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Abstract 

In this work, two MPPT algorithms have been implemented and evaluated in an existing solar 

charger from the company Solar Bora. This with the aim of evaluating which algorithm performs 

best in terms of power production and stability in the system in question. Another goal in this work 

was to develop the solar cell charger with support for several input channels to be able to connect 

several solar cell panels. This with the aim of giving more redundancy to the system and further 

increasing power production. The challenge that arose regarding multiple channels was about how 

the channels would be balanced among themselves in a stable way. As a minor part of this work, 

it was also included to evaluate whether a minor hardware optimization was possible. The purpose 

of this was also to increase power production. The result of this work regarding how the MPPT 

algorithms perform is in line with the theory presented in the theory part.  



Sammanfattning 

I detta arbete har två MPPT-algoritmer implementerats och utvärderats i en befintlig 

solcellsladdare från företaget Solar Bora. Detta med syfte att utvärdera vilken algoritm som 

presterar bäst i form av effektproduktion och stabilitet i systemet i fråga. Ytterligare ett mål i detta 

arbete var att utveckla solcellsladdaren med stöd för flera in-kanaler för att kunna ansluta flera 

solcellspaneler. Detta med syfte att ge mera redundans till systemet samt öka effektproduktionen 

ytterligare. Utmaningen som uppstod gällande multipla kanaler handlade om hur kanalerna skulle 

balanseras sinsemellan på ett stabilt sätt. Som en mindre deluppgift i detta arbete ingick även att 

utvärdera huruvida en mindre hårdvaruoptimering var möjlig. Syftet med denna var också att öka 

effektproduktionen. Resultatet i detta arbete gällande hur MPPT-algoritmerna presterar stämmer 

överens med den teori som presenteras i teoridelen.  
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Notation 

Förkortningar 

IC  Incremental Conductance.  

MPP  Maximum Power Point.  

MPPT  Maximum Power Point Tracking.  

PV  Photovoltaic.  

PO  Perturb and Observe.  

 

 

Tabell 1:1: Lista med storheter som används vid implementeringen. 

Förkortning Betydelse Förklaring Eventuella variabler i koden 

 Duty cycle [%] Ett tal mellan 0–100 %. ”Duty_Cycle[..]” 

PPV Effekt PV [W] Effekt från nätaggregat.  ”Total_Power”, 

”Power” 

PVX In-kanal X Åsyftar en specifik in-kanal i 

systemet.  

 

Vmin,konstant Minimal 

spänning [V] 

Minimal spänning som inte 

får underskridas. 

”V_Min” 

VPVX Spänning PVX 

[V] 

Den spänning som en 

specifik in-kanal X avläser. 

”PV_V” 

Vbat Batterispänning 

[V] 

Den spänningen som 

systemet avläser från 

batterierna.  

”BAT_Voltage”,”BAT_V” 

Imax,konstant Maximal ström 

[mA] 

Maximala ström som inte får 

överskridas.  

”I_Max” 

IPVX Ström PVX 

[mA] 

Den ström som en specifik 

in-kanal X avläser.  

”PV_I” 

Iut Ström ut, är-

värde [mA] 

Den ström som systemet 

faktiskt skickar ut till de 

ansluta batterierna.  

”I_Out” 

Iut,bör Ström ut, bör-

värde [mA] 

Den ström som en operatör 

väljer som bör-värde på Iut. 

”I_Desired” 
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1 Inledning 
I detta kapitel introduceras arbetet genom bakgrund, motivering, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Företaget Solar Boras slogan är ”förnybar el – off grid”. Företaget riktar sig till kunder som saknar 

stabilt elnät (eller saknar elnät över huvud taget) i Afrika. I nuläget (2022) bedrivs verksamhet 

endast i länderna Mali och Kenya. Kunden förses med batterier och solceller från tillverkare som 

Solar Bora har sett ut och anpassar systemets kapacitet efter kundens behov [1]. 

Systemet består av flera delsystem, däribland laddningsenheten. I detta arbete så är det just 

laddningsenheten som stått i fokus. Laddningsenhetens uppgift är att ta den DC-spänning/ström 

som utvinns i solcellerna och reglera denna för att sedan skicka på denna på de anslutna batterierna. 

Regleringen görs genom en ändring av en transistors duty cycle. Det är genom att justera denna 

duty cycle som MPP (Maximum Power Point) kan uppnås. Denna typ av problem löses ofta med 

hjälp av en MPPT-algoritm (Maximum Power Point Tracking) för att få ett automatiserat och 

effektivt system. Kort sagt är MPP den punkt där maximal effekt erhålls, och MPPT är ett 

samlingsnamn för de teknikers vars uppgift är att hitta MPP. 

I laddningsenheten sitter det en diod för att förhindra att strömmen går i fel riktning när spänningen 

sjunker på solcells-sidan (vilket sker när solcellerna inte exponeras för solljus). Laddningsenheten 

byggdes på detta sätt för att garantera att strömmen inte flödar i fel riktning (från batteri till 

solceller). Laddningsenheten kan dock nyttja hur den är designad för att råda bot på 

strömriktningsproblemet på ett annat sätt. I andra delen av arbetet så ska det tittas närmare på hur 

detta kan utnyttjas för att eventuellt kunna plocka bort dioden. Det som vill åstadkommas genom 

att ta bort dioden är att dra ner på effektförlusterna i systemet. 

 

1.2 Motivering 
Strömförsörjning till utsatta områden där elnäten är dåligt utbyggda eller i vissa fall inte ens 

existerar kan vara en stor utmaning att lösa. Idag finns det lösningar som angriper problemet på ett 

sätt som tidigare inte varit möjligt – solenergi och batterier. Detta helt utan att vara ansluten till ett 

elnät (off-grid). Det finns fördelar med denna solenergi/batteri-lösning då man slipper kostnader 

för infrastruktur som ska byggas ut och som dessutom kan slås ut vid exempelvis stormar. En 

annan fördel är att CO2-utsläpp skulle kunna minskas [2].  

Solar Boras arbete går att se i relation till FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Nedan är tre 

delmål som går att se som relevanta. Mer diskussion kring hur dessa kan kopplas till arbetet finnes 

i etikdiskussionen. 
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Figur 1.1: Tre av FN:s globala mål för en hållbar utveckling som är relevanta för detta arbete. Det tredje målet syftar till att 

säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Det sjunde målet syftar till att säkerställa ekonomiskt 

överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Det trettonde målet syftar till att vidta omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Hämtad: UN.org 

 För att systemet ska vara komplett så måste det till ytterligare hårdvara utöver batterierna och 

solpanelerna. Laddningsenheten är en sådan. Den laddningsenhet företaget använder sig av är 

egenutvecklad för att passa just deras behov. I detta exjobb ska denna laddningsenhet utvecklas 

vidare med fokus på MPPT med flera in-kanaler, samt att jämföra MPPT-algoritmer. I nuläget 

använder sig laddningsenheten endast av en in-kanal och en enklare reglering för att hitta MPP. 

Detta vill företaget utveckla för att kunna ansluta flera solcellspaneler. Samt att genom utvecklad 

MPPT-teknik kunna utvinna mera effekt/energi. 

 

1.3 Syfte 

Genom att uppdatera laddaren och lägga till stöd för flera in-kanaler ges möjligheten att ansluta 

flera solcellspaneler till systemet. Detta ger mer redundans, om en in-kanal skulle gå sönder så kan 

en annan fortfarande köras. Flera in-kanaler kan också innebära högre stabilitet i laddningen, detta 

då väderförhållanden kan skilja sig åt lokalt mellan solpanelerna. För att förtydliga, ett avstånd på 

10 – 20 meter mellan panelerna kan utan vidare vara fullt tillräckligt för att uppleva lokala 

molnvariationer, vilket kan orsaka att en in-kanal går ner tillfälligt i producerad effekt. Under 

denna tid skall då den andra kanalen fortsätta att producera effekt och hålla i gång 

laddningsprocessen.  

Meningen med att implementera MPPT för varje kanal handlar om att maximera den effekt som 

kan tas från solcellerna. Även att hålla MPPT-regleringen helt separat för respektive in-kanal blir 

extra meningsfull med denna väder-kontext i åtanke.  
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1.4 Frågeställningar 
Arbetet har bestått av två del-uppgifter, de två första frågeställningarna syftar på den första delen, 

och den sista frågeställningen syftar på den andra (lite mindre) delen av arbetet. 

1. Hur kan man reglera flera in-kanaler och kunna balansera dessa samtidigt på ett bra sätt?  

2. Hur ska man välja MPPT-algoritm för ett sådant system?   

3. Är det möjligt att optimera systemet genom att plocka bort en befintlig diod? 

