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Sammanfattning 
Abstract 
Turning solar collectors, heliostats, is certainly not a new idea but has been explored for at least 
two decades. Projects on this subject have resulted in more or less realistic constructions, in a 
commercial point of view. Far too often the technical goals have had higher priority than the 
economical, which has resulted in a few constructions having the ability to compete with 
conventional, fix solar collectors. The economical issues have been given high priority in this 
project, without decreasing the demands on reliability. The system has been given the following 
mechanical and electronical properties: One-axis movement, fix heat carrying fluid system, 
microcomputer controlled movement and automatic protection from overheating. According to the 
development in digital technology with lower prices on advanced semiconductors as a 
consequence, the conclusion is that the prerequisites of this concept will be even better in the 
future. The result of this thesis is a heliostat function that increases the energy gain by up to 40%, 
compared to a field of MaReCo collectors without this function. Though, the cost only increases by 
13%. 
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Sammanfattning 
Vridbara solfångare, heliostatteknik, är ingalunda en ny idé utan något som prövats till 
och från i minst ett par decennier. De projekt som genomförts har resulterat i, ur 
kommersiell synvinkel, mer eller mindre realistiska konstruktioner. Alltför ofta har de 
tekniska målen fått utrymme på bekostnad av de ekonomiska, vilket har gjort att få 
konstruktioner blivit konkurrenskraftiga relativt fixa solfångarkonstruktioner. 
 
Eftersom ett av solenergins största problem är dess kostnad relativt andra energikällor, 
har ekonomin fått hög prioritet i detta projekt utan att för den delen göra avkall på 
driftsäkerhet. Med ekonomi och driftsäkerhet som främsta ledstjärnor har systemet 
försetts med följande mekaniska och elektroniska egenskaper: 
 
• En-axlig rörelse – För ändamålet mest kostnadseffektiv ur mekanisk synvinkel 
• Fixt värmebärarsystem – Endast reflektorer som rör sig 
• Mikrodatorstyrd rörelse – Kalkylera solens position i realtid istället för sensorer 
• Automatiskt överhettningsskydd – Skyddar systemet vid stagnation 
 
Tack vare den digitala teknikens fortskridande utveckling med sjunkande priser på 
alltmer avancerade komponenter som följd är bedömningen att denna teknik har 
framtiden för sig. Att Sverige dessutom har ett ogynnsamt förhållande mellan 
solcellskostnad och energipris kontra andra delar av världen gör att de internationella 
förutsättningarna i många fall är bättre än på hemmamarknaden. 
 
Resultatet av detta examensarbete är en heliostatfunktion som relativt ett system med 
fixa MaReCo-solfångare ökar energiutbytet med drygt 40%. Kostnadsökningen som 
funktionen medför är dock endast 13%.  
 
Detta arbete har visat på ett det finns en teknisk och ekonomisk potential i denna typ av 
system. Den främsta rekommendationen är därför att implementera denna teknik i ett 
verkligt testsystem för att utröna avvikelsen mot teoretiska och laborativa resultat samt 
för att få mer erfarenhet. 
 



Abstract 
Turning solar collectors, heliostats, is certainly not a new idea but has been explored for 
at least two decades. Projects on this subject have resulted in more or less realistic 
constructions, in a commersial point of view. Far too often the technical goals have had 
higher priority than the economical, which has resulted in a few constructions having 
the ability to compete with conventional, fix solar collectors. 
 
Since one of the main problems in solar energy production is its high costs compared to 
other energy sources, the economical issues have been given high priority in this 
project, without decreasing the demands on reliability. Having economy and reliabilty 
as keywords, the system has been given the following mechanical and electronical 
properties: 
 
• One-axis movement – most cost efficient from a mechanical point of view 
• Fix heat carrying fluid system – Only reflectors take part in movements 
• Microcomputer controlled movement – Calculate suns postion in real-time 
• Automatic protection from overheating – Protects the system at stagnation 
 
According to the development in digital technology with lower prices on advanced 
semiconductors as a consequence, the conclusion is that the prerequisites of this concept 
will be even better in the future. Besides, the cost of solar cells compared to consumers 
price on energy makes Sweden a tougher market than many other countries. 
 
The result of this thesis is a heliostat function that increases the energy gain by 40%, 
compared to a field of MaReCo collectors without this function. Though, the cost only 
increases by 13%. 
 
This thesis has showed that there is an economical and technical potential in this type of 
heliostat technology. Therefore, the most important recommendation is to implement 
this technology in a real system to be able to study the error to theoretical and laborative 
results and to achieve more experience. 
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1 Inledning 

1.1 Målbeskrivning 

Målet med detta arbete är att utveckla en komplett systemlösning för en 
heliostatfunktion till ett solfångarfält med solfångare av MaReCo-typ. 
Heliostatfunktionen syftar till att rikta solfångaren optimalt mot solen för att maximera 
energiutbytet genom att visa så stor yta som möjligt mot solen och samtidigt minimera 
förlusterna i absorbatorflänsen. Realiserbarheten ska vara sådan att lösningen kan 
tjäna som ett verkligt förslag vid val av system för konstruktion av en 
demonstrationsanläggning i Hammarby Sjöstad som ska uppföras under våren 2002. I 
största möjliga utsträckning är målet att realisera heliostatfunktionen och testa det i ett 
prototypsystem. Sekundärt planeras även att undersöka de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna att konstruera storskaliga solenergisystem, främst för 
fjärrvärmetillämpningar. 

1.1.1 Tekniska målsättningar 

Examensarbetet syftar till att utveckla ett en-axligt heliostatsystem som: 
 

• Individuellt styr varje solfångare i ett fält 
• Accepterar inkommande solstrålning mellan 0° och 90° effektiv solhöjd 
• Har en precision på <5° mot verklig solinstrålning, oavsett driftsfall 
• Skyddar solfångarmoduler individuellt vid risk för överhettning 
• Avsevärt höjer energiutbytet för ett solfångarfält 
• Kan konfigureras för drift var som helst på jorden 

 
Dessutom ska systemet ur teknisk synvinkel uppfylla följande kriterier: 
 

• Mekaniskt enkel konstruktion som gynnar serietillverkning 
• Robust, vädertålig och driftsäker 
• Byggd på elektroniska standardkomponenter 

 

1.1.2 Ekonomiska målsättningar 

Den främsta ekonomiska målsättningen är att utveckla en heliostatfunktion som är 
lönsam, dvs att den ökade kostnaden som funktionen medför inte ska överstiga 
ökningen i systemets energiutbyte. Konkret innebär det att målsättnigen för 
heliostatsystemet (huvuddator, noddatorer, motorer, stativ, reservkraft mm) är att dess 
kostnad bör vara i storleksordningen <200 kr/m2 solfångaryta. Observera att med 
kostnad avses i denna rapport enbart materialkostnader. 
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1.2 Vattenfall Utveckling AB och Hammarby Sjöstad-projektet 

Vattenfall Utveckling AB (VUAB) är en forskning- och utvecklingsavdelning inom 
Vattenfall AB. Företaget har drygt 150 anställda och är beläget i Älvkarleby i norra 
Uppland, vid Dalälven. Sedan 1970-talet har forskning inom solenergi bedrivits i 
Älvkarleby.  
 
Under perioden 1997-1999 bedrevs ett samarbetsprogram för tillämpad FoU inom 
solcellsområdet, kallat ”Solel 97-99”. Programmet finansierades av ett antal företag, 
däribland Vattenfall, via Elforsk AB, Statens Energimyndighet m fl. Målet var att 
finna möjligheter att använda solceller i det befintliga elsystemet på rimliga 
ekonomiska villkor samt att utröna hur solceller ska kunna få en roll för Sveriges 
elförsörjning i framtiden. I programmet forskades bland annat på solceller med 
reflektorer. 
 
Som en fortsättning på detta program drivs för närvarande ”Solel 00-02”. Under 2001 
startades ett delprojekt med namnet ”Utveckling av MaReCo hybrid för Hammarby 
Sjöstad”. Detta projekt finansieras av Elforsk AB och SBC-Bostad med 250kkr resp 
150kkr. Detta examensarbete ingår som en del av detta projekt. Tanken med projektet 
är att ca 60kvm solfångare av MaReCo-typ (Maximum Reflector Collector) med 
hybridabsorbatorer ska uppföras på taket till ett flerbostadshus i Hammarby Sjöstad i 
Stockholm under första halvåret 2002. Detta examensarbete utgör ett förslag till hur en 
systemlösning, baserad på heliostatteknik, skulle kunna se ut för Hammarby Sjöstad-
projektet. 

1.3 Rapportens struktur 

Efter denna inledande fas av rapporten kommer ett teoriavsnitt, kapitel 2, som 
behandlar de mest grundläggande matematiska förutsättningarna. Solens rörelse 
relativt jorden beskrivs samt de geometriska egenskaperna hos solfångaren. 
 
Den fas av examensarbetet som inbegriper utveckling av heliostatfunktionens olika 
delar samt experiment beskrivs i det nästföljande avsnittet, kapitel 3. Även systemets 
mjukvara och strategin vid utvecklingen av denna beskrivs. 
 
Kapitel 4 innehåller de resultat som nåtts i examensarbetet. De tekniska och 
ekonomiska resultaten presenteras och relateras till viss del till befintliga system. 
 
Slutligen diskuteras resultaten och hur de kan användas för det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom området. Detta sker i kapitel 5. 



Linköpings Tekniska Högskola  LiTH-ISY-EX-3193
  

 

 Sida 3 (85) 

 

2 Teoribakgrund 
Detta kapitel kommer att behandla den mest grundläggande teori som behövs för att 
förstå hur kraven på styrningen bör definieras. För utförligare beskrivningar hänvisas 
till referenslitteraturen. 

2.1 MaReCo-solfångarens utformning 

MaReCo är ett svenskt solfångarkoncept som utvecklats av Vattenfall Utveckling AB 
och Finsun. Konceptets huvudtanke är att sänka kostnaden på solfångaren genom att 
använda sig av en reflektor som koncentrerar infallande ljus ca 3-5 ggr. På så sätt 
behövs färre absorbatorer och eftersom absorbatormaterial är dyrare än 
reflektormaterial minskar solfångarens totala materialkostnad. En annan poäng är att 
reflektorns form kan anpassas beroende var på jorden systemet befinner sig. 
Exempelvis kan en fast monterad solfångare konstrueras för att acceptera infallande 
ljus mellan 20 och 65 grader, dvs väl anpassat för förhållanden liknande Sveriges [2], 
[3], [4]. 
 

parabolisk

parabolisk

cirkulär

20°

65°

Fokalpunkt/cirkelcentrum

 
Figur 2.1 Principskiss över MaReCo-solfångarens geometri, sett från gaveln. 

Reflektorformen utgörs av en cirkelsektor och två paraboliska sektorer. Grundidén är 
att låta parabolernas fokalpunkter sammanfalla med cirkelsektorns tänkta centrum, om 
cirkeln hade varit fullständig. Om de paraboliska sektorernas symmetrilinjer samtidigt 
separeras med en viss vinkel och parabolerna trunkeras, dvs de ”kapas”, erhålls 
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effekten att allt ljus som infaller mellan symmetrilinjerna, acceptansområdet, kommer 
att reflekteras in bakom fokalpunkten. Med andra ord faller allt ljus inom 
acceptansområdet på en absorbator om dennas utsträckning är mellan fokalpunkten 
och någonstans på cirkelsektorn. Figur 2.1 illustrerar MaReCo-solfångarens geometri. 
 

2.2 Soltrigonometri 

Detta avsnitt behandlar de grundläggande egenskaperna om jordens rörelse relativt 
solen, sett från jorden. Dels kommer några allmänna fakta för att öka förståelsen 
presenteras, dels kommer de trigonometriska termer som är nödvändiga för 
beräkningar i problemlösandet introduceras. Uppgifter är mestadels hämtade från [1], 
[9] och [10]. 

2.2.1 Solen och jorden – fundamental teori 

Om solen betraktas som stillastående så rör sig jorden i en bana runt solen som är 
svagt elliptisk och där solen alltid befinner sig i ellipsens ena brännpunkt. I januari är 
jordens hastighet som störst och avståndet till solen som minst. I juli är avståndet som 
störst och hastigheten som minst. Dessa två egenskaper sammanfattas av Kepler’s två 
första lagar[12]: 
 

I. En planets bana runt solen är elliptisk med solen i ena 
brännpunkten. 

II. Under två lika stora tidsintervall sveper en tänkt linje från solen till 
en planet över en lika stor area. 

 
Tiden för ett varv i omloppsbanan runt solen är ca 365,24 dygn, vilket kallas tropiskt 
år. Som synes är fyra tropiska år ungefär detsamma som tre vanliga år och ett skottår. 
Jorden roterar runt sin egen axel. Ett varv avverkas på 23h 56min och 4sek. Detta är 
inte samma sak som ett dygn. På grund av jordens rörelse i omloppsbanan och att 
omloppsbanan är krökt så måste jorden då rotera lite mer än ett varv. Om en viss 
position på jorden varje dag kl12:00 ska kunna peka rakt mot solen, krävs att jorden på 
ett år roterar 365 varv runt sin egen axel plus ett extra varv för omloppsbanans skull. 
Detta extra varv fördelas på de 365 övriga och ger därmed ett genomsnittligt bidrag på 
23h 56min och 4sek delat på 365 per dygn. Det innebär att ett dygn blir 23h 56min 
4sek plus 3min 56sek, vilket blir 24h 0min 0sek dvs vad som normalt menas med ett 
dygn. 
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x

y

z

Sommarsolstånd Vintersolstånd

Höstdagjämning

Vårdagjämning

 
Figur 2.2 Jordens rörelse runt solen. 

Den axel jorden roterar runt lutar mot normalen till det plan som banellipsen ingår i . 
Vinkeln mellan dessa är 23,45°. Som synes i figur 2.2 ovan så ingår jordaxeln i ett 
plan som är parallellt med yz-planet. 
 
