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Förord 

Nyfikenheten kring solceller har alltid varit stor hos författaren och det har influerat 

valet av arbete. Utan utbildning på Högskolan i Gävle har arbetet ej varit möjligt. 

Därför vill författaren tacka inblandade lärare som tålmodigt lärt ut under utbild-

ningen. Ett stort tack riktas till programansvariga Niklas Rothpfeffer. 

Författaren vill tacka Syntronic AB för den hjälp som företaget bidragit med. Ett sär-

skilt tack till Johan Elfsberg som handlett och delat med sig av kunskap och praktiska 

tips.  

 

“All human beings, by nature, desire to know.” 

-Aristoteles  



ii 

 

  



iii 

 

Abstract 
 
Without regulation a solar panel does not adapt to varying conditions such as cell-

temperature and solar irradiance. Due to how the solar cells are constructed it at-

tains a certain point where the power peaks. It is called “Maximum power point, 

MPP”. Rarely, the solar cell produces power at this point, because of its dependency 

on external varying factors. “Maximum Power Point Tracking” is commonly used to 

increase the efficiency of a solar panel. With tracking of the MPP a DC/DC-

converter can adjust the load, seen from the solar panel, to achieve more electrical 

power. A case study is performed to implement MPPT on a unit which regulates the 

load using a feedback control method. Compared to conventional regulating meth-

ods this increases stability of the MPPT-units output. This work shows an increase in 

efficiency of an arbitrary solar panel. Eventually this has the potential to reduce the 

sizes of solar systems which leads to less use of natural resources. 
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Sammanfattning 

En solcell saknar anpassning till rådande väderförhållanden. Solcellens egenskaper 

ger den en optimal punkt för dess effektivitet som kallas ”maximum power point, 

MPP”. Om den ligger på just denna punkt beror på yttre faktorer såsom solljus och 

solcellens temperatur. Effekt produceras sällan vid MPP och är särskilt sällsynt un-

der varierande väderförhållanden. ”Maximum power point tracking”, MPPT, är en 

teknik som spårar MPP så att anpassning kan ske mot högre effektgenerering. Ar-

bete syftar till att implementera MPPT på en enhet som reglerarar en DC/DC-

omvandlare med en återkopplingsmetod. Att reglera med återkoppling ger ett stabi-

lare system än konventionella metoder. Arbetet visar en ökad effektivitet vid test av 

en solcellpanel. Med en ökning i effektivitet ses långsiktiga möjligheter att skära ned 

på storleken av solcellssystem vilket leder till minskat användande av naturtillgångar 

vid tillverkning. 
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1 Introduktion 

Under en timmes tid så nås jordytan av energi från solen som är i paritet med jor-

dens totala energiförbrukning på ett år [1]. Att den mängden energi finns i solljuset 

gör solceller intressant som lösning till förnybara energikällor. Så fort elektricitet 

produceras så följer ett intresse att öka verkningsgraden. Solcellsutvecklingen går 

framåt och nya rekord i effektivitet staplas på varandra, [2]–[4]. Världsledande tekni-

ker ligger strax under 50 % i utvinning av den energi som når solcellen. Även om de 

vanligaste solcellerna som finns tillgängliga på marknaden ligger långt från den verk-

ningsgraden så bygger alla solceller på liknande teknik. Teknikerna ger solcellen en 

punkt där maximal uteffekt, MPP, finns för en viss mängd solljus och cell-tempera-

tur. Att solcellen producerar energi på exakt den punkten sker sällan under normala 

omständigheter eftersom både solljus och temperatur varierar. För att se till att 

maximal energi utvinns under varje tidpunkt kan en MPPT-enhet användas. En 

MPPT-enhet är en elektronisk enhet som matchar egenskaper mellan produktionen 

av elektricitet och lasten i kretsen. Genom mätningar kan beräkningar utföras för att 

styra en DC/DC-omvandlare. Styrningen är en lastanpassning sett från produktion-

ens sida. Med en MPPT kan effekten som solcellen ger ökas med ca 30 %. Ökningen 

blir dessutom större vid lägre temperaturer. Mätningar har visat ökningar med 45 % 

[5]. En implementering av MPPT kan därför bli särskilt intressant på breddgrader 

med vinterhalvår. 

1.1 Syfte 

En fallstudie utförs för att avgöra om det är möjligt att implementera en MPPT-

enhet som anpassar lasten genom att reglera en DC/DC-omvandlare med en åter-

kopplingsmetod. Regleringen sker med en algoritm i en mikrokontroller som beräk-

nar regleringen utifrån spänningsmätningar. Studiens syfte är att konstruera en 

MPPT-enhet som ger mer energi än vad en godtycklig solcell skulle leverera. Avsik-

ten är att skapa en solcellsoberoende MPPT-enhet, alltså ska inte enheten behöva in-

lärning av solcellskaraktäristik för att fungera. Endast genom två spänningsmätningar 

ska enheten avgöra vilken lastanpassning som krävs. 

1.2 Avgränsningar 

Implementeringen anpassas mot att ladda ett 12V-batteri. Enheten kommer inte an-

passa lasten då spänningen ligger under 14V från solcellen eftersom att DC/DC om-

vandlaren endast hanterar en transformering av en högre inspänning till en lägre ut-

spänning. Implementeringen begränsas till att hantera en ström på ~1 A, vilket stäl-

ler lämpliga effektkrav på komponenter. 
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2 Teori 

En solcell erhåller särskilda egenskaper beroende på hur de konstrueras [6]. Vanligt-

vis byggs solceller upp med olika kiselmaterial. MPP förhåller sig till solcellens 

egenskaper. Solcellens byggs upp av en kombination av material i olika skikt. Hur 

elektrisk energi skapas från dessa material förklaras med den fotovoltaiska effekten. 

Den fotovoltaiska effekten beskriver hur ett ämne som utsätts för elektromagnetisk 

strålning exciterar elektron-hålpar. En elektron exciteras då energin som finns i in-

kommande foton är av tillräcklig storlek, för ämnet kisel är energin ~1,1 eV. Ett 

banddiagram nyttjas för att förklara fenomenet, se Fig.1. Den energinivå som exci-

terar en elektron beskrivs ibland som ett bandgap och dessa varierar mellan olika 

grundämnen. Elektronen upptar energi från fotonen och lämnar sin tidigare energi-

nivå, även kallat valensbandet, och antar en högre nivå det så kallade ledningsbandet. 