 

1.5 Avgränsningar 
För att begränsa arbetet så skrevs det kod för endast två MPPT-algoritmer, Perturb and Observe 

samt Incremental Conductance. Detta för att datamängden vid den efterföljande undersökning inte 

skulle bli för stor. Arbetet med dioden är avgränsat till att utvärdera de befintliga möjligheterna 

till att plocka bort dioden. 

Båda delarna är avgränsade till mjukvaruarbete, och därför kommer laddaren endast användas i 

sin befintliga hårdvarulayout.  

Vissa begränsningar har gjorts i denna rapport vad gäller information rörande vilka komponenter 

företaget använder i sitt system. Detta för att inte röja affärshemlig information.   
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2 Teori 
I detta kapitel tas relevant teori för arbetet upp. Med relevans åsyftas sådant som läsaren bör ha 

insikt i för att metod och resultat-delen ska kunna bli någorlunda meningsfull att läsa. 

 

2.1 Solcellen och den fotovoltaiska effekten 
Syftet med MPPT-tekniker är att lösa problematiken med varierande strömmar/spänningar som är 

en karaktäristik som finns hos solceller. Fotovoltaik (photovoltaics/PV) är den teknik som utnyttjas 

i en solcell för att omvandla ljusenergi till elektrisk energi genom den fotovoltaiska effekten 

(photovoltaic effect), som är ett fysikaliskt/kemiskt fenomen. Detta går till på så sätt att solcellen, 

som är en slags halvledare, bestrålas med ljus. En del av ljuset absorberas då, resterande del studsar 

bort eller går rakt igenom. Den delen av ljuset som absorberas av solcellen gör att elektroner 

hoppar upp till en högre energi-nivå i solcellen och gör dessa till fria elektroner. Det kommer att 

bildas en spänning i solcellen när obalansen blir tillräckligt stor och detta gör att en ström erhålls 

om man bildar en sluten krets [3]. Detta illustreras i figur 2.1 nedan.  

 

Figur 2.1:  Illustrering av hur en solcell fungerar. Då solcellen bestrålas med solljus fås fria elektronerna som rör sig i alla 

riktningar. De fria elektronerna lämnar även ”hål” efter sig, dessa ”hål” rör sig också fritt i kisel-kristallen. Elektronerna (-) 

samlas i n-lagret, medan ”hålen” (+) samlas i p-lagret. När kretsen blir sluten får man ett elektriskt flöde [3]. Hämtad: 

Wikimedia.org 

Beroende på ljusförutsättningarna varierar denna ström/spänning. Eftersom väderförhållandena 

medför att ljusförutsättningarna hela tiden ändras så skapar detta problem med att MPP inte erhålls 

för samma spänning, utan att man måste reglera systemet utefter de nya förutsättningarna. I 

grunden handlar problemet egentligen om att solceller uppvisar icke-linjär karaktäristik för 

effekten som funktion av spänningen vid olika drift-situationer/förutsättningar (med faktorer som 
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temperatur etc.) [4]. Detta skapar alltså behovet av en algoritm för att reglera fram maximal effekt. 

I figur 2.2 nedan visas ett driftexempel för en solcell. Grafen illustrerar tydligt att en maximal 

effekt erhålls vid en viss spänning. Vid andra förutsättningar hade denna topp erhållits vid en annan 

spänning. 

       

Figur 2.2: IV- samt PV-graf som visar ett driftexempel över en solcell. Toppen på PV-grafen (MPP) är den punkt där mest effekt 

erhålls. Motsvarande punkt i IV-grafen återfinns på ”knät” på IV-kurvan. Bild hämtad: Wikimedia.org. 

2.2 MPP och MPPT-algoritmer  

En solcell tvingas av naturliga skäl arbeta under många olika förutsättningar – vädret är inte 

konstant, och inte heller förutsägbart. I och med det så blir parametrar som exempelvis temperatur 

och ljusintensiteten inte konstanta [5]. Detta skapar problem när man vill extrahera maximalt med 

energi/effekt ur en solcell och det är där tekniker som MPPT kommer in i bilden. Det en MPPT-

algoritm gör är att den letar efter den optimala spänningen för att få ut maximalt med effekt från 

solcellen. Men den punkt på kurvan där maximal effekt erhålls – MPP, flyttar sig hela tiden 

beroende på förutsättningarna [4]. Det finns ett flertal MPPT-algoritmer som ska råda bot på detta 

problem. Några av dessa är Perturb and Observe och Incremental Conductance [6]. 

Två av de parametrar som är viktiga i ett MPPT-system är samplingsfrekvens och stegstorlek för 

duty cycle:n. Det gäller att hitta en bra balans mellan dessa två. Samplingsfrekvensen bestämmer 

hur ofta algoritmen ska uppdatera duty cycle:n, och stegstorleken bestämmer hur stor ändring som 

ska göras på duty cycle:n. 

 

2.2.1 Perturb and Observe (PO) 

Denna MPPT-algoritm kan ses som en slags ”trial and error”-metod där en kontroll-enhet hela 

tiden jobbar mot målet att hitta den bästa arbetspunkten i systemet (MPP). PO förändrar systems 

arbetspunkt genom att reglera kretsens impedans. Detta genom att styra en DC/DC-omvandlares 

duty cycle. Kontroll-enheten kommer att läsa av nuvarande effekt från solcellen och kommer att 

reglera duty cycle:n. Därefter kommer systemet läsa av den nya effekten och beroende på ifall det 

har blivit en ökning av effekten kommer den återigen reglera duty cycle:n fortsatt i samma riktning, 

om effekten däremot har minskat så regleras duty cycle:n i motsatt riktning [6]. 
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I figur 2.3 nedan beskrivs de olika stegen i algoritmen. Först beräknas effekten utifrån den 

uppmätta spänningen och strömmen. Därefter avgörs utifrån om effekten har ökat eller minskat 

gentemot föregående cykel hur duty cycle:n ska regleras. 

 

 

Figur 2.3: Flödesschema över algoritmen Perturb and Observe [7]. 

PO är en av de vanligaste MPPT-algoritmerna i kommersiella produkter. En anledning till detta är 

att den är enkel att implementera. Tyvärr vägs enkelheten upp av vissa problem med algoritmen, 

exempelvis att eventuellt dålig mätprestanda kan göra att man aldrig uppnår MPP. En annan är att 

ett PO-system kan hamna i ett oscillerande tillstånd när den hoppar till ”höger och vänster” om 

MPP, och att den aldrig skulle lyckas nå ett stabilt MPP-tillstånd. Ytterligare en aspekt som hänger 

ihop med den förstnämnda blir då att ett PO-system skulle kunna ha svårt att hitta MPP vid 

plötsliga ändringar av väder-förhållanden [6]. Snabbheten och precisionen för PO att uppnå MPP 

beror på algoritmens tidsintervall mellan mätdata-insamlingen samt stegstorleken på duty cycle:n. 

Desto högre frekvens på samplingen desto mer finkänslig kan man göra systemet/algoritmen för 

förändringar i miljön. Detta är en avvägning givetvis. Har man svag hårdvara kan denna dessutom 

bli en flaskhals för samplingen. Dessutom finns även aspekten att vid väldigt lite förändringar i 

miljön (alltså då temperatur och ljusintensitet är relativt stabila över tid) så flyttar sig MPP-punkten 

väldigt lite och då vill man inte sampla överdrivet mycket då detta bara slösar med energi i 

systemet. Vid exempelvis en solig, stilla dag skulle det alltså kunna räcka med en 

samplingsfrekvens på flera sekunder, men då å andra sidan kan stegstorleken på duty cycle:n 

behöver ökas för att inte göra systemet för långsamt då en förändring i miljön till slut sker. Det i 
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sin tur kan leda till att det blir svårt att hitta MPP-punkten då för stora steg-hopp minskar 

precisionen. Det gäller alltså att hitta ett bra förhållande mellan dessa parametrar [8]. 

 

2.2.2 Incremental Conductance (IC) 

Denna MPPT-algoritm tar sig an problemet med att hitta MPP genom ett annat angreppssätt 

gentemot PO. IC använder sig av en deriverings-metodik. Då MPP nås är derivatan av effekten 

med avseende på spänningen lika med noll, det är denna egenskap som algoritmen bygger på. Om 

systemet befinner sig i ett tillstånd till vänster om MPP så är derivatan positiv, och vice versa när 

systemet befinner sig i ett tillstånd till höger om MPP [9]. 

Som nämnts tidigare är IC baserad på principen derivatan är noll vid MPP ( 
𝑑𝑝

𝑑𝑣
= 0). Samt att 

effekten ges av 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼, där strömmen kan ses som en funktion av spänningen 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼(𝑉). 

