2005 och med verkningsgrad på över 

12%. 
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I figur 5 är denna materialtyp markerad med blå färg. Det som sticker ut i den blå kategorin av 

solceller är företaget Amonix. Amonix använder ett lager kisel på deras solcells produkter tillsammans 

i en konstruktion som kallas för ljus-konsenterare
4
. Genom den kombinationen lyckas Amonix få upp 

verkningsgraden på deras solcells varianter. Enligt en artikel på Amonixs hemsida påstår de själva att 

de har lyckats få upp verkningsgraden till 35,9% med deras kombination av ett lager kisel och ljus-

konsenterare [30]. Om artikeln stämmer är det ett bra bevis för att i framtiden kommer det att gå och 

tillverka och sälja effektiva kiselbaserade solpaneler till vanliga konsumenten. Effektiva i den 

bemärkelsen att verkningsgraden är mycket högre än dagens 14-17% som nämnts tidigare. 

 

Panasonics HIT solceller, visar på potential att kunna höja verkningsgraden på deras solceller om 

något långsammare än vad företaget Amonix har lyckats med. Fördelen med Panasonics HIT solceller 

är den att behov av att använda sig utav en ljus-konsenterare finns inte. Det innebär att Panasonics HIT 

solpaneler tar upp mindre volym sett till höjden på solpanelen vilket resulterar i platta solpaneler. 

Kislet som Panasonics HIT teknik använder sig utav är av varianten ”amorphous silicon” vilket 

innebär att kiselatomerna är inte strukturerat som en kristall utan snarare i en mer slumpmässig 

ordning. Det resulterar i att kiselskiktet kan tillverkas i ett tunnare skikt än om kiselatomerna vore 

kristallstrukturerade samt att ”amorphous silicon” är mer flexibel/rörlig än kristallstrukturerat kisel. 

Negativa med ”amorphous silicon” är att verkningsgraden i effekt blir lägre än hos kristallstrukturerat 

kisel eftersom elektronerna får det svårare att vandra i materialet, effekten kallas för ”Staebler-

Wronski effect”. Lösning på problemet är att lägga tre tunna skikt av ”amorphous silicon”, där första 

lagret är negativt dopat, andra lagret är neutral och det tredje är positivt dopat. Det är även möjligt att 

använda multiplar av dessa tre lager ovanpå varandra för att uppta mesta av solljuset vilket ökar 

verkningsgraden [31], [32], [33]. Till dessa dopade lager fäst varsina ledare för att transportera 

elektronerna vidare som illustreras i figur 6. Ovanpå på dessa lager fästs ett lager av anti-

reflekterandeglas som solljuset flödar igenom. I glas finns det ett pyramidstruktur liknande material 

som reflekterar och transporterar solljuset mot det ”amorphous silicon” lagrena. Panasonic har även 

valt att utöka antalet elektronledare från vanliga två till tre stycken för att minska på längden för 

elektronerna att färdas som figur 6 visar, [34] [35]. 

  

                                                      

4
 Ljus-konsenterare/koncentrator fungerar likt en parabol som koncentrerar ljuset mot en brännpunkt. Observera 

att det finns andra varianter än bara parabola som kan fungera som en ljus-konsenterare. 
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Panasonics HIT solpaneler finns ute på marknaden för företag och myndigheter sedan 1997. Panasonic 

började massproduktionen av HIT solpanelerna 2005 vilket kan ses som en tidsfråga innan HIT 

solpanelerna blir tillgängliga för den vanliga konsumenten [36]. 

 

 

Figur 6 Illustrative figure over en HIT solcell med materialet “amorphous silicon” [37]. 

 

Majoriteten av gröna solcells-teknikkategorin i figur 5 är ännu i forskningsstadiet som exempel CdTe 

och CIGS. I kategorin ska det bortses från tekniken ”amorphous Si:H” som används bland annat i 

Panasonics HIT solceller och som tidigare nämnt är tekniken i massproduktion [21],  [38].  

 

Lila solcells-teknikkategorin i figur 5 är till stor del i forskningsstadiet ännu och kommer dröja innan 

teknikerna blir tillgänglig för den vanliga konsumenten. Gemensamt inom kategorin är att tekniken 

baserar sig på fler-lagers principen som figur 4 illustrerar och oftast med olika material-kombinations 

val. Material som används inom teknikkategorin är bland annat; Gallium(Ga), Arsenik(As), 

Indium(In), Fosfor(P), Germanium(Ge) med fler andra i olika kombinationer. Varje lager består inte 

tvunget av likadant material och kombination utan kan bestå av olika variationer för att uppta olika 

våglängder ur solljusets ljusspektra [20]. 

 

Solar-Junctions solpaneler av typen ”lattice matched” med ljus-koncentrator har uppnått en 

verkningsgrad på 44%, det gör att Solar-Junctions tekniker är ledade inom solcellsutvecklingen [39]. 

Det bör nämnas att Solar-Junction är på väg att få deras teknik ut på marknaden tillsammans med 

företaget SolFocus [40]. Närmaste konkurrenter till Solar-Junction är företagen Boeing-Spectrolab och 

Sharp. Boeing-Spectrolab har lyckats få deras teknikval för solceller upp mot 37,8% i verkningsgrad 

och Sharp har lyckats få upp mot 37,7% i verkningsgrad. 

  



Daniel Törmänen Framtidens D250S Dual batteriladdare 

 

18 

 Det som skiljer åt mellan Solar-Junction och Boeing-Spectrolab samt Sharp är att Boeing-Spectrolab 

och Sharp behöver inte använda sig utav ljus-koncentrator till deras solceller för att få upp 

verkningsgraden [20]. 

 

Oftast räcker det inte med att ha en solpanel, som innehåller flera solceller, för att få upp uteffekten ur 

solpanelen. Vanligast är att placeras solpaneler i en matris liknande nät av flera solpaneler 

ihopkopplade med varandra. Matrisnätet kan se ut på flera olika sätt, allt från en enkel 1x1 (rad x 

kolumn) solpanel till större som till exempel 3x6 stycken på ett hus tak eller fler. 

 

Uteffekten från en solpanel är starkt beroende av ljusstrålningen och den omgivande temperaturen. Ju 

högre ljusstrålning mätt i W/m² desto högre uteffekt ur solpanelen går det att utvinna och omvänt om 

ljusstrålningen är lägre så är uteffekten lägre. Samma gäller med temperaturen som för ljusstrålningen 

fast tvärtom, om omgivande temperaturen är låg då är uteffekten hög och det omvända om 

temperaturen är hög då är uteffekten låg I figur 7 är temperatur och ljusstrålningen illustrerad. 

Solpanelens uteffekt är oftast specificerad utifrån temperaturen 25°C. Det ger att om temperaturen är 

lägre än 25°C och ljusstrålningen är konstant ger solpanelen en högre uteffekt [41]. 

 

 

Figur 7 Solpanelers elektriska karakteristik [41]. Graf a) visar förhållandet mellan strömmen och 

spänningen ut från en solpanel, b) visar förhållandet mellan uteffekt och utspänningen från en 

solpanel. 
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Solceller består av halvledarkopplingar som formar elektron-hål-par på grund av infallande fotoner. 

Detta får elektroner att börja röra på sig tillsammans som ihop skapar en energikälla. Figur 8 visar ett 

ekvivalent kretsschema av solpaneler.  

 

 

Figur 8 En solcell som elektriskt kretsschema [41]. 

 

Vid beräkning av uteffekten ur solpaneler är det oftast intressant att beräkna strömmen ut som i 

ekvation (1) och (2). Det kan ibland vara av intresse att veta spänningen som i ekvation (3). 

 

                (3) 

         [ 
 (      )

        ]  
      
  

   (4) 

     
      

 
    (

  
  
  )    (5), [19] 

 

där 

I är strömmen ut ur solcellen 

V är spänningen ut ur solcellen 

IL är strömmen i solcellen 

ID är diodströmmen 

Ish är strömmen over den parallellkopplade resistorn 

RS är serieresistansen 

RP är parallellresistansen 

IO är mättnadsströmmen i dioden 

q är den elektriska laddningen 

n är tillverkarens konstant för solcellen 

T är den operativa temperaturen 

kB är Boltzmanns konstant 

 

Energin är inte stor som genereras av en solcell utan det behövs fler ihopkopplade för att det ska vara 

någon energi som är till nytta.  
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2.3 Maximum Power Point Tracking algoritmer 

Maximum Power Point Tracking är en algoritm för hitta punkten eller det så kallade ”knät” där 

solpanelen kan ge ut maximal uteffekt. Maximum Power Point (MPP) uppstår alltid i solpaneler och är 

starkt beroende av ljusstrålningen på solpanelen och omgivande temperatur, knät är illustrerat i figur 9 

som en röd MPP-punkt. MPP är intressant i applikationer som är i behov av ett jämt flöde av 

elektricitet från solpaneler till någon last som kan vara i form av ett batteri eller elförsörjningsnät.  

 

Punkten där MPP uppnås är inte linjär eller att det är en vertikal linje på en specifik utspänning från 

solpanelen/solcellen. MPP-punkten förflyttar sig längs med den genererade kurvan beroende på 

ljusstrålningen på solpanelen/solcellen vilket kan ses som en olinjäritet, även den omgivande 

temperaturen påverkar var MPP-punkten hamnar som figur 7 och figur 9 visar [42]. Olinjäriteten gör 

att det finns ett behov av en väl fungerande MPPT-algoritm.  

 

 

Figur 9 MPP-punkten är illustrerad i olika effektnivåer per kvadratmeter med förhållande till 

utströmmen och utspänningen från solpanelen som är även kallad för den genererade kurvan [42].  

 

Två av de vanligaste MPPT-algoritmerna i litteraturen är Perturb and Observe (P&O) och Incremental 

Conductance (IC. Dessa algoritmer kan snabbt och noggrant uppskatta MPP-punkten och behöver inte 

förlita sig på solpanelens egen karakteristik och konstanter [19], [41], [43], [44]. Båda algoritmerna 

behöver dock en spännings- och strömsensor på utgången från solpanelen. Det är först ett decennium 

sedan som dessa algoritmer började bli användbara att implementeras i de allt mer snabba och 

kraftfulla mikroprocessorerna med större beräkningskapaciteter [45]. 

  



Daniel Törmänen Framtidens D250S Dual batteriladdare 

 

21 

Övriga algoritmer som till exempel Constant Voltage (CV), Constant Current (CC) och andra är inte 

medtagna i denna rapport, därför att de inte förbättrar MPPT-algoritmen nämnvärt som redan finns 

implementerad i den befintliga Dual D250S laddaren från CTEK SWEDEN AB. Befintliga Dual 

D250S har en MPPT-algoritm som delvis bygger på en variant av en blandning med CV-algoritmen 

och CC-algoritmen ihop med en egen utvecklad algoritm [17]. 

2.3.1 Peturb and Observ algoritm 

Peturb and Observe har en simpel kontrollstruktur och kräver få mätparametrar för att uppskatta MPP-

punkten. P&O-algoritmen fungerar genom att avsiktligt öka eller sänka mätpunkten från den aktuella 

mätpunkten av utspänningen från solpanelen i perioder. Det kan uttryckas som avsiktlig instabilitet 

genom att ändra duty cycle i PWM-signalen för DC-DC-omvandlaren och direkt därefter observeras 

feedbacken som ges av utspänningen och strömmen ut från solpanelen [19], [43], [45].  Matematiska 

principen för hur P&O-algoritmen fungerar är beskriven i ekvation (6) där P är den beräknade 

effekten, I är den uppmätt strömmen ut från solpanelen och V är den uppmätt spänningen ut från 

solpanelen [44]. 

 

{

 (   )   (   )   (   )                                                         

 ( )   (   )                                                                               
 ( )   (   )                                                                             

     (6) 

 

Denna kontrollmetod fungerar enligt följande flödesschema i figur 10. Första som händer i P&O-

algoritmen är att mäta nya värden för spänningen V(k) och strömmen I(k) ut ur solpanelen. Nästa steg 

är att substituera det aktuella värdet för öppna-krets spänningen Vref(k) med föregående värde för 

öppna-krets spänningen Vref(k-1) på solpanelen för att få fram öppna-krets spänningsskillnaden 

∆Vref(k). Tredje steget är att multiplicera spänningen och strömmen för att få fram effekten P(k). 

Fjärde steget är att substituera det nya värdet för effekten med det gamla för att ta fram 

effektskillnaden ∆P(k). I femte steget görs en jämförselse för att se om effekten är större än noll eller 

lägre än noll. Beroende på om jämförelsen stämmer att effektskillnaden är högre än noll eller lägre än 

noll väljs olika vägar för algoritmen. Inte högre än noll går algoritmen vidare till vänster om femte 

steget med benämningen ”NO” och om effektskillnaden är högre än noll går algoritmen vidare till 

höger med benämningen ”YES”:  
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Sjätte steget för den vänstrasidan ”NO”, kontrollerar om spänningsskillnaden är högre än noll. Om 

spänningsskillnaden är högre än noll substitueras spänningsskillnadsvärdet med kontrollsystemets 

karaktäristiska konstant Cp i steg sju för att ta fram ett nytt spänningsvärde. Det nya värdet för 

spänningen kommer vara det gamla spänningsvärdet i nästa loop i andra steget. Sjätte steget för den 

högrasidan ”YES”, är bara en inverterad speglig av den vänstrasidan och fungerar på ett liknande sätt. 

 

 

Figur 10 Flödesschema för P&O MPPT-metoden [19]. 

 

Om effekten ökar eller minskar ut från solpanelen, skapas det en instabilitet i systemet som får 

algoritmen att öka eller sänka duty cycle för att finna MPP-punkten. När P&O-algoritmen har funnit 

MPP-punkten kommer den att oscillera vid denna punkt vilket i sin tur skapar strömrippel i DC-DC-

omvandlaren. Dessa strömrippel i DC-DC-omvandlaren har ett tydligt samband med steglängden som 

används i P&O-algoritmen. Kort steglängd skapar mindre strömrippel och omvänt är om steglängden 

är lång skapas det större strömrippel ut ur DC-DC-omvandlaren som figur 11 visar [19], [41], [44]. 
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Figur 11 P&O-algorimens arbetssätt (a) illustrerar små steglängder och (b) illustrerar stora 

steglängder [44]. 

 

Valet av steglängden är av stor vikt eftersom steglängden bestämmer hastigheten för hur fort 

algoritmen kan finna MPP-punkten. Det är mer tydligt vid snabbt förändrande omgivning för 

solpanelen i form av ljusstrålning och omgivande temperatur. 
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2.3.2 Incremental Conductance algoritm 

Incremental Conductance-metoden är även ibland kallad för Impedance Comparison [19]. Metoden 

söker efter MPP-punkten genom att jämföra konduktansen på utgången från solpanelen. Ur 

mätningarna av strömmen I och spänningen V ut från solpanelen beräknas uteffekten P och dess 

derivata i förhållande till utspänningen V som dP/dV. Vanligen är IC implementerat i digitala kretsar 

eftersom det krävs beräkningskapacitet med beräkningen av derivatan som representeras i (7) [44]. 

 

  

  
    

  

  
  (

 

 
 

 
  

  
)            (7) 

 

Beroende på värdet på derivatan ändrar duty cycle riktning för att finna MPP-punkten eller hålla sig 

fixerad på en punkt, för att hålla en jämn uteffekt från solpanelen som beskrivs i (8) [44]. 

 

{
 
 

 
 
  

  
                                                                                                

  

  
    (              )                                                          

  

  
    (            )                                                            

   ( ) 

 

När IC har funnit MPP-punkten hamnar algoritmen i en självoscillation precis som P&O-algoritmen. 

Fast oscillationen är lägre än den hos P&O och därmed har IC en bättre energikonvertering än P&O 

[19], [43]. 

 

Det gröna fältet i figur 12 representerar fältet där den utvunna uteffekten dramatiskt sjunker om MPP-

punkten höjs upp för kraftigt, eftersom spänningen ut från solpanelen inte kan öka i samma takt som 

strömmen ut från solpanelen ökar. 