Positioner på jordklotet anges i longitud och latitud. Longitud är öst-västlig position 
med Greenwich i Storbritannien som referens för 0°. Latitud är nord-sydlig position 
med ekvatorn som referens för 0°. Se figur 2.3 för beskrivning. 
 

Sydpolen

Nordpolen

φ=0° (Ekvator)
φ=30°

φ=60°

φ=-30°
φ=-60°

Llok=0°

Nordpolen

Sydpolen

Llok=30°
Llok=60°
Llok=90°

Longitud Latitud
 

Figur 2.3 Longitud och latitud. 

2.2.2 Några soltrigonometriska begrepp 

Den grundläggande tanken med solfångarens rörelse är att låta dess symmetrilinje, 
vilken sammanfaller med mitten på acceptansområdet, sträva efter att sammanfalla 
med den effektiva solhöjden. För att kunna följa beräkningsgången vid bestämmandet 
av den effektiva solhöjden, introduceras nedan ett antal begrepp som kommer att 
förklaras närmare senare. 
 

• Standardtid, T [min]. Vanlig klocktid, vintertid. Kompensera 1h vid 
sommartid. 

• Standardlongitud, Lst [°]. Longitud för aktuell tidszon, Sverige har t ex 
Lst=15° vilket innebär att tidszonen är 15° öster om Greenwich, London.. 

• Lokal longitud, Llok [°]. Longitud för aktuell plats, Stockholm har t ex 
Llok≈18°. 
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• Latitud, Φ [°]. Avvikelse från ekvatorn i nord-sydlig riktning. Φ ∈ [-
90°;90°]. Exempelvis är Φ≈60° för Stockholm, dvs 60° norr om ekvatorn. 

• Soltid, Tsol [min]. Tid med solen som utgångspunkt. Tsol=720 (12:00) vid 
söderläge. 

• Tidsekvationen, E [min]. Korrigerande faktor mellan T och Tsol. 
• Deklination, δ [°]. Jordaxelns lutning relativt solen. δ ∈ [-23,45°;23,45°] 
• Timvinkel, ω [°]. Soltidens avvikelse från kl 12:00=720min, omvandlat till 

grader. 
• Solhöjd, αs [°]. Vinkel mellan horisontalplanet och solinstrålningsvektorn. 
• Solazimuthvinkel, γs [°]. Instrålningens projektion i horisontalplanet. 
• Effektiv solhöjd, θp,ns [°]. Projicerad infallsvinkel. 

 
Beräkningsgången för att bestämma den effektiva solhöjden, θp,ns, illustreras med ett 
flödesschema i figur 2.4. Markytan förutsätts vara plan. 
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Figur 2.4 Beräkningsgång vid bestämning av effektiv solhöjd. 

Notera att det som här avses med inparametern ”dag” är juliansk dag, dvs dag på året 
räknat från årets början. Exempelvis ger 16:e oktober att n = 289 vid icke skottår. 
Lokal longitud, Llok, och latitud för aktuell tidszon, Lst, betraktas som konstanter i ett 
solfångarfält eftersom dess utsträckning anses försumbar. 
 
Sambanden i respektive beräkningssteg utgörs av ekvationerna (2.1) – (2.8). 
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Eftersom solens rörelse är periodisk över åren i tideräkningen, kan det vara lämpligt 
att ha ett uttryck för vad en viss dag, n, motsvarar räknat i grader. Kalla denna 
parameter β och beräkna enligt: 
 

 360
365

)1( ⋅−= nβ  (2.1) 

 
Notera att ett år, 365 dagar, då motsvarar 360 grader. 
 
Tidsekvationen är en korrigeringsfaktor mellan vanlig tid och soltid som grundas på 
två egenskaper, dels att jordaxeln lutar 23,45 grader, dels att jordens bana runt solen är 
elliptisk och gör att jordens hastighet varierar i denna bana. Var för sig ger dessa 
egenskaper ett bidrag i form av sinustermer. När dessa två kurvor superponeras erhålls 
tidsekvationen, E. För mer information se [1], [11]. 
 
 ββββ 2sin37.92cos35.3sin35.7cos4281.001719.0 −−−+=E  (2.2) 
 
När tidsekvationen är beräknad kan soltiden bestämmas enligt: 
 
 ELLTT stloksol +−⋅+= )(4  (2.3) 
 
Soltiden är som synes vanlig klocktid som korrigeras med en faktor som beror på var i 
aktuell tidszon systemet befinner sig, samt ovan nämnda tidsekvation. Konstanten 4 
kommer ur sambandet mellan antal minuter och antalet grader som går på ett dygn 
(1440/360=4). 
 
Timvinkeln är solens avvikelse från dess läge vid kl 12:00 (soltid) omvandlat till 
grader. Notera att 12h = 720min. Timvinkeln är relaterad till soltiden enligt följande 
linjära samband: 
 

 
4

)720( −= solTω  (2.4) 

 
Sambandet omvandlar från minuter i intervallet [0;1440] till grader i intervallet 
[0;360]. 
 
Deklinationen, dvs hur jordaxeln lutar relativt solen, är enbart beroende av tiden på 
året, eftersom jordaxelns lutning är konstant. 
 

 





 ⋅+⋅°= 360

365
284sin45.23 nδ  (2.5) 
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Altituden (solhöjden) är solens höjd över horisonten, 0° om solen är vid horisonten, 
90° om solen står i zenit. 
 
 ( )δφωδφα sinsincoscoscosarcsin +=s  (2.6) 
 
Sol-Azimuthvinkeln är den vinkel som erhålls om solinstrålningen projiceras i 
markplanet och denna avbildning jämförs med en tänkt linje på marken som är riktad 
ortogonalt mot ekvatorn, dvs söder på norra halvklotet och tvärtom. Notera att tecknet 
måste vara detsamma på timvinkeln och sol-azimuthvinkeln, dvs sgn(ω)=sgn(γs). 
Beloppet på vinkeln beräknas enligt: 
 

 






 −
=

φα
δφαγ

coscos
sinsinsin

arccos
s

s
s  (2.7) 

 
För en mer utförlig härledning av solhöjden och sol-azimuthvinkeln, se Appendix A. 
Dessa vinklar är illustrerade i figur A.4. 
 
Slutligen beräknas den effektiva solhöjden enligt: 
 

 







=

ss

s
nsp γα

αθ
coscos

sin
arctan,  (2.8) 

 
vilket inses lätt från figur 2.5. Begreppet ”effektiv solhöjd” innebär den höjd som 
solfångaren ”ser” [6]. På norra halvklotet ska en  solfångare stå vänd mot söder för 
maximalt utbyte. Om den instrålade solen, representerad av en vektor, projiceras i det 
plan som innefattar solfångarytans normalvektor motsvarar detta att man tar bort 
solinstrålningsvektorns öst-västliga komponent, Ix. Kvar blir en tänkt solstrålning från 
söder. När solen verkligen står i söder sammanfaller effektiv solhöjd och altitud 
eftersom Ix då är noll. När solen däremot står i öst eller väst, finns ingen nord-sydlig 
komponent alls (Iy=0) och projektionen ger därför en effektiv solhöjd som är antigen –
90° (vinter) eller +90° (sommar) eftersom det enda som återstår efter projektionen är 
Iz. Figur 2.5 illustrerar solinstrålningsvektorn, I, och dess projektion, Ins, i det plan i 
vilket solfångarglasets normalvektor ingår, vektorernas komponenter samt effektiv 
solhöjd.  
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γs
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Mot ekvatorn
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IxIy

I
Iy

Iz
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Figur 2.5 Effektiv solhöjd genom projicering av solinstrålningsvektorn I. 

2.3 Bestämning av avstånd mellan rader i solfångarfält 

Strukturen i ett tänkt solfångarfält enligt figur 2.6 nedan medför att avståndet mellan 
raderna av solfångare, d, kräver en del eftertanke. 
 

 
Figur 2.6 Principskiss över solfångarfält med MaReCo-solfångare. 

Beroende på hur radavståndet d väljs så varierar solfångarfältets energiutbyte relativt 
använd markarea. Intuitivt inses att om d väljs för stort, utnyttjas inte marken 
tillräckligt och solen träffar delvis marken istället för solfångaren. Om d däremot väljs 
för liten kommer solfångarna stå så pass tätt att en solfångarmodul skuggar den 
bakomvarande, dvs fältet utsätts för egenskuggning. Ekonomiskt sett är 
egenskuggning (d litet) mer ofördelaktigt än att låta solfångarna stå långt ifrån 
varandra (d stort) då outnyttjad solfångaryta är dyrare än outnyttjad mark. 
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Det som avgör om solen träffar solfångaren, marken eller om solfångarna egenskuggas 
för ett fixt d är den effektiva solhöjden, θp,ns. Men eftersom den effektiva solhöjden 
varierar, dels på en fix position med varierande tid, dels på olika positioner vid en fix 
tidpunkt, kan inget optimalt d beräknas för samtliga fall. Hänsyn måste alltså tas till 
bivillkoren när och var fältet ska användas för att ett optimalt radavstånd ska kunna 
bestämmas. Naturligtvis påverkar också solfångarens utseende hur d ska beräknas. 
Nedan följer den matematiska beskrivningen för bestämmande av d. 
 

x

y

v1
v5

n
ϕ

 
Figur 2.7 Vektor- och vinkeldefinitioner vid bestämning av radavståndet d. 

Betrakta figur 2.7 ovan. Solfångarens vinkel mellan dess symmetrilinje och 
markplanet betecknas här θ. Vid korrekt styrning är således θ=θp,ns.Låt en punkt på 
den vänstra solfångaren, exempelvis fokalpunkten, bindas samman med motsvarande 
punkt på den högra solfångaren och representera denna sträcka med en vektor v . 
Glasets normal betecknas n  och vinkeln mellan symmetrilinjen och n  är ϕ. Då är 
 

 { } ( )0,43251

5

1
dvvvvvvv

i
i =++=−===∑

=

 (2.9) 
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Vinkeln mellan symmetrilinjen och glasets normal är i detta fall ϕ=15° vilket ger att 
vinkel mellan glaset och horisontalplanet är 75°-θ. 
 
I det aktuella fallet antas att solfångaren är aktiv då den effektiva solhöjden, θp,ns, är 
mellan 20° och 90°, vilket motsvarar solfångarens arbetsområde. Inom arbetsområdet 
accepteras maximalt en egenskuggning som är k % av glasytan, vilket inträffar i den 
lägsta vinkeln dvs 20°. Detta innebär att längden på vektorn 4v får revideras till v4,ny 
enligt: 
 
 )( 2124 llklv

ny
+⋅−=  (2.11) 

 
Med dessa förutsättningar, samt om k väljs till 0.20 (20% egenskuggning maximalt), 
ska radavståndet d väljas till drygt 1,6 meter. Se bilaga 7 för Excel-beräkningar. 



Linköpings Tekniska Högskola  LiTH-ISY-EX-3193
  

 

 Sida 13 (85) 

 

 

3 Genomförande 
I detta kapitel kommer utvecklingsarbetet beskrivas. Även en del testning, simulering 
och verifiering av det utvecklade systemet kommer att behandlas. 

3.1 Övergripande systembeskrivning 

Figur 3.1 nedan visar en förenklad principskiss över styrsystemet. 
 

Huvuddator

Nod 1 Nod 2 Nod n

 
Figur 3.1 Principskiss över styrsystem med en huvuddator och n noddatorer. 

Det som skiljer ett solfångarfält med heliostatfunktion från ett ordinärt fält med 
stationära solfångare är ett flertal viktiga detaljer. Den viktigaste är att solfångarna rör 
sig efter solen. I detta fält skall varje solfångare (nod) styras individuellt. Detta 
innebär att varje solfångare är utrustad med en motor och en styrdator. Styrdatorerna 
kontrolleras och övervakas centralt från en huvuddator. Varje nod i systemet måste 
strömförsörjas, 24 VDC för motorn och 9-12 VDC för styrdatorn. Dessutom skall ett 
backup-system ingripa om strömförsörjningen bryts, både för fallet då hela fältet blir 
strömlöst såväl som fallet då enskilda noder drabbas. 

3.1.1 Uppdelning av datorkraft 

Grundidén är att självständiga noddatorer kan styra en solfångare, avläsa vinkel, 
avläsa temperatur och skydda solfångaren från överhettning. Avancerade 
trigonometriska beräkningar (solens rörelse) som är gemensamma för hela fältet görs i 
huvuddatorn och referensvärden sänds till noderna via ett för ändamålet speciellt 
konstruerat datanät med hjälp av ett egendefinierat kommunikationsprotokoll. Det 
datanät som förbinder huvuddatorn med noderna möjliggör dubbelriktad datatrafik. 
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Uppgifter om varje enskild nods temperatur och vinkel mm lagras i huvuddatorn med 
jämna mellanrum. Tanken med ett förenklat kommunikationsprotokoll är att det i 
datanätet ska överföras minimalt med data mellan huvuddator och noddatorer och 
relativt enkel och billig datorkapacitet kan sköta informationshanteringen även i ett 
större solfångarfält. Tack vare den lilla informationsmängden ställs inga stora krav på 
överföringshastigheter. En låg överföringshastighet ställer i sin tur mindre krav på 
kablage och överföringsavstånd, vilket ytterligare förbättrar kostnadsbilden. Under 
utvecklingsfasen har överföringshastigheten 9,6 kbaud använts. 

3.2 Mekanik 

Den mekaniska delen av systemlösningen är av stor vikt ur flera synvinklar. Dels skall 
lösningen naturligtvis uppfylla alla specificerade krav på rörlighet, väderbeständighet, 
hållfasthet etc. Dessutom är det av stor ekonomisk vikt att den valda mekaniska 
lösningen är genomtänkt såsom att valet av material och komponenter är lämpligt. I 
den ekonomiska aspekten ingår även att delarna i mekaniken inte är för komplexa och 
att form och material gynnar en billig serietillverkning. 