Detta ger ett elektronhål på den ursprungliga energinivån.  

 

Figur 1. Banddiagram med exciterande av elektroner som träffas av fotoner med olika energi [6]. 

 

För att kontinuerligt driva en elektrisk ström nyttjas vanligtvis två ämnen, ett posi-

tivt och ett negativt dopat. I ett förenklat fall sammanfogas de i form av plattor som 

är i storleksordningen några hundra mikrometers tjocklek. De resulterar i en pn-

övergång som kan liknas med en enkelriktad barriär som separerar elektron-hålpa-

ren. Vid sammanfogningen erhåller de olika ämnena samma fermi-nivå vilket leder 

till olika bandnivåer, se Fig. 2. De olika bandsnivåerna leder till att en exciterad 

elektron attraheras av ett elektronhål i den så kallade framkontakten (”metalcontact” 

tillvänster i Fig 2). Samt att elektronhålet attraheras av bakkontakt (”metalcontact” 

tillhöger i Fig. 2). 
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Figur 2 Banddiagram av en solcell med belysning och beskriving av elektron- hålparens väg [7]. 

 

Då dessa plattor belyses så ökas exciterandet av elektron- hålpar som ger en ökad 

spänning mellan plattorna. Om elektriska ledare ansluts till plattorna via en last flö-

dar en ström genom kretsen och energi kan omvandlas från ljus till elektrisk energi.  

2.1 Solcellens egenskaper 

En solcells uteffekt har ett beroende till solljuset. Uteffekten varierar med solcellens 

och lastens egenskaper. Utöver solljuset påverkar även solcellens temperatur dess 

uteffekt. Vid låga temperaturer levererar solcellen en högre spänning. Alltså sjunker 

utspänningen med ökad temperatur. En ekvivalent elektrisk modell av en solcell har 

skapats för undersökning i simuleringsprogram, [8]. Modellen har nyttjats av flera 

efterföljande studier. Dock är modellen relativt komplex, den kan förenklas om 

man försummar den så kallade Augereffekten, [9]. Ett schema för denna förenklade 

modell visas i Fig.3, där IPV är strömmen som genereras av solcellen och D1 repre-

senterar p-n-övergången. RP och RS är den parallella och seriella resistansen hos cel-

len. 
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Figur 3. Förenklad ekvivalent krets av en solcell, [9]. 

 

2.1.1 Solcellens ström- och spänningskaraktäristik 

En halvledare karaktäriseras vanligtvis med en ström- och spänningskurva, I-V-

kurva. I-V-kurvan visar hur strömmen varierar med olika nivåer av spänningen. I 

[10] redovisas en I-V-kurva som använts vid praktiska implementeringar av solceller. 

Kurvan erhålls genom att variera lasten från kortsluten till öppen krets och samtidigt 

mäta polspänning och levererad ström. Därigenom fås kortslutningsström, Isc, re-

spektive tomgångsspänning, Voc, se Fig. 4. I området där strömmen börjar avta kan 

man identifiera MPP. 

 

 

Figur 4. Typisk I-V kurva för en solcell med MPP, [11]. 

 

Kurvan i Fig. 4 är generell och beskriver hur en godtycklig solcell beter sig under 

belysning. Tomgångsspänningen,Voc, påverkas mestadels av temperatur och materi-

alegenskaper. Medan den maximala strömmen, Isc, som solcellen kan producera är 
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proportionell mot belysningen. MPP, alltså (Imp * Vmp), beror på kortslutnings-

strömmen och tomgångsspänningen. Typiska värden för Imp är omkring 0,78-0,92 av 

kortslutningsströmmen och Vmp är 0,71-0,8 av tomgångspänningen [12]. Fyllnads-

faktor, FF, är ett vanligt kvalitetsmått på solceller som anges i procent. Där den av-

givna effekten divideras med den teoretiska effekten enligt ekvation 1. 

𝐹𝐹 =
𝐼𝑚𝑝 ∗ 𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑐

 (1) 

2.1.2 Effekt- och spännings karaktäristik 

Förhållandet mellan effekt och utspänning från solcellen ger en tydlig bild av var 

MPP finns. En solcells-simulering nyttjar ovannämnda ekvivalenta solcellsmodell, 

Fig. 3, och presenterar en Effekt vs. Spänningskurva i Fig. 5. Simuleringen utsät-

ter modellen för olika nivåer av strålning. Varje kurva representeras av olika linjer 

och visar en bestämd belysning. Här noteras att den maximala effekten för respek-

tive kurva finns vid olika spänningar. Detta visar hur infallande strålning påverkar 

var MPP finns. 

 

Figur 5. Effekt som funktion av spänning för varierande instrålning, [13]. 

På liknande sätt kan temperaturberoendet illustreras med simulering av 3 olika 

temperaturer, se Fig 6. Variationerna med temperatur åskådliggörs med hjälp av 

de tre kurvorna som är plottade för olika temperaturer på solcellen. Temperatu-

ren är, uppifrån och ned, 300 K, 330 K resp. 360 K. 
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Figur 6. Effekt som funktion av spänning för varierande temperatur på solcellen, [13]. 

 

En solcell som blir varmare förlorar i effektivitet. Det syns tydligt att spänningen där 

MPP finns varierar med temperaturen.  

2.2 Förbättringsmöjligheter i solcellsystem 

I de enklaste typer av solcellsystem kopplas en solcellspanel direkt till en last. Dessa 

är vanliga i mindre solcellsystem. Det kräver att lasten tål en varierande spänning 

och ström annars riskerar lasten att ta skada. Lasten är ofta ett batteri som generellt 

är en tålig last. Däremot så finns det förbättringsmöjligheter för att erhålla mer ef-

fekt. Så länge solcellsspänningen ligger över laddningsspänningen på batteriet så sker 

en effektförlust. Det resulterar i att batteriet blir varmt och riskerar att skadas. En 

vanlig lösning är att använda en regulator som ser till att spänningen inte blir för hög 

mot batteriet vilket inte nyttjar all effekt som produceras. Effektförlusterna kan 

uppskattas enligt Ekv. 2-5. Där Pmax pv är den maximala effekten som solcellen kan 

generera. Pobtained är den effekt som lasten erhåller. Ûload är den lägsta spänning som 

ger laddning åt batteriet och Uloss är skillnaden i spänning mellan Umax pv och Ûload. 