 

 

Figur 12 Jämförelse med MPP-punkten och derivatan för MPP-punkten [43]. 
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Under snabba förändringar i omgivningen är steglängden är av stor vikt när det kommer till IC, precis 

som det är för P&O. Flödesschemat i figur 13 visar en IC algoritm med fixerad steglängd. En variabel 

steglängd finns även nämnt i litteraturen med liknande grundprincip som i figur 13 [44]. 

 

 

Figur 13 Flödesschema av IC metoden [19]. 

 

Incremental Conductance mäter först spänningen och strömmen ut från solpanelen och därefter 

beräknar derivatan på uteffekten. När derivatan är beräknad för uteffekten och MPP-punkten är funnen 

tas ett beslut om nästkommande skillnad i öppna-krets spänningen ∆Vref(k+1) ska ökas eller sänks, 

genom att addera eller substituera öppna-krets spänningen Vref(k) med parasistiska kapasitans effekten 

CP [19]. Vid en jämförelse med P&O är IC en snabbare och mer exakt algoritm för att finna MPP-

punkten, vilket kan ses som en fördel att använda sig av IC. Nackdelen med IC är att den kräver mer 

beräkningskapacitet än vad P&O kräver av en mikroprocessor, vilket kan vara till stor nackdel 

beroende på mikroprocessorns beräkningskapacitet. 
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2.4 Texas Instruments C2000 

Texas Instruments C2000 mikroprocessorfamilj bygger i grunden på deras TMS320F28x 32-bitars 

Digital Signal Processor (DSP) kärna. DSP-kärnan i C2000-familjen gör det möjligt att skapa mer 

exakta Enhanced Pulse Width Modulation (EPWM) utsignaler än med en icke DSP-baserad 

mikroprocessor som exempel mikroprocessorerna från Microchip av modellserien PIC. ADC:n är 

snabbare i C2000 än i det flesta icke DSP-baserade mikroprocessorer [3], [4]. 

 

DSP:er har funnits ända sen slutet av 1970-talet. Första framgångsrika DSP:n är TI:s TMS32010 i 

början av 80-talet och det är nu som det börjar ta fart med användningen av DSP:er. Mycket på grund 

av att TI tillhandahåller kunder ha med DSP-kretsarna själva och omkringliggande resurser i form av 

utvecklingsprogram, elektronikutrustning, färdig programkod och programbibliotek. Det har TI 

fortsatt med att göra än idag [5], [6]. 

 

Dagens TMS320F280x från TI som tillhör C2000-familjen har utvecklats mycket ifrån det som 

TMS32010 och TMS32020 på 80-talet var. Idag innehåller TMS320F280x mikroprocessorerna 

mycket mer än bara en DSP-kärna med dess effektiva matematiska beräkningar för att ta emot något 

via ADC:n och utföra matematiska beräkningar och sedan skicka vidare till Pulse Width Modulation 

(PWM) utgången. 
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2.4.1 Kort sammanfattning av C2000 kretsfamiljhierarki 

Texas Instruments C2000 mikroprocessorfamilj innehåller flera olika mikroprocessorer som tillhör 

olika modellserier och har olika beteckningar vilket kan vara till en början rörigt att få en uppfattning 

om hur dessa mikroprocessorer hör ihop. Denna hierarki är illustrerad i figur 1. 

 

 

Figur 1 Hierarkin inom C2000-familjen[4]. X:et representerar de individuella kretsarna. 

 

Piccolo är minsta varianterna av C2000 och är ett budgetalternativ jämfört med Delfino och Concerto. 

Piccolokretsarna bygger på en DSP-kärna i grunden. Delfino är en större variant av Piccolo med mer 

funktionaliteter och kostar lite mer. Concerto är de dyraste kretsarna inom C2000-familjen. Concerto-

kretsarna är hybrider som innehåller en Delfino eller Piccolo mikroprocessor som är ihopkopplad med 

en Central Processing Unit (CPU) av modellen ARM Cortex-M3 [4]. Detta gör att Concerto-kretsarna 

klarar av att bearbeta flera matematiskt stora uppgifter samtidigt. Det som är gemensamt med TI:s 

C2000 MCU:er är att de använder sig utav 3,3 volt som drivspänning. 
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2.4.2 Funktioner och uppbyggnad av C2000 kretsarna 

Hos C2000-familjen finns det några funktioner och tekniker som sticker ut ifrån det traditionella som 

finns hos mikroprocessorer. Det är främst den skarpare EPWM:en ihop med High Resolution Pulse 

Width Modulation (HRPWM) och ADC:n som sticker ut ifrån resterande funktioner och tekniker. 

Funktionerna och teknikerna beskrivs mer detaljerat längre fram i denna rapport. De olika 

mikroprocessormodellerna som finns hos C2000s Piccolo-serie, har alltingen en fixed-point eller en 

floating-point hantering av bit-värden upptill 32 bitar. De kretsar som har floating-point 

hanteringsmöjligheter har en funktion inbäddad i kretsen som kallas för Floating-Point Unit (FPU) 

vilket kan snabba på matematiskt tunga beräkningar. Detta speciellt ihop med funktionen Viterbi 

Complex Math and CRC Unit (VCU). De kretsar som inte har FPU använder sig utav fixed-point bit-

formatering. Nämnda funktioner och uppbyggnad av TMS230F280x kretsarna går att se i figur 2. I 

denna sektion nämns också andra mindre utstickande funktioner och tekniker som Control Law 

Accelerator (CLA), Direct Memory Access (DMA) med flera. 
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Figur 2 TMS230F280x kretsarnas uppbyggnad och hur kommunikationen sker internt [7]. 

Figur 2 visar främst på hur TMS320F28069 är uppbyggd då figuren illustrerar alla funktioner som går 

att implementera i TMS320F280x-kretsserien. Versioner lägre än TMS320F28069 har generellt färre 

funktioner och tekniker implementerat, denna information finns i referens [4] i en tabell på sida 5. 

 

TMS320F280x kretsarna bygger på en modifierad Harvard arkitektur där bussarna är uppbyggda 

enligt Harvard arkitekturen och minnet är mer uppbyggd enligt Von Neuman arkitekturen. Vilket gör 

att både data och programinstruktioner delar på minnesadresserna som finns i minnet. Data och 

programinstruktioner kan inte dela på samma minnesadress samtidigt. Hur minnesuppdelningen av 

data och programinstruktioner ser ut bestäms utifrån filen Commander Link File (CMD) som 

programmeras in i kretsen samtidigt som övriga programkoden. Programmeraren kan manipulera 

CMD:n själv till önskad uppbyggnad. TMS320F280x-kretsarna har inget Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory (EEPROM) inkluderat i sig. Minnesvarianterna som finns 

inkluderat i TMS320F280x-kretsarna är Random Access Memory (RAM), Read-Only Memory 

(ROM) och Flash [8].  

 

DMA och CLA kan inte direkt överföra information sinsemellan. För att informationen från DMA:n 

ska kunna tas emot av CLA:n är CPU:n tvungen att aktivt överföra informationen från någon av 

DMA:s dedikerade minnesallokeringar; L5, L6, L7 och L8 till CLA:ns dedikerade minnesallokeringar; 

L0, L1, L2 och L3 som enligt figur 2 [7], [9]. Detta informationsflöde är dubbelriktat vilket innebär att 

information från CLA:n kan tas emot av DMA:n med inblandning av CPU:n. 

 

DMA:n har möjligheten att kommunicera med HR-/EPWM blocket, Universal Serial Bus (USB) 

blocket och Multichannel Buffered Serial Port (McBSP) blocket via en vardera 32-bitars Peripheral 

Bus, DMA:n har samt möjligheten att ta emot information ifrån ADC:n. DMA:s informationsflöde är 

illustrerad som en grön pil på figur 2. Mer om Direct Memory Access är beskrivet i underrubriken 

2.1.2.4. 

 

CLA:n kan lagra information från ADC:n till minnesallokeringarna; L0, L1, L2 och L3. CLA:n kan 

också kommunicera med HR-/EPWM blocket som DMA:n. Det som skiljer sig åt mellan CLA:n och 

DMA:n är att CLA:n kan kommunicera med Enhanced Capture (ECAP) och Enhanced Quadrature 

Encoder Pulse (EQEP) via ett gemensamt 32-bitars Peripheral Bus för dessa funktionsblock. CLA:n 

kan även styra Comparator (COMP) och Digital-to-Analog Converter (DAC). Däremot kan inte 

CLA:n kommunicera med USB eller McBSP som DMA:n kan [9], [10]. Mer om Control Law 

Accelerator är beskrivet i underrubriken 2.1.2.3. 
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Blåa pilen i figur 2 representerar det CPU:n kan kommunicera med, vilket är med alla funktioner i 

kretsen. CPU:n kan kommunicera med minnesallokeringarna M0 och M1 som inte DMA eller CLA 

kan. Boot-ROM blocket är också en del av minnet i TMS320F280x-kretsarna, där finns informationen 

för uppstarten av kretsen, med bland annat pekaren
5
 som pekar mot starten av programkoden. Code 

Security Module (CSM) har hand om säkerheten kring omprogrammering, avläsning och uppstart av 

kretsen. Innan TMS320F280x-kretsen kan påbörja med uppstarten av programkoden görs en förfrågan 

till CSM blocket med en 128-bitars kod/lösenord, om sådant finns inprogrammerat. Finns det ett 

lösenord inprogrammerat, då genomförs det en jämförelse mellan koden/lösenordet som försöker få 

kontakt med kretsens inre delar och det inprogrammerade. Stämmer koderna/lösenorden överens med 

varandra då öppnas kommunikationsvägarna in till kretsen. Stämmer koderna/lösenorden ej överens 

med varandra vid första försöket, det leder direkt till att CSM bränner fysiskt sönder 

kommunikationsvägarna in till kretsen vilket gör att kretsen blir obrukbar [9]. 

 

Figur 2 saknar kommunikationsblocket Local Interconnect Network (LIN) som finns i 

TMS320F2803x-kretsarna och som inte finns i dem andra Piccolo-serierna. LIN används främst inom 

bilindustrin och är en stor konkurrent till Controller Area Network (CAN) tekniken som finns i de 

flesta av Piccolo-kretsarna med benämningen Enhanced Control Area Network (ECAN). 

  

                                                      

5
 En pekare är en variabel vars värde är en minnesadress. När programmet läser av pekaren som innehåller en 

minnesadress, hoppar programmet till minnesadressen och fortsätter exekvera programmet ifrån den nya 

minnesadressen. 
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2.4.2.1 Pulsbredds modulering 

Texas Instruments anser sig själva vara ledande inom DSP-tekniken med PWM och ADC 

funktionaliteten. TI har patenterat en teknik som de kallar för High-Resolution Pulse Width 

Modulation som använder sig utav Micro Edge Positioner (MEP) vilket gör det möjligt att finjustera 

PWM-utsignalen på 150 pikosekunder för att minimera tids- och temperaturdrifter som på figur 3 [3], 

[9], [11]. Det är duty cycle
6
 som bestämmer var impulsen hamnar. MEP är illustrerad som blåa streck 

på figur 3 för att få en viss bild av hur tekniken fungerar. HRPWM använder sig utav MEP för att 

förflytta duty-cycle:n vid behov, det medhjälp av en självkontrollering av HRPWM signalen för att 

säkerställa en optimal körning [9]. TMS320F280x-kretsarna innehåller upptill 8 PWM moduler som 

bildar 16 PWM-utgångskanaler, till dessa finns det upp till 8 HRPWM-utgångar. Antalet HRPWM-

utgångar i TMS320F280x-kretsarna är hälften av det maximala antalet PWM-utgångskanaler. Bortsett 

ifrån att vissa av TMS320F2802x- och TMS320F2803x-kretsarna som inte överhuvudtaget har någon 

HRPWM-utgång. 

 

 

Figur 3 Illustrerar en traditionell PWM-signal i jämförelse med en HRPWM-signal [4]. 

  

                                                      

6
 Duty cycle i en PWM-signal beskriver bredden av fyrkantsimpulsen i procent utifrån den maximala bredden 

fyrkantsimpulsen kan uppnå. Med duty cycle går det att styra en brytare i form av t.ex. transistor. 
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HRPWM kommer till bäst nytta när PWM signalen är över 250kHz [9]. Det utesluter inte möjligheten 

att använda HRPWM i lägre frekvenser. I applikationer där EPWM styr en eller flera MOSFET:s finns 

det en risk för höga förlusteffekter. Förlusteffekten alstras främst vid övergången från öppet läge till 

stängt läge eller det motsatta hållet av MOSFET:en. MOSFET:ar har nästan i princip ett linjärt 

förhållande mellan förlusteffekten som utvecklas i kretsen och frekvensen som de styrs med. Det är 

dock inte hela sanningen för det finns modellspecifik karakteristik hos MOSFET:arna som bör finnas 

med i beräkningen av förlusteffekten vid en given frekvens som ekvationen (1) visar. Det är även känt 

att MOSFET:ar klara av höga switchnings frekvenser utan ta skada samt att den utvecklade 

förlusteffekten är betydligt lägre än hos en bipolar junction tansistor (BJT). 

 

                (1) 

 

Pf är förlusteffekten 

U är spänningen över transistorn 

IL är strömmen igenom lasten som är påkopplad till transistorn 

f är switchfrekvensen 

C är den modellspecifika karakteristiken för transistorn 

 

HRPWM-tekniken ger: högre upplösning på PWM-signalen i form av tid och bitar, färre 

instruktionscykler för att skapa en PWM-signal. TMS320F2802x, TMS320F2803x och 

TMS320F2806x har automatisk HRPWM vilket underlättar programmeringen av dessa kretsar [9], 

[11].  

 

2.4.2.2 Analog-Digital-omvandlare 

TMS320F280x-modellerna av C2000 har två ”sample-and-hold”-kanaler som klarar att ta emot 

insignaler mellan 0 volt till 3,3 volt eller något annat intervall mellan 0 och 3,3 volt som sedan 

vidarebefordrar till en 12-bit omvandlare [4], [9]. Noggrannheten på 12-bitsomvandlaren är från 807 

mikrovolt som max och nedåt i spänning per kvantiseringsnivå enligt ekvationen (2). 

 

  
       

  
 

     

   
 

   

    
          (2) 

 

Q är kvantiseringsnivån 

VHI är högsta spänningen AD (Analog-Digital)-omvandlaren är inställd på 

VLO är lägsta spänningen AD-omvandlaren är inställd på 

B är antalet bitar på AD-omvandlaren 
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Texas Instruments marknadsför C2000-mikroprocessorer med att de har bland de bästa och skarpaste 

AD-omvandlarna i 32-bits mikroprocessorklassen. Det kan stämma till en viss del om en jämförelse 

görs mot TIs konkurrenter; Atmel har 12-bitars och 10-bitars AD-omvandlare i sina 32-bitars AVR-

mikroprocessorer [12]; Microchip har 10-bitars AD-omvandlare i sina 32-bitars PIC-mikroprocessorer 

[13]; STMicroelectronics har även 12-bitars AD-omvandlare i sina 32-bitars mikroprocessorer [14]; 

Analog Devices har skarpare AD-omvandlare i deras ”Precision”-serie, dessa klara av en upplösning 

på 12 till 24-bitar [15]. Det som är skillnaden mellan mikroprocessorerna är spänningsnivåerna som 

bestämmer kvantiseringsnivån samt antalet bitar i upplösning. 