3.2.1 Motor 

Ett antal motoralternativ och drivlösningar har undersökts och jämförts utifrån olika 
kriterier såsom ekonomi, belastningsbegränsningar, precision mm. Den valda 
lösningen i detta fall blev en linjärstyrning (eng. linear actuator) tillverkad av företaget 
Gentact i Taiwan. Denna motor har en inbyggd växel som transformerar en roterande 
rörelse till en linjär. Motortypen är ursprungligen avsedd att användas som styrning till 
motordrivna parabolantenner. Ett flertal faktorer som gör denna motortyp attraktiv är: 
 

• Ekonomi – produkten serietillverkas redan och har en etablerad marknad. I 
skrivande stund är priset USD21 per enhet vid en order på 10 000 exemplar 

• Belastning – Tack vare nedväxling kan motorn lastas med stor kraft, 2500N. 
Hastigheten är något lägre än vid vissa andra alternativ men är inte prioriterad 

• Inbyggda sensorer – Roterande magnet, switchrelä och ändlägesgivare 
möjliggör mätning av läge respektive kalibrering 

• Precision – Ett inbyggt switchrelä medför att pulsräkning kan göras med en 
upplösning av 1.88 pulser per mm linjär rörelse 

• Strömförsörjning – Drivs med 24VDC och förbrukar knappt 2A vid 2kN 
belastning, vilket är gynnsammare än övriga alternativ 

• Temperaturområde – Motorn är avsedd för utomhusbruk och specificerad att 
kunna arbeta i temperaturintervallet [-26°;+65°] 

 
Vid större volymbeställningar kan även möjlighet finnas att modifiera vissa detaljer på 
motorenheten redan i tillverkningen. En intressant möjlighet är att förstora plastkåpan 
över motorenhetens sensorer något för att på så sätt kunna integrera noddatorns 
kretskort direkt i motorenheten. Detta skulle bespara kostnader för kapsling av 
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noddator och förhoppningsvis göra systemet mer driftsäkert pga kortare kablage 
mellan noddator och sensorer. En mer modulliknande, sluten och inbyggd motor- och 
noddatorenhet borde även underlätta arbete för tillverkningsindustri och drift- och 
installationspersonal. Exempelvis kan längre driftstopp undvikas genom att byta ut 
hela modulen vid problem. 
 
Bland övriga undersökta lösningar återfinns en robustare, industriell linjärenhet, en 
egenkonstruerad linjärenhet bestående av motor, damask och kuggstång, samt ett 
flertal lösningar, exempelvis kuggremsbaserade, som förkastats på tidigt stadium pga  
exempelvis orimliga kostnader eller mekanisk komplexitet.. 
 
Den industriella linjärenheten som undersöktes tillverkas av Servomech i Italien och 
distribueras av OEM Automatic i Sverige. Alla krav på slaglängd, last, hastighet etc 
uppfylls med denna motorenhet. Dock gör priset att inga möjligheter finns att 
konkurrera med vanliga, kommersiella parabolantennsmotorer. Priset per motor vid 
order av minst 1000 enheter/år är SEK3170 vilket är nästan femton gånger högre än 
för parabolantennsmotorer. 
 
Ekonomiskt är då alternativet med en egenutvecklad linjärenhet attraktivare. 
Problemet är kunna garantera en hög driftsäkerhet på en konstruktion som är enklare 
än parabolantennsmotorn. Dessutom måste sensorer för mätning av position och 
ändläge läggas till. Slutsatsen blir att det som eftersträvas till största delen är identiskt 
med en parabolantennsmotor. Och att utveckla en egen konstruktion som ekonomiskt 
kan konkurrera med redan existerande produkter är en uppgift som vida överstiger de 
resurser i fråga om tid och ekonomi som detta examensarbete inbegriper. Det är i detta 
fall helt enkelt enklare att använda en etablerad produkt för ändamålet. 

3.2.2 Stativ 

En skiss över prototypstativets utformning visas detaljerat i bilaga 6. Eftersom 
ekonomin i den mekaniska konstruktionen har hög prioritet, har huvudmålet vid 
utformningen varit att skapa ett stativ som är enkelt att tillverka och som genom sin 
symmetri kan utgöra stöd till två solfångare. Vid längre rader av solfångare i serie 
kommer därför antalet stativ per solfångare gå mot ett, något som grovt räknat 
halverar kostnaden för stativet jämfört med alternativet med två stativben per modul. 
 
Stativet är infäst i solfångarens rotationscentrum, som sammanfaller med 
fokalpunkten, och tillåter reflektorn att röra sig medan absorbatorn sitter fix i stativet. 
Absorbatorröret är isolerat där det passerar genom stativet för minimera 
värmeförlusterna. I nederkant på stativet finns ett fäste för motorns nedre infästning. 
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3.2.3 MaReCo-hybrid med fix absorbator 

Själva solfångarkonstruktionen är baserad på MaReCo-solfångaren (se [2] och [3] för 
utförlig beskrivning) som modifierats för ändamålet. Solfångaren är av hybridtyp, dvs 
dess absorbator utgörs av solceller som vätskekyls, och producerar därför både el och 
värme. I figur 3.2 beskrivs absorbatorns utseende och uppbyggnad. Tanken med 
hybridabsorbatorn är följande: Den effekt som solceller levererar är proportionell mot 
intensiteten hos den solstrålning som den utsätts för. Eftersom MaReCo-solfångaren är 
koncentrerande, utsätts solcellerna i absorbatorn för en intensitet som är flera gånger 
högre än solinstrålningen, som kan vara omkring 1000W/m2 vid vackert väder. Hur 
många gånger bestäms av koncentrationsfaktorn som är glasytan delat med 
absorbatorytan, förutsatt att reflektorn är korrekt konstruerad. Typiskt kan 
koncentrationsfaktorn vara ca 3-5. Problemet för solcellerna är att det koncentrerade 
ljuset inte är jämt fördelat då intensiteten maximeras i fokallinjen. Detta medför att 
varierande temperatur i solcellen ger upphov till inre, termiska materialspänningar 
som i värsta fall kan ge sprickbildningar. Ett annat problem är att solceller är 
temperaturberoende och inte arbetar optimalt vid höga temperaturer. För att eliminera 
dessa två problem, eller åtminstone lindra effekterna av dem, bör strävan vara att 
försöka åstadkomma en så effektiv och homogen kylning som möjligt. Detta görs med 
hjälp av vätskekylning av solcellerna genom att låta ett kopparrör med ett 
värmebärande medium leda bort värme från solcellerna och samtidigt försöka hålla 
fokallinjen så nära detta rör som möjligt med hjälp av heliostatfunktionen. 
Förhållandet mellan den erhållna elenergin från solcellerna och den erhållna 
värmeenergin från kylningen är ungefär i storleksordningen ett till tio, dvs vid 
600W/m2 värmeenergi fås ca 60W/m2 elenergi. 
 

Solceller

Rör för vätskekylning

 
Figur 3.2 Hybridabsorbator. 

I övrigt ligger den största skillnaden i gavlarna som på denna solfångare har förstärkts 
för att kunna ta upp reflektorns tyngd vid rotationscentrum som är infästningspunkt 
mot stativet. Förstärkningen utgörs av en metallskiva som fördelar belastningen på en 
större yta. Eftersom absorbatorn är fix och reflektorn rör sig, finns ett hål i gaveln. 
Hålets form och storlek är anpassat för att reflektorn skall kunna röra sig inom ett 90° 
stort intervall. För att förhindra att till exempel regn och snö kommer in genom hålet 
är en gummiduk placerad över hålet på prototypen. Absorbatorn löper i en skåra i 
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denna gummiduk. Denna lösning är troligen inte acceptabel för drift utomhus under 
längre tid. En alternativ lösning kan då vara att placera en skiva på absorbatorröret 
som är formad efter hålet och hålets rörelse. Därmed förbättras skydd mot nederbörd 
samtidigt som värmeförlusterna borde minska. I den ena gaveln finns även ett fäste för 
motorns övre infästning. I prototypen har detta fäste endast varit förbundet med gaveln 
men en bättre lösning ur hållfasthetsperspektiv är att låta fästet integreras i 
gavelförstärkningen. 
 
Den främsta argumentet för att ha en fix absorbator i solfångaren är att när fler 
solfångare kopplas samman blir hela värmebärarsystemet fixt, precis som för fält med 
fixa solfångare. Vinsten med detta är att man slipper flexibla lösningar (exempelvis 
flexslangar och roterande kopplingar) som, på grund av en kombination av rörelse och 
stora temperaturskillnader, borde orsaka förslitningar i mekaniken i större utsträckning 
än i ett fixt system. Med andra ord är denna lösning både mekaniskt enklare och mer 
driftsäker men framför allt billigare. 

3.2.4 Mekanisk sammankoppling av stativ och solfångare 

Figur 3.3 visar hur motorenheten mekaniskt kopplar samman stativet med solfångaren. 
Som synes är en infästningspunkt belägen på stativet och en på en förlängning av 
reflektorn.  
 

 
Figur 3.3 Motorenhetens infästningspunkter i stativet respektive reflektorn. 

Då huvuddatorn beräknar systemets reglertekniska referensvärde, anges detta värde 
som effektiv solhöjd med enheten grader över horisonten. Mätvärdet av respektive 
nods position ges av pulsgivaren på motorenheten och anges som motorenhetens 
diskretiserade position med enheten antal pulser. Alltså måste, för regleringens skull, 
sambandet mellan motorns position och solfångarens vinkel bestämmas om 
solfångarens vinkel ska kunna jämföras med referensvärdet. I detta fall har sambandet 
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först bestämts analytiskt, sedan diskretiserats från funktion till tabell. Tabellen har 
sedan implementerats i noddatorerna. Inkommande referensvinkel översätts alltså till 
en motorposition lokalt i varje nod. Ändras mekaniken, förändras därmed sambandet 
mellan vinkel och motorposition och tabellen måste göras om. 
 

Symmetrilinje

θ

α β

γ

a

b
c

Infästning i stativ

Rotationscentrum

Infästning i reflektor

 
Figur 3.4 Vektor- och vinkeldefinitioner för bestämning av hur |c| beror på θ. 

Ekvationerna nedan beskriver analytiskt det ovan beskrivna sambandet. Figur 3.4 ovan 
beskriver de vinklar och vektorer som behövs. 
 
Eftersom koordinaterna för rotationscentrum och stativets infästningspunkt är fixa så 
gäller i detta fall alltid att 
 

 






+=
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fixaba
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,  (3.1) 

 
För vinklarna gäller att γ och β är fixa och bestämda. Det ger att sambandet mellan 
vinklarna blir 
 
 βαγθ +−=  (3.2) 
 
Alltså måste α bestämmas, vilket med hjälp av cosinussatsen görs enligt 
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Därmed är det möjligt att bestämma solfångarens vinkel, θ, som funktion av 
motorenhetens längd, c. Grafiskt får sambandet i detta fall ett utseende enligt figur 3.5. 
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Figur 3.5 Graf över motorenhetens längd som funktion av vinkeln mellan solfångarens 
symmetrilinje och horisontalplanet. 

3.3 Elektronik - Master 

Även om denna rapport är tänkt att innefatta så stora delar av systemlösningen som 
möjligt så ligger tyngdpunkten för examensarbetet på den elektroniska lösningen och 
då på noderna i synnerhet. I elektroniken är arbetsbördan för att kunna åstadkomma 
heliostatfunktionen huvudsakligen uppdelad på två sorters kretsar. En central 
huvuddator (i projektet kallad ”Master”) och till varje solfångare en styrdator (kallad 
”Nod”). Master är kopplad till samtliga noddatorer via ett datornät för 
seriekommunikation enligt RS232-standard. 
 
Master har en central roll i styrelektroniken. Från noderna sett förväntas Master agera 
och kommunicera enligt det kommunikationsprotokoll som beskrivs senare i avsnitt 
3.5. I övrigt har inte funktion eller inre arkitektur hos Master någon betydelse för 
noddatorerna. I detta projekt har en relativt enkel och billig logger använts som 
Master. Men beroende på olika egenskaper hos ett solfångarfält, till exempel storlek i 
form av antal noder, kan Master behöva modifieras med minnesbyte, processorbyte 
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etc. I mycket stora fält, där kostnaden för Master uppdelat på antalet noder är av 
minskande betydelse, finns möjligheten att byta ut loggern mot en vanlig PC eller 
motsvarande. 

3.3.1 Övergripande beskrivning av funktion 

Master har ett flertal uppgifter. En av de viktigaste är att beräkna effektiv solhöjd 
utifrån realtidsklockan och inmatade data om var systemet befinner sig, longitud och 
latitud. Master skall också lagra data om varje enskild nod i systemet och samlar 
därför in uppgifter med jämna mellanrum. Data som ska lagras är i första hand 
respektive solfångares aktuella vinkel, temperatur och status. Med status menas här en 
byte innehållande flaggor som beskriver tillståndet i noden, exempelvis 
strömförsörjning, överhettning, motorfel och dylikt. Eventuellt kan också 
pulsräknarvärdet lagras och betraktas som en återkoppling, ett mätvärde som 
omvandlat tillbaka till en vinkel kan jämföras mot referensvinkeln som master sänt ut i 
systemet. Förutsatt att reglertekniken i systemet är korrekt, ska denna skillnad dock 
alltid vara noll. 
 
Med hjälp av uppgifter om systemets tryck och flödeshastighet etc finns även en 
möjlighet att i realtid beräkna en kritisk temperatur för värmebäraren, dvs maximal 
arbetstemperatur. Kokpunkten för värmebäraren varierar med tryck och temperatur i 
systemet. Detta värde kan sedan skickas ut till noderna och på så sätt kan noderna 
aktivera sitt överhettningsskydd baserat på denna ”dynamiska kokpunkt”. 