Med det kan ekvationen (2.1) härledas. 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
=

𝑑(𝑉∗𝐼(𝑉))

𝑑𝑉
= I(V) + V

𝑑𝐼

𝑑𝑉
 (2.1) 

Sätter man ekvation (2.1) till noll så fås ekvationen (2.2) vid MPP och beroende på vart solcellen 

befinner sig på PV-grafen kan ekvationen (2.3)-(2.4) framtas. Där (2.3) är vänster om MPP och 

(2.4) är höger om MPP. 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0  →   

𝑑𝐼

𝑑𝑉
= −

𝐼(𝑉)

𝑉
   (2.2) 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
> 0  →   

𝑑𝐼

𝑑𝑉
> −

𝐼(𝑉)

𝑉
  (2.3) 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
< 0  →   

𝑑𝐼

𝑑𝑉
< −

𝐼(𝑉)

𝑉
   (2.4) 

I figur 2.4 kan man se de olika tillstånden grafiskt.  

Figur 2.4: IV- samt PV-graf som visar ett driftexempel över en solcell. Låter man spänningen öka finner man en positiv derivata 

för effekten/spänning ända fram till MPP-punkten (som är ett globalt maximum). Därefter om man låter spänningen fortsätta att 

öka så finner man en negativ derivata för effekt/spänning. Ursprunglig bild hämtad: Wikimedia.org. (Bild modifierad). 
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Figur 2.5 visar IC-algoritmens steg för att hitta MPP. Detta genom en reglering av DC/DC-

omvandlarens duty cycle.  

 

 

 

Figur 2.5: Flödesschema över algoritmen Incremental Conductance [7]. 

En fördel med denna algoritm gentemot PO är att ”steady state”-oscillationer kan elimineras i 

teorin då derivatan av effekten med avseende på spänningen är noll i MPP. Dock blir detta (ofta) 

svårare i praktiken då systemen begränsas av sin mätnoggrannhet och en noll-derivata sällan 

uppstår [9]. Om ett system har för låg mätnoggrannhet så lär MPP aldrig påträffas och systemet 

kommer hoppa till höger och vänster om MPP hela tiden. Mätnoggrannheten bestäms av 

samplingens parametrar, antalet bitar och samplingsfrekvens som används. Då man kvantifierar 

verkligheten fås en förenklad bild av verkligheten som påverkar algoritmens gång. IC-algoritmen 

kräver mer minne gentemot PO vilket kan vara en beslutande faktor vid valet av algoritm.  

 

2.3 AVR mikrokontroller 

I laddaren används en AT90PWM316 som är en 8-bitars mikrokontroller med 16 KBytes 

flashminne. Den har en inbyggd 10-bitars ADC, samt kan generera 3 olika högfrekventa PWM-

signaler [10]. 

 

2.4 Laddningsenhet 
Laddaren har tre identiska in-kanaler vilket ger möjligheten att ansluta flera moduler av solceller. 

För att komma upp till batterispänningen (Vbatteri) finns det en Boost-omvandlare som höjer den 
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inkommande spänningen till rätt nivå. Det sitter också ett antal sensorer i laddningsenheten som 

avläser den aktuella spänningen och strömmen på de olika in-kanalerna. Detta kan ses i figur 2.6 

nedan.  

 

Figur 2.6: De tre in-kanalerna till systemet. Varje kanal har sin egen Boost-omvandlare för att uppnå MPP. Varje kanals 

spänning och ström avläses till MPPT-kontrollen som därefter reglerar kanalens duty cycle.  

Figur 2.7 nedan ser man att det sitter en diod på varje kanal mellan solcellen och boost-

omvandlaren som förhindrar att strömmen kan gå tillbaka till solcellen. Det är denna diod som det 

ska undersökas huruvida det går att ta bort denna och lösa strömriktningsproblemet genom 

transistorn.  

 

Figur 2.7: En in-kanal till laddaren. Cirkeln visar den diod som undersöks och den röda fyrkanten visar boost-omvandlaren. 

2.5 DC/DC-omvandlare 

För att uppnå MPP krävs att impedansen från solcellens perspektiv går att variera. För att 

åstadkomma detta används en DC/DC-omvandlare som antingen sänker den inkommande 

spänningen och höjer strömmen, eller så höjer den spänningen och sänker strömmen. I arbetet 

användes en Boost-omvandlare som transformerar upp inspänningen.  
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2.5.1 Boost-omvandlare 

En Boost-omvandlare fungerar genom att nyttja spolens egenskaper så att spänningen kan 

transformeras upp med en sänkning i ström. Boost-omvandlare är uppbyggd med en transistor, 

diod, spole och en kondensator. För att driva transistorn skickas en högfrekvent PWM-signal 

(Pulse-width modulation) till grinden på transistorn som antingen öppnar eller sluter den. 

 

Figur 2.8: Strömmens väg när transistorn får en hög signal och transistorn är sluten.  

Som visat i figur 2.7 när transistorn får in en aktiv signal till grinden så leder transistorn, och gör 

att kretsen kortsluts. Det gör att en ström flödar mellan den positiva potentialen och den negativa 

på solcellen genom spolen. Spolen lagrar då energi i form av ett magnetfält.  

 

Figur 2.9: Strömmens väg när transistorn får en låg signal och transistorn är öppen. 

När transistorn sedan får en låg signal kommer transistorn att öppnas och kretsen får en ökad 

impedans vilket bidrar till att strömmen i kretsen sänks detta visas i figur 2.9. Enligt Lenz 

induktionslag kommer spolen att byta polaritet för att behålla strömflödet. Detta leder till att 

solcellens spänning och spänningen över spolen seriekopplas med varandra till en högre spänning. 

Den resulterande strömmen kommer att ladda upp kondensatorn till den högre spänningsnivån.  

När transistorn leder så kommer fortfarande lasten att få spänning från kondensatorn. När detta 

händer laddas kondensatorn ur genom lasten men kondensatorn laddas upp efter varje gång 

transitorn slutar leda. Så med hög frekvent brytning på transistorn kan en stabil spänning fås över 

lasten. 
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Figur 2.10: Synkron Boost-omvandlare. 

För att minska förlusterna över dioden så kan en till transistor användas. Den fungerar på samma 

sätt som dioden men har ett mindre spänningsfall över sig. Den tillsatta transistorn har den 

inverterade PWM signalen av den andra transistorn.  
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3  Metod 
I detta kapitel kommer arbetsgången i projektet beskrivas. Arbetet genomfördes till stor del nära 

hårdvaran och projektet kan beskrivas som väldigt praktiskt i helhet. Därför kommer 

implementeringsdelen uppta den största delen. 

 

3.1 Förstudie 

Eftersom det finns flertalet MPPT-algoritmer att välja mellan så sattes en begränsning till att 

fokusera på endast två algoritmer. Detta för att inte göra arbetet för omfattande, vad gäller 

implementering, men även utvärdering av resultatet.  

Att studera den gamla kodbasen var viktigt för att få insikt i hur den nya koden skulle samverka 

med den gamla koden. En stor del av koden skulle trots allt återanvändas i detta arbete. Några 

viktiga aspekter att ha förståelse kring innan implementeringen kunde påbörjas handlade om att 

förstå hur samplingen fungerade, och hur mätvärdena skulle inhämtas. 

För att undersöka huruvida det var möjligt att ta bort dioden krävdes det kunskap kring hur 

laddaren är uppbyggd. Dess design med dioden som ledde till effektförluster var det som skulle 

undersökas om det var möjligt att optimera bort. För att i stället utnyttja den transistor som även 

regleras i MPPT-delen, för att lösa strömriktningsproblemet. Det krävdes kunskap rörande den 

strömsensor som finns färdigmonterade i laddaren sedan tidigare. Denna sensor nyttjas alltså för 

att avläsa strömriktningen, och ifall strömmen skulle börja flöda åt fel håll (från batteri till solcell) 

så skall transistorn bryta ledningen. Detta är alltså det önskade beteende som det skulle 

implementeras en lösning för och sedan utvärderas. Notera återigen att i detta arbete ingick inget 

hårdvaru-arbete, varken i form av tillförd hårdvara eller modifiering av den befintliga laddaren. 

Utan de modifikationer som gjorts var strikt på mjukvaru-nivå.  
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3.2 Implementering 
I denna del presenteras det hur implementeringen av de olika delarna genomfördes.  

 

3.2.1 MPPT 

De algoritmer som valdes var Perturb and Observe och Incremental Conductance. En stor 

anledning till att just dessa två algoritmer valdes var för att de är två av de mest välanvända 

implementationerna av MPPT som letar fram MPP (och inte bara estimerar det) i solcells-system. 

Därigenom finns det gott om teori och exempel på hur sådana system ska designas.  

 

 

Figur 3.1: Förenklat flödesschema som visar hur koden körs. Själva algoritmen är isolerad till MPPT-steget. Detta flödesschema 

gäller både PO och IC.  