 

 

𝑃max 𝑝𝑣 = 𝑈max 𝑝𝑣 ∗ 𝐼max 𝑝𝑣  (2) 

𝑃𝑜𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 = Û𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗ 𝐼max 𝑝𝑣 (3) 

𝑈max 𝑝𝑣 − Û𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝑈𝑙𝑜𝑠𝑠 (4) 
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𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑈𝑙𝑜𝑠𝑠 ∗ 𝐼max 𝑝𝑣 = 𝑃max 𝑝𝑣 − 𝑃𝑜𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 (5) 

 

Effektförlusten demonstreras i ett räkneexempel. Solcellspanelen antar en utspän-

ning på 18 V och en ström på 1 A. Terminalspänningen hos ett lågt laddat batteri an-

tar 11,5 V. Ekv. 3, 4 och 5 nyttjas. 

 

𝑃𝑜𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 =  Û𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗ 𝐼max 𝑝𝑣 = 11,5 𝑉 ∗ 1 𝐴 = 11,5 𝑊 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 =  𝑈𝑙𝑜𝑠𝑠 ∗ 𝐼max 𝑝𝑣= 6,5 W 

 

Detta leder till att  ~64% av solcellens producerade effekt når batteriet. Beräk-

ningen förutsätter ideala komponenter men den visar att det finns utrymme för ef-

fektvinster. Det är med en anpassning mot lastens egenskaper som störst effektvinst 

sker i jämförelse med ett solcellssystem som är direkt kopplat till lasten. 

 

2.3 MPPT 

En solcells karaktäristik varierar alltså mestadels med belysningen och celltempera-

turen. Det ger en specifik kurva för varje belysning och varje temperatur som solcel-

len utsätts för. Med variationerna så följer att MPP varierar. Svårigheten med att 

mäta var MPP finns är att en kontinuerlig mätning måste utföras med hjälp av tidi-

gare nämnda I-V-kurva. Att erhålla I-V-kurvan kräver att solcellspanelen inte är an-

sluten till önskad last, utan mätningar måste ske genom att koppla bort önskad last 

för att sedan svepa en resistans från oändligt stort till oändligt liten och samla mät-

värden. Det finns däremot ett antal tekniker för att spåra MPP när den är ansluten 

till en last, som går under samlingsnamnet ”MPPT”. Teknikerna skiljer sig i vilka ty-

per av mätningar som görs, hur många mätningar man utför m.m. Vilken teknik 

som väljs kommer att påverka kostnaden per enhet, precision, stabilitet och snabb-

heten att nå MPP. 

2.3.1 Olika MPPT-tekniker 

2.3.1.1 Konstant spänningsmetod 

Konstant spänningsmetod är en enklare MPPT-teknik. Den innebär att man reglerar 

spänningen till en bestämd nivå via justering av lasten. Spänningsnivån väljs till den 

lämpligaste nivån mot lastens egenskaper. Metoden kräver att MPPT-enheten har 

information om vilken spänning som är bäst att reglera till vilket kräver en anpass-

ning mot respektive last, [12]. 
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2.3.1.2 Kortslutningsströmsmetod 

MPP förhåller sig till kortslutningsströmmen. Genom mätning av Isc och beräkning 

av MPP med en bestämd faktor fås den optimala strömmen för kretsen, [14]. Mät-

ningen av kortslutningsströmmen utförs genom att en switch kortsluter solcellspan-

elen under en bestämd tid och med bestämda intervaller. Effektförluster sker under 

tiden som mätningarna sker. Faktorn som nyttjas är ett medelvärde av vart MPP be-

finner sig i förhållande till kortslutningsströmmen. För en väl fungerande implemen-

tering så krävs att vald solcell karaktäriseras och att faktorn anpassas därefter vilket 

ger att metoden inte är solcellsoberoende.   

2.3.1.3 Tomgångsspänningsmetod 

Tomgångsspänningsmetod liknar föregående metod i att nå MPP genom en beräk-

ning mot uppmätt värde och en faktor, samt att en switch nyttjas. Skillnaden är att 

switch bryter kretsen och därefter kan tomgångsspänningen mätas. Även denna tek-

nik ger en effektförlust som beror på hur ofta och hur länge mätningarna utförs. In-

lärning av solcellskaraktäristik är ett krav för en optimerad teknik. 

2.3.1.4 Perturb and Observe  

Perturb and Observe, P&O, är en teknik som har en möjlighet att påverka kretsens 

impedans. Det sker genom styrning av en DC/DC-omvandlares utspänningsnivå i 

bestämda steg. Först utförs en effektmätning, Pk-1, sedan höjs utspänningen från 

DC/DC-omvandlaren och en ny effektmätning, Pk, sker därefter utförs en jämfö-

relse. Om Pk är större än Pk-1 så var förändringen i utspänning i rätt riktning och tek-

niken fortsätter med att höja utspänningen. Om Pk är mindre än Pk-1 så tar tekniken 

ett steg ned i utspänningsnivå från omvandlaren. Tekniken gör att omvandlaren 

oscillerar utspänningen mellan två värden som är närmast MPP. Teknikens mät-

ningar sker med bestämda tidsintervall och justerar DC/DC-omvandlaren med be-

stämda steg. Snabbheten och precisionen att nå MPP beror på mätningarnas tidsin-

tervall och stegstorlek. Intrimning av de parametrarna måste ske så effektförluster 

minskas [15]. 

2.3.1.5 Inkrementell Konduktans 

Inkrementell konduktans, IC, anpassar kretsens impedans genom att utnyttja Effekt 

vs Spännings-kurvan, se Fig. 3 och 4. Då kurvans derivata, dP/dV, är noll så erhålls 

information om att kretsen befinner sig på MPP. Då derivatan är positiv eller nega-

tiv fås information om hur lasten ska anpassas, [15], [16]. Anpassningen sker med 

med hjälp av en DC/DC-omvandlare med storleksbestämda spänningssteg. Den 

största fördelen jämförelsevis med P&O är att Inkrementell Konduktans låser vid 

MPP. Tidsintervallen för mätningarna och stegstorleken måste balanseras för att få 

en snabb enhet med hög precision.  
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2.3.1.6 Temperaturmetod 

Med hjälp av celltemperaturen kan man spåra MPP. Det finns olika tekniker som 

nyttjar temperaturmätningar. Gemensamt är att det kräver temperatursensorer vid 

cellen samt att tomgångsspänningen mäts [15]. Dessutom krävs en karaktärisering av 

den solcellen som nyttjas.  