2.4.2.3 Control Law Accelerator 

Control Law Accelerator är en 32-bitars slav-mikroprocessor med floating-point bit-formatering som 

kan utföra matematiskt beräkningar, sköta om periferimoduler som PWM, CAP, QEP och analoga-

funktionsmoduler som ADC, DAC och komparatorn. CLA:n kan arbeta fritt utan inverkan från CPU:n 

till viss del. Det gör att CPU:n kan fokusera beräkningskapacitet på diagnostik, skötsel av programmet 

och kommunikation med andra enheter/komponenter via Serial Communications Interface (SCI), 

Serial Peripheral Interface (SPI), Inter-Integrated Curcuit (I2C), CAN och/eller LIN. Istället för att 

CPU:n behöver spendera beräkningskapaciteten på de mer tidskrävande periferimodulerna som CLA:n 

kan kommunicera med [9], [10]. CLA:n kan som tidigare nämnt i underkapitel 2.1.2 kommunicera 

med L0, L1, L2 och L3 RAM minnet för att lagra data. CLA programkoden kan lagras både i RAM- 

och Flashminnet. Däremot kan inte CLA:n spara data i flashminnet på grund av att flashminnet är för 

långsamt att kommunicera med. Flashminnet kan bara utföra 85 Million Instructions Per Second 

(MIPS) jämfört med 100 MIPS som Sequential Access and Random Access Memory (SARAM)-

minnet kan [3], [14]. 

 

Syftet med CLA:n är att den avlastar CPU:n med styrningen och avläsningen av periferimodulerna 

ADC, DAC, komparator, HR-/EPWM, CAP och QEP som är tidskritiska i dem fall där kraven är högt 

uppsatta för real-tidskörning av TMS320F280x-kretsen.  

 

CLA:n finns inte inbyggd i alla Piccolo kretsar utan finns i några utvalda som TMS320F28033, 

TMS320F28035, TMS320F28053, TMS320F28055, TMS320F28065 och TM320F28096 [4]. 
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2.4.2.4 Direct Memory Access 

Direct Memory Access är ännu enklare variant av CLA:n som kommer åt en separat SARAM 

minnesallokering än det som CLA:n använder. Det för att minska risken av överskrivning och 

avläsningsfel. DMA:n lämpar sig bäst till att utföra enklare uppgifter som inte kräver större 

matematiska beräkningar som flytta data mellan olika minnesallokeringar eller överföra ett AD-värde 

till en EPWM-utgång direkt eller spara AD-värdet till SARAM eller skicka ut det på McBSP som är 

grafiskt illustrerat i figur 2. Syftet med de 6 kanalers DMA är att avlasta CPU:n från att hantera data 

och omorganisera data vilket kan ta stora resurser beroende på flödet av data inom kretsen. 

Huvudsyftet med DMA:n är att avlasta CPU:n från kommunikationen med USB och/eller McBSP-

modulen som kan kräva stora resurser från CPU:n. Detta är högst användbart i dem fall där kraven är 

att TMS320F280x-kretsen ska arbeta i real-tid [9]. DMA:n finns bara i TMS320F2806x serien av 

Piccolo-modellerna [4]. 
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2.5 Modulär uppbyggnad 

Moduler inom elektroniken är oftast fristående kretskort som går att använda som fristående som de är 

eller så behöver de ett moderkort även kallat baskort som styr och underhåller modulkortet. Detta är 

högst beroende på vad syftet och funktionen är med modulkortet. 

2.5.1 Skillnader på icke-modulär och modulär uppbyggnad 

Icke-modulär utformning av elektroniken innebär oftast att elektroniken är konstruerad till ett specifikt 

syfte eller att tillhandahålla en eller flera funktioner beroende på vad det är för elektronikkonstruktion. 

Därmed är elektronikkonstruktionen låst till dessa och kan inte vidareutvecklas i efterhand med fler 

funktioner eller förändra dess syfte.  

 

Exempel på detta är en laddare från CTEK SWEDEN AB av modell ”XS 0.8” [16]. Det är företagets 

minsta 12 voltsladdare och är bäst lämpad för motorcyklar, vattenskotrar och liknande fordon i storlek 

som inte har stora batterier. I ”XS 0.8” är elektroniken konstruerad för att ladda ett 12 volts batteri 

utifrån CTEK SWEDEN AB:s egen algoritm och går inte att utökas med fler funktioner eller flera 

olika uteffekter. Anledningen är att behovet inte finns för produkten. Således behöver det inte finnas 

någon modulär uppbyggnad av elektroniken. 

 

Det finns två olika sätt typer av modulär uppbyggnad av elektroniken. Första varianten är att den 

tillåter en vidareutveckling av elektroniken i efterhand från det att produkten har blivit producerat och 

i vissa fall går det att förändra elektronikens syfte. Det går att utföra genom att lägga till eller ta bort 

delar, eller så kallade moduler, från elektroniken. Det är upp till tillverkaren att besluta om kunden 

eller tillverkaren själva ska utföra det arbetet. 

 

Andra sättet är att tillverkaren har möjligheten under produktionens gång att manipulera 

elektronikkonstruktionen genom att inkludera eller exkludera olika moduler till baskortet och på det 

sättet tillverka olika varianter av slutprodukten ut till kunden.  

 

Modulär uppbyggnad av elektroniken öppnar upp möjligheter för tillverkaren att vidareutveckla och 

förbättra produkten i efterhand. Det ger även möjlighet att tillverka flera olika modeller av samma 

produktserie på ett enklare och snabbare sätt. Detta i syfte för att kunna kundanpassa produkten i sin 

helhet på ett bättre sätt ut efter kundens behov. I dagsläget finns det inget exempel på en modulärt 

uppbyggd produkt eller elektronik som CTEK SWEDEN AB har i sin produktportfolio [17]. 
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2.6 Från analogt till digitalt 

Digital elektronik börjar bli allt vanligare idag än analog elektronik. För ett drygt decennium sedan 

gick det att säga tvärtom. Analog elektronik bygger mesta dels på passiva komponenter som 

kondensatorer, induktorer och resistorer, samt aktiva komponenter såsom operationsförstärkare. För 

att analog elektronik ska kunna utföra en viss uppgift krävs det oftast flertalet olika grupper 

innehållandes av passiva komponenter.  

 

Digital elektronik kräver i regel färre komponenter eftersom flera av de analoga funktionera är 

integrerade i de digitala komponenterna. Jämförelse av detta är illustrerat i figur 23 och figur 24. Det 

som inte skiljer sig åt ifrån det analog till det digital är blocken som är färgade blått som ”Filter 

Bridge”, ”Power Factor Correction (PFC)”, ”DC-DC” och ”Auxiliary Power Supply (Aux P/S)”. 

”Filter brigde” har funktionen att filtrera och jämna ut eventuella rippel i den inkommande spänningen 

och strömmen, ”PFC” används för att korrigera eventuellt skenande aktiv effekt eller reaktiv effekt i 

enheten, ”DC-DC” kretsen är den del av enheten som får energin att flöda ifrån ingången till utgången 

och ”Aux P/S” förser alla komponenter och kretsar i enheten med ström och rätt spänning. 

 

Ingången för enheten är en växelspänning som syns i hörnet upp till vänster på figur 23 och figur 24. 

Vid ingången på enheten finns det en resistans som är illustrerat med sicksack linje inuti en cirkel för 

att begränsa flödet av energin. Över resistorn finns det en brytare som är illustrerad i ett rosa färgat 

block som kan kortslutas när det inte finns ett behov av att begränsa flödet av energi. Kontrollen av 

brytaren i ett analogt system kontrolleras av diverse analog/passiva komponenter ”Inrush Hot-plug 

Control” som figur 23 visar. Dessa analoga/passiva komponenter är integrerade i mikroprocessorn 

som visas i figur 24. PFC:n kontrolleras av analoga/passiva komponenter som utgör en egen krets del 

av enheten som mäter spänningen före och efter PFC:n samt strömmen efter PFC:n. Spänningen före 

och efter PFC:n mäts även av analoga kretsar i ”Interface Circuit” som även mäter spänningen samt 

strömmen vid ingången till enheten. ”Interface Circuit” är en del av analoga kretsnätet som har i 

uppgift att övervaka ingångsdelarna av hela enheten och är benämnd som ”Monitor (MCU)”. 

Principiellt är funktionen av ”Monitor (MCU)” som en mikroprocessor och därför är det gula blocket 

benämnt med ”(MCU)” i figur 23. ”Monitor (MCU)” kommunicerar med ett annat analogt kretsnät 

”MCU” som fungerar som en mikroprocessor. Kommunikationen sker via en optokopplare därför att 

ingångsdelen och utgångsdelen av enheten ska vara galvaniskt skilda ifrån varandra. Det säkerställer 

att ingången inte stör utgången och tvärtom som exempel i form av kortslutningar som kan resultera i 

att komponenter går sönder.  
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Utgångsdelen av den analoga enheten i figur 23 består av ”DC-DC Converter Control”, ”Current/Load 

Sharing Control”, Multi-mode Power control”, ”MCU”, Supervisory Houskeeping Circuits” och en 

optokopplare till överordnande system. ”DC-DC Converter Control” styr DC-DC-

omvandlingskomponenterna via en galvaniskt skild transformator, utifrån mätningar av utspänning 

och utströmmen vid DC-DC-omvandlarens utgång. ”DC-DC Converter Control” behöver ytterligare 

information/styrning från andra enheter som ”Current/Load Sharing Control” och ”Multi-mode Power 

control” som gör det möjligt att kontrollera uteffekten ifrån DC-DC-omvandlaren.  I ett helt analogt 

system är det svårare att ytterligare påverka hur ”DC-DC Converter Control” kretsen ska styra DC-

DC-omvandlaren.  

 

Mikroprocessorn ”MCU” kan påverka ”DC-DC Converter Control” kretsens styrning av DC-DC-

omvandlaren som inte är illustrerat i figur 23 med någon kommunikations linje. För att 

mikroprocessorn ska kunna styra ”DC-DC Converter Control” kräver mikroprocessorn egen 

information om utgången och ingången vilket är illustrerat i figur 23 i gula blocken ”Supervisory 

Housekeeping Circuits” och ”Monitor (MCU)” med kommunikations linjer mellan mikroprocessorn 

och gula blocken. ”Supervisory Housekeeping Circuits” övervakar utspänningen och utströmmen ut ur 

enheten som vidarebefordrar informationen till mikroprocessorn. I ett analogt system med en 

mikroprocessor som är närmare en analog krets än ett digitalt kräver ytterligare analoga kretsar med 

optokopplare för att kunna kommunicera med överordnande system. 

 

 

Figur 23 Beskrivning av analogt kraftaggregat [54]. 

 

Gula analoga blocken ”Inrush Hot-plug Control”, PFC Control”, ”Interface Circuit” och ”Monitor 

(MCU)” i ingångsdelen av analoga enheten är integrerade i mikroprocessorn i figur 24 som är 

illustrerad som en svart fyrkant. Samt att digitala enheten med en digital mikroprocessor inte kräver 

mätning av spänningen eller strömmen vid ingången ifrån växelströmskällan, bara mätning av 

spänningen innan PFC:n. Mikroprocessorn kan direkt kontrollera brytaren samt PFC:n. 
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Alla dem tidigare nämnda gula analoga kretsblocken i figur 23 på utgångssidan av enheten med deras 

funktioner är integrerade i den digitala mikroprocessorn i figur 24 vilket gör att komponent mängden 

går att minska markant. Digitala mikroprocessorn kan direkt mäta utspänningen och utströmmen ifrån 

DC-DC-omvandlaren via optokopplare för att ingångsdelen och utgångsdelen av enheten ska vara 

galvaniskt skild. Digitala mikroprocessorn kan utföra beräkningar för att ta reda på uteffekten till 

skillnad ifrån det analoga systemet som kräver en hel analog krets bestående av diverse olika 

komponenter för att beräkna uteffekten. 

 

Figur 24 illustrerar inte hur styrningen av DC-DC-omvandlaren sker eftersom Texas Instruments har 

flera olika mikroprocessorer. Vissa serier av mikroprocessorer från Texas Instruments klara av att 

styra direkt DC-DC-omvandlaren och vissa andra mikroprocessor serier klara inte av det. Vilket gör 

att Texas Instruments inte har valt att illustrera hur styrningen av DC-DC-omvandlaren kan ske. Det 

finns två enkla sätt, det ena alternativet är redan nämnt med direkt styrning ifrån mikroprocessorn och 

andra alternativet är att styra ett drivsteg-krets som styr DC-DC-omvandlaren. 

 

 

Figur 24 Beskrivning av digitalt kraftaggregat [54]. 
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Fördelen med digital elektronik är att det är enklare att få till en variabel utspänning och oftast behövs 

det bara en utformning av elektroniken för att få till olika funktionaliteter. Det är möjligt genom att 

ändra på mjukvaran vilket är enklare och billigare än att byta ut komponenter eller utforma ett nytt 

kretskort. Skillnaderna mellan analoga- och digitala elektronikkontroller för kraftaggregat är beskriven 

i tabell 1. 

 

Tabell 1 Jämförelse mellan analog och digital elektronik [15]. 

 Analog Digital 

+ 

 Hög bandbredd 

 Hög upplösning 

 Elektroniken är enkel att förstå 

 Historiskt sätt låga kostnader 

 Mindre påverkan av omgivningen (temperatur, 

drifter, …) 

 Hög pålitlighet 

 Mjukvara / flexibel lösning 

 Förutsägbart beteende 

  Avancerade kontrollfunktioner (icke linjär, 

multivariabel, ...) 

 Kan utföra flera uppgifter samtidigt 

 Oftast krävs det färre omkringliggande komponenter 

- 

 Driver iväg och föråldras / Instabil 

 Toleranserna på komponenterna 

 En fysisk utformning / Inte flexibel 

 Begränsad till klassig kontrollteori 

 Begränsad i bandbredd 

 Begränsad i frekvens och upplösning för PWM 

 Flertalet problem (kvantisering, avrundningar, …) 

 AD / DA problem (upplösning, hastighet, kostnader, 

…) 

 CPU prestanda begränsningar 

 Behovet av utvecklingsverktyg 

 

Största fördelarna med att använda sig av digital elektronik är att produktionskostnaderna kan hållas 

på en lägre nivå än med analog elektronik, samt att det går att utföra fler avancerade uppgifter 

samtidigt. Dessa fördelar är oftast anledningen till att gå över helt från analog till digital elektronik om 

elektroniken är tänkt att bli massproducerad. 
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3 Metod 

Metoderna i denna rapport är baserade på förslag och jämförelser för utförande av hårdvaran och 

mjukvaran. Det finns även beskrivningar på teoretiska arbetsuppgifter i form av olika tester och beslut. 

Förslagen i sig är tänkta att utgöra beslutsunderlag för eventuella framtida beslut som behöver tas för 

framtidens D250S Dual 

 

I denna sektion beskrivs: fördelen att gå från analog till digital styrning (3.1); skillnaden på nuvarande 

och framtidens D250S Dual (3.2); val av DC-DC-omvandlare (3.3); förslag på en modulär 

elektronikkonstruktionslösning (3.4); alternativ på lösningar för laddning från solpaneler (3.5); förslag 

på mjukvarukonstruktionen (3.6). 

3.1 Nuvarande och framtidens D250S Dual 

I denna under sektion jämförs och beskrivs den nuvarande D250S Dual och en eventuell framtida 

D250S Dual. 

3.1.1 Nuvarande D250S Dual 

Dagens D250S Dual har två ingångar, en utgång och en gemensam nollpotentialspunkt se figur 25. 

 

 

Figur 25 Nuvarande D250S Dual DC-DC-laddaren [16]. 

 

Kopplingspunkten uppe i vänstra hörnet är till för solpanelen och nere i vänstra hörnet är till för en 

generator med batteri. Nere i högra hörnet skall batteriet som ska laddas kopplas på. Dessa tre in- och 

utgångar skall koppla sin nollpotentialledning eller som i dagligtal kallas för jord till kopplingspunkten 
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uppe i högra hörnet av produkten. Sladden som kommer ut till höger är kopplad till en 

temperaturgivare som skall placeras så nära som möjligt vid batteriet som skall laddas. Tempgivaren 

ingår i CTEK SWEDEN AB:s egen utvecklade algoritm för laddning av bly-syra batterier. 