I figur 3.1 ovan så visas det generella flödet för koden. Detta flöde gäller både PO och IC. Systemet 

körs i en evig loop, och när tillräckligt med samplingar inkommit beräknas medelvärden och 

MPPT körs för alla aktiva kanaler. När första kanalen stegat igenom sin MPPT-funktion så körs 

nästa kanals funktion och så vidare. Ifall det inte inkommit tillräckligt med samplingar så retuneras 

den senaste duty cycle:n.  

I kodstycket 3.1 nedan beskriver översikten hur laddnings kontrollen jobbar. Funktionen 

Get_Duty_Cycle_PO används när laddaren körs med PO-algoritmen. Där argumenten till 

funktionen är i ordning, vilken kanal som anropas, kanalens spänning, kanalens ström, 

batterispänning och sist den efterfrågande strömmen som batteriet vill ha.  
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main(){ 

    //Initalize of system 

    INIT(); 

    //Main loop of the controller 

    while(1){ 

        READ_ADC(); 

        MPPT(); 

    } 

}; 

 

MPPT(){ 

    //Get new duty cycle 

    int16_t temp_factor0 =  Get_Duty_Cycle_PO(0,  

                                       (int16_t)SOLAR_VOLTAGE_0,  

                                       (int16_t)SOLAR_CURRENT_0,      

                                       (int16_t)BATTERY_VOLTAGE,  

                                       MIN(AUTO_CHARGE_CURRENT, MAXIMUM_CHARGE_CURRENT)); 

    //Update duty cycle 

    Save_Duty_Cycle(temp_factor0); 

};  

Kodstycke 3:1: Kodstycket visar hur MPPT-funktionen anropas från main-loopen. MPPT-funktionen visar en kanal. 

Nedan i kodstycke 3.2 visas initialiseringen av Perturb and Observe-algoritmen med de variabler 

som används vid sökning av MPP. När laddaren körs med flera in-kanaler så sätts variabeln 

Number_Of_Channels till det representerade antalet. 

 
int Get_Duty_Cycle_PO(int Channel, int PV_V, int PV_I, int BAT_V, int I_Desired){ 

 

    int64_t Power = 0;                                   // Effekt från solcellen 

    int32_t I_Out = 0;                                   // Ström ut från laddaren 

    uint8_t V_Min = 175;                                 // Minimal spänning för kanalen 

    uint16_t I_Max = 10000;                              // Maximal ström för kanalerna 

 

    static int16_t Sample_Count= 0;                      // Räknar antal samplingar 

    static int32_t BAT_Voltage = 0;                      // Batteri spänning 

    static int64_t Total_Power = 0;                      // Totala effekten från alla solceller 

 

    static uint16_t Duty_Cycle[Number_Of_Channels] = {0};// Duty Cycle 

    static int32_t V[Number_Of_Channels] = {0};          // Solcellens spänning 

    static int32_t I[Number_Of_Channels] = {0};          // Solcellens ström 

    static int64_t Power_Old[Number_Of_Channels] = {0}; // Solcellens gamla effekt 

    static int32_t V_Old[Number_Of_Channels] = {0};     // Solcellens gamla spänning 

    static bool MPPT_Mode[Number_Of_Channels] = {0};    // MPPT av eller på 

Kodstycke 3:2: Initiering av alla variabler för PO. 

 

Nedan visas hur samplingen av ADC:ns värden implementerades. För varje iteration av funktionen 

så sparas Number_Of_Samples samplingar ner. I detta arbete har 4096 samplingar gjorts per 

iteration. Notera att detta alltså inte är samplingsfrekvens utan bara antalet samplingar som 

används för en medelvärdesberäkning. Det för att öka precisionen och noggrannheten i algoritmen.  

Först så sparas det inlästa värdet från ADC:n ner för spänning och ström på den aktuella kanalen. 

Om systemet dessutom befinner sig på första kanalen (0-indexering i koden) så läses även 

batterispänningen av och variabeln Sample_Count räknar upp ett steg. Därefter kontrolleras ifall 

tillräckligt med samplingar inkommit, om inte så returneras det gamla värdet på duty cycle:n, och 

därefter inväntas ett nytt inläst värde från ADC:n. 
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    V[Channel] += PV_V;                             // Sampling av spänning på aktuell kanal 

    I[Channel] += PV_I;                             // Sampling av ström på aktuell kanal 

 

    if (Channel == 0){                                      

        BAT_Voltage += BAT_V;                       // Sampling av batteri spänningen 

        Sample_Count ++;                            // Räknar antalet samplingar som gjorts 

    } 

 

    if (Sample_Count < Number_Of_Samples){          // Kollar om tillräckligt med sampling gjorts 

        return Duty_Cycle[Channel]; 

    } 

Kodstycke 3:3: Sampling av ADC-mätning. 

Ifall tillräckligt med värden inkommit så går koden vidare enligt följande: medelvärden beräknas 

för spänning och ström, och även batterispänning ifall systemet befinner sig på första kanalen. 

Därefter beräknas effekten utifrån dessa. En total effekt beräknas sedan utifrån att effekten på alla 

kanalerna summeras. Sist beräknas Iut utifrån batterispänningen och den totala effekten.  

    V[Channel] = V[Channel] / Sample_Count;              // Medelvärde av spänning 

    I[Channel] = I[Channel] / Sample_Count;              // Medelvärde av ström 

 

    if(Channel == 0){ 

        BAT_Voltage = BAT_Voltage / Sample_Count;        // Medelvärde av batterispänningen 

    } 

 

    Power = (V[Channel] * I[Channel])/1000;              // Medelvärde av effekten 

 

    for (int i = 0; i < Number_Of_Arrays; i++){          // Totala medeleffekten på alla kanaler 

        if (i == Channel){ 

            Total_Power += Power; 

        } 

        else{ 

            Total_Power += Power_Old[i];         

        } 

    } 

  

    I_Out = (Total_Power) / BAT_Voltage;                 // Utvinnen ström från DC/DC-omvandlaren 

Kodstycke 3:4: Medelvärdesberäkningen av samplade värden. 

 

När alla medelvärdena är uträknade så kan beräkningen av den nya duty cycle:n börja. Det första 

som händer är en kontroll att IMax, konstant inte har överstigits. Därefter försöker algoritmen att uppnå 

Iut,bör (I_Desired) utan att använda sig av MPPT och om den inte kan uppnå det så startas MPPT. 

MPPT-delen av algoritmen är uppbyggd efter flödesschemat som presenterades i teoriavsnittet 

(figur 2.3). 
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    if (I[Channel] >= I_Max){     // See till så att inkommande ström inte överstigs 

        Decrease_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

    } 

    else if (MPPT_Mode[Channel] == 0) {           // Utan MPPT 

        if (I_Out > I_Desired){ 

            Decrease_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle);  

        } 

        else if (V[Channel] > V_Min){  

            Increase_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle);   

        } 

        else { 

            MPPT_Mode[Channel] = true; 

            Decrease_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

        } 

    }  

    else {              // Start av MPPT 

        if (I_Out > I_Desired) { 

            MPPT_Mode[Channel] = false;                                   

            Decrease_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

        } 

        if(V[Channel] < V_Min){ 

            Decrease_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

        } 

        else if (Power > Power_Old[Channel]){ 

      // Fall 1: 

            if(V[Channel] > V_Old[Channel]){   

                Decrease_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

            } 

      // Fall 2: 

            else if (V[Channel] < V_Old[Channel]){ 

                Increase_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

            } 

        } 

        else if (Power < Power_Old[Channel]){ 

            // Fall 3: 

            if(V[Channel] < V_Old[Channel]){ 

                Decrease_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

            } 

            // Fall 4: 

            else if (V[Channel] > V_Old[Channel]){ 

                Increse_Duty_Cycle(&Duty_Cycle[Channel] , Delta_Duty_Cycle); 

            }    

        } 

    } 

Kodstycke 3:5: Logik för om MPPT ska köras eller inte. 

 

Figur 3.2: De fyra olika fallen på IV-kurvan. Jämför med kodstycke 3:5 ovan. 
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Funktionerna Decrease_Duty_Cycle() samt Increase_Duty_Cycle() i kodstycket 3.5 ovan är hjälp-

funktioner för att ändra duty cycle:n, dessa skrevs för att göra koden mera lättläst. De ser dessutom 

till så att max- och min-värdet för duty cycle:n aldrig över- eller underskrids. Det andra argumentet 

Delta_Duty_Cycle i funktionen är en parameter som bestämmer hur stora steg som ska ske av duty 

cycle:n. I detta arbete är denna konstant. Vid mera sofistikerad styrning kan man låta denna variera 

efter driftförhållandena, detta lades det dock inte fokus på i detta arbete. Men hade tiden funnits 

hade det varit en intressant aspekt att utveckla systemet med. Detta hade kunnat både öka 

responsenen samt stabiliteten i systemet. 