2.3.1.7 Neurala nätverk 

Neurala nätverk nyttjas i solcellstekniker som ligger i utvecklingsmässig framkant, 

[16]. En fördel med ett ”Artificiellt neuronnät”, ANN, är att det kan tränas till att 

uppnå MPP. ANN tränas genom att ge nätverket bestämda insignaler och önskade 

utsignaler. Ett viktande av insignaler anpassas av nätet via så kallade noder så att öns-

kade utsignaler uppnås. Efter upplärning av nätet kan det tillämpas mot verkliga in-

signaler och utsignaler. Nätets resultat påverkas av vilka in- och utsignaler som väljs. 

För att få tillräckligt hög precision så används ofta flera mätningar såsom tempera-

tur, irradians och spänningsmätningar. Alltså krävs inmatning av solcellskaraktäristik 

för att tekniken ska fungera. 

2.3.2 Motivering till vald MPPT-teknik 

Studien har inriktat sig på en solcellsoberoende MPPT-enhet. Det leder till att 

många av teknikerna sorteras bort p.g.a. att de kräver inlärning av solcellskaraktä-

ristik. Fördelar med en solcellsoberoende MPPT-enhet ger en möjlighet att byta ut 

solcellspanelen utan anpassning. Dessutom avtar en solcell i effektivitet med tiden. 

MPPT-teknikerna som kräver inlärning behöver anpassas till det avtagandet för att 

fungera optimalt. Medan solcellsoberoende tekniker kommer att maximera det som 

solcellspanelen kan producera oavsett avtagande. 

Efter sorteringen återstår P&O och IC. Dessa två tekniker behöver ingen informat-

ion om solcellen. Mätningar som krävs är två spänningsmätningar. Genom uppmätta 

värden använder en mikroprocessor respektive algoritm för att styra en DC/DC-

omvandlare. Att implementera en MPPT-enhet mot en mindre solcell ökar fokus på 

särskilda områden. En hög effektivitet i förhållande till kostnaden är att föredra. Ett 

Kostnad vs energigenererings diagram ses i Fig. 7, [15]. P&Oa, P&Ob och P&Oc är 

olika metoder av P&O. ICa och ICb är olika metoder av IC. OV är tomgångspän-

ningsmetod och SC är kortslutningsstömmetod. CV är konstant spänningsmetod och 

TP samt TG är olika temperaturmetoder.   
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Figur 7. Energi vs kostnad för olika MPPT tekniker, [15]. 

 

I Fig.7 delas kostnaden upp efter parametrar såsom antalet mätningar och om en 

mikrokontroller behövs eller inte. Detta ger en uppskattning i hur valda tekniker 

förhåller sig till varandra. Resultatet utesluter inte om metoderna kan skapa en kost-

nadseffektiv lösning trots att metoden klassas som en hög kostnad. De för studien in-

tressanta metoderna benämns “P&Oa”, “P&Ob”, “ICa” och “ICb”. Mest energi gene-

rerad är “ICb”, men den är även dyrast. Att den är dyrare beror på att en irradians-

sensor behövs. Skillnaden i energi genererad mellan “P&Oa, “P&Ob” och “ICa” är 

inte stor. Kostnaden skiljer då författarna till studien ser mikroprossessorbelastning 

som en kostnad [15]. Sökandet av en MPP tar en viss tid ju snabbare man kan hitta 

den ju effektivare blir systemet. Vikten av att snabbt hitta MPP ökar under varie-

rande väderförhållanden. [17], [18]. En sammanställning av teknikernas karaktäristik 

ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Jämförelse i karaktäristik mellan PnO och IC, [13]. 

 

 

Jämförelsen visar att IC har en fördel i effektivitet på bekostnad av en mer komplice-

rad algoritm.  
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2.3.3 Inkrementell konduktans 

Tekniken inkrementell konduktans ses som den bäst lämpade och dess algoritm an-

vänds i arbetet. Tekniken testar, genom mätningar, var konduktansen är högst. En 

tidigare mätning krävs att jämföra med, se flödesschema i Fig. 8. Där V(k) och I(k) 

är mätningar, dV och dI är skillnader mellan nuvarande och en tidigare tagen mät-

ning. ”d” är nuvarande steget man befinner sig på och ”inc” är hur stor förändring 

som ska ske.  

 

Figur 8. Flödesschema för inkrementell konduktans, [19]. 

Först testas om spänningen har ändrats. Beroende på svaret så testas antingen om 

strömmen har förändrats eller om förändringen i effekt dividerat med förändringen i 

spänning är positiv eller negativ och därefter avgörs hur anpassning sker. [19]. 

2.4 DC/DC-omvandlare 

För att uppnå MPP krävs att lasten är möjlig att anpassa sett från solcellens perspek-

tiv. Anpassning sker i en DC/DC-omvandlare som, i idealfallet, transformerar ned 

spänning med en motsvarande vinst i ström. En “switch mode power supply”, 

SMPS, har en högre omvandlingseffektivitet jämfört med linjära regulatorer, [20]. 

En SMPS består av en transistor som arbetar mot en spole, kondensator och diod 
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med en hög frekvens, se Fig.9 för kretsschema. Den höga frekvensen ger att en 

SMPS kan konstrueras med relativt små komponenter. En nackdel är att den genere-

rar brus. Valet av SMPS har, med arbetets avgränsningar, stått mellan två varianter. 

Varav den ena är en buck-omvandlare, som transformerar ned en inspänning och 

den andra är en Buck-boost-omvandlare. Precis som namnet på den sistnämnda an-

tyder så kan den, utöver att transformera ned en inspänning, även transformera upp 

en lägre inspänning mot önskad utspänning. Det sker på bekostnad av att fler kom-

ponenter krävs samt att effektiviteten minskar i jämförelse med buck-omvandlaren. 