 

Elektroniken i nuvarande D250S Dual bygger på att solpanelsingången och generatoringången 

summeras ihop innan den når DC-DC-omvandlaren som i sin tur transporterar energin till utgången. 

Elektroniklösningen bygger på en mindre bra implementerad MPPT-algoritm som bidrar till en dålig 

energiupptagning ifrån solpanelen. Det resulterar i att generatorn tillför största delen av energin och 

solpanelen tillför en mindre mängd.  

 

DC-DC-omvandlaren i nuvarande D250S Dual kan bara överföra energi åt ett håll, dock är DC-DC-

omvandlaren i grunden utvecklad för att kunna transportera energin framåt och bakåt. Samt att DC-

DC-omvandlaren bara är utvecklad att klara upp till att ladda ett batteri med 20 ampere. Utformningen 

av elektroniken förhindrar en vidareutveckling med större strömmar ut eller en påbyggnad av fler DC-

DC-omvandlare för att kunna transportera större strömmar.  
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3.1.2 Framtidens D250S Dual 

Framtidens D250S Dual är tänkt att ha en bättre MPPT-algoritm och klara av att överföra större 

strömmar till batteriet som skall laddas. Det ska finnas en möjlighet att transportera energi fram och 

tillbaka mellan batteriet vid generatorn och batteriet som skall laddas. Det sist nämnda är ett krav 

utifrån en kund till CTEK. Fördelen med möjligheten att transportera energin fram och tillbaka är att 

föraren kan snabbt ladda förbränningsmotorns batteri vid behov med energi ifrån konsument batteriet. 

Störts nytta med möjligheten att transportera energin fram och tillbaka är om batteriet för 

förbränningsmotorn har slut på energi och kan inte få igång förbränningsmotorn med motorstarten. 

 

Förslag på hur detta ska gå till är följande: 

 Bygga elektroniken utifrån en modulär uppbyggnad. Modulär uppbyggnad av elektroniken gör 

det möjligt att använda modulerna i andra produkter och det går att få D250S Dual mer 

kundanpassad. Mer om modulär elektronik finns beskrivet i underrubriken 3.4 Exempel på 

modulär elektronik. 

 Flera DC-DC-omvandlare så att de tillsammans bildar flera faser. Med fler faser går det att 

överföra högre strömmar och minska ned på strömrippel som uppstår med switchningen i DC-

DC-omvandlarna. 

 Förslaget om olika solpanelsladdningar och bakgrundsfakta till förslagen finns beskrivet i 

underrubriken 3.5 Solpanelsladdning. 

 Förnya elektroniken till modernare komponenter som klarar av att utföra fler saker samtidigt 

och bättre. Komponenter som har fler integrerade funktioner minskar behovet av antalet 

externa analoga komponenter vilket bidrar till att dra ned produktionskostnaderna.  

 

Förslaget ovan ska uppfylla kravet att produkten blir billigare att tillverka vilket bidrar till att sänka 

priset på produkten ut till slutkunden. 
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3.2 DC-DC-omvandlaren 

I denna sektion behandlas frågan om bäst lämpade DC-DC-omvandlare till olika syften som 

effektkorten och solpanelsladdningen. 

3.2.1 Effektkort 

Effektkort är den del av elektroniken som utför arbetet med att transportera energi från en energikälla 

A till B. Innebörden av namnet effektkort är att det transporterar stora mängder effekt och skapar 

generellt en del effekt i form av värme som är oönskad i många fall vid switchning av transistorer. 

Effektkorten har kravet att kunna transportera energi fram och tillbaka mellan batteriet vid generatorn 

och batteriet som ska laddas samt att spänningsnivån ut ska kunna sänkas och höjas oberoende av 

inspänningen till effektkortet. 

 

För att lyckas transportera energi fram och tillbaka behöver elektronikkonstruktionen vara symmetrisk 

som figur 26 visar. Funktionaliteten hos transistorparen (T1, T2) och (T3, T4) skiftar beroende på 

vilken riktning effekten igenom DC-DC-omvandlaren har. 

 

 

Figur 26 Symmetrisk buckboost-omvandlare. 

 

Om effektriktningen är riktad åt höger i figur 26, då har T1 och T2 en buck-omvandlings funktion och 

T3 och T4 har en boost-omvandlingsfunktion. Riktas effektriktningen istället åt vänster har T3 och T4 

en buck-omvandlingsfunktion och T1 och T2 har en boost-omvandlingsfunktion. Styrningen av dessa 

fyra transistorer går till som figur 27 beskriver.  
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Figur 27 PWM signal styrning av en symmetrisk buckboost-omvandlare [55]. 

 

I figur 27 där är EPWM1A är kopplad till T1, EPWM1B till T2, EPWM2A till T3 och EPWM2B till T4. 

DbFed representerar död-bandet
7
 mellan T1 och T2 eller T3 och T4, vid en fallande impuls på T1 och 

T3. DbRed representerar död-bandet mellan T1 och T2 eller T3 och T4, vid en uppåt gående impuls på 

T1 och T3. Död-banden behövs för att förhindra en eventuell kortslutning mellan T1 och T2 eller T3 

och T4. En kortslutning mellan T1 och T2 eller T3 och T4 skulle skada eller förstöra transistorerna. 

Död-bandets bredd bestäms utifrån hur snabba transistorerna är på att bryta och slå till vid en impuls.  

 

Transistorernas switchningshastighet från att vara bruten till kortsluten krets bestäms utifrån 

databladet för transistorn, oftast under beteckningen Qg som står för ”Total Gate Charge” vilket mäts i 

nC (nano-Coulomb) och detta i förhållande till gate-source spänningen VGS. Det finns ytterligare en till 

aspekt som kan tas med i beräkningen av tiden från det att VG uppnår maximala spänningsnivån VGS. 

Ett exempel för att ta reda på den totala tiden det tar att uppnå VGS är att använda sig utav totala gate 

laddningen Qg och gate-strömmen IG som enligt formeln:            . Det ger att om en 

MOSFET har 20nC som total gate-laddning, tar det 20 mikrosekunder med en IG på 1mA att uppnå 

maximal spänningsnivå på gaten som är detsamma som VGS. Ändras IG till 1A tar det istället 20 

nanosekunder för att uppnå VGS [56].  

                                                      

7
 Död-band innebär att det finns ett mellanrum mellan två PWM-signaler för att förhindra till exempel att två 

transistorer leder samtidigt. Det på grund av att stig- och falltider för transistorerna är inte direkta i tiden utan det 

finns fördröjningar i materialet som transistorerna består utav. Utan död-bandet är kortslutningar ett faktum i en 

symmetrisk buckboost-omvandlare. 
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Figur 29 beskriver tidsförloppet från det att gate-spänningen VG är noll till att uppnått maximala 

spänningsnivån som är VGS med olika lägen för VG [56], [57]. Figur 28 illustrerar hur en MOSFET ser 

ut med drain D, gate G och source S samt paraciterande kapacitanserna Cgd, Cgs och Cds. 

 

 

Figur 28 Negativ-kanals MOSFET med ledningarna och dem paraciterande kapacitanserna [57]. 

 

Översikt av de olika laddningarna vid olika tidpunkter: 

 Total Gate Charge Qg är mängden laddning mellan tiden t0~t4. 

 Gate-Source Charge Ggs är mängden laddning mellan tiden t0~t2. 

 Gate-Drain Charge Qgd även känd som Miller kapacitans vilket sker mellan tiden t2~t3. 

 Tiden mellan t3~t4 är när MOSFET:en arbetar inom det resistiva området för att uppnå VGS. 

 

 

Figur 29 MOSFET:s gate spänningsnivå i förhållande till gatens olika laddningar i förfluten tid.[56]. 

  



Daniel Törmänen Framtidens D250S Dual batteriladdare 

 

46 

Mer detaljerad beskrivning över vad som sker mellan de olika tidpunkterna i figur 29, [56], [57]: 

 

t0~t1  

Tiden t0 är början på impulsen på gaten för att kortsluta MOSFET:en. Vilket gör att strömmen på 

gaten IG börjar och ladda upp kapacitansen mellan gate och source Cgs samt kapacitansen mellan gate 

och drain Cgd. Det resulterar i att spänningen VG kommer att öka till tröskelspänningen VG(TH) vilket 

punkten då gaten precis börjar få kontakt med drain och source. Det kan se ut som att spänningen ökar 

linjärt, fast i själva verket är spänningsökningen exponentiell från VG = 0 volt till VG(TH). MOSFET:en 

är fortfarande bruten eller i läget från. 

 

t1~t2 

Efter att VGS har passerat punkten VG(TH) börjar drain strömmen ID att flöda och fortsätter att ladda CGS 

kapacitansen. Mellan tiden t1~t2 fortsätter VG öka exponentiellt, samt att ID ökar proportionerligt mot 

VG. Vid tiden t2 är CGS fullt laddat och samtidigt uppnår ID den fulla belastningsströmsnivån och 

behåller konstant strömnivån. Även VG förblir konstant. 

 

t2~t3 

Spänningen mellan drain och source VDS börjar sjunka vid tiden t2 och strömmen i gaten IG kan nu bara 

flöda genom Cgd mot drain. VGS fortsätter att vara konstant från tiden t2 till t3 som figur 29 visar. VDS 

fortsätter att sjunka tills VDS börjar närma sig den resistiva området och samtidigt börjar spänningen i 

drain VD att öka vilket leder till att VG kan börja öka i spänningsnivå igen. Det är mellan dessa 

tidpunkter som Miller effekten uppstår i laddningen mellan drain och gate. Vilket kan vara mindre 

önskvärt eftersom den sänker frekvenskaraktäristiken.  

 

t3~t4 

Mellan tidpunkterna t3 och t4 arbetar MOSFET:en i dess resistiva område. VG ökar tills den når dess 

övre gräns som är maximala spänningsnivån mellan gate och source VGS. 

 

Alla dessa tidigare nämnda uppladdningar för att kortsluta MOSFET:en i ett till läge eller tvärtom, 

urladdningar för att bryta kretsen i MOSFET:en för att försätta MOSFET:en i ett från läge, tar tid. 

Därför behövs död-banden mellan PWM signalerna som tidigare nämnts för att MOSFET:arna ska 

hinna ändra tillståndslägen. Därför är det viktigt att kolla på Qg värdet i förhållande till VGS och 

beräkna tiden det kommer att ta för att ändra tillståndsläge. Den tid som fås ut av beräkningen 

bestämmer tiden/bredden på död-bandet mellan två PWM signaler. 
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Följande är förslagen på DC-DC-omvandlare för effektkorten: 

 Symmetrisk buckboost-omvandlare har möjligheten att sänka och höja utspänningen ifrån DC-

DC-omvandlaren oberoende av spänningsnivån på inspänningen till DC-DC-omvandlaren. 

Buckboost omvandlare är generellt oberoende av att lasten ska vara en stabil last med jämn 

resistans. Detta gör att en buckboost-omvandlare är bäst lämpad till applikationer där 

inspänningen kan variera kraftigt i nivå och lasten har stora variationer i sin karaktär. En 

symmetrisk buckboost-omvandlare har möjligheten att överföra energi i båda riktningarna. 

 

Fördelen är att buckboost-omvandlaren är flexibel. Nackdelen är att det krävs fler 

komponenter vilket gör att buckboost-omvandlaren blir dyrare. 

 

 Symmetrisk boost-omvandlare kan överföra energi i båda riktningarna. Begränsningen med en 

boost-omvandlare är att det är bara möjligt att höja utspänningen i förhållande till 

inspänningen. Vilket innebär noggrannare kontroll av att inspänningen håller än lägre 

spänningsnivå än vad som behövs på utgången från boost-omvandlaren. 

 

Fördelen är att boost-omvandlaren kräver få komponenter vilket ger en lägre kostnad. 

Nackdelen är att flexibiliteten i reglerbar spänningsnivå sämre än med buckboost-

omvandlaren. 

 

 Symmetrisk buck-omvandlare kan överföra energi i båda riktningarna. Begränsningen med en 

buck-omvandlare är att förhållandet mellan inspänning och utspänning är att inspänningen 

håller en högre spänningsnivå än utspänningen. Buck-omvandlare är möjlig att använda i dem 

fallen där detta krav kan garanterat uppfyllas. 

 

Fördelen är att buck-omvandlaren kräver färre komponenter än buckboost-omvandlaren vilket 

ger en lägre kostnad. Samt enklare att driva. Nackdelen är att flexibiliteten i att reglera 

spänningsnivån är sämre än med buckboost-omvandlaren. 

 

 Det kan finnas andra bättre förslag för DC-DC-omvandlings varianter som Sepic, Zeta, Ćuk 

med flera. Som tidigare nämnts i denna rapport är andra varianter av DC-DC-omvandlare inte 

medtagen då dem oftast kräver fler komponenter och ökar kostnaden eller att dem är 

komplicerade att implementera. Samt att dessa varianter av DC-DC-omvandlare kan vara 

komplicerade att utforma symmetrisk för att kunna överföra energi i båda riktningarna. 
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Denna rapport ger förslag på att effektkorten är av typen buckboost-omvandlare med anledningen att 

en symmetrisk buckboost-omvandlare är beprövad teknik inom CTEK SWEDEN AB. Samt att 

symmetrisk buckboost-omvandlaren kan transportera energi i båda riktningarna samt höja och sänka 

utspänningen oberoende på inspänningsnivån. Det ger en klar fördel för buckboost-omvandlare i 

jämförelse med en symmetrisk buck/boost-omvandlare som kräver specifikt förhållande mellan 

inspänning och utspänning. 

3.2.2 Solpanelsladdning 

Solpaneler kan inte ta emot energi från någon annan källa än ljus. Det innebär att DC-DC-

omvandlaren inte får skicka energi bakåt mot solpanelen som kan riskera att ta skada av det. Det gör 

att DC-DC-omvandlaren inte har kravet att vara symmetrisk som kravet är för effektkorten som är 

beskriven i underrubriken 3.3.1 Effektkort. Det finns tre olika varianter av DC-DC-omvandlare som 

solpanelsladdningsfunktionen kan vara uppbyggd av. Valet av DC-DC-omvandlare är starkt kopplad 

till valet av hur elektroniken utformas som är närmare beskriven i underrubriken 3.4 Exempel på 

modulär elektronik.  

 

Förslag på olika DC-DC-omvandlare för solpanelsladdningen: 

1. Buckboost omvandlare har möjligheten att arbeta uppåt och nedåt med spänningsnivån ifrån 

solpanelen. På det här sättet blir det en mer flexibel konstruktion som inte behöver förlita sig 

på att lasten är stabil och att solpanelen kan leverera en vis mängd spänning. 

2. Buck omvandlare kan bara dra ned spänningsnivån från en högre spänningsnivå på solpanelen 

till en lägre spänningsnivå. Om solpanelen inte har en högre spänningsnivå än batteriet som 

skall laddas och med spännings marginal, då kan inte buck omvandlaren överföra energi från 

solpanelen till batteriet. Spänningsmarginalen är starkt förknippad med 

elektronikkomponenterna som ingår i buck omvandlaren. Buck omvandlaren är även beroende 

av att lasten är stabil. 

3. Boost omvandlaren kan bara dra upp spänningsnivån från solpanelens utspänning. 

Spänningsnivån ut från boost omvandlaren kan inte komma ned till solpanelens spänningsnivå 

för det finns en fysisk marginal mellan utspänningen från boost omvandlaren och 

utspänningen från solpanelen. Marginalen är starkt förknippad med elektronikkomponenterna 

som ingår i boost omvandlaren. Boost omvandlaren är på samma sätt beroende av en stabil 

last som buck omvandlaren. 
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Buck- och boost-omvandlarna är beroende av att spänningsnivån ut från solpanelen håller sig stabil 

vilket kan vara en svårighet om omgivningen i form av ljusstrålning och temperatur förändrar sig för 

fort. Ytterligare ett problem med med buck- och boost-omvandlarna är att de kan få svårt att ladda upp 

ett batteri fullt om solpanelens spänningsnivå ut är allt för nära max spänningsnivån i ett fulladdat 

batteri. Allt för nära kan handla om allt mellan 0,5-2 volt. 