 

void Increase_Duty_Cycle(uint16_t* Duty_Cycle, uint8_t tmp){ 

    for(int i = 0; i < tmp; i++){ 

        if (*Duty_Cycle < 2047){    //2048 

            *Duty_Cycle += 1; 

        } 

    } 

} 

 

void Decrease_Duty_Cycle(uint16_t* Duty_Cycle, uint8_t tmp){ 

    for(int i = 0; i < tmp; i++){ 

        if (*Duty_Cycle > 0){    //2048 

            *Duty_Cycle -= 1; 

        } 

    } 

} 

Kodstycke 3:6: Hjälpfunktioner för att ändra duty cycle:n. 

När en iteration i algoritmen är klar sparas värdena ner som behövs för nästa iteration och 

resterande variabler nollställs samt att duty cycle:n returneras. 

    Power_Old[Channel] = Power; 

    V_Old[Channel] = V[Channel]; 

 

    V[Channel] = 0; 

    I[Channel] = 0; 

    Total_Power = 0; 

 

    if (Channel == Number_Of_ Channels - 1){  

        BAT_Voltage = 0; 

        Sample_Count = 0; 

    } 

 

    return Duty_Cycle[Channel]; 

} 

Kodstycke 3:7: Avslutande rader i PO-funktionen. Variabler nollställs, gamla värden sparas ner och duty cycle:n retuneras. 

Koden för IC algoritmen är nästan den samma, den har några fler variabler för beräkningar och 

när MPPT läget körs följer den flödesschemat för IC i stället (figur 2.4).  
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3.2.2 Dioden 

För att upptäcka om strömmen skulle börja närma sig att gå i fel riktning, alltså mot solcellen, 

sitter det två strömsensorer, en analog och en digital. Den analoga sensorn är den samma som har 

använts i MPPT-delen. Den digitala sensorn används för att den är snabbare än den analoga.  

I kodstycket 3.8 nedan syns hur ”diod”-transistorn i boost-omvandlaren styrs beroende på vad 

strömsensorn anger. Observera att koden kortats ner till styrning för endast en kanal här, men 

principen är densamma för de andra kanalerna. Den första if-satsen kollar om den digitala sensorn 

säger att strömmen går åt fel hål och om den gör det så stänger den av transistorn. De andra fallen 

kollar ifall det går tillräckligt med ström i den önskade riktningen och utefter strömmen så kommer 

transistorn att aktiveras för styrning eller inte. I koden har 1000 mA valts som gräns. 

void Enable_Disable_Diode_Transistor() 

{ 

    static int16_t Cnt = 0; 

    static int32_t Current[Number_Of_Channels] = {0}; 

 

    // Digital kanal 1, öppnar transistorn och stänger av regleringen på den 

    if ( !(PINC & (1 << PINC1)) && (PSOC0 & (1<<POEN0A)) ){ 

        psc0_H_output_disable(); 

    }  

 

           // Hämta värden från ADC för alla tre kanaler 

    if (Cnt < PWM_COUNT){ 

        Current[0] += SOLAR_CURRENT_0; 

        Current[1] += SOLAR_CURRENT_1; 

        Current[2] += SOLAR_CURRENT_2; 

        Cnt++; 

    } 

     

    // Beräkna medelvärden för alla tre kanaler 

    if (Cnt == PWM_COUNT){ 

        for (int i = 0; i <= Number_Of_Channels; i++){ 

            Current[i] = Current[i] / Cnt; 

        } 

    } 

     

    // Analog kanal 1, aktiverar styrning för transistorn 

    if (Cnt == PWM_COUNT && Current[0] > 1000 && !(PSOC0 & (1<<POEN0A)) ){ 

        psc0_H_output_enable(); 

    }  

    // Analog kanal 1, deaktiverar styrning för transistorn 

    else if (Cnt == PWM_COUNT && Current[0] <= 1000 && (PSOC0 & (1<<POEN0A)) ) { 

        psc0_H_output_disable(); 

    } 

     

    // Nollställ variabler 

    if (Cnt > PWM_COUNT){ 

        for (int i = 0; i < 2; i++) { 

            Current[i] = 0; 

        } 

        Cnt = 0; 

    } 

} 

Kodstycke 3:8: Koden som styr dioden. 

Funktionerna psc0_H_output_disable() respektive psc0_H_output_enable() styr huruvida 

transistorn för första kanalen ska vara avstängd eller inte. När transistorn är avstängd kommer den 

förbli öppen oavsett vad duty cycle:n är. När den är i det andra fallet så kommer transistorn att 

regleras efter den angivna duty cycle:n.  
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3.3 Utvärdering 
I denna del presenteras det hur respektive del av arbetet utvärderades. Detta låg till grund för 

resultatet och slutsatserna. 

 

3.3.1 MPPT 

Testerna har utförts med nätaggregat, dessa syns i figur 3.3 nedan. Nätaggregaten har fått 

”simulera” solcellerna. Dessa begränsades till en viss spänning/ström-nivå, sedan testkördes koden 

genom att hitta MPP för dessa ström- och spänningsvärden. 

 

Figur 3.3: Bild på nätaggregaten under testsekvenserna. 

En testkörning kunde se ut enligt följande: 

1. Begränsa nätaggregatets spänning/ström till exempelvis 200 V / 2 A. 

2. Sätta ett värde på Iut,bör som överstiger begränsningen på nätaggregatet, till exempel 3 A. 

3. Köra systemet. 

4. Avläsa värden och utvärdera. 

Det som händer i steg 2 när ett värde på Iut,bör sätts är att systemet försöker uppnå det satta värdet 

och ifall detta ej går att uppnå så försöker systemet att maximera Iut. 

För att utvärdera MPPT-algoritmerna bestämdes ett antal test-sekvenser som kördes på båda 

algoritmerna. Test-sekvenserna kördes på en respektive två kanaler i separata tester.  

I tabellen 3.1 nedan finns värdena som bestämdes för testerna. Varje kolumn i tabellen kan alltså 

betraktas som en enskild test-sekvens. 
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Tabell 3:1: De mätsekvenser som testkörts. 

Antal kanaler 1 1 2 2 

Nätaggregat 200 V / 2 A 200 V / 2 A 200 V / 2 A 200 V / 2 A 

Iut,bör 400 mA 1500 mA 800 mA 3000 mA 

 

Mätningarna kördes i exakt 5 minuter för att få en ordentlig datamängd för senare granskning.  

Alla ovan mätsekvenser kördes för båda algoritmerna, PO och IC. Totalt rörde det sig alltså om 8 

test-sekvenser.  

För att utvärdera den data som erhölls i mätningarna skapades grafer för att göra all data 

presentabel och enkel att jämföra. Därefter jämfördes skillnaderna mellan de olika algoritmerna 

med fokus på följande aspekter; effektutvinning, stabilitet och responstid.  

1. Effektutvinning. Den kanske viktigaste aspekten av ett MPPT-system är hur bra algoritmen 

utvinner energi från solcellen. Detta kunde bestämmas genom att kolla på effekten 

respektive algoritm lyckades utvinna från solcellen (nätaggregaten).  

 

Att utnyttja det faktum att respektive testsekvens kördes en bestämd tid så kunde den totala 

utvunna energin beräknas. Detta beräknas genom att ta integralen av effekten med 

avseende på tiden, se ekvation (3.1) nedan.  

 

𝐸 = ∫ 𝑃𝑑𝑡
 

 
  (3.1) 

 

Det gjordes också en jämförelse ifrån MPP/stable state och en bestämd tid framåt för att 

göra jämförelsen mera rättvis då stable state erhålls vid olika tidpunkter. 

 

2. Stabilitet. Stabiliteten för systemet kan bestämmas utifrån att titta på standardavvikelsen 

på mätvärdena hos Iut. Denna beräkning gjordes på mätvärdena efter att MPP uppnåtts. 

 

3. Responstid. Denna kunde bestämmas genom att sätta ett värde för Iut,bör och sedan räkna 

den tid det tar för systemet att nå detta.  

 

4. Balansering. Detta mellan kanalerna i flerkanalskonfiguration. Mer specifikt handlar detta 

om att se på hur respektive algoritm väljer att lasta respektive kanal – belastas kanalerna 

lika mycket eller ojämnt? Genom att se på duty cycle:n för respektive kanal kan detta 

jämföras.  
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3.3.2 Test av strömbegränsning 

Dessutom gjordes det ett test av en strömbegränsare i laddaren. Detta test gjordes för att det var 

hög-prioritet att denna funktion fungerade korrekt. Denna hade till uppgift att begränsa in-

strömmen (IPVX) på respektive kanal. Denna gräns är satt till 10 A på mjukvarunivå, för att 

elektroniken inte ska ta skada. Men eftersom den nivån aldrig nåddes i praktiken så sänkes denna 

nivå tillfälligt till 1 A för att kunna kontrollera att denna begränsare beter sig som den ska. 