Effektiviteten minskar särskilt då inspänningar är i närheten av omvandlarens utspän-

ningar. Då en solcell anpassad för 12V ligger under 14V, som är det undre gränsvär-

det för MPPT-enheten, så erhålls relativt små effekter. Minskadet i effektivitet hos 

en buck-boost-omvandlare antas resultera i en större total effektförlust än vad ef-

fektvinsten blir med upptransformering av låga inspänningar. 

 

2.4.1 Så fungerar en buck-omvandlare 

En buck-omvandlare nyttjar en spoles egenskaper så att en spänning kan transforme-

ras ned med ökning i ström. Uppbyggnaden av en buck-omvandlare består av en 

transistor, spole, diod och kondensator. En högfrekvent fyrkantsvåg styr transistorn. 

En krets för buck-omvandlare kan ses i Fig. 9. Figuren visar hur strömmen flödar i 

en krets då transistorn är bottnad. 

 

Figur 9. Kretsschema av buck-omvandlare med transistor bottnad, [21]. 

 

Direkt efter att transistorn bottnar så kommer spolen att göra det spolar gör. Alltså 

motverka förändring i ström. Det gör att toppvärdet i ström genom lasten inte kom-

mer att nås precis då transistorn blivit bottnad. Strömmen som går i spolen skapar 
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ett magnetfält. Energin i fältet ökar så länge som spolens egenskaper tillåter det. Så 

fort fältet har uppnått den energi som den passerande strömmen kan ge så nås topp-

värdet i ström genom lasten och i laddningsström till kondensatorn. Diodens funkt-

ion i detta läge är att den är backspänd och hindrar strömmen från transistorn att le-

das mot jord. Fyrkantsvågen som styr transistorn blir, efter en bestämd tid, låg och 

stryper transistorn se Fig. 10. 

 

Figur 10. Kretsschema av buck-omvandlare med strypt transistor, [21]. 

 

Energin som finns i magnetfältet släpps tillbaka in i kretsen men polariteten är nu 

den omvända, i enighet med Faradays lag. Fältets energi ger att dioden är framspänd 

och energin i kondensatorn kommer att bidra. Kondensatorns och spolens lagrade 

energi kan liknas vid ett svänghjul för kretsen som alltså tillför energi till lasten 

fastän ingen strömkälla är ansluten. Kondensatorn blir, ju mer tid som passerar, den 

huvudsakliga strömkällan då spolens, eller magnetfältets energi är begränsat. Med 

ett högfrekvent switchande av transistorn så kan en inspänning regleras till en önskad 

utspänning över lasten. 

2.4.2 Konventionell metod för mikrokontroller-styrda MPPT-enheter 

Flertalet implementeringar av MPPT-enheter använder en pulsbreddsmodulerad sig-

nal från en mikrokontroller för att reglera utspänningen. En signal med bestämd fre-

kvens skickas till buck-omvandlarens transistor och tiden den är bottnad eller strypt 

ändras med en ändrad tillslagstid. Det lämnar ingen kontroll på vilken utspänningen 

som erhålls och ökar därmed risken för instabilitet. En buck-omvandlare kan kon-

strueras med återkoppling för bättre stabilitet, något som eftersträvas i arbetet. 
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2.4.3 Återkoppling i buck-omvandlare 

Generellt så används återkoppling för att läsa av utsignalen från ett system så att 

nämnda system kan anpassa mot vad som levereras. Med hjälp av återkoppling går 

det att reglera en buck-omvandlarens utspänning med ökad stabilitet. Den vanligaste 

metoden är “Current Mode Control” [20]. För en överblick se, Fig. 11. En mätning 

av utspänningen sker och en uträkning av skillnaden mot en referensspänning utförs 

som resulterar i en återkopplingssignal, engelskans ”feedback”. 

 

Figur 11. Blockschema av en SMPS med återkoppling, [20]. 

 

Med hjälp av återkopplingssignalen bestäms ett värde som jämförs i en kompara-

tor mot induktorns ström med bestämd periodfrekvens. Se Fig 12, [20]. Switchen 

bottnas med en klocksignal och strömmen i induktorn ökar så länge återkopplings-

signalen tillåter det, därefter så blir kontrollsignalen låg. 

 

Figur 12. Återkoppling och rampsignal ger switchens kontrollsignal, [20]. 

 

Detta ger att buck-omvandlaren kommer att anpassa sig, till exempel mot en för-

ändring i lasten. Normalt så sker spänningsdelning av återkopplingssignalen med 

fasta resistorer. Detta resulterar i en fast utspänning från buck-omvandlaren. MPPT-

enheten kräver att man kan reglera utspänningen i flera steg och det sker genom att 

variera spänningsdelningen av återkopplingen. 
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2.4.4 Varierande spänningsdelning av återkoppling 

En varierande spänningsdelning av återkopplingen kommer att reglera utspänningen 

med en ökad stabilitet hos buck-omvandlaren, se Fig. 13 för en översikt. Regle-

ringen av återkopplingen uppnås med en parallellkoppling av godtyckligt antal styrda 

resistorer, N. Styrningen utförs med transistorer. 

 

Figur 13. Översikt av varierande återkopplingssignal till system. 

 

 

2.5 Tester av MPPT-enheter och solceller 

För att undersöka funktionen hos MPPT-enheten så utformas tester. Testerna syftar 

till att svara på om MPPT-enheten anpassar sig mot en varierande inkommande ef-

fekt och om effektökning erhålls. 

Att utforma repeterbara test av MPPT-enheten är av intresse för arbetet. Ett test 

med en solcell som placeras i solljus ger många parametrar som varierar och påver-

kar resultatet. Även om man försöker utföra testandet under kontrollerade former, 

såsom att utföra mätningar då solen står högt, då det är helt molnfritt, samma luft-

temperatur och med samma vinkel i förhållande till solljuset, så finns det mycket 

som kan variera. Solljuset som når jordytan kan variera på grund av absorption av 

strålning i ozonet eller av vattenånga. Att upptäcka dessa skillnader med endast sy-

nen är svårt. Fig. 14 beskriver effekten hos solljus vid olika våglängder [6]. 
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Figur 14. Solljusets effekttäthetsspektrum, [6]. 