 

Solpanelsladdningsmodulen kan fungera som en egen produkt eftersom den är inriktad mot att 

överföra energi från solpanelen mot ett batteri. Därför att solpanelsladdningsmodulen har en egen 

mikroprocessor som inte effektmodulerna har. 
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3.3 Exempel på modulär elektronik 

I denna sektion beskrivs förslagen för hur en modulär uppbyggnad av elektroniken kan komma att se 

ut i en eventuell framtida D250S Dual laddare.  

 

Grundkravet för den modulära elektroniken är att det ska gå att dra mer effekt ur generatorn och 

solpanelen. Det ska göra det möjligt att ladda batterier med höga amperetimmar, vilket leder till att det 

finns en större marknad för en framtida D250S Dual.  

 

Följande är förslagen på modulär konstruktion: 

1. Ett baskort med en solpanelsladdningsmodul och tre eller fyra effektkort. 

2. Ett baskort med tre eller fyra effektkort. 

3. Ett baskort med två solpanelsladdningsmoduler och två till fyra effektkort. 

 

Det som är gemensamt för dessa förslag är att det bara behöver tillverkas ett baskort som modulerna 

kopplas ihop till. På baskortet är det i sin tur bara och ändra på mjukvaran beroende på vilka moduler 

baskortet ska kunna ta emot. Alternativet är att mikroprocessorn själv känner av vad det är för typer av 

moduler som är påkopplade på baskortet. Det i sin tur kan leda till att det inte finns tillräckligt med 

minnesutrymme i mikroprocessorn om mjukvaran blir för stor. Det behöver utredas närmare om det 

finns risk för det. 

 

Utformningen av modulära elektroniken är starkt beroende av hur mekanikdelarna kommer att 

utformas till framtida D250S Dual. I dagsläget är det starkaste förslaget när det kommer till 

mekanikdelen. Att det kommer bli en tryckpressad eller stränggjuten aluminiumlåda med lock på 

vardera ände av aluminiumlådan. Anledningen är att kravet på mekanikdelen av framtidens D250S 

Dual är att det ska hålla en inkapslingsklass på bättre än IP65, vilket innebär att höljet runt 

elektroniken måste vara dammtätt och spolsäkert som lägst. Detta innebär att elektroniken måste 

skjutas in från någon av sidorna och att kontakterna till elektroniken sticker ut på en sida av 

aluminiumlådan. 

 

Ett förslag på hur baskortet med effektmoduler som kan skjutas in i aluminiumlådan kan se ut, 

illustreras på figur 30 och  31 
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Figur 30 Vy ovanifrån av elektroniken med varierande längd av baskortet och antal effektkort. 

 

 

Figur 31 Vy ifrån sidan av elektroniken och höljet runt elektroniken. 

 

Föreslagna konstruktionen i figur 30 och 31 är ett resultat av kriterierna; det ska vara enkelt att bygga 

vidare med effektkort för distributör, stabil konstruktion som kan tåla stötar och skakningar, vatten- 

och dammtät, det är billigt och går snabbt att producera. 

 

Varje effektmodul inklusive modulen för solpanelsladdning ska klara av att överföra minst 20 ampere 

med förhoppning om upptill 40 ampere. Det är oklart om effektmodulerna ska sitta fast direkt på 

metallskenor som sträcker sig över hela mönsterkortet eller om på kopparledningar på mönsterkortet 

som har fastsatt metallskena vid ena kanten av mönsterkortet som på figur 30 till vänster med områdes 
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markering ”*Metallskena”. Fastsättningen av effektmodulerna sker lämpligast med skruv för att 

minska på risken att dem lossnar vid eventuella stötar och skakningar. 

Figur 30 och 31 visar på att baskortet kan ha varierande längd beroende på hur många effektmoduler 

som ska få plats på baskortet. Baskortet har ett ”Smartpass Relä” med tillhörande elektronik. 

”Smartpass” är en produkt som CTEK har utvecklat själva för att göra det möjligt att överföra höga 

strömmar under kort tid vilket minskar på laddningstiden av ett batteri. På baskortet finns det en 

C2000 mikroprocessor som har en övergripande kontroll och styrning av effektkorten samt kan 

kommunicera med ett överordnande system utanför själva laddarenheten genom CAN. Mellan 

baskortet och vardera laddningsmodul finns det en egen kontakt som är benämnd på figur 30 

”Kontakt”. Kontakten är till för att kopplar ihop komponenterna på modulerna med baskortets 

mikroprocessor. 

 

Fördelen med förslaget i figur 30 och 31 är att konstruktionen blir stabil, vatten-/dammtät, lättare att 

designa en konstruktion som klara av kraven på ElectroMagnetic Compatibility (EMC) och 

ElectroMagnetic Interference (EMI). 

 

Nackdelen med förslaget är att baskortet måste tillverkas i en viss längd vilket i sin tur innebär att 

mekanikdelen måste vara av en viss storlek oavsett vilken uteffekt som önskas ut ur produkten. Vilket 

resulterar i att en mindre/svagare produkt som exempel klara av att överföra totalt 40 ampere med en 

solpanelsladdningsmodul och en effektmodul är lika stor mekaniskt som en produkt som klara av att 

överföra 80 ampere med en solpanelsladdningsmodul och två effektmoduler. Försäljningsmässigt kan 

detta orsaka problem i form av att slut kunden inte köper den mindre/svagare produkten utan köper 

direkt den största eller att potentiella försäljningsargument blir oanvända. 

 

Lösningen på problemet som beskrivs i stycket ovan om nackdelar med föreslaget i figur 30 och 31 är 

att använda kablar för att koppla ihop modulerna med baskortet. Kablar ger fördelen att det går att 

använda olika storlekar på mekaniska delarna av produkten. Nackdelen med kabel lösningen är att 

kablar generellt har svårt att klara av vibrationstester och fungerar som antenner som sänder och tar 

emot störsignaler från dess omgivning. Problemet med störande signaler är störst för signalkablarna 

mellan baskortets mikroprocessor och modulernas ”Kontakt”. Kablar har generellt sämre karaktäristik 

att överföra signaler intakt i jämförelse med koppar ledningar på ett mönsterkort samt att det oftast 

uppstår olika tidsfördröjningar i kablar. Intakt signal är av största vikt för PWM signalerna från 

mikroprocessorn till MOSFET:arna på effektmodulerna. Tidsfördröjning är också en viktig aspekt i 

styrningen av MOSFET:arna med PWM signaler samt vid mätningar av spänning och ström på 

effektmodulerna. 
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3.3.1 Livslängd och pålitlighet av komponenter 

Livslängd och pålitlighet är en viktig aspekt vid val av elektronikdesign och komponenter. 

Elektronikdesign innebär hur komponenter är placerad och sammankopplade på ett mönsterkort och 

hur mönsterkortet är utformat. Kan uttryckas som ”hårdvarudesign”. Matningen av spänningar och 

strömmar är två viktiga aspekter att beakta vid utformningen av elektroniken. Därför att komponenter 

och mönsterkort har begränsningar för vad dem klara av. Svängningar av spänningar och strömmar 

som tolkas i frekvens är ytterligare en viktig aspekt som ofta glöms bort vid elektronikutformningen. 

 

Generellt har halvledarkomponenter kort livslängd och pålitlighet i formen av funktion. Genom tiden 

kan det ske förändringar som kan påverka halvledarkomponentens funktion. Dessa förändringar är 

oftast direkt eller indirekt kopplade till livslängden. Halvledarkomponenter är inte dem ända varianter 

av elektronikkomponenter som har kort livslängd och pålitlighet utan kondensatorer generellt har 

liknande egenskaper. Elektrolytkondensatorer är en variant av kondensatorer som har sämst 

egenskaper i forma av livslängd och pålitlighet. Figur 32 visar en generell sammanfattning av 

komponenter i effektelektronik
8
 applikationer och i vilken grad dessa tenderar att fallera. Det som är 

gemensamt med halvledarkomponenter och kondensatorer är att frekvensen i spänning och ström är en 

viktig aspekt som påverkar mest. Även temperaturen är en viktig aspekt som snabbt kan förkorta 

livslängden på elektronikkomponenter [58], [59], [60], [61], [62]. 

 

Figur 32 Felfrekvens av elektronikkomponenter i effektapplikationer. [63], [62] 

  

                                                      

8
 Innebörden av orden effektelektronik eller effektapplikationer är att elektroniken är främst riktad till att 

användas i applikationer som överför höga mängde av energi eller effekt. Exempel på applikationer är; 

vindkraftverk, batteriladdare som klara av att överföra höga strömmar under kort tid, drivning av elmotorer i 

fordon. 
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Det finns två frekvent använda litteraturer inom elektronikbranschen för att avgöra livslängd och 

pålitlighet i förväg av komponenter och elektronikprodukter. Första litteraturen som pekas ut är 

utgiven av ”U.S. Department of Defense” med titeln ”Military Handbook 217-F, Reliability Prediction 

of Electronic Equipment” och är frekvent använd av elektronikbranschen. Nackdelen med nämnda 

litteraturen är att den är utgiven år 1991, vilket indikerar på att litteraturen börjar vara utdaterad för 

dagens komponenter. Andra litteraturen är utgiven av American National Standards Institute (ANSI) 

med titeln ”Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes” och är utgiven år 2013. Det 

är en klar fördel för att använda andra litteraturen från ANSI för att avgöra under utvecklingstiden av 

en produkt, vilken livslängd och egenskaper i pålitlighet produkten kommer att få. Eftersom 

litteraturen från ANSI är mer uppdaterad än litteraturen från ”U.S. Department of Defense” [59], [64]. 
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3.4 Solpanelsladdning 

För att lyckas uppnå bättre verkningsgrad med energiupptagningen ifrån solpaneler behövs det 

implementeras en bättre MPPT-algoritm i D250S Dual laddaren. Kravet som MPPT-algoritmen ställer 

på hårdvaran är att mikroprocessorn ska klara av att beräkna med någon av de två föreslagna 

algoritmerna P&O eller IC. Dessa två algoritmer ställer även krav på att det måste finnas en 

spänningsmätning och strömmätning vid utgången från solpanelen.  

 

Valet av MPPT-algoritm kan baseras utifrån mjukvarukoden till någon av TI:s TMS320F280x 

mikroprocessorer och/eller utifrån behovet. Tabell 2 visar en mjukvarujämförelse mellan MPPT-

algoritmerna P&O och IC. Tabell 2 förutsätter att DC-DC-omvandlaren till solpanelsladdningen är 

utformad enligt förslag 1 i underrubrik 3.3 DC-DC-omvandlare, eftersom det finns färdiga 

programkodsbibliotek som TI ger ut ihop med deras utvecklingsprogram. 

 

Tabell 2 Jämförelse mellan MPPT-algoritmerna Perturb and Observe och Incremental Conductance i 

aspekten minst antal klockcykler som krävs för vardera algoritm [55]. 

Kod modul Antal klock cykler Kod modul Antal klock cykler 

Perturb and Observe ~100 Incremental Conductance ~300 

PWMDRV_ComplPairDb 10 PWMDRV_ComplPairDb 10 

CNTL_2P2Z 3x 98 CNTL_2P2Z 3s 98 

ADCDRV_1ch 2x 10 ADCDRV_1ch 2x 10 

Summa: ~228  ~428 

 

Resultatet av jämförelsen går att tolka i verklig tid det tar att utföra dessa uppgifter för TI:s 

mikroprocessorer. Om systemklockan är inställd på 50MHz då de flesta av TMS320F280x 

mikroprocessorer klara av den hastigheten förutom fem ifrån TMS320F2802x serien, gäller ekvation 

(11) där Fosc är hastigheten på systemklockan i mikroprocessorn. 

 

           
 

    
 

 

      
         (11) 

 

Detta ger då att P&O algoritmen tar ~228*20ns 4,56µs att beräkna och med IC algoritmen tar det 

~428*20ns 8,56µs att beräkna. Det ger en skillnad på 4µs. 

 

Skillnaden på verkningsgrad mellan P&O och IC är små. Generellt är det MPPT-algoritmen IC som 

har bättre verkningsgrad än P&O. Det kan handla omkring 0,5-5% och detta är starkt beroende av hur 

snabb mikroprocessor som används.  
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Det finns tre alternativ för implementation av MPPT-algoritmen i framtidens Dual D250S.  

1. Första alternativet är att det skapas en egen kretskortsmodul åt solpanelsladdningen. Fördelar 

med alternativet är att MPPT-algoritmen kan implementeras i en mikroprocessor som enbart 

har hand om laddningen ifrån solpanelen. På detta sätt går det att säkerställa en bättre 

verkningsgrad i aspekten om utvunnen effekt ur solpanelen. Det ger även mer utrymme för 

beräkning med MPPT-algoritmen då mikroprocessorn får färre kringliggande uppgifter att 

utföra och bevaka. Nackdelen med detta alternativ är att produktionskostnaderna ökar i takt 

med antalet fler komponenter som det kräver, som två stycken mikroprocessorer. 

Utvecklingstiden för detta alternativ kan vara kortare än för de två andra följande alternativen. 

Storleken på mjukvaran fördelas ut mellan mikroprocessorn på solpanelsladdningsmodulen 

och mikroprocessorn på baskortet. Detta resulterar i att den blir mindre komplex. 

2. Andra alternativet är att implementera MPPT-algoritmen i mikroprocessorn som finns på 

baskortet. Fördelen är att det krävs färre komponenter och därmed sjunker 

produktionskostnaderna. Nackdelarna är att det blir svårt att implementera i mjukvaran då 

MPPT-algoritmen behövs i alla effektkortsmoduler, vilket i sin tur kan öka utvecklingstiden 

för produkten. 

3. Tredje alternativet är att implementera MPPT-algoritmen i mikroprocessorn som finns på 

baskortet fast bara för ett effektkort och inte för alla effektkort. Fördelarna är som i alternativ 

2. Nackdelarna är mindre då det blir lite lättare att implementera MPPT-algoritmen och övriga 

funktioner i mikroprocessorn. Utvecklingstiden kan bli längre med detta alternativ än med 

första alternativet. Då det blir en mer komplex lösning för mjukvaran. 
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3.5 Exempel på struktur av mjukvaran 

Mjukvaran i befintliga D250S laddaren är kan komma att vara tidsödande och komplicerad att migrera 

till framtida D250S laddaren. Eftersom det är två olika tillverkare av mikroprocessorn för D250S 

laddaren, i den befintliga används en mikroprocessor från Atmel. Programmeringsspråket i Atmels och 

Texas Instruments mikroprocessorer är ”C”, förenklar inte det avsevärt mycket eftersom syntaxer och 

registeranrop sker på olika sätt. Ytterligare aspekter som gör migreringen komplicerad är att framtida 

D250S laddaren kommer bli mer komplicerad i funktionalitet än befintliga D250S laddaren. Vilket 

kräver utveckling av ny kod som inte finns i befintliga D250S laddaren med Atmel mikroprocessor. 

 

Denna rapport ger förslag på struktur av mjukvaran är indelad i tre underrubriker:  

 Första 3.6.1 är en beskrivning av systemet för styrning av en effektmodul. 

 Andra 3.6.2 är detaljerad beskrivning av mjukvaran med representerande kodblock
9
 för att 

driva en effektmodul som är konstruerad med fyra MOSFET:ar för att bilda en symmetrisk 

buckboost-omvandlare. 

 Tredje underrubrik 3.6.3 beskriver i helhet hur mjukvaran är strukturerad och sammanfattar 

funktionaliteten med mjukvaran. 