3.3.2 Hårdvara 

Huvuddatorn, Master, är i prototypuppställningen baserad på en logger, Melacs, 
konstruerad av Stefan Larsson, VUAB. Se bilaga 1 för kretsschema. Melacs är baserad 
på en mikrodator av typen Basic STAMP 2SX från Parallax Inc. Programminnet är 
16kB och är fördelat på åtta programbankar om vardera 2kB. Klockfrekvensen är 
50MHz. 26bytes RAM-minne samt 63bytes scratchpad-RAM finns tillgängligt för 
användaren. RAM-minnet används direkt och är definierat lokalt för en programbank, 
medan scratchpad-RAM är globalt och används indirekt genom mellanlagring i RAM. 
 
Master är beroende av att veta aktuell tid. Därför finns en realtidsklocka inbyggd i 
kretsen. Klockan är av typen DS1302 och är tillverkad av Dallas Semiconductor. Den 
kräver en extern kristall med frekvensen 32,768KHz. Klockkretsen är konstruerad så 
att dess minne förloras om strömförsörjningen bryts. Därför reservmatas klockan med 
ström från en kondensator med hög kapacitans vid eventuella strömavbrott. 
Kondensatorns kapacitet räcker till att försörja klockan i flera veckor, dvs betydligt 
längre än ett vanligt strömavbrott. I klockan finns även 31bytes ledigt RAM-minne 
som kan nås från Basic STAMP 2SX och på så sätt användas som utökat globalt RAM 
vid programmering. 
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För att lagra data om solfångarsystemet är Master utrustad med ett större seriellt 
minne av EEPROM-typ. Då vissa EEPROM-minnen av olika typ är pin-kompatibla, 
finns möjlighet att byta minne och därmed ändra minnesstorlek. Vissa modifieringar i 
mjukvaran kan då vara nödvändiga, främst beroende på skillnader i adresseringen av 
minnesrymden för respektive EEPROM. Vid större datamängder kan ett Flash-minne 
användas. Dessa har större minneslagringskapacitet men är i gengäld betydligt dyrare. 
Kostnaden per Mbyte blir dock lägre än med EEPROM och om hänsyn tas till att 
Flash-minne används vid större fält, blir kostnaden per kvm solfångaryta inte större än 
vid användandet av EEPROM i mindre fält. 
 
En A/D-omvandlare, MAX186 från Maxim, med åtta kanaler ger Master möjlighet att 
använda upp till åtta analoga ingångar, exempelvis för avläsning av analoga sensorer. 
Även en D/A-omvandlare finns, MAX522 från Maxim, som förser kretsen med två 
analoga utgångar. Utöver dessa tio analoga in- och utgångar finns åtta digitala in- och 
utgångar direkt från mikrodatorn som riktningen kan väljas på, samt två +5VDC-uttag 
och fyra jorduttag. 
 
Eftersom Master är mycket viktig för att  upprätthålla driften i solfångarfältet, måste 
strömförsörjningen göras så säker som möjligt. I första hand ska Master försörjas med 
9-30VDC, exempelvis från det vanliga elnätet via en transformator. Om denna 
försörjning bryts, ska en reservförsörjning, t ex en blyackumulator, säkerställa driften. 
Skulle även reservförsörjningen brytas, finns ett 9VDC NiMH-batteri inbyggt i Master 
som kan klara försörjningen kortare perioder. Möjlighet finns även att koppla in en 
solcellsmodul som reservförsörjning. Förutsatt att solfångarsystemet kan meddela sig 
till omvärlden vid onormala driftsfall, borde Master’s strömförsörjning kunna 
säkerställas till nära 100%. 

3.3.3 Mjukvara 

På grund av arkitekturen i processorn, med åtta programbankar om vardera 2kB och 
ett lokalt och globalt RAM-minne, har mjukvaran en speciell struktur på sin 
uppbyggnad. I den första banken finns ett huvudprogram som börjar exekveras vid 
strömpåslag. I huvudprogrammet kan sedan övriga programbankar anropas. I dessa 
övriga bankar finns programkod till ett antal underrutiner, exempelvis 
solhöjdsberäkning och loggerfunktion. Vid återhoppet till huvudprogrammet börjar 
exekveringen från början av programmet. Detta är dock inte alltid önskvärt utan hellre 
föredras ett antal bestämda punkter där huvudprogrammet kan börja efter återkomst 
från en underrutin. För att lösa detta problem har en stack definierats med hjälp av 
variabler i det globala RAM-minnet. Tanken är att huvudprogrammet ska spara den 
önskade startpositionen precis innan byte till en annan programbank sker. Överst i 
huvudprogrammet finns då en kontroll av denna stack. Således exekveras 
huvudprogrammet ändå från början vid återhopp från underrutin men hoppar direkt till 
önskad position och händelseförloppet blir det eftersträvade. 
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Huvudprogram 
Huvudprogrammet inbegriper strategi för hur solfångarfältet ska agera, exempelvis när 
solfångarna skall vara i drift och när temperaturavläsning ska ske. I projektet har 
följande strategi använts: 
 

• Solfångarna ska vara aktiva mellan klockan 7 och 17 
• Uppdatering av effektiv solhöjd sker var femte minut dagtid, var tionde 

nattetid 
• Avläsning av temperatur sker på samma villkor, loggerfunktion likaså 

Bestämning av effektiv solhöjd 
Som redan nämnts är den främsta uppgiften för Master att bestämma effektiv solhöjd 
och kommendera denna till noderna. Beräkningsgången för detta framgår av det  
flödesschema som presenterades i figur 2.4, avsnitt 2.2.  
 
Med avseende på noggrannheten i beräkningarna, har BasicSTAMP två betydande 
nackdelar: 
 

• Processorn behandlar bara heltal och avrundar alltid nedåt, ex 1.99 blir 1 
• Trigonometriska funktioner har olika god precision i olika områden 

 
Att processorn alltid ignorerar decimaldelen får konsekvensen att fel ackumuleras då 
flera beräkningssteg görs efter varandra. I detta fall görs sju beräkningssteg i rad där 
varje steg har ett antal understeg. Till viss del kan bristen i noggrannheten avhjälpas 
med att variabler helt sonika multipliceras med större tal under beräkningarnas gång. 
På så sätt utnyttjas bättre att processorn räknar med 16-bitars tal. Exempelvis kan 
55,75 som skulle avrundats till 55 (6 bitar) multipliceras med 128 och användas som 
7136 (13 bitar) i beräkningarna för att i slutet av beräkningarna divideras med 128 
igen. Förutsättningen är att varken något delresultat eller det slutliga resultatet av 
beräkningarna inte överskrider 16 bitar. Praktiskt innebär detta att de mest signifikanta 
bitarna i de tal som ska behandlas vänster- och högerskiftas för att så gynnsamt som 
möjligt utnyttja mikrodatorns ordbredd. Denna metod ger ökad noggrannhet men 
hjälper dock inte fullt ut eftersom det slutgiltiga svaret kommer avrundas till närmaste 
lägre heltal. 
 
I BasicSTAMP är en period i sinuskurvan diskretiserad till 256 värden, dvs ett 8-bitars 
värde, genom att intervallet [-1,1] expanderas till [-127,127]. På grund av att 
sinuskurvans tangent har olika lutning i olika intervall, medför diskretiseringen att 
noggrannheten blir olika beroende på var i intervallet beräkningen ska genomföras. I 
intervallet runt 90° är lutningen för sinuskurvan nära noll och noggrannheten dålig pga 
heltalsavrundningen. Eftersom ett antal beräkningssteg innehåller arcsin-funktioner 
vid bestämning av effektiv solhöjd, kommer relativt stora fel att uppstå runt 90° för 
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arcsin och runt 0° för arccos-funktioner. Ett alternativ om BasicSTAMP ska användas 
är att förkasta den inbyggda hanteringen av trigonometriska funktioner och definiera 
egna, exempelvis genom att diskretisera sin-, cos-, arcsin- och arccos-funktioner till 
16-bitars värden och lagra i tabeller. Nackdelen är att denna implementering kommer 
bli svårläslig, beroende på att anpassade skift måste göras i varje beräkningssteg för att 
undvika för stora tal. Denna metod kommer även bli minneskrävande. 
 
Dessa två egenskaper ger tillsammans att storleken på felet vid bestämning av den 
effektiva solhöjden blir komplext och svårförutsägbart. 

Loggerfunktion 
Varje gång en uppdatering ska göras av solfångarens läge, kommenderas avläsning av 
respektive nods läge, temperatur och status. Efter att avläsningen genomförts lagras de 
inlästa värdena i globala variabler. Sedan exekverar huvudprogrammet 
programbanken innehållande underrutinen för loggerfunktionen. I denna lagras tid, 
datum, solfångarens ID-nummer, samt de inlästa variablerna. 

3.4 Elektronik - Nod 

Noddatorn är utvecklad från grunden inom ramen för detta examensarbete. 
Utvecklingsarbetet har inletts med att ekonomiska och tekniska krav setts över på 
noddatorn. Sedan har komponenter utvärderats, parallellt med att kretsstrukturen tagit 
form. Efter åtta revideringar av kretsschemat med större och mindre förändringar i 
funktion och design, valdes en kretslösning (se bilaga 2). Med hjälp av mjukvaran 
Eagle 4.03 skapades en kretslayout (se bilaga 3) varpå ett prototypkort tillverkades. 
Detta kort har programmerats och installerats i ett testsystem. 
 
Ledstjärnan i utvecklingsarbetet har varit att med hjälp av standardkomponenter 
utveckla en noddator som med hjälp av sofistikerad mjukvara kan upprätthålla en hög 
driftsäkerhet till lågt pris. 

3.4.1 Övergripande beskrivning av funktion 

De två huvudsakliga uppgifterna som noddatorn har är: 
 

• Regulator för solföljningen 
• Överhettningsskydd 

 
Regleringen är förhållandevis enkel och utgörs av att ta beslut om ett relä ska vara 
på/av (1 eller 0) och i fram- eller backriktning (1 eller -1). Men tack vare motorns låga 
hastighet och noggrannheten i pulsräkningen, behövs inte en mer avancerad 
reglerteknik, något som även sparar programminne i noddatorns mikrokontroller. 
Denna relativt simpla reglerstrategi kan matematiskt skrivas: 
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 max)))0))()(((2(1()0))()((()( unynrnynrabsnu ⋅<−⋅−⋅>−=  (3.4) 
 
där umax =+24VDC, r(n) är referenssignal och y(n) är mätsignal och fås från Master 
respektive pulsräknaren på motorenheten. Villkoren ses som Boolesk algebra som ger 
1 vid ”sant” och 0 vid ”falskt”. 
 
Ett relä styr sedan strömförsörjningen till den motor (här linjärdrivning) som ändrar 
position på solfångaren. I motorenheten finns även en roterande magnet och ett 
switchrelä som tillsammans med noddatorns hjälp kan användas som pulsräknare och 
återkoppla motorenhetens position till noddatorn. 
 
Överhettningsskyddet utgörs av en temperaturmätare som indirekt mäter temperaturen 
i värmebäraren och vars analoga utsignal omvandlas till en temperatur i noddatorn. 
Den beräknade temperaturen används i två syften, dels i driftövervakningshänseende 
då noddatorn sänder aktuell temperatur till huvuddatorns logger på kommando, dels i 
fallet då överhettning inträffar. Noddatorn är från Master underrättad om vilken som 
är den högsta tillåtna temperaturen på värmebäraren. Skulle denna kritiska temperatur, 
Tmax, överskridas, tar noddatorn själv initiativ att styra solfångaren ur optisk fokus för 
att undvika överhettning. Funktionen är implementerad med en hysteres som gör att 
temperaturen måste sjunka till en viss nivå under den kritiska temperaturen innan 
noddatorn tillåter solfångaren att återvända till normalt läge.  

3.4.2 Hårdvara 

Följande bild (figur 3.6) visar prototypkretskortet som utvecklats för att åstadkomma 
nodens önskade funktioner. Ett detaljerat kretsschema finns i bilaga 2. 
Kretskortslayouten finns i bilaga 3. Komponentlista med uppskattad kostnad vid 
tillverkning i större volym finns i bilaga 4. 
 

RS232-interface

Relä

PIC16F628

Från. LM50

3 st LED

A/D

Från pulsräknare

 
Figur 3.6 Noddatorn – prototypkretskort. 
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Noddatorn baseras på en mikrocontroller, PIC16F628 från Microchip [11]. 
Arkitekturen i PIC16F628 är av RISC-typ [7]. Denna mikrocontroller har inbyggd 
klocka som används i denna applikation och arbetar med 4MHz klockfrekvens. 
Programmeringsspråket är assembler med 35 olika instruktioner och kretsen 
programmeras i en programmerare som är ansluten till serieporten på en ordinär PC 
via en modemkabel. PIC16F628 har 2kB programminne och 224 bytes RAM-minne. 
 
Tre andra alternativ till PIC16F628 har undersökts närmare, PIC16F84, PIC12C672 
och BasicSTAMP från Parallax. Det som bland dessa motiverar valet av PIC16F628 
är ett flertal faktorer. Den inbyggda klockan är en egenskap som t ex PIC16F84 
saknar. En stor fördel med PIC16F628 är att den är utrustad med ett inbyggt interface 
för seriekommunikation. Detta interface kan arbeta avbrottsstyrt, dvs en byte kan tas 
emot samtidigt som mikrocontrollern arbetar med annat och programkörningen 
avbryts först när en hel byte är mottagen. Jämfört med både PIC12C672 och 
PIC16F84 har PIC16F628 flest I/O-ben, max 16 stycken. Ekonomiskt är PIC16F628 
likvärdig med PIC12C672 och PIC16F84 medan den är överlägsen BasicSTAMP, 
varför den sistnämnda uteslöts på ett tidigt stadium. I tabell 3.1 jämförs de fyra olika 
alternativen.  
 

PIC16F628 PIC12C672 PIC16F84 BasicSTAMP II
Programminne 2048x14 2048x14 1024x14 2 kB

RAM 224 bytes 128 bytes 68 bytes 32 bytes
DataEEPROM 128 bytes - 64 bytes -

A/D - 4 kanaler, 8 bit - -
USART Ja - - Ja

Intern klocka 4 MHz 4 MHz - 20 MHz
I/O pins 16 5 13 16

Avbrottstyper 10 4 4 -
Komparatorer 2 - - -

Timers 3 1 1 1
Ca pris/st 47:601) 32:121) 73:441) 585:002)

1) Farnell 011031
2) Elfa 011031

 
Tabell 3.1 Jämförelser mellan olika mikrocontrolleralternativ för noddatorn. 