 

En stor del av solljusets-energi tas upp av jordens atmosfär. En del absorberas i 

ozon-skiktet och en del av koldioxid och vattenånga i atmosfären. Att kontrollera ett 

test med solljuset som energikälla är för tidsödande och följande alternativa lös-

ningar kan utföras. 

2.5.1 Spänningsaggregat som strömkälla. 

2.5.1.1 Effektförändringar 

Effektförändringar från solcellen är oundvikliga. För att testa hur MPPT-enheten an-

passar sig mot en varierade effekt används ett spänningsaggregat och en fast last. 

Spänningsaggregatets MPP varierar inte på samma sätt som hos en solcell. Däremot 

kommer ett spänningssvep, med spänningsnivåer som är i paritet med solcellens, av-

göra om enheten anpassar sig mot effektförändringar. 

2.5.1.2 Effektjämförelse med och utan MPPT-enhet 

För att se om MPPT-enheten levererar mer effekt så används ett styrt spännings-

aggregat. Det styrda spänningsaggregatet gör testerna repeterbara. Ett spännings-

svep med och ett utan MPPT-enhet sker mot samma last. Lasten består av en fast ef-

fektrestistor. Testet syftar till att se om mer effekt erhålls av ett batteri med en be-

stämd terminalspänning. Därför anpassas beräkningen då testet sker utan MPPT-

enhet. Beräkningen av effekt följer aggregatets spänning till den nivån som motsva-

rar terminalspänningen hos batteriet och ändras därefter till terminalspänningen. 
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2.5.2 Kontrollerad strålning och solcellspanel 

Genom att styra strålningen till solcellen underlättas många svårkontrollerade variat-

ioner. Simulera solljus är dock inte enkelt. En litteraturundersökning av solsimule-

ringsteknologier visar på dess komplexitet [22]. Som tidigare nämnts, så finns en viss 

mängd effekt på särskilda våglängder. Se solljusets spektralfördelning i Figur 1414. 

Att återskapa solljus är inte arbetes syfte utan intressanta är att visa MPPT-enhetens 

förmåga att hitta MPP. Det utförs med en lampa som belysning. Eftersom att sol-

celler är anpassade till solljusets spektrum, och att en vanlig lampmodell med glöd-

ljus inte har energi på samma våglängder, så krävs en relativt kraftig lampa för att er-

hålla rimlig effekt i sammanhanget. Med kontrollerad strålning mäts I-V-kurvan hos 

vald solcell för just den strålningen. Utifrån mätningarna beräknas MPP. Genom att 

därefter ansluta enheten undersöks om MPP erhålls av MPPT-enheten. 
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3 Resultat 

Tester som utfördes har givit önskat resultat. MPPT-enheten ger högre totaleffekt i 

ett spänningssvep från ett spänningsaggregat. Dessutom nås MPP hos vald sol-

cellspanel som utsätts för en kontrollerad belysning enligt utförda mätningar. Arbe-

tet har resulterat i ett system som delas upp i block för närmare förklaring, se Fig 

15. 

 

3.1 Systemets uppbyggnad 

 

 

Figur 15. Blockschema av resulterande MPPT-system. 

 

3.1.1 MPPT Kontroller 

Uppgiften för detta block är att utföra mätningar och lagra en tidigare mätning samt 

att styra återkopplingen till buck-omvandlaren genom beräkningar av mätdata. För 

att uppnå detta nyttjas en mikrokontroller. Fem av dess utgångar används för att re-

glera transistorer till den varierande återkopplingen. 



19 

 

3.1.1.1 Mätningar av mikrokontroller 

“A” i Figur 15 är en strömmätning. Spänningsfallet mäts över ett känt mätmotstånd 

och strömmen i kretsen erhålls genom att dividera spänningsfallet med mätmotstån-

dets resistans. Spänningen Uin är en spänningsmätning se Fig. 15. Dessa mätningar 

utförs med bestämda tidsintervall ~100 ms. 

3.1.1.2 Styrning av buck-omvandlare 

Reglering av buck-omvandlarens utspänning sker med en varierande spänningsdelning av 

dess återkoppling. Spänningsdelningen utförs med en parallellkoppling av sex stycken re-

sistorer. Varav fem kopplas i serie med “metal oxide semiconductor field effect transis-

tor”, MOSFET. Fem parallellkopplade resistorer ger en möjlighet till 32 olika totala er-

sättningsresistanser. Första steget då ingen av transistorerna är bottnad är utanför interval-

let av önskade ersättningsresistanser och därför inte nödvändigt. Det ger att 31 steg nytt-

jas. En sjätte resistor är fast parallellkopplad av säkerhetsskäl. Om transistorerna skulle 

fallera så finns fortfarande en återkoppling genom den sjätte resistorn till buck-omvandla-

ren, se Fig. 16 för kretsschema. ”GPIO” är anslutna till mikroprocessorns utgångar.  

 

 

Figur 16. Styrning av ersättningsresistans för återkoppling. 

 

Genom väl valda resistorer kan önskade ersättningsresistanser erhållas. Om man bottnar 

transistorerna i en binär talföljd, med R5 som minst signifikanta värdet, så kommer den 

erhållna ersättningsresistansen inte att vara sorterad. Sortering utförs för att få ett kontinu-

erligt ökande som ett register i en mikrokontroller.  



20 

 

3.1.1.3 DC/DC-omvandlare 

Blocket DC/DC-omvandlare’s uppgift är att transformera en inspänning till en önskad ut-

spänning via återkopplingssignalen.  

3.1.1.4 Last 

Lasten i systemet har oftast bestått av ett fast effektmotstånd. 

 

3.2 Komponentval och design av enhet 

Grunden i lastanpassningen är buck-omvandlaren. Att konstruera en buck-omvand-

lare är möjligt men återkoppling gör det relativt komplicerat. Den switchande delen 

i buck-omvandlaren valdes till en färdig komponent. Switchen har en bestämd 

klockfrekvens som gav värden på tillhörande komponenter för att matcha arbetsom-

rådet. Mikrokontroller bestämdes till en Arduino Micro tackvare dess anpassnings-

bara utvecklingsmiljö. Kretskorts-layout och kretsschema har utförs i “Altium desig-

ner” som finns i bilaga A. 