Parametrarna för detta test syns i tabellen nedan. 

Tabell 3:2: Mätsekvens för strömbegränsare. 

Antal kanaler  2 

Nätaggregat 200 V / 2 A 

Iut,bör 3000 mA 

Strömbegränsning 

(Imax,konstant) på resp. in-kanal 1000 mA 

 

3.3.3 Dioden 

För att utvärdera implementeringen för strömriktningsproblemet fungerar som önskat gällde det 

att bekräfta att systemet bryter ledningen så fort som möjligt då ström börjar flöda i fel riktning. 

Dessutom kunde en ökning av effekten som går till laddningen förväntas, eftersom effektförlusten 

i dioden kunde reduceras. Detta skulle alltså korta ner laddningstiden. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras den mätdata som tagits fram.  

 

4.1 MPPT mätdata 

För följande mätsekvenserna var dessa parametrar konstanta: 

Tabell 4:1: Konstanta parametrar för mätsekvenserna. 

 

 

 

”Tid mellan datainsamling” syftar på periodtiden för samplingen (Ts) till resultatet. Detta är inte 

samplingen systemet använder. Då en mätsekvens är 5 minuter så fås alltså totalt 5 × 60  ÷

 0,25  = 1200𝑠𝑡. mätpunkter för en mätsekvens.  

De parametrar som ändrats mellan mätsekvenserna är Iut,bör, vilken algoritm samt hur många 

kanaler som ska användas. Dessa framgår i respektive graf. Graferna för båda algoritmerna är 

samlade tillsammans under respektive rubrik för de olika mätsekvenserna för att vara lätt 

jämförbara. 

I tabell 4.2 nedan är en påminnelse om mätsekvenserna (samma som tabell 3.1). Mätsekvenserna 

är organiserade i samma ordning som kolumnerna i tabellen, där respektive sekvens kördes på 

både PO och IC.  

Tabell 4:2: Mätsekvenser som testkörts. 

Antal kanaler 1 1 2 2 

Nätaggregat 200 V / 2 A 200 V / 2A 200 V / 2 A 200 V / 2 A 

Iut,bör 400 mA 1500 mA 800 mA 3000 mA 

 

De första graferna visar strömmarna (Iut samt Iut,bör) över tid. De andra graferna visar effekten 

(PPV) över tid. Alla graferna innehåller även duty cycle:n/arna på den motstående högra axeln. 

Eftersom flera av graferna är relaterade till varandra så kommenteras inte varje graf unikt ifall 

det inte finns explicit anledning till detta. Exempelvis kommentaren rörande responstid för första 

grafen blir relevant för alla graferna. Även effektgraferna (PPV) kommenteras inte då de kurvorna 

korrelerar med Iut-graferna. 

  

Nätaggregat 200 V / 2 A 

Tid mellan datainsamling 0,25 s 

Mätperiod 5 min 
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4.1.1 Grafer Iut 1 kanal 

 

Figur 4.1: Mätdata från mätsekvensen PO - 1 kanal, Iut,bör: 400mA.  Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid.  

I figuren 4.1 ovan ser man att Iut,bör uppfylls då Iut håller sig runt om Iut,bör-kurvan. Detta medför att 

system kan uppfylla kravet på Iut,bör utan att använda sig av MPPT-algoritmen.  

Duty cycle:n är inte konstant efter att systemet uppnått Iut,bör, utan den regleras runt Iut,bör. Då när 

Iut-kurvan är över Iut,bör så får systemet för mycket ström och kommer då att reglera om duty 

cycle:n, detta gör så att Iut kommer hoppa upp och ner runt Iut,bör. 
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Figur 4.2: Mätdata från mätsekvensen IC - 1 kanal, Iut,bör: 400mA. Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid.  

 

I figuren 4.2 ovan ser man även här att Iut,bör uppfylls och Iut kommer hålla sig runt Iut,bör-kurvan. 
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Figur 4.3: Mätdata från mätsekvensen PO - 1 kanal, Iut,bör: 1500mA.  Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid. 

I figuren 4.3 ovan ser man att Iut inte når upp till Iut,bör-kurvan. Detta då Iut,bör inte kan uppnås med 

de inställda parametrarna på nätaggregatet. Då Iut,bör ej uppnås så går systemet in i MPPT-läge och 

försöker maximera effekten.  

Iut når inte upp till Iut,bör därför att boost-omvandlaren höjer VPV till Vbat, därför går strömmen ner 

enligt Ohms lag. Ett teoretiskt maximum beräknas nedan utan effektförluster: 

𝐼𝑢𝑡 =
𝑉𝑃𝑉∗𝐼𝑃𝑉

𝑉𝑏𝑎𝑡
 med testskevenesens parametrar 𝐼𝑢𝑡 =

𝑉𝑃𝑉∗𝐼𝑃𝑉

𝑉𝑏𝑎𝑡
=  

2∗200

480
 ≈ 0.83 A 

Iut ligger i denna mätsekvens väldigt stabilt. Anledningen till detta är att algoritmen inte ligger på 

MPP punkten. Detta syns igen då Iut inte når upp till toppvärdet (toppvärdet fås vid 2m:20s). Detta 

medför att nätaggregatets begränsning inte uppnås. Vidare bedömning rörande detta fenomen görs 

vid figur 4.4 nedan. 
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Figur 4.4: Mätdata från mätsekvensen IC - 1 kanal, Iut,bör: 1500mA. Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid. 

Att IC presterar så pass mycket mera ojämnt i denna mätsekvens gentemot PO kan vara 

anmärkningsvärt. Notera att Iut här når upp till det ”äkta” MPP, detta orsaker den instabila Iut. 

Anledningen till att Iut är instabil är på grund av att nätaggregatets begränsningar för ström och 

spänning överskrids. Nätaggregatet har en brant IV-kurva precis vid MPP, detta gör att dalarna 

uppkommer.  

Nätaggregatet fungerar först som en spänningskälla (konstant spänning) och när systemet har 

maximerat strömmen ut från nätaggregatet (2 A) så beter den sig som en strömkälla (konstant 

ström) för att bibehålla maximal ström. Så precis efter att MPP har uppnåtts och systemet fortsätter 

att öka duty cycle:n kommer nätaggregatet drastiskt dra ner på spänningen för att bibehålla den 

maximala strömmen. Det är på grund av detta som Iut är ostabil. 
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4.1.2 Grafer Iut 2 kanaler 

 

Figur 4.5: Mätdata från mätsekvensen PO - 2 kanaler, Iut,bör: 800mA. Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid. 

I figur 4.5 ovan ser man att Iut håller sig runt Iut,bör-kurvan. Systemet går inte in i MPPT-läge då 

den får tillräckligt med ström då Iut,bör nås.  

Här kan man även urskilja två duty cycle:ar då systemet körs i flerkanalskonfiguration. I denna 

körning är kanalerna bra balanserade sinsemellan då duty cycle:arna är jämn-stora – kurvorna 

överlappar varandra i stort sett. 
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Figur 4.6: Mätdata från mätsekvensen IC - 2 kanaler, Iut,bör: 800mA. Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid. 

I figur 4.6 ovan ser man att Iut håller sig runt Iut,bör-kurvan. Systemet går inte heller här in i MPPT-

läge då den får tillräckligt med ström då Iut,bör nås.  
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Figur 4.7: Mätdata från mätsekvensen PO - 2 kanaler, Iut,bör: 3000mA. Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid. 

Intressant att notera i denna mätsekvens i figur 4.7 är att kanalerna belastas betydligt mera ojämnt 

än tidigare mätsekvenser.  

Även här i figur 4.7 (jämförd med figur 4.3) så ser man att PO-algoritmen inte hittar den ”äkta” 

MPP.  
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Figur 4.8: Mätdata från mätsekvensen IC - 2 kanaler, Iut,bör: 3000mA. Grafen visar Iut samt duty cycle:n över tid. 

Även IC uppvisar en viss ojämn balansering mellan kanalerna, detta dock innan systemet hittar 

MPP.  
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4.1.3 Grafer PPV 1 kanal 

  

Figur 4.9: Mätdata från mätsekvensen PO - 1 kanal, Iut,bör: 400mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 

 

Figur 4.10: Mätdata från mätsekvensen IC - 1 kanal, Iut,bör: 400mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 
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Figur 4.11: Mätdata från mätsekvensen PO - 1 kanal, Iut,bör: 1500mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 

 

Figur 4.12: Mätdata från mätsekvensen IC - 1 kanal, Iut,bör: 1500mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 
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4.1.4 Grafer PPV 2 kanaler 

 

Figur 4.13: Mätdata från mätsekvensen PO - 2 kanaler, Iut,bör: 800mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 

 

Figur 4.14: Mätdata från mätsekvensen IC - 2 kanaler, Iut,bör: 800mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 
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Figur 4.15: Mätdata från mätsekvensen PO - 2 kanaler, Iut,bör: 3000mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 

 

Figur 4.16: Mätdata från mätsekvensen IC - 2 kanaler, Iut,bör: 3000mA. Grafen visar PPV samt duty cycle:n över tid. 
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4.2 MPPT mätdata – analys 
I tabellerna 4.3 - 4.4 nedan är alla uträknade värden från rådatat sammanställda. Tidpunkten för 

stable state är utläst visuellt ifrån grafen. I vissa mätsekvenser var det lite otydligt just när denna 

tidpunkt inträffar, i dessa fall har det försökts göra en så rättvis bedömning som möjligt så att 

värdena ska bli jämförbara.  