Kommunikationen med huvuddatorn sker över ett datanät enligt RS232-standard. Då 
’0’ och ’1’ representeras av andra spänningar (se figur 3.7) än vad som används internt 
på kretskortet, måste in- och utsignaler omvandlas. Detta görs med hjälp av en 
interfacekrets, MAX232 från Maxim, som med hjälp av ett antal kondensatorer 
omvandlar spänningarna i kommunikationen till önskade nivåer.  
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Figur 3.7 Spänningsnivåer för 5V-logik och RS232. 

Motorns strömförsörjning och riktning styrs med ett relä av typen Taiko TB2 som 
spänningsmatas direkt från noddatorns inspänning. Reläet består egentligen av två 
enpoliga reläer som tillsammans ger möjlighet att med två signaler styra om utsignalen 
ska vara direkt kopplad till insignalen, alternativt omvänt kopplad eller frånkopplad. 
För att kunna styra reläet med hjälp av mikrocontrollern behövs två 
småsignaltransistorer av typen BC547 som används som switchar mot kretskortets 
strömförsörjning, eftersom mikrocontrollerns utgångar är för svaga och har för låg 
spänning för att kunna driva reläet direkt. Över reläspolarna sitter parallellt två dioder, 
vars uppgift är att skydda reläet från transienter vid från- och tillslag av motorns 
strömkälla och på så sätt öka livslängden. Reläets inre funktion framgår tydligare av 
figur 3.8. 
 

IN

UT

Styrsignal 2Styrsignal 1

 
Figur 3.8 Principskiss över funktion för relä på noddatorns kretskort. 

Temperaturen mäts med en sensor av typen LM50 från National Semiconductor. 
Denna ger en analog utspänning som är linjär mot temperaturen. Med hjälp av en 
konstantströmsdiod, en kondensator och en i mikrocontrollern inbyggd analog 
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komparator, görs den analoga spänningen om till ett digitalt värde. Hårdvaran ser ut 
enligt figur 3.9.  

 

V1=Vtermometer

V2=Vreferensramp

+9VDC

47 nF

E101

=0  ; V2<V1

=1  ; V2≥V1

Pic16F628

Komparator

LM50

Till CMIF

 
Figur 3.9 Temperaturmätning med analog givare och A/D-omvandling med hjälp av 

konstantströmsdiod, kondensator och komparator. 

Temperatursensorns signal läggs på den ena komparatoringången. På den andra läggs 
den positiva sidan från kondensatorn. När en konstant ström läggs på kondensatorn, 
byggs en spänningsramp upp linjärt över denna. Då spänningsnivån över kondensatorn 
är proportionell mot tiden, blir således tiden från det att spänningen över kondensatorn 
är noll till det att komparatorn växlar utsignal ett mått på temperatursignalens storlek. 
Genom att omvandla den tiden linjärt, kan ett digitalt värde på temperaturen erhållas. 
Med andra ord utgör konstantströmsdioden, kondensatorn och komparatorn 
tillsammans en enkel och framför allt billig A/D-omvandlare med en omvandlingstid i 
storleksordningen 100-tals mikrosekunder. Se figur 3.10 för ett exempel på hur ett 
sampelvärde kan erhållas med A/D-omvandlaren. 
 

V

t

V2(t)

V1(t)= V1

tA/D=1/(dV2/dt) ∗ V1

Vmax

 
Figur 3.10 Exempel på scenario vid temperaturmätning. 

Gränssnittet mot användaren är mycket enkelt och består enbart av två tryckknappar 
och tre lysdioder. Med andra ord måste användaren ha någon form av intruktioner, 
exempelvis en manual, för att förstå hur noddatorn ska användas. 
 
Erforderlig spänningsmatning till nodkretsen är 9-12 VDC. 
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3.4.3 Mjukvara och funktion  

Programkoden i noden är, som tidigare nämnts, skriven i assembler. Nackdelen med 
att använda assembler jämfört med ett högnivåspråk som t ex C++ är att koden ofta 
blir svårläst och i större applikationer relativt skrymmande. Det är också betydligt mer 
tidsödande att programmera i assembler. Dessutom kan ett närmast obegränsat antal 
olika fel kan uppstå, vilket gör att felsökning av assemblerkod är relativt komplicerat. 
Den stora fördelen är att assembler är ett så hårdvarunära språk som överhuvudtaget är 
möjligt, vilket skapar möjlighet att skräddarsy koden exakt efter hårdvaran. Detta 
leder till att hårdvarans kapacitet kan utnyttjas bättre för den tänkta uppgiften. 
Sammantaget är det alltså mer arbete att använda assembler men i gengäld blir 
applikationen effektivare. 

Övergripande kodstruktur 
Då mjukvaran i noden omfattar ca 2000 rader assemblerkod, måste strukturen på 
koden övervägas noga. Två nyckelord beskriver det viktigaste i mjukvaran. 
 

• Subrutiner 
• Avbrott 

 
Det första nyckelordet är subrutiner. Med detta menas att de enklaste funktionerna 
(tidsfördröjning, sända en byte etc) konstrueras som rutiner med speciella och 
noggrant definierade egenskaper. Dessa subrutiner kan sedan anropas av mer 
avancerade rutiner och användas som byggstenar i dessa. Självfallet kan subrutiner 
användas i flera nivåer och skapa mycket komplexa rutiner. Fördelen med detta är att 
även komplexa program blir minnesmässigt utrymmessnåla, eftersom varje subrutin 
bara upptar en begränsad mängd minne och återanvänds. Nackdelen är att 
programräknaren tvingas hoppa fram och tillbaka i programmet, vilket gör att 
programmet blir långsammare eftersom det, förutsatt RISC-arkitektur, kostar en extra 
klockcykel vid varje hopp. Detta ställer dock inte till med något problem i denna 
applikation där minnesutrymmet är en mer kritisk faktor än exekveringshastigheten. 
 
Det andra nyckelordet är avbrottshantering. Detta innebär att den ordinarie 
programexekveringen avbryts då vissa hårdvarumässiga tillstånd ändras, exempelvis 
utgången på en komparator ändras eller ett meddelande mottages från huvuddatorn. 
När detta sker sätts en avbrottsflagga som, om tillhörande flagga (eller flaggor) som 
indikerar avbrottets tillgänglighet, avbryter programmet och låter programräknaren gå 
till en viss avbrottsadress. I PIC16F628 finns tio olika avbrottsmöjligheter. I denna 
applikation har ungefär hälften av dessa aktiverats. Då ett avbrott inträffar avbryts det 
ordinarie programmet och istället exekveras den aktuella avbrottsrutinen. Den stora 
fördelen med detta är att en viss del av koden bara exekveras vid behov och inte 
annars, vilket sparar tid. Ett annars vanligt alternativ är att programmet kontinuerligt 
kontrollerar ett visst tillstånd eller avbrottsflagga. Denna metod kallas ”polling” och är 
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effektiv endast då det är känt ungefär när det förväntade tillståndet kommer att 
inträffa, annars innebär det att programmet utnyttjar mikrocontrollerns kapacitet till att 
vänta, vilket är ineffektivt. Avbrottshantering är med andra ord ett mer real-
tidsmässigt tillvägagångssätt och ett sätt att utnyttja tiden bättre genom att bara 
exekvera vissa rutiner då de behövs. Genom att aktivera och inaktivera de flaggor som 
indikerar avbrottets tillgänglighet kan även prioritet ges åt vissa avbrott. Exempelvis 
måste överhettningsskydd ges högre prioritet än kommunikation. 
 
Programmets struktur är uppbyggt efter flödesschemat i figur 3.11. 
 

 

Figur 3.11 Flödesschema för noddatorns övergripande funktion. 
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Initiering 
Vid strömpåslag av nodkretsen påbörjas programmets initieringsrutin. I denna utförs 
ett flertal uppgifter, bl a: 
 

• Bestäm riktning på in- och utgångar 
• Bestäm vilka avbrottstyper som ska vara tillgängliga 
• Bestäm hastighet för seriell kommunikation 
• Sätt default-värden på vissa register, t ex data om kokpunkt mm 

 

Kalibrering 
Då en solfångare ska kalibreras dras nytta av de inbyggda sensorerna på 
motorenheten, dvs pulsgivaren och ändlägesbrytarna. Från pulsgivaren, som består av 
en roterande magnet och ett switchrelä, noteras pulser ständigt då motorn rör sig. 
Dessa pulser styr ett 16-bitars pulsräknarregister i mjukvaran baserat på vetskap om 
motorns riktning och pulsförändringar. Pulsräknarregistret tjänar då som en mätning 
av solfångarens position. Förhållandet mellan pulsräknarens värde och vinkel mellan 
solfångarens symmetrilinje och horisontalplanet modelleras med relativt okomplicerad 
trigonometri (se avsnitt 3.2.4). Dock är det inte uteslutet att pulsräknaren räknar fel, 
framför allt då motorn byter riktning. Om detta beror på faktorer som härrör från 
störningar i den analoga sensorkonstruktionen eller om en modifiering av befintlig 
mjukvara skulle förbättra precisionen har inte utretts till fullo. Det faktum att fel trots 
allt förekommer gör att behovet av en kalibreringsrutin aktualiseras. 
Kalibreringsrutinen beskrivs av det flödesschema som finns i figur 3.12. 
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Endast vid
uppstart.

 
Figur 3.12 Flödesschema för kalibrering av solfångarens position. 

Som synes är kärnan i rutinen att starta motorn och kontrollera pulsräknaren. Motorn 
stannar automatiskt när ändlägesgivaren indikerar att ändläget nåtts och solfångarens 
acceptansområde är helt under horisonten. Eftersom acceptansområdet är 45° och 
symmetrilinjen ligger centrerat i detta område, ska ändlägesbrytaren justeras så att den 
aktiveras när symmetrilinjen är –22.5° relativt horisonten. Acceptansområdet relativt 
horisonten kommer då att omfatta intervallet -45° till 0°. När sedan pulsräknaren inte 
registrerat några förändringar under ett visst tidsintervall, slår reläet ifrån 
strömförsörjningen till motorenheten och pulsräknaren nollställs. Ändlägesbrytaren 
används alltså inte direkt utan de uteblivna förändringarna i pulsräknaren används som 
en indikation på att ändlägesbrytaren aktiverats. 
 
Denna procedur genomförs vid varje uppstart av nodprogrammet men 
kalibreringsrutinen används även vid andra tillfällen som solfångaren ska styras ur 
fokus, exempelvis nattetid och vid överhettning. Att kalibreringsrutinen används vid 
övergång från dagläge till nattläge gör att solfångaren kalibreras automatiskt minst en 
gång per dygn. Med andra ord kan inte drift under längre tid ackumulera växande 
positioneringsfel hos solfångaren utan det stationära felet blir i princip tidsoberoende. 
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Systemintegrering 
En strävan under utvecklingsarbetet har varit att göra systemet så automatiskt och 
självgående som möjligt. Ett viktigt led i denna strävan ät att göra integreringen, dvs 
hård-och mjukvaruinstallationen av tillkommande noder i systemet, enkel och smidig. 
Tanken har varit att nya noder som kopplas in i systemet automatiskt ska anropas, 
identifieras och tilldelas ID-nummer av Master. En komplikation uppstår dock på 
grund av prototypsystemets fysiska uppbyggnad. Systemet är uppbyggt enligt 
principen ”Single Master/Multiple Slave”, dvs en huvuddator och många noder där 
noderna inte är medvetna om varandras existens. Alla konversationer i 
kommunikationen i systemet sker antingen: 
 

• Från huvuddator till en nod 
• Från huvuddator till alla noder 
• Från en nod till huvuddator (på begäran av Master) 

 
Problemet med detta är att en nod som beordras att svara och skicka data till Master 
specifikt måste adresseras eftersom bara en nod i taget kan sända data. Skulle flera 
noder skicka data samtidigt skulle signalerna krocka och Master skulle uppleva det 
som om noderna ”pratade i munnen på varandra”. Problem uppstår alltså då 
exempelvis två nya noder ska integreras i systemet och tilldelas ID-nummer eftersom 
Master inte kan beordra en specifik odöpt nod att svara. Noderna måste på något sätt 
skiljas åt redan innan de tilldelats ID-nummer om automatisk integrering av flera 
solfångare ska kunna ske. 
 
Däremot kan noder integreras automatiskt om endast en nod kopplas in i taget. Denna 
nod blir ju unik eftersom den, under dessa förutsättningar, vet att den är ensam om att 
vara en ny nod utan ID-nummer i systemet. Master behöver alltså bara fråga efter ”den 
nya noden” med jämna mellanrum och se om den får svar. Får Master svar kan den 
skicka ut ett ”Döp nod!”-kommando med ett tillhörande för systemet unikt ID-
nummer och beordra endast den odöpta noden att lyssna. När noden fått sitt ID-
nummer, ändrar den själv sin status från ”odöpt” till ”döpt” och är därmed integrerad. 

Normal drift 
När initiering, kalibrering och eventuellt integrering genomförts, ska nodens program 
gå in i en loop som kommer att exekveras kontinuerligt och periodiskt så länge inget 
yttre spontant avbrott avbryter programmet. Denna loop kan betraktas som normal 
drift. Då noden inte kommenderas till något, har den egentligen ingen annan uppgift 
än att kontrollera om något nytt kommando har anlänt, samt att mäta temperaturen i 
värmebäraren. Loopen innehåller egentligen två loopar, en inre och en yttre. En inre 
loop kontrollerar om något nytt kommando inkommit från huvuddatorn. Detta görs 
256 gånger i rad. I den yttre loopen görs den inre loopen och en ensam 
temperaturmätning. Notera att kontrollen av nya inkommande kommandon inte är 
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direkt avbrottsstyrd utan pollas (se ovan). Dock är periodtiden i den inre loopen så 
kort att valet mellan avbrottsstyrning och polling inte har någon större betydelse i 
detta fall. 