3.3 Konstruktion av MPPT-enhet 

Konstruktionen av MPPT-enheten har utförts på ett experimentkort för ytmonte-

rade komponenter. En display har installerats för att ge tillgång till mikroproces-

sorns mätvärden. Där det varit möjligt har komponenter anslutits via kontaktdon 

som underlättar utbyte av komponenter. Resultatet av konstruktionen kan ses i Fig. 

17. 
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Figur 17. Bilder på MPPT-enhetens konstruktion. 

 

3.4 Implementering av mikroprocessors algoritm 

Arduinos utvecklingsmiljö har utnyttjats. Programmeringen har följt flödesschemat 

för Inkrementell Konduktans. Algoritmen var ostabil till en början. En liten variat-

ion i spänning, ~mV, utförde en lastanpassning. Därför har intervall storleksanpas-

sats som avgör om systemet ska anpassa mot förändringen eller inte. Exempelvis, en 

förändring på 10 mV påverkar inte systemet däremot så gör en förändring med 100 

mV det. Alla variabler som undersöks för förändring av algoritmen har ett liknande 

intervall. Väsentliga delar av koden finns i Bilaga B. 

3.5 Tester av enheten 

3.5.1 Test mot spänningsaggregat 

3.5.1.1 Effektförändringar 

En ökning i effekt ökar MPPT-enhetens utspänning och utspänningen sänks om ef-

fekten minskar. Detta visar att enheten fungerar mot effektförändringar. Enligt algo-

ritmen så ska buck-omvandlarens utspänning ökas till det maximala värdet om spän-

ningen ökas under en längre tid. Det sker som önskat om man stegvis ökar spän-

ningen på aggregatet så att effektökningen blir tillräcklig och med tidsskillnader som 

är lika stor som mätintervallen hos MPPT-enheten. 
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3.5.1.2 Effektjämförelse med och utan MPPT-enhet 

Efter utfört test förs värden in i en tabell, bilaga C, och ett diagram uppförs se Fig. 

18. 

 

Figur 18. Effektjämförelse med och utan MPPT-enhet. 

 

 

Spänningarna som testet utförts med stämmer inte överens med spänningsintervallet för 

studiens avgränsningar. Avgränsningarna gjordes för att MPPT, alltså spårningen av 

MPP, ska fungera optimalt. Nedtransformeringen av inspänningen mot bestämd utspän-

ning kommer att fungera för lägre spänningar än avgränsningarnas spänningsintervall. 

Det intressanta trenderna i diagrammet är ökningen efter 12 V, där effektökningen är kon-

stant med ökningen i spänningen. Detta visar tydligt att en effektökning av MPPT-

enheten erhålls. Initialt då spänningarna är under 12 V så observeras en skillnad mellan 

effektkurvorna. Vilket kan beskrivas med förluster i MPPT-enheten. Den effektförlusten 

omvandlas till värme, framförallt i den switchande delen av buck-omvandlaren. Effekt-

förlusten ses som relativt liten mot MPPT-enhetens i effektvinst. 

3.6 Med solcellspanel och kontrollerad strålning 

En strålkastare nyttjas för att skapa en kontrollerad belysning till en solcellspanel. 

Solcellspanelens I-V-kurva tas fram för en bestämd belysning. Värden tabellförs och 

MPP beräknas. Därefter ansluts MPPT-enheten som reglerar dess utspänning till 

den tidigare beräknade spänningen. Vilket visar att MPPT-enheten når MPP och att 

testet ger önskat resultat. 
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4 Diskussion 

Forskning och utveckling sker mot högre effektivitet hos solceller. Effektförlusterna 

är större hos ett solcellssystem utan lastanpassning jämfört med ett MPPT-system. 

Elektrisk energi finns alltså att tillgå mot en relativt enkel implementering. Effektivi-

seringen har under vissa förutsättningar ett högre värde. Tillämpningar med krav på 

mindre storlek av solcellen får ofta ett ökat intresse av hög effektivitet.  

Solceller blir, som tidigare nämnts, effektivare under kyligare temperaturer. System 

som installeras på platser vinterhalvår har en större effektivitetsökning med en 

MPPT implementering. Därför förväntas ett högre intresse på dessa breddgrader så 

att den begränsade energi som finns utnyttjas maximalt. Vanligt för system med be-

gränsat solljus är att man dimensionerar med en större batteribank och fler solceller. 

En ökad effektivitet ger en möjlighet att minska både batteribank och antalet solcell-

ler. Vilket skulle resultera i ett minskat inköpspris av systemet samt användandet av 

naturtillgångar vid tillverkning av komponenterna.  

Överallt där solceller nyttjas eller planeras att installeras så kan en MPPT implemen-

teras och bidra till ökad effektivitet vilket skulle bidra till FN:s globala mål för håll-

bar utveckling, [23]. Arbetet berör främst mål nummer sju, som innefattar att år 

2030 ska alla ha tillgång till prisvärd och rent-producerad elektricitet. Det finns 

möjlighet att genom implementering av MPPT hos fristående solcellssystem bidra 

till flera av målen. Mål nummer sex handlar om tillgång till rent vatten och sanitet 

ska vara en rättighet. Här ses möjligheter till att pumpar och vattenreningsutrustning 

drivs av solceller där tillgången på el är begränsad.  

Ytterligare användningsområden för MPPT-enheten är där en produktion av elektri-

citet sker med varierande uteffekter. MPPT-enhetens mätningar tar inte hänsyn till 

vilken form av generering det är så lastanpassning sker oavsett. Alltså kan man ex-

empelvis erhålla mer effekt från vindkraft, cykel-dynamo eller liknande, förutsatt att 

de producerar likström.  

 

4.1 Utförda tester 

Det finns utrymme för utförligare tester av MPPT-enheten. Om kunskap som erhål-

lits under arbetet hade funnits initialt hade testerna utformats annorlunda. En jämfö-

relse mot en MPPT-enhet med konventionell regleringsmetod saknas, vilket hade 

varit intressant för studiens syfte. Det skulle ha visat eventuella stabilitetsförbätt-

ringar. Författaren är nöjd med utförda tester och resultat eftersom de visar att prin-

cipen fungerar. Att man kontinuerligt befinner sig på MPP är dock svårt att bevisa. 
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5 Slutsatser 

Arbetet visar att reglering av MPPT-enhet via en återkopplingsmetod är möjlig. 

Ökad stabilitet erhålls mot förändringar i lasten i jämförelse med konventionella re-

gleringsmetoder. 