Grön-markeringen är för att visa vilken algoritm som presterat bäst i en viss mätsekvens. Ta 

exempelvis mätsekvensen 1 kanal/Iut,bör: 400mA, där presterade PO bäst rörande medeleffekt, med 

ett värde på 191,2 W. Där IC jämförelsevis låg på 184,3 W. Denna uträkning är alltså baserad på 

den data som presenterats i graferna för PPV. Denna i sin tur är baserad på medelvärdesberäknad 

ström och spänning på aktuella kanaler. 

Anledningen till att ”Utvunnen energi från stable state och 1,5 minuter framåt” finns med som 

jämförelse, är för att göra energijämförelserna mer rättvisa då systemet går in i stable state vid 

olika tidpunkter för olika mätsekvenser. 1,5 minuter valdes för att vissa mätsekvenser erhöll stable 

state så sent som 3m:20s och då fanns det inte mycket mera tid kvar till godo än 1,5 minuter upp 

till 5 minuter (som var hela mätsekvensens längd).  

Notera att ”Medeleffekt från stable state” och ”Energi från stable state och 1,5 minuter framåt” på 

sätt och vis indikerar samma sak, men att båda ändå är intressanta att ha med för att få en så 

komplett uppfattning som möjligt av hur respektive algoritm presterar. Energi-uppskattningen ger 

nämligen en uppfattning av hur mycket energi som systemet faktiskt lyckats utvinna ur solcellen. 

Däremot ger medeleffektuträkningen möjligtvis en ännu mera rättvis bild då denna tar med alla 

tidpunkter från stable state och fram till mätsekvensens slut.  

För att jämföra stabilitet beräknas standardavvikelsen på Iut och på duty cycle:n för respektive 

kanal. 
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Tabell 4:3: Analys av mätdata - 1 kanal. 

 Iut,bör [mA] 

 400 1500 

Algoritm PO IC PO IC 

Utvunnen energi totalt [kJ] 36,8 36,9 72,9 76,6 

Utvunnen energi från stable state och 1,5 minuter framåt [kJ] 17,3 16,6 37,9 39,2 

Medeleffekt från stable state [W] 191,2 184,3 418,8 433,1 

Standardavvikelse av Iut från stable state [mA] 27 30 5 76 

Standardavvikelse av duty cycle från stable state [‰] 0,7 0,7 1,6 2,4 

Stable state inträffar (cirka) [min:sek] 2m:21s 2m:17s 2m:39s 2m:47s 

 

Tabell 4:4: Analys av mätdata - 2 kanaler. 

 Iut,bör [mA] 

 800 3000 

Algoritm PO IC PO IC 

Utvunnen energi totalt [kJ] 62,3 64,2 121,1 119,6 

Utvunnen energi från stable state och 1,5 minuter framåt [kJ] 32,8 33,3 75,1 76,9 

Medeleffekt från stable state [W] 363,1 370,1 836,5 848,6 

Standardavvikelse av Iut från stable state [mA] 43 38 37 99 

Standardavvikelse av duty cycle 1 från stable state [‰] 1,6 1,2 11,6 2,4 

Standardavvikelse av duty cycle 2 från stable state [‰] 1,9 1,3 7,1 3,8 

Stable state inträffar (cirka) [min/sek] 2m:56s 3m:1s 3m:12s 3m:20s 
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4.3 Test av strömbegräsning 
Detta test är endast för att försäkra sig om att strömbegränsaren som implementerats fungerar som 

tänkt. Denna data används alltså inte vid utvärderingen av algoritmerna. Parametrarna för denna 

mätsekvens är samma som använts tidigare; nätaggregat inställda till 200 V samt 2 A. Samt Iut,bör 

satt till 3000 mA. Enda skillnaden är att strömbegränsningen (Imax,konstans) är satt tillfälligt till 1 A 

(vilken är 10 A vanligtvis), vilket gäller för varje in-kanal. Detta för att kontrollera att denna 

fungerar som tänkt. Parametern Iut,bör är satt till ett högt värde för att inte vara en begränsande 

faktor. Detta test körs endast på en av algoritmerna (i detta fall PO) då koden som hanterar spärren 

fungerar likadant i båda fallen. Dessutom räcker det med att visa att det fungerar korrekt på två 

kanaler då det säkerställer att det även fungerar korrekt när systemet körs med endast en kanal åt 

gången. 

 

 

Figur 4.17: Mätdata från mätsekvensen Test av strömbegränsning. Grafen visar strömmen på ingångarna till systemet.  
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4.4 Dioden 
Det upptäcktes problematik med strömsensorn, närmare bestämt den digitala delen av 

strömsensorn, vilket dessvärre gjorde att koden inte kunde testas skarpt mot hårdvaran med dioden 

bortmonterad. Problemen handlade om att den digitala sensorn hade en offset när den slog om från 

etta till nolla och vice versa. Med offset menas i detta fall att sensorn inte slog om vid 0 A, alltså 

just då strömmen byter riktning. Sensorn slog i stället om vid –0,6 A. Detta gjorde att 

tillförlitligheten till sensorn inte var så pass hög som krävdes för att dioden skulle kunna plockas 

bort. 

Koden testades endast mot hårdvaran när dioden fortfarande var kvar. Därför har endast teoretiska 

beräkningar av effektförlusten som skulle kunna ha undgåtts gjorts. Dessa redovisas i tabell 4.5. 

Enligt datablad [11] har den aktuella dioden ett typvärde för spänningsfall på 1 – 1,25 V, detta vid 

normal driftstemperatur och under normala arbetsförhållanden. Effektförlusten kan beskrivas med 

formeln (5.1). 

Effektfö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [𝑊] = 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 [𝑉] × 𝑆𝑡𝑟ö𝑚 [𝐴]  (5.1) 

 

Spänningen blir given utifrån att nätaggregatet är inställt på 200 V. Strömmarna är godtyckliga 

exempel-värden. 

Tabell 4:5: Beräkningar för dioden vid olika driftfall. 

Spänningsfall 

över diod [V] 
IPV [A] VPV [V] 

Effektförlust 

över diod [W] 

Teoretisk  

PPV [W] 

Andel av teoretisk 

totala effekten [%] 

1 2 200 2 400 0,5% 

1,1 5 200 5,5 1000 0,6% 

1,25 10 200 12,5 2000 0,6% 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras samt problem som uppkom och hur resultatet kan 

förbättras. Även hur arbetet kan utvecklas vidare med i framtida sammanhang tas upp. 

 

5.1 Resultat 
Här diskuteras resultaten för respektive del av arbetet. 

 

5.1.1 MPPT 

IC kan sägas prestera bäst som MPPT-algoritm. Den lyckas överlag utvinna mera effekt. I första 

mätsekvensen lyckas dock PO prestera lite mera effekt. Men skillnaderna är så pass små att det 

inte går att dra någon säker slutsats.  

När respektive algoritm testas för hur bra den hittar MPP så kan det konstateras att IC är överlägsen 

då den hittar det ”äkta” MPP gentemot PO. Detta överensstämmer med den teori som har 

presenterats, att PO kan ha lite svårare för att hitta MPP. 

PO sticker ut som mycket stabilare i vissa av mätsekvenserna. Mätsekvensen 1 kanal/Iut,bör: 1500 

mA ligger PO jämnt och stabilt med en standardavvikelse på 4,79 mA, medan IC ligger på 76,11 

mA. Däremot lyckas IC ändå prestera en högre medeleffekt. Detta är ett exempel på när IC alltså 

hittat det ”äkta” MPP gentemot PO. 

Även mätsekvensen 2 kanaler/Iut,bör: 3000mA sticker också PO ut som betydligt stabilare i Iut. Men 

tittar man på standardavvikelsen på duty cycle:n så är IC betydligt stabilare runt MPP. Detta på 

grund av att nätaggregaten först beter sig som en spänningskälla (konstant spänning) och när 

systemet har maximerat strömmen ut från nätaggregatet (2 A) så beter den sig som en strömkälla 

(konstant ström) för att bibehålla maximal ström. Så precis efter att MPP har uppnåtts och systemet 

fortsätter att öka duty cycle:n kommer nätaggregatet drastiskt dra ner på spänningen för att 

bibehålla den maximala strömmen. Det är grunden till att standardavvikelsen av Iut fluktuerar så 

kraftigt. 