Avbrottsrutiner 
I nodens mjukvara används fem av tio olika avbrottsmöjligheter. Dessa är beskrivna 
nedan i tabell 3.2. 
 

Avbrottstyp Används vid Flaggor
Timer0 owerflow Temperaturmätning T0IE/T0IF
Comparator Temperaturmätning CMIE/CMIF
EE write complete Minneslagring EEIE/EEIF
RB0/INT Pulsräkning INTE/INTF
USART recieve Kommunikation RCIE/RCIF

 
Tabell 3.2 Avbrottstyper som används och dess flaggor. 

Vid temperaturmätningen används två avbrottstyper. Ingen av dessa uppträder 
spontant utan tillgänglighetsflaggorna, T0IE och CMIE, aktiveras då en 
temperaturmätning åberopas i programmet. Som beskrivits i hårdvaruavsnittet för 
noden så är temperaturen linjär mot den tid det tar att ladda upp en kondensator så att 
spänningen över denna blir större än utspänningen från temperatursensorn. Den tiden 
mäts i en inbyggd timer, TMR0, i PIC16F628. Omslaget mäts i en komparator, även 
den inbyggd i PIC16F628. När en temperaturmätning inleds så töms kondensatorn och 
TMR0 nollställs. Sedan väntar programmet på att något av avbrottsflaggorna T0IF och 
CMIF ska avbryta väntrutinen. Om CMIF avbryter före T0IF betyder det att 
komparatorn slagit om och det mätta värdet kan avläsas och omvandlas till en 
temperatur som jämförs med kokpunkt etc. Om T0IF avbryter före CMIF innebär det 
att komparatorn inte har slagit om utan istället har TMR0 passerat sitt maximala värde 
och börjat om. Detta indikerar att antingen är noden överhettad eller också är 
temperaturmätningen trasig. Oavsett vilket så kan inte normal drift garanteras och 
solfångaren bör styras ur fokus. 
 
Vid skrivning till det interna EEPROM som finns i PIC16F628 används en avbrottstyp 
som indikerar att en skrivning har slutförts. Skrivning till EEPROM tar betydligt 
längre tid än läsning, varför ingen avbrottstyp används för den sistnämnda. Liksom i 
fallet med temperaturmätningen så är inte skrivning till internt EEPROM något som 
sker spontant utan åberopas på vissa ställen i programmet, bl a för att lagra data om 
aktuell kommenderad vinkel så att sådana uppgifter bevaras även om 
strömförsörjningen skulle brytas och noddatorn startas om. 
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RB0/INT reagerar på när signalen ändras på ben nr 6 på PIC16F628. Till detta ben är 
den analoga pulsräknaren kopplad. När motorn är aktiverad med någon viss riktning 
så sker förändringar på ben 6 spontant och därmed sker avbrott spontant för 
pulsräkningen. Eftersom pulsräkningen är relativt känslig, är programmet spärrat för 
att acceptera andra avbrott under tiden motordrift och pulsräkning pågår. Detta för att 
minimera risken att programmet skulle missa att räkna vissa pulser för att annan kod 
exekveras. I pulsräkningen ingår även en skyddsfunktion mot motorfel. Om motorn 
skulle fastna på grund av mekaniska problem, känner programmet av att motorn står 
still och stänger av reläet och därmed strömförsörjningen till motorenheten. Tanken 
med det är att om motorn står still exempelvis på grund av för hög last så ska 
strömförsörjningen brytas för att undvika strömrusning genom motorn. 
 
Kommunikation med Master sker alltid på initiativ av Master. Med andra ord måste 
noddatorn lyssna noga och i stort sett när som helst vara beredd på att ny data kan 
anlända. PIC16F628 har ett visst inbyggt stöd i hårdvaran för seriekommunikation, 
USART. När kommunikation inleds sätts inte avbrottsflaggan direkt utan en buffert 
fylls successivt upp, parallellt med den normala programexekveringen som är 
ovetande om att data håller på att tas emot. Först när en hel byte mottagits sätts 
avbrottsflaggan, det ordinarie programmet avbryts och avbrottsrutinen för 
kommunikation startas. I denna rutin förväntas sedan att ytterligare tre bytes ska 
mottagas (mer om detta nedan), något som då görs genom polling av RCIF. 
Anledningen att polling används är dels att de tre bytes som förväntas komma måste 
komma inom en bestämd tid, annars betraktas mottagningen som misslyckad och 
annuleras för att minska risken att feltolka inkommande data. Dessutom står 
programmet redan i avbrottsrutinen. Det gör det komplicerat att åstadkomma nya 
avbrott eftersom avbrottsrutinen då anropas cykliskt, något som är riskabelt till 
exempel för att stackdjupet (statusregister och arbetsregister lagras på stack vid 
avbrott) är åtta nivåer på PIC16F628. Om stacken överskrids förloras kontrollen över 
exekveringsordningen, troligen med komplexa och oönskade konsekvenser som följd. 
 
Prioriteten mellan avbrotten varierar beroende på vilka rutiner som exekveras i 
programkoden. Detta görs genom att aktivera och deaktivera tillgänglighetsflaggorna 
för respektive avbrott. Exempelvis blir en temperaturmätning förstörd om ett annat 
avbrott än T0IF eller CMIF inträffar och noden kan tolka detta som överhettning eller 
defekt sensor. Således måste alla andra avbrottstypers tillgänglighet deaktiveras under 
tiden en temperaturmätning pågår. Detta leder i sin tur till att noden kan gå miste om 
information från huvuddatorn om denna anländer under en temperaturmätning men 
eftersom temperaturmätningen är mer kritisk, ges den högre prioritet. Liknande 
avvägningar sker i andra exekveringsfaser av programmet för att utnyttja 
mikrocontrollerns resurser på bästa sätt. För en mer korrekt hantering i 
realtidshänseende skulle erfordra större hårdvaruresurser, vilket i sin tur medför större 
kostnad. 
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Överhettningsskydd med hysteres 
Som framgår ovan är nodens uppgift under normal drift att lyssna efter nya 
kommandon från huvuddatorn, samt att mäta temperaturen i värmebäraren. Efter varje 
temperaturmätning, som är avbrottsstyrd, kontrolleras en flagga som indikerar om 
överhettning konstaterats vid mätningen. Om en temperaturmätning ger en temperatur 
som är över den tillåtna arbetstemperaturen eller om temperaturmätningen bottnar, 
sätts en denna flagga medan programmet befinner sig i avbrottsrutinen. Tillbaka från 
avbrottet upptäcks att denna flagga blivit satt, varpå programmet avbryter sin normala 
drift och går in i en speciell rutin för att hantera överhettningen. Redan i 
avbrottsrutinen exekveras den subrutin som startar motorn och den rutin som 
detekterar nedre ändläge. Notera att det är samma procedur som exekveras vid 
kalibrering. Med andra ord utnyttjar noddatorn nödsituationen till att samtidigt 
kalibrera positionen. På detta sätt är garanteras att varje enskild nod i ett solfångarfält 
kalibreras med avseende på position minst en gång per dygn.  
 

Avläst temperatur
Kommenderad vinkel

Hysteres = Tmax - Taccepterad
Tmax

Taccepterad

Överhettad! Styr ur fokus! OK! Återställ läge!

Tid
 

Figur 3.13 Hystereseffekt vid överhettning. 

Det som händer i den rutin som exekveras vid överhettning liknar på flera sätt rutinen 
för normal drift. Skillnaden är att vid normal drift kontrolleras om ett nytt kommando 
har anlänt 256 ggr för varje temperaturmätning som görs. Vid överhettning är 
kommunikationen sekundär då det viktigaste är att kontrollera position och 
temperatur, vilket görs lokalt. Således kontrolleras förekomsten av nya kommandon 
bara en gång per varje temperaturmätning. Den flagga som indikerar att noden är 
överhettad påverkar också kommunikationen då vissa kommandon bara får utföras vid 
normal drift. Till exempel kan noden ta emot en ny kommenderad vinkel i överhettat 
tillstånd men ignorerar att utföra den beordrande handlingen från Master. För att gå 
tillbaka från den rutin som exekveras vid överhettning till normal drift måste den 
temperatur som mäts vara lägre än en av systemet accepterad temperatur. Den 
accepterade temperaturen är lägre eller lika stor som den högsta arbetstemperaturen i 
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systemet. Vinsten med att låta den accepterade temperaturen vara lägre är att en 
hystereseffekt erhålls (se figur 3.13). Denna hysteres gör att solfångaren undviker att 
växla mellan överhettningsrutinen och normal drift, dvs styra solfångaren fram och 
tillbaka upprepade gånger, om temperaturen i noden ligger nära den högsta tillåtna 
arbetstemperaturen under en längre tid. Hysteresen kan ses som en säkerhetsmarginal 
som måste passeras innan noden kan återgå till normal drift. 
 

3.5 Elektronik - Kommunikation mellan Master och Nod 

Master och varje nod är utrustad med ett RS232-interface och kommunicerar genom 
detta via en DB9-kontakt på kretskortet. Varje enskild nod har bara kontakt med 
Master i sin kommunikation, medan Master kan kommunicera med alla noder. 
Kommunikationen från Master till noder kan ske antingen enskilt eller till hela 
systemet på en gång. Det förekommer alltså ingen kommunikation direkt mellan 
solfångarmodulerna. 

3.5.1 Beskrivning av kommunikationsprotokoll 

Kommunikationsprotokollet är mycket enkelt och grundar sig på följande antaganden: 
 

• Master inleder alltid kommunikation 
• Noder lyssnar alltid, förutsatt att prioriteten för kommunikation inte sänkts 

(exempelvis under temperaturmätning) 
• En nod sänder bara om den blivit kommenderad av Master att göra det 
• Endast en nod i taget får sända data 

 
När huvuddatorn inleder kommunikation, sänder den alltid fyra bytes i följd. Dessa 
bytes kallas i projektet för KAD-paket (Kommando-Adress-Data) och ser ut enligt 
figur 3.14. 
 

D

A

K

 
Figur 3.14 4-bytes datapaket för kommunikation från Master till nod: Kommando-Adress-

Data 

Kommandobyten, K, ger Master möjlighet att använda upp till 256 olika operationer. 
Dock är det inte samtliga 256 möjliga operationer som används utan i 
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prototypuppställningen bara ett knappt 20-tal. De kommandon som definierats för 
applikationen finns i bilaga 5. Villkoren som omgärdar varje kommando är 
fördefinierade, både i Master’s och nodernas mjukvara. 
  
Varje nod i ett solfångarfält har ett unikt 16-bitars ID-nummer. Adressordet (2 bytes, 
A1 och A2), ger Master möjlighet att kommunicera enskilt med upp till 65536 noder. 
 
Databyten, D, innehåller ett tal vars innebörd bestäms av kommandobyten. Det kan 
exempelvis vara börvärdet vid uppdatering av solfångarens vinkel eller maximal 
arbetstemperatur. 
 
Då ett KAD-paket börjar sändas är noden medveten om att fyra bytes väntas. Nodens 
mjukvara är sådan att en timer startas efter att den första av fyra bytes mottagits. Om 
denna timer får gå för långt, antar noden att någonting har gått fel. Exempelvis kan 
noden missat första byten och väntar förgäves på den sista. Om detta inträffar 
ignorerar noden det felaktigt mottagna KAD-paketet och avslutar väntan på nästa byte. 
På detta sätt minskar risken för att noden ska kunna komma i otakt vid mottagandet av 
flera KAD-paket och därmed misstolka innehållet. 
 
Kommandobyten används alltid av noderna när Master sänder ett KAD-paket. 
Däremot är det inte alls säkert att adressbytes eller databyte används, det beror på vad 
som är avsikten med kommunikationen. Om exempelvis någonting ska förmedlas till 
alla noder och inte till någon enskild nod, är tolkningen av adressordet i noden onödig. 
Nodernas mjukvara är anpassade så att när inkommande kommandobyte tolkas, 
förbereds respektive nod på vad i det aktuella KAD-paketet som ska tolkas och hur. 
Detta kräver att tolkningar av alla kommandon implementeras i nodernas mjukvara, 
något som kan tyckas omständigt att implementera, särskilt i assembler. Men då 
antalet operationer som i praktiken används är något 20-tal, väger detta arbete upp 
vinsterna med en utrymmessnål kommunikation. 
 
En av de största fördelarna med ett kompakt kommunikationsprotokoll är låga krav 
ställs på överföringshastighet. Därmed ställs lägre krav på hårdvaran vilket ger 
ekonomiska fördelar, till exempel i form av billigare kablar och kontakter. En annan 
fördel är att vid låga överföringshastigheter är kommunikationen inte är lika känslig 
för störningar. Kommunikationshastigheten har under utvecklingsfasen varit 9.6kbaud 
men utrymme bör finnas att åtminstone fyrdubbla denna hastighet. 

3.5.2 Undersökta alternativa förslag 

Det finns ett flertal standardprotokoll för seriell kommunikation som är olika lämpliga 
för applikationen med avseende på överföringshastighet, antal noder i datanätet, 
säkerhetskrav etc. Den uppenbara fördelen med att använda ett etablerat protokoll är 
att då reglerna för implementationen uppfyllts kan kommunikationsprotokollets 



Linköpings Tekniska Högskola  LiTH-ISY-EX-3193
  

 

 Sida 38 (85) 

 

specifikationer anses nästintill garanterade. De främsta anledningarna till att ett eget 
enkelt protokoll utvecklats för denna applikation, trots att någorlunda lämpliga 
protokoll existerar, är att 
 

• Minnesutrymmet avsatt för ändamålet i Master och nod är kraftigt begränsat 
• Säkerhetskraven i kommunikationen är relativt låga 
• Minsta möjliga datamängd i kommunikationen eftersträvas 
• Protokollet ska stödja ekonomiskt fördelaktig hårdvara 

 
De existerande standarder som antas mest rimliga att använda, sett till ekonomi, 
säkerhet och komplexitet, är främst CAN, J1850, LIN och LON. Det kan finnas 
anledning att återkomma till diskussionen om ett eget protokoll eller en existerande 
standard ska användas, framför allt om säkerhetskraven ökar på framtida system. 
Vissa utbredda standarder tenderar att byggas in i hårdvara när användningen blivit 
tillräckligt omfattande. Exempelvis CAN har ofta inbyggd stöd i olika 
mikrocontrollertyper vilket innebär att kostnaden reduceras. Därför kan kommande 
hårdvaruutveckling komma att aktualisera denna fråga i framtiden. 