5.1 Vidare arbete 

Insikter om att många parametrar finns att justera för att en snabb, stabil och precis-

ionssäker enhet har gjorts. Förslag till vidare arbete är att fortsätta effektiviseringen 

med hjälp av andra metoder. 

En metod som kan användas är att justera MPPT-enhetens parametrar och mäta för-

vilka parametrar som mest effekt erhålls, då vald solcell belyses med olika ”program” 

av belysning. Programmen ska efterlikna normala vädervariationer och består av 

steglöst, med olika hastigheter, varierande belysning under bestämda tidsintervall, 

liknande de simuleringar som utförts i [15]. En risk med denna metod är att man op-

timerar mot programmen och inte mot verkliga förhållanden men med väl valda 

program skulle troligtvis en optimering av enheten kunna erhållas. Förslagsvis så 

skulle en solsimulator kunna användas. I  [22] litteraturöversikt så diskuteras olika 

solsimulatorer.  

En annan metod vore att testa flera olika solcellspaneler så att solcellsoberoendet 

kan verifieras. Teoretiskt ska det inte vara någon skillnad, men författaren ställer sig 

frågande till det. Teori och praktisk implementering har, i arbetet och genom tidi-

gare erfarenheter, visat en tendens att skilja sig. 
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Bilaga B 

 

//MAIN  
 
currentStep = MPPT_STEP(get_dir(currentPower, currentVoltage, curren-
tAmperage)); 
  
//-------------------------------------------------------------------------------------  
//FUNCTION GET DIRECTION 
int get_dir(float prevPower, float prevVoltage, float prevAmperage){ 
 
  float newVoltage = get_avg_voltage()*1000;          //Get averaged voltage in 
mV 
  float newAmperage = get_avg_current(); 
  float newPower =  get_avg_power(); 
  float dV = newVoltage - prevVoltage; 
  float dA = newAmperage - prevAmperage; 
  float dP = newPower - prevPower; //Calculate Delta  
  float dPdV;    
  currentVoltage = newVoltage; 
  currentAmperage = newAmperage; 
  currentPower = newPower; //Set glob current power 
  int dir; //Create direction variable 
  float interval_mpp_dpdv = 0.1; //Set interval of MPP  
  int interval_mpp_Volt = 100; 
  int interval_mpp_mAmps = 10;  
   
  if (dV >= (-interval_mpp_Volt) && dV <= interval_mpp_Volt){              
    if (dA >= (-interval_mpp_mAmps) && dA <= interval_mpp_mAmps){ 
        dir = 0; 
        return dir;             // If nothing has changed remain on MPP 
      } else { 
          if (dA > interval_mpp_mAmps) {                     
          dir = 2; 
          return dir;             // If current has increased MPP step up 
         } 
          if (dA < (-interval_mpp_mAmps)) {                   
            dir = 1; 
            return dir;             // If current has decreased MPP step down 
          } 
        return 0; 
      }            
     } else { 
      dPdV = dP/dV; 
        if (dPdV >= (-interval_mpp_dpdv) && dPdV <= interval_mpp_dpdv) { 
      dir = 0;      
      return dir;                        
     } else {  
       if (dPdV > interval_mpp_dpdv) { 
        dir = 2; 
        return dir;                 
        } 
       if (dPdV < (-interval_mpp_dpdv)) { 
        dir = 1;         
        return dir;                
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        }  
     }         
     return 0; 
      } 
     } 
//---------------------------------------------------- 
//FUNCTION MPPT_STEP 

 

int MPPT_STEP(int dir, int currentStep){ 
 
if (dir == 1 && currentStep > 1) { 
  currentStep--; 
} 
if (dir == 2 && currentStep < 31) { 
  currentStep++; 
} 
 
 switch (currentStep) {      //Resictance asc. values 
    case 1:                       // BIN: 1 1 1 1 1 
. 
. 
. 
       return currentStep; 
    case 2:                       // BIN: 0 1 1 1 1 
. 
. 
. 
. 
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Bilaga C 

Tabell med effektmätningar vid spänningssvep med och utan MPPT. 

Spänning No MPPT [W] MPPT [W] 

10 1.562336787 1.633353941 

10.1 1.594220878 1.665630199 

10.2 1.626296898 1.697950117 

10.3 1.658626043 1.73077173 

10.4 1.691244174 1.764161691 

10.5 1.724030015 1.797090267 

10.6 1.757076467 1.830469272 

10.7 1.79036433 1.864741587 

10.8 1.824830813 1.898880031 

10.9 1.858797938 1.933285352 

11 1.893286507 1.968538185 

11.1 1.928336296 2.003856926 

11.2 1.963315151 2.039035912 

11.3 1.998695067 2.074778846 

11.4 2.034439545 2.111009451 

11.5 2.070133246 2.147474589 

11.6 2.107358823 2.184503353 

11.7 2.143724862 2.221442558 

11.8 2.18055357 2.259164873 

11.9 2.217683326 2.296724424 

12 2.2552404 2.335610843 

12.1 2.2745772 2.373700532 

12.2 2.2934964 2.412312843 

12.3 2.3129832 2.451620567 

12.4 2.331564 2.491103974 

12.5 2.3503704 2.530412526 

12.6 2.369556 2.570532721 

12.7 2.3886648 2.610641275 

12.8 2.4079248 2.649275288 

12.9 2.4266184 2.690118415 

13 2.4458412 2.731669459 

13.1 2.4648372 2.773389946 
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13.2 2.483946 2.815274797 

13.3 2.5031304 2.857631148 

13.4 2.5220124 2.899904598 

13.5 2.5410468 2.942770039 

13.6 2.5601172 2.985646819 

13.7 2.5791888 3.029429253 

13.8 2.5980336 3.073265082 

13.9 2.6171808 3.11752264 

14 2.6364408 3.162466036 

14.1 2.6555124 3.207106964 

14.2 2.6745456 3.25195201 

14.3 2.6933532 3.297423446 

14.4 2.7127644 3.342630323 

14.5 2.7315336 3.389701057 

14.6 2.7505668 3.435336767 

14.7 2.7696756 3.482079492 

14.8 2.7883692 3.529049229 

14.9 2.807592 3.576650046 

15 2.8268148 3.624164486 
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