Vad gäller balanseringen av kanalerna i flerkanalskonfiguration så är belastningen väldigt jämn då 

systemet inte går in i MPPT-läge (figur 4.5 – 4.6). Däremot när systemet går in i MPPT-läge (figur 

4.7 – 4.8) så kan en skillnad i belastning mellan kanalerna observeras. Detta då de olika kanalerna 

i PO kan hitta sina olika ”falska” MPP vid olika belastningar. Det kan också bero på skillnaden 

mellan samplings-mätdata. Ifall man kollar på figur 4.8 kan man se att båda kanalerna för IC går 

mot samma MPP. 

Enligt de källor som använts i teoriavsnittet [9], ska IC vara mer stabil omkring MPP, vilket 

framkommer i detta arbete. 
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5.1.2 Test av strömbegränsning 

När mätdata granskas blir det tydligt att som strömbegräsningen har implementerats kommer 

systemet inte att fungera som tänkt. Detta då IPV blir högre än det satta max-värdet (Imax,konstant). 

Denna är som nämnt tidigare satt till 10 A vanligtvis, men sattes tillfälligt ner till 1 A för detta test. 

Problemet uppstår då systemet inte kan se framåt i tiden och förutse hur en ändring av den aktuella 

duty cycle:n kommer påverka IPV på den aktuella kanalen. Problemet bör vara relativt lätt-åtgärdat 

med en korrigering i koden med hjälp av en offset. Detta genom att sätta en säkerhetsmarginal i 

form av en offset så att strömmen stryps innan Imax,konstant. 

 

5.1.3 Dioden 

När hårdvaran testades med koden så upptäcktes ett problem med den digitala delen av 

strömsensorn. Det visade sig att den digitala sensorn slog om vid omkring –0,6 A och skulle då 

inte vara acceptabelt då detta skulle skada systemet. Testet kördes om med antagande att –0,6 A 

var acceptabelt och fungerade som tänkt. 

Teoretiska beräkningar har gjorts rörande effektvinster (tabell 4.5) som kan åstadkommas (eller 

snarare effektförluster som kan undvikas). Dessa är procentuellt sett små i förhållande till den 

totala effekten. 

 

5.2 Metod 

För att få ett bättre resultat för vilken algoritm som faktiskt presterar bäst i praktiken så behövs det 

tester på ett riktigt solcellssystem och inte bara med labbutrustning.  

 

5.3 Felanalys 

Systemet hamnade ibland i konstiga tillstånd med Iut till noll som följd av att algoritmen kört snett 

någonstans. Detta innebär i praktiken att den duty cycle som regleras hamnat på noll med följden 

att ingen ström kunde ledas överhuvudtaget. I sådana här lägen finjusterades algoritmen genom att 

ändra hur stora steg systemet reglerade duty cycle:n med, detta för att få ett stabilare beteende på 

systemet. Även antalet samplingar som togs för att beräkna medelvärden ändrades för att få ett 

stabilare beteende på systemet. En anledning till att dessa situationer uppstod var på grund av 

osäkerheten i de sensorer som användes – den mätdata som erhölls kunde fluktuera kraftigt. Därför 

användes just angreppssättet med medelvärdesberäkning för att komma runt det problemet. En 

större mängd samplingar gjorde att dessa mätfel åtminstone kunde jämnas ut.  

Vid de tillfällen då det behövdes extra kontroll av ström- och spänningsnivåer användes extern 

mätutrustning i form av ett oscilloskop. Till exempel vid Test av strömbegränsning 

dubbelkontrollerades strömmen med oscilloskop, eftersom det var av yttersta vikt att strömmen 

hölls inom ramarna för begränsningen (Imax,konstant). 
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5.4 Arbetet i vidare sammanhang 
Problemet med den digitala strömsensorn kan göra att det behövs ytterligare mer tester när det 

finns en korrekt implementerad strömsensor i systemet. När sedan en korrekt implementerad 

lösning finns så kan borttagningen av dioden återigen undersökas.  

För att få ett bättre resultat för vilken algoritm som faktiskt presterar bäst i praktiken så behövs det 

tester på ett riktigt solcellssystem och inte bara med labbutrustning.  

För att lösa problemet med strömbegränsaren i systemet så måste det implementeras en offset på 

begränsningen så att det finns en säkerhetsmarginal.  

Variabel stegstorlek efter driftförhållande hade gett systemet snabbare respons i vissa situationer 

samt stabilare i andra situationer.  

 

5.5 Etik 

Den effekten ett välfungerande MPPT-system kommer att ha på de områden där företaget bedriver 

sin verksamhet (främst i länderna Mali och Kenya) är att öka tillgången till den begränsade 

elektriciteten. Detta kommer kunna bidra till en högre levnadsstandard. Några exempel på detta 

kan vara att förenkla matlagning med elspis i stället för matlagning över eld, eller förbättra 

möjlighet till att studera under kväll/natt när det blivit mörkt med elektrisk belysning.  

Som nämndes i inledningen går det även sätta arbetet i relation till FN:s globala mål för en hållbar 

utveckling. Större delen av befolkningen utan tillgång till elektricitet idag använder sig av ved, kol 

och plast för att få värme för kokkärl vid matlagning. Detta bidrar till att luftföroreningar 

uppkommer i hemmet, vilket leder till att omkring 4 miljoner människor dör i förtid varje år [12]. 

Detta går att koppla till det tredje målet rörande människors hälsa. Användning av ved och kol 

leder dessutom till ytterligare avskogning och är också ett allvarligt problem. Genom att ge dessa 

samhällen tillgång till ”klimatsmart” elektricitet kan dessa problem undvikas. Arbetet med 

klimatsmart elektricitet är extra viktigt i dessa tider då världen står inför stora klimatutmaningar, 

konkret handlar det om att få ner utsläppen av CO2. Användning av exempelvis diselgeneratorer 

för att producera elektricitet skulle kunna undvikas genom att verka i dessa områden med modern 

teknik. Detta går att koppla till det sjunde målet rörande att ge alla människor tillgång till modern 

och hållbar energi, samt även det trettonde målet som syftar till att vidta åtgärder mot 

klimatförändringar. Givetvis måste man säkerställa att produktionen av de elektroniska 

komponenterna i systemet också sker på ett hållbart sätt.   
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6 Slutsatser 
Med både teori, resultat samt diskussion i bagaget så har rapporten här kommit till sista delen som 

ska blicka tillbaka på de ursprungliga frågeställningarna och se ifall dessa kan besvaras på ett 

lämpligt sätt. 

 

Hur kan man reglera flera in-kanaler och kunna balansera dessa samtidigt på ett bra sätt? 

Denna frågeställning löstes genom kod-implementation och experimenterade i labbmiljö. 

Problemet löstes genom en multiplexing-approach; systemet samplar för alla kanaler, reglerar 

sedan en kanal för att sedan byta till nästa kanal och reglera och cykeln börjar om. Regleringen 

som görs på Iut baseras på vad Iut,bör är satt till samt systemets ”nu-tillstånd” i PV-grafen. Ifall inte 

Iut,bör kan uppnås går kanalerna in i MPPT-läge för att maximera effekten och komma så nära Iut,bör 

som möjligt. Varje kanal kommer sedan ge sitt bidrag till Iut och jobba mot det ”gemensamma 

målet” att få Iut att nå Iut,bör. Som nämnt tidigare kan det hända att balanseringen mellan kanalerna 

blir ojämn ifall en kanal redan från början får dra ett tyngre lass (högre belastning av en kanal), 

vilket skulle kunna vara föremål för vidare arbete. Men i det stora hela belastas kanalerna jämnt 

genom de allra flesta mätsekvenser som gjorts i detta arbete. 

 

Hur ska man välja MPPT-algoritm för ett sådant system? 

Incremental Conductance framkommer som den bättre algoritmen vid jämförelse med Perturb 

and Observe. Fokus här var att titta på vilken av algoritmerna som presterar bäst enligt aspekter 

som stabilitet och den uteffekt algoritmen lyckas prestera. Teori och resultat stämmer överens i 

detta arbete. IC presterar bättre än PO gällande förmågan att hålla sig stabilt runt MPP. Därigenom 

lyckas IC prestera mera effekt än PO. 

 

Är det möjligt att optimera systemet genom att plocka bort en befintlig diod? 

Det korta svaret blir att det i nuläget inte är möjligt. Detta med tanke på det problem med 

strömsensorn som förklarades i diskussionen. Dessutom kan det vara värt att fråga sig ifall det är 

värt att arbeta vidare på detta problem då de effektförluster som sker ändå är så pa-ss små i 

förhållande till den totala effekten.  
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