3.6 Elektronik - Övrigt 

3.6.1 Strömförsörjning 

Eftersom olika funktioner i ett solfångarsystem är olika kritiska bör 
strömförsörjningens design grundas på det aktuella kravet på varje funktion. Om hela 
systemet drivs med nedtransformerad nätspänning bör det i första hand finnas en 
alternativ kraftkälla som kan ersätta nätspänningen, exempelvis bilbatterier. 
 
Den mest kritiska funktionen i systemet är överhettningsskyddet och eftersom 
värmebäraren, ofta glykol som förstörs vid för höga temperaturer, går i serie genom 
flera solfångare räcker det med att en nod misslyckas med överhettningsskyddet för att 
stora kostnader ska uppstå. För att skyddet ska fungera krävs att noddatorn och 
motorenheten på varje solfångare har stabil strömförsörjning även om den alternativa 
kraftkälla som försörjer hela systemet faller ifrån, vilket kan ske om en kabel mellan 
den centrala kraftkällan och en nod skadas. Således bör varje nod utrustas med en 
reservförsörjning. Problemet är då att dimensionera denna lokala reservförsörjning 
utan att kostnaden ökar dramatiskt för systemet. En metod är att kontinuerligt låta 
noddatorn kontrollera den ordinarie strömförsörjningens status. Visar det sig att noden 
försörjs från sin lokala reserv bör programmet beordra solfångaren ur fokus och sedan 
stanna där tills den ordinarie strömförsörjningen fungerar. På detta sätt behövs inte 
mer reservenergi än för ca en minuts motorkörning. Om motorn i detta nödläge drivs 
med 16,8VDC är ett alternativ att låta fyra stycken NiMH-batterier á 8,4VDC driva 
motorenheten och noddatorn. Detta görs genom att batterierna seriekopplas två och två 
och sedan parallellkopplas för möjlighet till ökat strömuttag. Åtminstone 1000mA bör 
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kunna erhållas ur batterierna, vilket med marginal ska räcka vid rörelse framåt 
eftersom solfångarens tyngdpunkt är sådan att den både med och utan snölast ger 
upphov till ett moment vid rotationscentrum som är riktat åt samma håll som motorns. 
Med andra ord är solfångarens något framtung. 
 
Bland de lösningar som förkastats i detta fall återfinns i första hand blyackumulatorer 
och kraftfulla kondensatorer. Blyackumulatorer förkastas pga hög kostnad, otillräcklig 
livslängd samt även av miljöskäl. Kondensatorer med hög kapacitans (5F, 2,3V) kan i 
paket om tio st (23V) uppfylla kraven på energiinnehåll samtidigt som alternativet är 
ekonomiskt rimligt. Ett experiment till syfte att utreda kondensatorns karaktäristik 
under urladdningsförloppet visade dock att spänningen föll för snabbt för att kunna 
driva motorn under önskad tid. Se figur 3.15 för urladdningsförlopp. 
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Figur 3.15 Urladdningsförlopp för Ultracap (5F) kondensator vid 10ohms last. 

3.6.2 Energiförbrukning hos heliostatfunktion 

En fråga som aktualiseras vid beräkningar av vinsten i energiutbyte med 
heliostatfunktioner är hur mycket energi heliostatfunktionen i sig förbrukar. I detta fall 
är den mekaniska konstruktionen någorlunda väl balanserad, tyngdpunkten är 
förhållandevis nära rotationsaxeln. Tillsammans med låga krav på hastigheten samt att 
elektroniken står i viloläge den mesta delen av tiden, så får detta system en relativt låg 
energiförbrukning jämfört med många andra lösningar. Motordelen, som är den mest 
energikrävande komponenten, har i prototypsystemet vanligen krävt en effekt omkring 
10W. 
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Uppskattningar har gjorts beträffande hur stor andel av tiden systemet befinner sig i 
vissa tillstånd. Utifrån dessa uppskattningar, samt mätningar och uppskattningar av 
strömförbrukningen och energiutbytet, har en prognos gjorts för heliostatfunktionens 
energiförbrukning relativt systemets energiutbyte. Systemets energiutbyte diskuteras i 
avsnitt 3.7.5. På årsbasis blev resultatet för fallet med Hammarby Sjöstad-
anläggningen att heliostatfunktionen förbrukade mindre än 0.5% av energiutbytet. 
Heliostatfunktionens energiförbrukning är således inte försumbar men samtidigt långt 
ifrån den vinstökning i energiutbyte som heliostatfunktionen ger upphov till. I bilaga 8 
visas de Excel-beräkningar som ligger till grund för ovanstående uppskattning av den 
relativa förbrukningen. 

3.7 Testning och simulering av system 

3.7.1 Testning av infallsvinkel relativt fokallinjens position på absorbatorn 

Anledningen till varför sambandet mellan den effektiva solhöjdens avvikelse mot 
solfångarens vinkel och fokallinjens position på absorbatorn är intressant är att om 
detta är känt så kan kraven på noggrannheten i motorstyrningen specificeras bättre. 
Målet med styrningen är ju att solfångarens vinkel, θ, så exakt som möjligt ska följa 
den effektiva solhöjden, θp,ns. Lyckas detta kommer fokallinjen vara mitt på 
absorbatorn, där normalt absorbatorns kylrör är placerat. Vid ökande avvikelse 
kommer fokallinjen successivt röra sig från kylröret och ut på absorbatorns fläns med 
ökande temperaturdifferens och energiförluster som följd. Inom acceptansområdet 
kommer teoretiskt dock alltid det infallande ljuset att träffa absorbatorn, enligt vad 
som beskrevs i teorikapitlet, avsnitt 2.1. 
 
För att få en uppfattning om hur den effektiva solhöjdens avvikelse från solfångarens 
vinkel påverkar fokallinjens position på absorbatorn, gjordes ett praktiskt test för att 
hitta ett ungefärligt vinkelintervall där fokallinjen ligger helt eller åtminstone delvis på 
kylröret. Figur 3.16 visar försöksuppställningen. 
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Figur 3.16 Laborationsuppställning för undersökande av beroende mellan fokallinjens 
position på absorbatorn relativt avvikelsen mellan vinkeln på infallande ljus och 
solfångarens symmetrilinje. 

I testet belystes prototypsystemet med ljus från en strålkastare som justerats så att 
ljuset blev så parallellt som möjligt för att efterlikna solljus. Strålkastaren var placerad 
så att dess ljus simulerade ca 25° effektiv solhöjd. Sedan implementerades en för 
testen anpassad sekvens med referensvärden i Master. Dessa värden lät noden styra 
solfångarens vinkel från 15° till 30° genom att öka vinkeln 1° var tjugonde sekund. 
För varje vinkel observerades fokallinjens position på absorbatorns över- och 
undersida. Resultatet blev att en avvikelse på ca 3° åt varje håll kan accepteras innan 
fokallinjen lämnar absorbatorns kylrör. I figur 3.17 syns en fotosekvens på 
fokallinjens förflyttning vid några olika vinklar. 
 

    Fel=0°     + 1°     + 2°     + 3°  
Figur 3.17 Fokallinjens rörelse över absorbatorn med varierande infallsvinkel. 

Det bör påpekas att på grund av att ljuskällan i testet inte ger 100 % parallellt ljus, 
samt att intensiteten de facto inte mäts utan bara observeras okulärt, så ska inte 
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resultatet av detta test övertolkas. Tanken är att ge en indikation på vilka krav som är 
rimliga att ställa på precisionen i heliostatfunktionen snarare än att bestämma ett exakt 
intervall. För exaktare samband bör en matematisk modell skapas. 

3.7.2 Testning av precision i effektiv solhöjd 

Den effektiva solhöjdens avvikelse från solfångarens verkliga läge består av två delar: 
 

• Beräkningsfel i Master 
• Onoggrannhet i motorstyrningen 

 
För att utröna vilken del av felet som dominerar över den andra har ett antal tester 
gjorts. 

Precision i bestämningen av effektiv solhöjd 
Som beskrevs i avsnittet om Master’s mjukvara så är felet i beräkningarna i en 
BasicSTAMP-processor ett komplext samband av numeriskt bestämd trigonometri och 
heltalsavrundningar. Beräkningar av olika tidpunkter på året med BasicSTAMP 2SX 
(se bilaga 12) har jämförts med analytiskt uträknade solhöjder i Microsoft Excel. 
Formlerna som använts har i båda fallen varit de som beskrivs i avsnitt 2.2.2. Eftersom 
projektet har haft fokus på Hammarby Sjöstad så har Stockholms longitud och latitud 
använts. Tiden har diskretiserats till ett mätvärde var fjärde minut, dvs 360 mätvärden 
per dygn. Sedan har en dag per månad, den femtonde, simulerats och jämförts. 
Resultatet blev att precisionen blev bäst under sommarhalvåret. Den genomsnittliga 
avvikelsen till analytiskt värde blev då ca 1.5°, jämfört med upp till drygt 4° på 
vinterhalvåret. Ingen enkel förklaring har kunnat ges till detta utom möjligen den i 
avsnitt 3.3.3 – Bestämning av effektiv solhöjd. Totalt sett över hela året blev 
medelavvikelsen ca 2°. 

Precision i styrningen från referensvärde till verklig vinkel 
Vid mätning av precisionen i motorstyrningen har två metoder att mäta solfångarens 
vinkel använts. Dels har en accelerometer använts, ADXL105 från Analog Devices, 
dels en potentiometer som vridits mekaniskt med solfångaren. Figur 3.18 visar dessa 
sensorer samt deras placering på gaveln på prototypsolfångaren. 
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Accelerometer

Potentiometer

 
Figur 3.18 Sensorer för mätning av vinkeln mellan solfångarens symmetrilinje och 

horisontalplanet. 

Accelerometern mäter accelerationen i en axel och ger en analog spänning som 
utsignal. Om sensorn är stilla mäts accelerationen till 1g om dess axel är parallell med 
gravitationsfältet. Om accelerometerns axel avviker från gravitationsfältet kan en 
mätning användas till att räkna ut sensorns orientering mot en referens som grundas på 
gravitationen. Således kan accelerometern användas som en vinkelgivare. Trots 
lågpassfiltrering i mjukvaran i form av medelvärdesbildning, stördes mätsignalen av 
brus. Kalibrering gjordes i mjukvaran efter att en sekvens med referensvinklar mätts, 
från 0° till 90° med 10° mellanrum. I bilaga 10 presenteras ett resultat av mätning med 
ADXL105. 
 
Potentiometern som använts är en linjär vridpotentiometer på 47kΩ som via ett 
mekaniskt arrangemang vrids när solfångaren vrids. Den analoga spänningen som 
mäts över den ena delen av potentiometerns resistans A/D-omvandlas. Den spänning 
som mäts blir linjärt proportionell mot solfångarens vinkel. Precis som i 
accelerometeruppställningen kalibreras och lågpassfiltreras mätvärdet i mjukvaran. I 
bilaga 11 presenteras ett resultat av mätning med linjär vridpotentiometer. 
 
För att jämföra de två mätmetoderna kan nämnas att accelerometeruppställningen gav 
mer brus än potentiometeruppställningen, troligen för att accelerometern fordrar mer 
hårdvarufiltrering för att kunna användas med större precision. 
Potentiometeruppställningen däremot gav mindre brus men istället en viss offset. Då 
solfångaren byter riktning i sin rörelse uppstår ett stationärt fel på grund av trögheter i 
potentiometerns mekaniska upphängning. 
 
Resultatet av mätningarna visar på att precisionen i styrningen är god och dess fel är 
ca 1°. 
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3.7.3 Testning av överhettningsskydd 

Överhettningsskyddet har testats genom att temperatursensorn utsatts för förändringar 
i temperatur med hjälp av en varmluftspistol. Följande två olika scenarion har testats: 
 

• Fallet då högsta tillåtna temperatur överskrids med transientförlopp 
• Fallet då högsta tillåtna temperatur överskrids under en längre tid 

 
I det första fallet hinner temperaturen, enligt i avsnitt 3.4.3 – Överhettningsskydd med 
hysteres beskrivna hysteresförlopp, sjunka till acceptabel nivå innan 
överhettningsskyddet hunnit föra solfångaren helt ur fokus. Trots det ska 
överhettningsrutinen, som ju egentligen genomför en kalibrering, fullfölja styrningen 
innan den återgår till normalt läge. Detta bekräftades också av testet. 
 
I det andra fallet ska solfångaren stanna i ändläget så länge som ingen accepterad 
temperatur registrerats av temperatursensorn. Även detta händelseförlopp bekräftades 
av testet. 

3.7.4 Simulering av markutnyttjande 

En intressant fråga som uppkommer i sammanhanget är hur väl heliostatsystem , 
jämfört med plana solfångare, utnyttjar markarealen vid uppställning i fält då den 
effektiva solhöjden θp,ns varierar. Vad som här avses med utnyttjande är här definierat 
som E, effektiv area [%], som kommer att förklaras närmare senare i avsnittet. I figur 
3.19 visas de vinklar som definierats för beräkningarna. 
 

d

l

β

θp,ns

n

 

Figur 3.19 Definitioner av vinklar och längdmått vid beräkningar av markutnyttjande. 