3.5.1 Systemet för en effektmodul med buck-boost-omvandlare 

Systemet beskrivet i figur 33 är en beskrivning av ett grundsystem för DC-DC-omvandlare som är 

möjlig att tillämpa för solpanelsladdningsmodulen eller effektmodulen. Figur 33 visar specifikt på hur 

systemet är utformat för en symmetrisk buck-boost-omvandlare. För att använda systemet som är 

beskrivet i figur 33 till solpanelsladdningsmodulen som enbart kräver en enkel buck-boost-omvandlare 

för att överföra energi åt ett håll. Behöver i princip byta ut blocket ”Buck-Boost Power Stage” och 

minska på antalet utgångar till två på blocket ”Drivers”. 

 

Elektronikbeskrivningen a) i figur 33 visar grundbehovet av ADC mätningar och PWM 

signalutgångar. Mätinformationen som ADC:n samlar in om in- och utspänningen, in- och utströmmen 

samt strömmen vid induktorn skickas vidare till CPU:n eller alternativt till CLA:n i MCU:n som 

behandlar mätinformationen i diverse algoritmer. När mätinformationen är färdigbehandlad och 

formaterad till lämpliga värden, skickas värdena ut som en duty cycle till drivsteget som driver fyra 

eller två MOSFET:ar. Antalet MOSFET:ar som drivs beror på om det är en effektmodul med fyra 

MOSFET:ar som drivs eller solpanelsladdningsmodul med två MOSFET:ar.  

                                                      

9
 Kodblock är en illustrativ beskrivning av mjukvarukod som innehåller x antal rader av kod som hör ihop för att 

utföra en viss funktion. Kodblock har ingångar till vänster om blocket och utgångar till höger om blocket. 

Ingångarna och utgångarna representerar generellt lokala variabler för kodblocket.  
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Systembeskrivningen b) i figur 33 är en grundläggande beskriver hur mätinformationen av 

spänningens och strömmens in och ut värden behandlas av mikroprocessorn för att skapa duty cycle 

värde för buck-boost-omvandlaren. Systembeskrivningen som beskrivs i denna rapport och i figur 33 

är ett första steg mot en slutgiltig systembeskrivning, därför kan beskrivningen av systemet komma att 

förändras till ett mer komplex. Principen för systemet är att dela upp och behandla mätinformationen i 

separata steg som sedan sätts samman i flera steg för att bilda duty cycle värde. 

 

”Voltage loop Controler Gv” kontrollerar att spänning för systemet inte hamnar i själv oscillation eller 

blir okontrollerbar. ”Voltage loop Controler Gv” får summan av skillnaden mellan in- och 

utspänningen för att avgöra vilket håll spänningen är på väg åt. ”Current loop Controler Gc” 

kontrollerar att strömmen för systemet inte börjar själv oscillera eller blir okontrollerbar. ”Current loop 

Controler Gc” får resulterande värdet ifrån ”Gv” och skillnaden mellan in- och utströmmen för att 

göra en tolkning på hur systemet är i läge och om ”Buck-Boost Power Stage” behöver justeras. Efter 

att mätinformationen har behandlats i dessa steg kan ”Buck-Boost Power Stage” tolka informationen 

och formatera om den till duty cycle värde som skickas till PWM signalgeneratorn i mikroprocessorn. 

 

 

 

Figur 33 a) Elektronisk beskrivning av drivningen av symmetrisk buck-boost-omvandlare.  

b) Systembeskrivning för symmetrisk buck-boost-omvandlare med mätning av spänning in, ut och 

ström in, ut till omvandlaren. 

 

Beskrivningen av elektroniken och systemet i figur 33 tillämpas enskilt på vardera effektmodul och 

solpanelsmodul, däremot något modifierat. Eftersom varje effektmodul inte kräver enskild mätning av 

spänningen in eller ut ur modulen, vilket gör att effektmodulerna kan dela på informationen om 

spänningen in och ut som är gemensam för modulerna. Samma gäller för strömmen in och ut som 

också är gemensam för modulerna. Däremot kan det finnas behov av en enskild mätning av strömmen 

vid induktorn på vardera effektmodul.  
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3.5.2 Detaljerad beskrivning av mjukvaran för en symmetrisk buck-boost-omvandlare 

Texas Instruments tillhandahåller delvis färdiga kodblock med olika funktionaliteter som kan behöva 

modifieras för att passa in i ett specifikt system. Kodblocken underlättar och snabbar på utvecklingen 

av mjukvaran för ett system även om kodblocken kan behöva modifieras till viss del. Kodblocken är 

skrivna i assembler (ASM) specifikt för C2000 mikroprocessorerna för att kunna köras med minimalt 

antal instruktionscykler. Figur 34 visar ett grundläggande mjukvarukopplingsschema med kodblock, 

för styrning av en effektmodul med symmetrisk buck-boost-omvandlare. Programblocksschemat visar 

hur kodblocken är sammankopplade och vilka in- och utsignaler kodblocken har samt vilka konstanter 

blocken kräver för att fungera. Denna rapport beskriver inte detaljerat varje kodblock utvecklat av 

Texas Instruments i denna underrubrik. Eftersom kodblocken är beskriven i detalj i informationshäftet 

”C28x Digital Power Library” utgiven av Texas Instruments och finns att läsa i programmet 

”controlSUITE” som finns att ladda hem på Texas Instruments hemsida [55]. 

 

 

Figur 34 Programblocksschema över en symmetrisk buck-boost-omvandlare. 

 

Programblocksschemat består av flera olika kodblock som är sammanlänkade på ett specifikt för att 

utgöra en eller flera olika funktioner som mikroprocessorn skall klara av att utföra. Kodblock som 

ingår i figur 34 är följande: ”Power_level:n:”, ”Compare:n:”, ”CTEK_algorithm”, ”CNTL_2P2Z:n:”, 

”PWMDRV_BuckBoost:n,m:” och ”ADCDRV:1ch:n:”. ”Power_level:n:” är placerad längst till 

vänster i figuren. ”Power_level:n:” kan ta emot ADC-mätvärden av spänning Volt och ström Cur. I 

kodblocket beräknas effekten Plvl utav mätvärdena ihop med eventuell konstanter Constant och 
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skickas vidare till nästa kodblock. ”Power_level:n:” kodblocket måste utvecklas av CTEK eftersom 

det inte finns ett färdigt kodblock utgiven av Texas Instruments. Till höger om ”Power_level:n:” 

kodblocket finns två ”Compare:n:” kodblock. Funktionen av ”Compare:n:” kodblocket är att ta emot 

två mätvärden från ADC:n och göra en jämförelse för att få fram en differens. Jämförelsen kan 

behandlas med någon lämplig konstant Constant vid behov. Kodblocket måste utvecklas av CTEK 

efter Texas Instruments ger inte ut ett färdigt för utvecklare. Översta ”Compare:n:” kodblocket gör 

jämförelser av in- och utspänningen. ”Compare:n:” kodblocket under gör jämförelser av in- och 

utströmmen. Under dem två ”Compare:n:” kodblocken finns kodblocket ”CTEK_algorithm” som 

utvecklas av CTEK. Denna rapport presenterar inte hur CTEK:s algoritm för batteriladdning sker 

eftersom det är en företagshemlighet och patenterad teknik. Figur 34 illustrerar en teori om hur 

CTEK:s batteriladdningsalgoritm fungerar och det är utifrån att algoritmen får mätvärden av 

utspänningen och utströmmen samt mätvärden för batteritemperaturen. Dessa värden behandlas och 

skickas vidare till nästa kodblock. Det kan finnas ytterligare fler mätvärden som algoritmen behöver 

därför finns ingången ”?” i ”CTEK_algorithm” kodblocket. 

 

Denna rapport presentera inte hur många instruktionscykler kodblocken: ”Power_level:n:”, 

”Compare:n:” och ”CTEK_algorithm” kräver eftersom dessa är inte färdig utvecklade inom tidsramen 

för examensrapporten. Därför behöver det utföras tester och beräkningar när det finns färdig kod att 

testa. 

 

Ovan och höger om kodblocken ”Compare:n:” och ”CTEK_algorithm” finns kodblocket 

”CNTL_2P2Z” som är ett Infinit Impulse Response (IIR) filter som ibland kallas i dagligt tal för ”två 

pols, två nollställs filter”. Filtret har oändligt impulssvar i tid och är beroende på egenskaper hos 

utsignalen vid kommande, tidigare eller framtida tidpunkter. IIR filter kan ha en oönskad effekt som 

gör att systemet hamnar i själv oscillation eller blir instabilt på andra sätt. Instabiliteten kan uttrycka 

sig som att amplituden på utsignalen växer i oändligheten, det beror på två saker. Första är att systemet 

inte står still på ett fixerat värde utan svänger och andra är att utsignalen är återkopplad internt i filtret. 

Denna rapport kommer inte gå in djupare hur IIR filter fungerar därför att IIR filter är väl 

dokumenterad i fler talet olika litteraturer och vetenskapliga artiklar. 

 

Kodblocket ”CNTL_2P2Z:n:” får lämpligt värde från kodblocket ”Power_level:n:” in i ingången Ref. 

Ingång Ref fungerar som ett referens värde för IIR filtret att arbeta mot. Värden som ”CNTL_2P2Z:n:” 

tar emot i Ref är ursprungligen från inspänningen och inströmmen till laddaren som har blivit 

behandlat i kodblocket ”Power:level:n:”. Det kan behövas ytterligare kodblock mellan 

”Power_level:n:” och ”CNTL_2P2Z:n:” som gör om effektvärdet av ingången till ett mer lämpligt 

fungerande referens värde för IIR filtret. Ingången feedback Fdbk är kopplad till 

”CTEK_algorithm:n:”. Eftersom kodblocket ”CTEK_algorithm:n:” är kopplad till utgången på 
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laddaren och fungerar som en återkoppling för systemet. Kravet på ingångarna för ”CNTL_2P2Z:n:” 

är att värdena är i samma format och storleksordning samt att värdena är koherenta i tid med varandra. 

 

Generellt kräver IIR filter med två poler och två nollställen tre ”feedforward” koefficienter b0, b1, b2 

och två ”feedback” koefficienter a1 och a2 för att kunna fungera. Koefficienterna beskriver 

egenskapen hos IIR filtret. Därför har ”CNTL_2P2Z:n:” kodblocket i figur 34 ett grönt block kopplat 

till sig med koefficienterna b0, b1, b2, a1 och a2 samt min och max. Min och max koefficienterna 

fungerar som minimum och maximum gränsvärden som IIR filter kan arbeta inom för att säkerställa 

på ett enkelt sätt att systemet inte försätts i instabilt läge. Koefficienterna b0, b1, b2, a1 och a2 

behöver beräknas fram i ett matematikprogram som Mathworks MatLab eller Wolfram Matematica för 

batteriladdaren. Det är möjligt att beräkna fram koefficienterna förhand. Det tar 36 instruktionscykler 

för kodblocket ”CNTL_2P2Z:n:” att beräkna ett utgångsvärde. Utgångsvärdet kan enkelt formateras 

om till att fungera som ett duty cycle värde för kodblocket ”PWMDRV_BuckBoost:n,m:”. 

 

Texas Instruments har ett färdig utvecklat kodblock ”PWMDRV_BuckBoost:n,m:” för styrning av en 

symmetrisk buck-boost-omvandlare med fyra MOSFET:ar som enligt principen i figur 27. Kodblocket 

finns längst upp till höger på figur 34 och kräver 12 instruktionscykler att köra klart från det att 

programmet i mikroprocessorn kör kodblocket. Kodblocket behöver bara en variabel för perioden som 

representerar frekvensen som MOSFET:arna styrs med samt ett värde för duty cyclen. Både perioden 

och duty cyclen är möjlig att ändra i real-tid. Död-bandet kan inte ställas in i 

”PWMDRV_BuckBoost:n,m:” utan utförs samtidigt som PWM-utgångarna initieras vid 

mikroprocessorns uppstart. 

 

Höger om i figur 34 är det fem stycken ”ADCDRV_1ch:n:” kodblock som är kopplade till olika 

sensorer. ”ADCDRV_1ch:n:” kodblocket kräver fem instruktionscykler för att skicka ut mätvärdet 

vidare till nästa kodblock. Översta ”ADCDRV_1ch:n:” mäter inspänningen till laddaren, nästa 

kodblock under mäter inströmmen till laddaren, tredje kodblock mäter utspänningen från laddaren, 

fjärde kodblock mäter utströmmen från laddaren och sista längst ned mäter temperaturen vid batteriet 

som laddas. 
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3.5.3 Mjukvaran i D250S laddaren 

Underrubrik 3.6.1 och 3.6.2 har fokuserat på mjukvaran för en effektmodul som är en del av 

koncepttestet främst för denna rapport och kring det praktiska arbetet. Denna rapport har medvetet 

exkluderat mjukvarubeskrivningen av solpanelsladdningsmodulen. Eftersom Texas Instruments 

tillhandahåller via deras program ”controlSUITE” flertalet olika förslag på programkoder för hur 

solpanelsladdning kan utföras med MPPT algoritmer som P&O och IC medföljande 

informationshäften. Det som underrubrik 3.6.1 och 3.6.2 behandlar kan beskrivas som ett stort 

kodblock som kan användas för en effektmodul. Stora kodblocket kan multipliceras till flera för att 

kunna styra flera effektmoduler samtidigt där dessa stora kodblock delar på dem fem tidigare 

beskrivan ”ADCDRV_1ch:n:” kodblocken i underrubrik 3.6.2. 

 

Baskortets mikroprocessor som ska innehålla det stora kodblocket som nämns i stycket ovan blir med 

komplicerad än bara styrning av effektmodulerna. Baskortets mikroprocessor behöver bland annat 

programkod för kommunikation via CAN till fordonet som batteriladdaren är placerad i för att ett 

överordnande system skall kunna styra batteriladdaren. Mikroprocessorn kan eventuellt behöva 

programkod för styrningen av ”Smart Pass” reläet som nämns i figur 30. Det avgörs utifrån antalet 

lediga ADC-ingångar som inte används av effektmodulerna eller solpanelsladdningsmodulen på något 

sätt. 

 

Underrubrik 3.6.2  och figur 34 nämner att mjukvaran för styrningen av en effektmodul kräver fem 

stycken ”ADCDRV_1ch:n:” kodblock. Anledning till det är att ”ADCDRV_1ch:n:” kodblocket kan 

köras i flera instanser samtidigt. Vilket är till stor nytta eftersom denna rapport rekommenderar att 

mjukvaruprogrammet för baskortets mikroprocessor och solpanelsladdarmodulen konstrueras som en 

tillståndsmaskin
10

. Texas Instruments tillhandahåller i programmet ”controlSUITE” färdig kod för ett 

kodblock som kan hämta fyra mätvärden ifrån fyra ADC-ingångar samtidigt. Nackdelen med 

beskrivna kodblocket är att det inte går att köra i flera instanser samtidigt. Mjukvara som är uppbyggd 

som en tillståndsmaskin är mer pålitlig och har mindre sannolikhet att spåra ur när programmet körs 

under en längre tid. 

 

Det är viktigt att mätvärden ifrån ADC:n som har ett visst samband med varandra är koherent i tiden 

innan mätvärdena behandlas och används. Om koherens inte kan uppfyllas kan det resultera i att 

styrningen av effektmodulerna inte sker rätt i tiden och kommunikationen med solpanelsladdaren kan 

hamna ur fas. Helhets resultatet blir att laddaren tappar optimala förmågan att överföra energi till 

                                                      

10
 Tillståndsmaskin även kallat för det engelska uttrycket ”state machine”. Tillståndsmaskiner används för att 

beskriva olika former av skeenden medhjälp av olika lägen. De olika lägena är sammanlänkade med varandra 

genom att ett visst skeende måste ske eller ett visst tillstånd måste uppfyllas för att hoppa vidare till nästa läge. 
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batteriet. För en lyckad helhets resultat krävs att mjukvaran körs i real-tid. Vilket innebär att koden för 

mätning av spänningar, strömmar och temperaturer i batteriladdaren måste vara skriven i ASM samt 

koden som behandlar mätvärdena som i slutändan ska bli till en PWM-utgångssignal. 

 

Mjukvaran behöver genom gå flertalet tester innan det går att fastställa en lösning för 

programstrukturen. Förslag på tester: 

 Konstruera alternativa mjukvarulösningar till den i figur 30. Alternativen i sin tur kräver ett 

otal egna tester. Förmodligen går det att använda sig av generella tester som går att applicera 

till alla alternativ av mjukvarulösningarna eller individuella tester för mjukvarulösningarna. 

 Ta fram olika värden på koefficienterna b0, b1, b2, a1 och a2. 

 Beräkna fram olika värden på död-bandet till PWM-utsignalen. Död-bandet är starkt beroende 

av MOSFET:arnas karaktäristik. 

 

Generellt är resultatet av dessa tester förknippade med en specifik hårdvarukonstruktion, vilket 

innebär att två olika hårdvarukonstruktioner inte nödvändigtvis behöver ha samma värden och 

parametrar i mjukvaran. 

 

Texas Instruments C2000 mikroprocessorer saknar ett integrerat EEPROM som det nämns i 

underrubrik 2.1.2. Det orsakar problem och svårigheter med att utföra tester som kräver justeringar av 

olika parametrar i programmet som mikroprocessorn är inprogrammerat med. Det finns tre lösningar 

på problemet: 

 

1. Koppla en EEPROM komponent bredvid mikroprocessorn som mjukvaran kommunicerar 

med för att hämta olika parametrar och värden. 

2. Dokument ”EEPROM Emulation With the TMS320F28xxx DSCs” beskriver hur det är 

möjligt att emulerar ett EEPROM i flashminnet som finns i C2000 mikroprocessorerna [8]. 

3. Radera en sektor av flashminnet och omprogrammera den med nya parametrar eller kod. 

 

Nyttan av ett EEPROM är störst vid massproduktion för att kalibrera individuella batteriladdarna. 

Utan ett EEPROM skulle det krävas att varje mjukvaruprogram som programmeras in i 

mikroprocessorn på en unik batteriladdare behöver programmeras med unika parametrar och 

mjukvaruprogram. Vilket innebär att utföra tester på hårdvaran och ändra på parametrarna i efterhand 

kommer bli tidsödande. Notera att Texas Instruments egen personal via deras C2000 Community på 

www.ti.com rekommenderar alternativ 1 och 2 ovan. 

  



Daniel Törmänen Framtidens D250S Dual batteriladdare 

 

64 

4 Resultat 

Målet med denna rapport var att undersöka om en ny D250S batteriladdare går att bygga modulärt 

med mordernare elektronik och förbättrad laddningsförmåga av solenergi. Hårdvaran och mjukvaran i 

mikroprocessorerna på baskortet och solpanelsladdningsmodulen skulle utföra ett mer optimalt arbete 

med att överföra energi samt kunna överföra energi fram och tillbaka mellan två batterier. 

 

Examensarbetet resultera i följande punkter: 

 Denna rapport är till största del en faktaundersökning som ger en vetenskaplig grund för 

framtida D250S batteriladdaren. 

 Texas Instruments C2000 kretsar möjlig gör kostnadsbesparingar genom att färre analoga 

komponenter krävs. 

 Modulär uppbyggnad av elektroniken kan snabba på produktionstider och minska på 

produktionskostnader. Modulär uppbyggnad öppnar upp möjligheten att special anpassa 

batteriladdaren för en viss slutkund. Vilket resulterar i att produkten kan säljas med flera olika 

prisnivåer vilket kan öka vinstmarginalen i helhet för produkten. 

 Det finns ett kritiskt problem med modulär uppbyggnad av elektroniken som är att kopplingen 

mellan baskortet och modulerna kan komma att vara ihopkopplade med kablar. Eftersom ur en 

mekanisksynvinkel av produkten i helhet, är det bättre om produkten är av olika fysiska 

storlekar. Teoretiskt ur en slutkundssynvinkel kan en slutkund lättare köpa en passande modell 

av produkten utan att behöva köpa den fysiskt största modellen av produkten. 

 Solpanelsladdarmodulen är möjlig att utveckla till en egen fristående produkt med 

inriktningen att ladda batterier med solenergi och inte enbart som en specifik modul för 

D250S. Solpanelsladdarmodulen kan även integreras i andra framtida produkter eftersom 

mikroprocessorn har en SPI kommunikations möjlighet. 

 Distributörer av CTEK:s produkter kan ges möjligheten att själva modifiera framtida D250S 

batteriladdaren. Vilket öppnar upp fler försäljningsmöjligheter mot slutkunden samt att det 

kan bidra med att minska på produktionstider och kostnader. 

 Texas Instruments C2000 mikroprocessorer är bäst lämpade för solpanelsladdning. Eftersom 

mikroprocessorn kan dra stor nytta av beräkningskapaciteten utav DSP-kärnan. Därför att 

MPPT-algoritmer kräver hög beräkningskapacitet för att garantera en optimal 

energiupptagning ifrån solpanelen. 

 C2000 mikroprocessorerna kan vara överdrivet kraftfulla för att styra en effektmodul i 

batteriladdaren. Däremot kommer C2000 mikroprocessorn till stor nytta vid styrning av fler än 

en effektmodul dock som mest fyra effektmoduler samtidigt. Därför att C2000 

mikroprocessorn har tillräckligt många ADC-ingångar och beräkningskapaciteten för att styra 
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fyra effektmoduler med symmetriska buck-boost-omvandlare. Eventuellt finns det en 

alternativ mikroprocessor från Atmel som kan styra fyra effektmoduler samtidigt. Alternativet 

är inte närmare undersökt eftersom Atmels mikroprocessorer är dyrare än Texas Instruments 

C2000 mikroprocessorer. 

 Det är möjligt att programmera en mjukvara i C2000 mikroprocessor som klara av att; 

kommunicera via CAN med överordnandesystem, styra fyra effektmoduler med symmetrisk 

buck-boost-omvandlare, kommunicera med solpanelsladdarmodulen. Eventuellt kan det finnas 

möjligheter att implementera ”Smart Pass” funktionen. 

 Denna rapport ger en inblick i behovet av teoretiska och praktiska kunskaper inom DSP:er, 

real-tidselektronik och signalsystem.  

 Utvecklingsverktyg som MatLab ihop med Simulink från företaget MathWorks kan underlätta 

avsevärt utvecklingen av framtidens D250S. Eftersom utvecklingsverktygen kan beräkna och 

simulera medhjälp av matematik för att få ett optimalt system för batteriladdningen samt att ta 

fram en lämplig MPPT-algoritm. Det är även lämpligt med kunskaper inom matematikens 

transformteori. Specifikt för att beräkna fram koefficienterna för ett IIR-filter som behandlas i 

underrubrik 3.6.2. 

 Litteraturen rekommenderar att inte använda sig utav en PWM frekvens högre än 250 kHz till 

260 kHz för att styra MOSFET transistorer. Rekommendationen syftar på att livslängden blir 

markant försämrad vid högre PWM frekvenser. Valet av kondensatorer och design av 

mönsterkortet är av stor vikt för att batteriladdaren ska få lång livslängd och pålitlighet [58], 

[39], [65]. 

 Tester som CTEK SWEDEN AB har genomfört på diverse olika MOSFET transistorer har 

visat sig att PWM frekvenser över 200kHz, resulterar i att MOSFET transistorerna utvecklar 

mer värme ju högre PWM frekvens som MOSFET transistorerna styrs med. Värmen har varit 

svår att bli av med i CTEK produkter historiskt sett [17]. Förslaget för valet av PWM frekvens 

i denna rapport är att använda sig av en PWM frekvens som är under 250kHz för att 

livslängden på transistorerna inte ska bli alltför kort samt att värmeutvecklingen inte blir 

alltför extrem. 

 Tiden för examensarbetet var inte tillräcklig för att lyckas ta fram ett fungerande koncepttest 

av denna rapport föreslagna hårdvara och mjukvara. Främsta anledningen till ett misslyckande 

är bristen av kunskap om C2000 mikroprocessorerna och avsaknade av support från Texas 

Instruments. Mjukvaran är lagrad på en intern server i katalog: 

”R:\ctek\elektronik\7091_Exjob\PROGRAMVARA\”. 

 

I denna sektion beskrivs: hårvarukonstruktionen av baskortet ihop med modulerna och utformningen 

av solpanelsladdarmodulen (4.1); det fysiska resultatet (4.2).  
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4.1 Ett förslag på framtidens D250S Dual 

Denna rapport ger förslag på att hårdvaran bör vara uppdelad i olika moduler med specifika uppgifter 

att lösa. Dessa moduler är sammankopplade med ett baskort som resulterar i en helhetslösning för 

produkten. Figur 35 illustrerar en övergriplig hårdvarukonstruktion  

 

 

Figur 35 Övergriplig beskrivning av hårdvaran för baskortet och påkopplade moduler. 

 

På baskortet finns det brytare för vardera in- och utgång. På dessa in- och utgångar kopplar slutkunden 

in sin solpanel på koppling PV, generator på koppling Gen och batteri som ska laddas på koppling Ut. 

Brytarna är till för att stänga av de olika in- och utgångarna för att arbeta i olika lägen som exempel 

solpanelsladdning enbart eller ihop med en generator eller enbart laddning via generatorn. För att 

kontrollera brytarna finns det vid vardera in- och utgång en spänningsmätning för att se vilken 

spänningsnivå det är vid någon av dessa in- och utgångar. 

 

Kommunikationen mellan baskortets mikroprocessor och mikroprocessorn på 

solpanelsladdningsmodulen sker förslagsvis via SPI då denna kommunikationsport inte tar upp andra 

viktiga portar på mikroprocessorerna. 
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Figur 36 illustrerar en mer detaljerad bild av hårdvarukonstruktionen med antalet olika in- och 

utgångar som krävs av mikroprocessorn på baskortet. Figur 36 har en modifiering jämfört med figur 

35 och det är att brytaren vid solpanelsingången sitter i solpanelsladdarmodulen och inte på baskortet, 

samt att solpanelsladdarmodulen har fått en egen brytare till utgången. 

 

 

Figur 36 Detaljerad beskrivning av hårdvarukonstruktionen av baskortet med påkopplade moduler. 

 

Anledningen till förslaget om att använda fyra stycken effektkort på generatorn är att generatorn är en 

bättre och stabilare energikälla än vad solpaneler är. Det är mycket troligt att slutkunden inte har 

tillgång till de solpaneler som har en verkningsgrad på mellan 25-40% då dessa solpaneler oftast 

används i forskningssyfte runt om i världen och är svåra att få till en massproduktion på. 

 

Tabell 3 visar antalet portar som en F2806x mikroprocessor har tillgängligt och antalet portar som 

behövs med allt fler effektkort påkopplade på baskortet. 
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Tabell 3 Generellt antalet portar på F2806x mikroprocessorn och behovet av portar till x antal 

effektkort [4]. 

F2806x (antal 

portar) 

Effektkort x1 Effektkort x2 Effektkort x3 Effektkort x4 

PWM 16st 4 8 12 16 

ADC 16st 6 (+1?) 6 (+3?) 6 (+5?) 6 (+7?) 

SPI 4st 4 4 4 4 

SCI (Flash) 5 5 5 5 5 

GPIO 10st 4 4 4 4 

 

Det (+1?), (+3?), (+5?) och (+7?) visar på i tabell 3 är om det finns behov av individuell 

temperaturmätning och strömmätning på vardera effektkort, eller går det att använda sig av en 

gemensam temperatursensor samt eliminera strömmätningen i vardera effektkort. Om behovet finns av 

individuell mätning av temperatur och ström, innebär det att användningen av antalet ADC portar ökar 

med 6+1, 6+3, 6+5 och 6+7 beroende av hur många effektkort som är påkopplade på baskortet. Ett 

förslag är att använda sig av en eller två temperatursensorer för effektkorten som placeras emellan två 

effektkort. Alternativet är att använda sig av en temperatursensor vid effektkorten och använda 

temperatursensorn i solpanelsladdaren. SPI portarna används för att kommunicera med en 

solpanelsladdarmodul. SCI används för programmering av mikroprocessorn, så kallat ”flasha”. GPIO 

portarna används för att styra brytare och eventuellt en extern interrupt (XINT) port på 

mikroprocessorn i solpanelsladdarmodulen. Reaktionstiden hos mikroprocessorerna på en impuls i 

XINT portarna är snabbare än på SPI kommunikationen. Tanken är att det ska vara ett snabbare sätt att 

stänga av solpanelsladdningsmodulen om det finns risk för termiska skador på utrustning. 

 

Temperaturmätningen är en viktig aspekt för hela D250S Dual då effektkorten och solpanelsladdaren 

kommer att utveckla effekt i form av värme. Temperaturen måste kontrolleras för att förhindra att 

produkten i helhet inte blir för varm och skadar produktens omgivning och att temperaturen inte 

skadar elektroniken i produkten. 

 

Idén med flera effektmoduler är att varje effektmodul representerar en fas. Fler effektmoduler skapar 

därför fler faser som drar ström ur energikällorna samtidigt och på så sätt kan effekten ut till batteriet 

öka, vilket bidrar till att framtida D250S kan ladda större batterier än nuvarande D250S Dual klara av. 

Nuvarande D250S klara av att leverera 20 ampere. Resultatet av fler faser är att om en fas klara av att 

överföra 20 ampere, det ger att om det är två faser som används samtidigt adderas vardera 

effektmodulens överförningsförmåga på 20 ampere. Vilket resulterar i 40 ampere totalt. Ändras antalet 

faser till fler faser ger det följande:                eller som högst               . Det 
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finns förhoppningar inom CTEK om att öka överförningsförmågan på en effektmodul upptill 40 

ampere. Det ger nya utmaningar med elektronikutformningen och valet av MOSFET. Höjning upptill 

40 ampere per effektmodul resulterar i att D250S batteriladdaren kan överföra upptill 160 ampere med 

fyra effektmoduler. Notera att beräkningen av den totala ampere överförningen på 20, 40, 60, 80 och 

160 som tidigare nämnt är utan solpanelsladdningsmodulens överförningsförmåga. Det är komplicerat 

att göra en uppskattning på hur mycket solenergin kan tillföra i effekt eller ampere mängd. Eftersom 

solpanelsladdningen är beroende av flera yttre faktorer av omgivningen. Ljusstrålningen på solpanelen 

är en avgörande faktor för energiöverförningen som påverkas starkt av ljusstrålningens kvalité i form 

av om ljusstrålingen är konstant, varierande eller om den existerar. 

4.1.1 Egen modul för solenergiladdning 

Solpanelsladdningsmodulen som är föreslagen i denna rapport beskriver en modul bestående av ett 

mönsterkort med ingång för solpanel, en eller två enklare buckboost-omvandlare, en mikroprocessor, 

brytare för ingången och utgången och komponenter för att mäta temperatur vid MOSFET:arna samt 

spänning- och strömmätning vi in- och utgången som figur 37 illustrerar. Notera att figur 37 illustrerar 

två enklare buckboost-omvandlare. Syftet med två enklare buckboost-omvandlare på modulen är av 

samma anledning som för effektmodulerna, att öka energiöverförningsförmågan. 

 

Egen modul för laddning av batterier från solpaneler ger möjligheten att använda modulen som en 

egen produkt, som nämns i rubrik ”4 Resultat”.  Modulens egna mikroprocessor frigör flera portar på 

baskortets mikroprocessor som resulterar i att D250S batteriladdaren kan använda upptill fyra 

effektmoduler. Utan modulens egen mikroprocessor och med en enkel buckboost-omvandlare på 

modulen skulle ge utrymme för tre effektmoduler. Avgörande fördelen med en mikroprocessor på 

modulen är att det enklare går och säkerställe ett bättre resultat av MPPT-algoritmen i aspekten om 

verkningsgraden på uteffekten ur solpanelen. 

 

 

Figur 37 Beskrivning av modulen för solpanelsladdningen.  
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Maximum Power Point Tracking kräver minst att det sker mätning av spänningen och strömmen ut 

från solpanelen PV. Förslaget i figur 37 baserar sig på att solpanelsladdarmodulen skall gå att 

användas fristående ifrån D250S baskortet. Det innebär att det behövs spännings- och strömmätning 

på utgången av DC-DC-omvandlaren som har med CTEK egna batteriladdningsalgoritm att göra, samt 

att det finns behov av brytare på in- och utgången. För att solpanelsladdningsmodulen skall kunna 

fungera som en egen produkt krävs det en kommunikationslänk mellan solpanelsladdningsmodulens 

mikroprocessor och baskortets mikroprocessor. SPI är föreslagen på figur 37 som 

kommunikationslänk mellan mikroprocessorerna eftersom SPI finns i alla C2000 mikroprocessorer 

och är generellt en teknik som oftast finns integrerad i mikroprocessorer oavsett tillverkare.  

 

Syftet med kommunikationslänken är att solpanelsladdningsmodulens mikroprocessor skall veta om 

den ska fungera som en egen produkt eller integrerad i en annan produkt och vara underordnad av ett 

annat system. Behovet av antalet portar som förslaget i figur 37 är beskriven i tabell 4. 

 

Tabell 4 Generellt antal portar på F2802x mikroprocessorer och behovet av portar till x antal faser 

[4].  

F2802x (antal portar) 1x buckboost 2x buckboost 

ADC 13st 6 (+1?) 6 (+2?) 

PWM 8st 4 2 

SCI (Flash) 5 5 5 

XINT 1st 1 1 

SPI 4st 4 4 

GPIO 7st (2?) (2?) 

 

Det (+1?) och (+2?) visar i tabell 4 är om det finns behov av individuell mätning av strömmen i varje 

buckboost omvandlare. Det (2?) visar i tabell 4 är om behovet finns att ha brytare på in- och utgången 

på solpanelsladdarmodulen eller inte. Om brytarna behövs för att kunna använda 

solpanelsladdarmodulen fristående innebär det att två GPIO portar måste användas till det. 
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Valet av MPPT-algoritm att implementera i F2802x bör baseras utifrån tester enligt principen att det är 

likadan elektronikkonstruktion som används vid testet av algoritmen P&O och algoritmen IC med 

samma typ av mikroprocessor. Det kommer ge en bra bild på hur mikroprocessorn klara av att hantera 

algoritmerna. Visar det sig att mikroprocessorn klarar av att hantera algoritmen IC på ett 

tillfredsställande sätt, är det ett bättre alternativ än algoritmen P&O. Teorin och testerna bakom 

algoritmerna som finns i litteraturen visar att algoritmen IC har en bättre verkningsgrad än algoritmen 

P&O. Litteraturen pekar även på att IC är en mer krävande algoritm än P&O. Därför kan algoritmen 

IC vara mer komplicerad att integrera i en mikroprocessor och svårare att få fungerande på ett 

tillfredsställande sätt.  



Daniel Törmänen Framtidens D250S Dual batteriladdare 

 

72 

4.2 Fysiska resultat 

Examensarbetets fysiska resultat presenteras i figur 38, figur 39, figur 40 och figur 41. Hårdvaran som 

visas i nämnda figurer består av: ett utvecklingskort och ett testkort för överföra energi. 

Utvecklingskortet har en mikroprocessor av varianten F28069 som finns tillgänglig på Texas 

Instruments hemsida. Kretskort för att överföra energi är utformad utifrån nuvarande D250S med 

modifieringar för att passa utvecklingskortet. 

 

 

Figur 38 Testkortet ihopkopplat med utvecklingskortet för TMS320F28069. 

 

Figur 39 Testkortets ovansida. På kortet finns det två drivkretsar av typen IRS2186SPBF från IR. 

 

Figur 40 Testkortets undersida. På kortet finns det fyra stycken MOSFET:ar av typen IRLB8743PBF 

från International Rectifier. 
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Syftet med testkortet i figur 31 till 33 är att utreda om det är möjligt att driva ett kraftaggregat med 

någon av TI:s C2000 Piccolo mikroprocessorer. För examensarbetet valdes mikroprocessorn F28069 

därför att lättare undvika begränsningar hos mikroprocessorn. Mikroprocessorn F28069 som tidigare 

har nämnts i denna rapport är kraftfullast i Piccolo-serien och har integrerat dem flesta funktioner som 

Texas Instruments tillhandahåller för C2000-serien. Kretskortet är baserat på en symmetrisk 

buckboost-omvandlare som den i figur 22. Figur 41 visar kretsschemat för testkortet som syns 

tydligast på figur 39 och 40. 

 

 

Figur 41 Kretsschema över DC-DC-omvandlare och drivkretsarna. 

 

Det som syns på kretsschemat i figur 41 är: två drivkretsar IC3 och IC4 till vänster på figuren, en 

spänningsregulator av modell LM317 med benämningen IC7 som är placerad ned till höger på figuren. 

Drivkretsarna är från komponent tillverkaren International Rectifier. Vardera drivkrets styrs med två 

PWM signaler som i sin tur driver och styr två MOSFET transistorer. MOSFET:arna är benämnda 
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med T1, T2, T3, T4 och är placerad uppe i mitten på figuren med en induktor L5 emellan dessa 

transistorer. Strömmätningen på in- och utgången syns inte på detta kretsschema, däremot syns 

spänningsmätningen på in- och utgången som ledning AD 2 och AD 4. AD 2 är upp till vänster på figur 

41 och AD 4 är i mitten till höger om figur 41. Kretsschemat är konstruerat enligt principen: vänster 

sida av kretsschemat är ingångssidan och höger sida av kretsschemat är utgångssidan på elektroniken. 
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5 Diskussion 

CTEK har valt att testa och byta ut Atmels mikroprocessorer till mikroprocessorer från Texas 

Instruments C2000-familj, främst för batteriladdaren D250S. Texas Instruments utlovar att deras 

C2000 mikroprocessorer är mer kraftfull i aspekter som beräkningskapacitet, fler ADC-ingångar och 

fler PWM-utgångar och kan utföra flera samtida funktioner i real-tid. Denna rapport visar att 

solpanelsladdningsmodulen kan utnyttja fördelarna fullt ut i mikroprocessorn av C2000-familj variant. 

Eftersom DSP-kärnans beräkningskapacitet kommer till bäst nytta med en MPPT-algoritm. Baskortet 

med en mikroprocessor som tillhör C2000-familj kan utnyttja fördelen av fler ADC-ingångar och 

PWM-utgångar än vad som finns från tillverkaren Atmel. Det bör nämnas att det finns 

mikroprocessorer från Atmel som har minst lika många ADC-ingångar och PWM-utgångar som en 

mikroprocessor från Texas Instruments C2000-familj. Det ger möjligheten att välja mikroprocessor för 

baskortet mellan Atmel och Texas Instruments. Risken med Atmel är att kostnaden per styck för en 

mikroprocessor kan bli högre än med C2000 i produktion. Produktionskostnaden är en viktig aspekt 

med massproduktion av en produkt. Principen är att varje öre räknas eftersom ett öre utvecklas snabbt 

till en krona och en krona utvecklas snabbt till tusen kronor med massproduktion. 

 

Fördelen med Atmels mikroprocessorer är att CTEK:s personal behärskar och har gedigen kunskap 

om Atmels mikroprocessorer vilket gör att CTEK:s personal inte behöver vidareutbildas. Nackdelen 

med C2000 mikroprocessorerna är att dem inte har ett EEPROM integrerat som Atmels 

mikroprocessorer och att CTEK:s personal behöver vidareutbildas för att utveckla C2000 

mikroprocessorerna. Anledningen att C2000 mikroprocessorerna inte har EEPROM är att Texas 

Instruments påstår att det är svårt att få plats ett EEPROM på mikroprocessorns kiselbricka, samt att 

EEPROM kräver en annan typ av produktionsteknik som Texas Instruments inte har lyckats 

kombinera med befintliga produktionstekniken av C2000 mikroprocessorerna. 

 

Till C2000 mikroprocessorerna ger TI ut ett gratis utvecklingsprogram som de har valt att kalla för 

Code Composer Studio version 5 (CCSv5). CCSv5 bygger på utvecklingsprogrammet Eclipse som är 

gjort för programmering i Java, C/C++, och andra programmeringsspråk. En bra detalj med CCSv5 är 

att i avlusningsläge (debugging) sker programmeringen av mikroprocessorerna, samt att det går nästan 

i real-tid att avläsa vad som händer i mikroprocessorn och det går att skriva till mikroprocessorerna 

samtidigt. Real-tids kommunikationen sker med 10 ms intervall för sändning och mottagning av 

kommandon mellan CCSv5 och mikroprocessorn. Till CCSv5 ger även TI ut något de kallar för 

ControlSUITE som innehåller massor av exempelkoder, programbibliotek, dokumentation om 

programkoderna och programbiblioteken, samt datablad över mikroprocessorerna och 

utvecklingskorten. 
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Vid början av examensarbetet påstods Texas Intstruments att supporten skulle vara bra och närvarande 

från deras sida. Allt efter som tiden förlöpte kom det att bli det omvända, att supporten från Texas 

Instruments inte var riktigt närvarande och kvalitén var inte den bästa alla gånger. Det bör nämnas att 

Wolfgang Wendler från Texas Instruments Sverige i Lund var till stor hjälp vid rådgivning, dock svår 

att få tag på emellanåt. Även Texas Instruments forum eller mer exakt ”TI E2E Community” är av 

varierande kvalité. En del frågor kan bli besvarade på ett utförligt sätt medan vissa andra frågor inte 

blir besvarade eller att svaren inte är relevanta. 

 

Att ta fram ett koncepttest under examensarbetet misslyckades och visade sig vara svårare än vad som 

troddes till en början. Det finns flera olika anledningar till varför det misslyckades med att ta fram ett 

koncepttest för framtidens D250S. Några av anledningarna är att; kravspecifikationen behövde 

avgränsas ytterligare, väntetiden på diverse hårdvarumaterial skulle bli levererat, bristen på intern 

kunskap inom CTEK om Texas Instruments C2000 mikroprocessorer, bristen på support från Texas 

Instruments, bristen på egna kunskaper om Texas Instruments C2000 mikroprocessorer, ta fram en 

modulär lösning för elektroniken ihop med mekaniken, vara medveten om produktionskostnader. Det 

går inte att peka ut en specifik anledning till misslyckandet med koncepttestet utan det är en 

kombination av alla anledningar som har lett till ett misslyckande. 

 

Denna rapport ger en fingervisning om vilka kunskaper som krävs för en lyckad koncepttest och för en 

färdig produkt. CTEK behöver skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper inom DSP:er, real-

tidselektronik och signalsystem. För ett lyckat resultat med signalsystem är det en fördel om det finns 

matematiska kunskaper inom transformteorin. För DSP:er och real-tidselektronik är det en stor fördel 

med gedigna kunskaper inom programmeringsspråket assembler för C2000 mikroprocessorer. 

Anledningen till nämnda kunskaperna är att dem underlättar utvecklingen av en framtida D250S som 

kommer att vara mer komplicerad och avancerad än nuvarande D250S. 

 

Jag anser att syftet med projektet till viss del är uppfyllt, trots att koncepttestet är ett misslyckande. 

Denna rapport ger en vetenskaplig grund för framtidens D250S samt öppnar upp funderingar och 

diskussionsämnen kring olika valet av olika tekniker och funktioner för framtidens D250S. 
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6 Slutsats 

Slutsatsen är att modulär uppbyggnad av elektroniken gör det möjligt att spara pengar i 

produktionskostnader. Eftersom modulerna går att tillverka i olika fabriker och sedan kopplas ihop i 

en annan fabrik eller av CTEK:s distributörer. Fördelen med modulerna är att dem kan användas i 

andra produkter i framtiden om dem andra produkterna som modulerna integreras i, har också en 

modulär uppbyggnad av elektroniken. Modulära elektronikuppbyggnad i dem andra produkterna 

måste likna modulerna som denna rapport presenterar.  

 

Denna rapport beskriver allmänt problematiken att gå över från analog elektronik till digital elektronik 

samt vilka utmaningar det finns med att utveckla framtida D250S batteriladdaren. Utmaningarna 

resultera i ett misslyckande med att ta fram ett koncepttest för framtida D250S. Övergången från 

analog elektronik till digital elektronik gör det möjlig att spara pengar i form av färre analoga 

elektronikkomponenter. Däremot kan utvecklingstiden öka om kunskapen av digital elektronik med 

tillhörande omgivning som signalsystem, DSP:er och om Texas Instruments mikroprocessorer inte 

finns inom organisationen.  

 

Vetenskapliga grunden för en framtida D250S batteriladdare som är beskriven i denna rapport visar att 

det är teoretiskt möjligt att använda sig av Texas Instruments Piccolo mikroprocessorer i en framtida 

D250S för baskortet och solpanelsladdarmodulen samt vad som krävs för en vidareutveckling. 

Kapaciteten i Texas Instruments mikroprocessorer kan utnyttjas bäst i solpanelsladdarmodulen. 

Eftersom fördelarna med DSP-kärnan kan utnyttjas till fullo med MPPT-algoritm samt styrningen av 

enklare variant av buckboost-omvandlare. 

 

 

 

 



Daniel Törmänen Framtidens D250S Dual batteriladdare 

 

78 

7 Vidareutveckling 

Det finns möjligheter att vidareutveckla informationen i denna rapport och själva framtida D250S 

produkten. Det behöver göras ett antal tester på alternativ till hårdvaran och mjukvaran samt utarbetas 

en mer tydligare plan för hur utformningen av framtidens D250S. 

 

Mjukvaran för solpanelsladdningen behöver implementera en MPPT-algoritm av typ P&O eller IC. 

Vilken MPPT-algoritm det ska användas i solpanelsladdningsmodulen är ett beslut utifrån två tester 

som testar vilken MPPT-algoritm ger bäst verkningsgrad. Följdfråga till funderingen kring vilken 

MPPT-algoritmen som ska implementeras är: vilken mikroprocessor är det som MPPT-algoritmen ska 

implementeras i? Beslut för frågan behöver tas utifrån bakgrundsfaktan som finns i denna rapport. 

Denna rapport ger en fingervisning som förslag om att implementera MPPT-algoritmen av varianten 

P&O i F28027. Fingervisningen är inget slutgiltigt förslag utan behöver utvärderas utifrån tester 

utförda på hårdvaran för solpanelsladdningsmodulen. Inom CTEK finns det tillgängligt ett 

utvecklingskort för mikroprocessorn F28027. Det är därför fingervisningen om mikroprocessorn 

F28027 finns i denna rapport. Det är också viktigt att testa och utreda om de förslagna MPPT-

algoritmerna fungerar ihop med CTEK egen batteriladdningsalgoritm. 

 

Det behöver utföras koncepttest av förslaget om implementeringen av en symmetriska buckboost-

omvandlaren ihop med någon av Texas Instruments C2000 mikroprocessorer. Förslagsvis 

mikroprocessorn F28069 som finns tillgänglig internt hos CTEK. För ett lyckat koncepttest krävs det 

ytterligare utveckling av mjukvaran. För att det ska vara möjligt krävs det vidareutbildning om Texas 

Instruments C2000 mikroprocessorer inom CTEK:s personal. Hårdvaran som presenteras i 4.2 Fysiska 

resultat behöver vidare utvecklas eftersom det inte är en färdig hårdvara för produktion. 

 

Det behöver utredas om effektkortsmodulerna och solpanelsladdningsmodulen är möjliga att 

implementera i andra produkter som CTEK SWEDEN AB har eller är på väg att utveckla. Enligt 

denna rapports teori är det möjligt att använda solpanelsladdningsmodulen som en egen fristående 

produkt. Dock krävs det en närmare undersökning om det är fullt möjligt. 
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