Intuitivt inses att två fall kan inträffa då solhöjden varierar: 
 

I. Solfångare skuggar varandra 
II. Solfångare skuggar inte varandra 

 
Fall I medför att solen enbart ”ser” solfångare medan solfångarna bara delvis ser 
solen, vilket medför att all solfångaryta inte utnyttjas. Fall II medför att solen ser både 
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solfångare och mark medan solfångarna ser enbart sol, vilket medför att markytan bara 
delvis används till solfångare. Utöver detta vägs in hur solen träffar solfångarytan, 
relativt hur mycket solfångaryta som finns. Därför introduceras den effektiva 
solfångarytan, leff [mm], som anger hur ortogonalt solljuset faller mot solfångarytan. 
Innebörden av leff illustreras med figur 3.20 nedan. 
 

θp,ns

β

γ

θp,ns

leff

 
Figur 3.20 Definition av effektiv solfångaryta, leff. 

Som synes är 
 
 ( ) ( )βθγ +== nspeff lll ,sincos  (3.5) 

 
Hur solfångarytan nyttjas bestäms av kvoten leff/l=cos(γ)=sin(θp,ns+β). I fallet med 
heliostatsystemet blir leff=l eftersom θp,ns+β=90°, förutsatt att styrningen stämmer. 
Med ovanstående definitioner kan en illustration göras för hur en rad i solfångarfältet 
ser ut från solen sett för fall I och II med fix respektive rörlig solfångare. Bredden på 
en rad från solen sett är d*sin(θp,ns). 
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Figur 3.21 Möjliga fall av hur solinstrålningen kan träffa en rad i ett solfångarfält, sett ur 

solens perspektiv. 

Figur 3.21 ovan visar de två fall som kan inträffa med fix respektive rörlig solfångare. 
Det optimala i effektivt mark- och solfångarutnyttjande (E=100%) är om solen enbart 
ser solfångare, solfångarna enbart ser solen och solfångarytan är ortogonal mot 
instrålningen. Detta kan bara ske i övergången mellan fall I och II. För en fix 
solfångare är det dock inte säkert att det optimala fallet kommer ske alls eftersom 
instrålningen bara är ortogonal mot solfångarytan vid en enda effektiv solhöjd och 
denna kanske inte stämmer överens med den effektiva solhöjd som bestämmer 
övergången mellan fall I och II. För en rörlig solfångare kommer däremot ett optimum 
alltid att nås så länge som heliostatfunktionens arbetsområde omfattar övergången 
mellan fall I och II. 
 
I ord beskrivet definieras här den effektiva arean i fall I som hur stor andel av den 
effektiva solfångarytan som solen ser samt hur denna yta används. Matematiskt blir 
detta: 
 

 
( ) ( )

l
d

l
l

l
d

E nspeff

eff

nsp
I

,, sinsin θθ
=⋅=  (3.6) 

 
Som synes blir effektiva arean lika för fixa och rörliga solfångare i fall I, förutsatt att 
solfångaryta och radavstånd har lika förhållande i de båda fallen. I fall II definieras 
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den effektiva arean som hur stor andel av vad solen ser som är effektiv solfångaryta 
samt hur denna yta används. Matematiskt blir detta: 
 

 ( ) l
l

d
l

E eff

nsp

eff
II ⋅=

,sin θ
 (3.7) 

 
Sammantaget beskrivs alltså den effektiva arean av följande uttryck: 
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Notera dock att det är den effektiva solfångarytan, leff, som styr när övergången mellan 
fall I och II sker. Det innebär att denna övergång inte sker vid samma vinkel för fixa 
och rörliga solfångare om inte leff=d*sin(θp,ns) och leff=l inträffar för samma θp,ns. 
 
I det aktuella fallet har en symmetrisk, en-axlig MaReCo med heliostatfunktion i 
intervallet [20°,65°] jämförts med plana solfångare som lutas 45° mot 
horisontalplanet. Båda solfångarna antas ha lika stor aperturyta, dvs de har lika stor 
solfångaryta relativt markyta, vilket här är 5000kvm solfångaryta på 10000kvm mark. 
Resultaten framgår nedan av figur 3.22 som även finns i bilaga 9. 
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Figur 3.22 Effektiv area för fix solfångare och solfångare med 1-axlig heliostatfunktion. 



Linköpings Tekniska Högskola  LiTH-ISY-EX-3193
  

 

 Sida 48 (85) 

 

Gränsen mellan fall I och II går mellan 28° och 29° för det fixa systemet och vid 30° 
för det rörliga. Som synes når solfångaren med heliostatfunktion optimum vid 
övergången medan den fixa aldrig utnyttjas optimalt med de givna förutsättningarna. 
Notera även att för fall II sammanfaller kurvorna vid 45°. Anledningen är att 
instrålningen då är ortogonal även mot den fixa solfångaren. I övrigt är solfångaren 
med heliostatfunktion upp till sju procentenheter bättre på att utnyttja marken med 
dessa förutsättningar, tack vare att den visar en större yta mot solen. 
 
Vad som kan vara intressant att påpeka ur ekonomisk synvinkel är att avvikelsen från 
optimalt användande i fall I uppstår på grund av outnyttjad solfångaryta och i fall II på 
grund av outnyttjad mark. Förhållandet mellan outnyttjad solfångaryta och outnyttjad 
mark bestäms av radavståndet d. Ju mindre d görs desto mer flyttas maximum åt 
höger, dvs solen måste stå högre för att systemet ska arbeta optimalt. Med vetskap om 
solfångarens arbetsområde, kostnad för mark och solfångaryta, hur mycket energi per 
år en viss effektiv solhöjd ger (vilket bestäms av geografiska och meteorologiska 
förutsättningar) samt utseendet på effektiva arean så bör ett solfångarfält teoretiskt 
kunna optimeras i fråga om markutnyttjande. 

3.7.5 Simulering av energiutbyte 

Beroende på vilken temperatur solfångarfältet får på den inkommande värmebäraren 
och vilken temperatur det strävar efter att leverera, kan olika hög verkningsgrad 
erhållas. Ett solvärmesystem som arbetar på låga temperaturer har i allmänhet bättre 
verkningsgrad än ett som arbetar på höga, bland annat beroende på att 
värmeförlusterna blir större då temperaturskillnaden mellan värmebäraren och 
utomhustemperaturen ökar. I fallet med storskaliga solvärme- och solelanläggningar är 
tanken ofta att använda systemet i fjärrvärmetillämpningar, vilket fordrar högre 
arbetstemperaturer eftersom vissa förluster i fjärrvärmenätet kommer att sänka 
temperaturen innan kunderna nås. Med hjälp av programmet WINSUN (mjukvara som 
Vattenfall Utveckling AB använder för simulering av energiutbyte) har en MaReCo 
med heliostatfunktion simulerats och jämförts dels med en effektiv och 
konkurrenskraftig plan solfångare samt med en fix MaReCo. De solinstrålningsdata 
som använts i simuleringen är verkliga mätdata från solinstrålningen över Stockholm 
1986. Figur 3.23 visar hur energiutbytet varierar över året med de tre olika 
solfångartyperna. 
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Figur 3.23 Energiutbyte [kWh/m2] för olika solfångartyper (simulering med WINSUN). 

Arbetstemperaturberoendet skiljer sig också åt mellan de olika solfångartyperna. 
Typiskt är att plana solfångare är mer temperaturberoende än MaReCo-solfångare. 
Hur dessa förhållanden är för de tre simulerade solfångartyperna visas i figur 3.24. 
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Figur 3.24 Årsenergiutbyte [kWh/m2] som funktion av arbetstemperatur [°C] för olika 
solfångartyper. 

Som synes ger MaReCo med heliostatfunktion högre utbyte vid höga 
arbetstemperaturer, dvs i fjärrvärmetillämpningar. Vad som är förvånande är att 
simuleringen visar på att MaReCo med heliostatfunktion ger högre energiutbyte än en 
bra plan solfångare1 även vid låga temperaturer. Normalt förväntas en fix MaReCo ge 
lägre utbyte än en plan solfångare vid låga temperaturer. 

                                                      
1 η0=0,75. U0≈3 W/m2K 
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4 Resultat 
Nedan presenteras de viktigaste tekniska och ekonomiska resultat som erhållits under 
examensarbetets gång. 

4.1 Tekniska resultat 

De främsta målen rörande tekniska resultat var att med enkel hårdvara uppnå så hög 
precision som möjligt i styrningen, dels mellan analys och beräkning i Master, dels i 
styrningen dvs mellan beräknat värde i Master och verkligt läge för solfångaren. 
Följande resultat har nåtts för Stockholms koordinater (60°N 18°E): 
 
Precision beräkning (mellan analys och beräkning i Master) när heliostatfunktionen 
aktiv:  
 

Medelavvikelse = 2.0° 
Kvadratisk medelavvikelse = 2.7° 
Max avvikelse [20°,65°] maj-aug < 6° 
Max avvikelse totalt < 10° (inträffar ej när solfångaren är aktiv) 

 
Precision i styrning (mellan Master och verkligt läge) när heliostatfunktionen aktiv: 
 
 Max avvikelse ≈ 1.0° 
 
Precision för hela systemet (beräkning och styrning) när heliostatfunktionen aktiv: 
 
 Medelavvikelse ≈ 3.0° 
 
Vinsten i energiutbyte för MaReCo med heliostatfunktion i fjärrvärmetillämpningar 
(75°C arbetstemperatur) jämfört med andra solfångare har uppskattats med hjälp av 
WINSUN-simuleringar. Även 75°C arbetstemperatur har simulerats. Följande resultat 
har nåtts: 
 
 Utbyte vid arbetstemperatur 75° = 325kWh/(m2*år) 
 Utbytesökning relativt fix, plan solfångare = 22% 
 Utbytesökning relativt fix MaReCo = 42% 
 
 Utbyte vid arbetstemperatur 50° = 483kWh/(m2*år) 
 Utbytesökning relativt fix, plan solfångare = 13% 
 Utbytesökning relativt fix MaReCo = 43% 
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4.2 Ekonomiska resultat 

Ett solfångarfält med n solfångare som utrustas med heliostatfunktion kommer att ha 
ett datanät med en Master och n noder. Ju större solfångarfältet är, desto mer betydelse 
får kostnaden för noden och desto mindre betyder kostnaden för Master. Eftersom 
detta arbete i första hand fokuserar på storskaliga tillämpningar så har nodernas 
kostnad satts i centrum. Resultaten som nåtts gällande nodernas kostnad är: 
 
 Kostnad per noddator: 84 kr 
 Kostnad komplett heliostatfunktion per solfångarmodul: 510 kr 
 Kostnad heliostatfunktion / kvm solfångaryta vid 6m MaReCo: 122 kr 
 Kostnadsökning relativt fix MaReCo: ca 13% 
 
Kostnadsökningen relativt fix MaReCo grundar sig på antagandena att solfångarna 
kostar 1000 kr/kvm samt används i längder om sex meter. Se bilaga 4 för närmare 
detaljer. För Master varierar kostnadsberäkningarna beroende på bl a storleken i 
solfångarfältet, exempelvis om större minne måste användas. För den aktuella 
applikationen har dock följande resultat nåtts: 
 
 Kostnad Master: ca 1 230 kr 
 
Notera att samtliga ekonomiska resultat grundas på beräkningar gjorda beträffande 
materialkostnader. Arbetskostnader vid tillverkning samt drift- och 
underhållskostnader som kan variera mot fält med stationära solfångare behandlas ej i 
detta avsnitt. 

4.3 Uppskattad nettovinst, kostnadsökning-energiutbytesökning 

Baserat på ovanstående kan den relativa vinsten under ett år för en MaReCo med 
respektive utan heliostatfunktion definieras som (utbyte heliostat-MaReCo/utbyte fix 
MaReCo)/(kostnad heliostat-MaReCo/kostnad fix MaReCo). Resultatet har bestämts 
till: 
 
 Relativa vinsten MaReCo med heliostat – fix MaReCo: 26% 
 
Vad som är viktigt att notera är att denna ökning inte är konstant under året utan att 
den största vinsten med heliostatsystemet är att ökningen i utbyte är som störst under 
vår och höst då värmebehovet är större än på sommaren. 

4.4 Ur investerarens perspektiv 

Vid arbetstemperaturerna 75°C respektive 50°C blir kostnaden per årlig kWh för 
denna typ av system  3:54kr respektive 2:38kr. Förutsättningen är att utbytet är 
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325kWh/kvm vid 75°C, 483kWh/kvm vid 50°C samt att kostnaden för investeringen 
är 1 150kr/kvm. 
 
Ett fält om 10 000kvm har en investeringskostnad på ca 11,5Mkr (se bilaga 13). Då 
beräknas allt utom heliostatfunktionen kosta 1 000kr/kvm och heliostatfunktionen 
150kr/kvm (material och arbete). Med DU-kostnader på 1% av investeringskostnaden 
årligen, 15 år avskrivningstid, 300kr/kvm i restvärde och 6% kalkylränta kommer 
investeringen löna sig efter 12 år för intäkter som motsvarar minst 38öre/kWh (75°C) 
eller 26öre/kWh (50°C). Notera då att solfångarens förväntade livslängd är minst 20 
år. 
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5 Diskussion 

5.1 Slutsatser 

Ett antal positiva och negativa egenskaper har identifierats hos det utvecklade 
systemet. De viktigaste för- och nackdelarna som upptäckts hittills är: 

 
Den heliostatfunktion som utvecklats inom ramen för detta examensarbete har uppnått 
samtliga tekniska och ekonomiska mål i laboratoriemiljö för ett system med en Master 
och en nod förutom att avvikelsen i solhöjdsberäkningar mellan analys och Master 
under korta perioder inte uppfyller kraven. Då prototypsystemet inte har varit anpassat 
för utomhusbruk har inte driftsäkerhet och väderbeständighet kunnat verifieras. Det är 
vid tidpunkten för denna rapport för tidigt att spekulera i hur omfattande 
driftstörningar kan komma att bli med denna teknik. Klart är dock att driftstörningar 
inte är något konstant utan går att reducera med ytterligare utvecklingsarbete. På sikt 
borde det därmed inte vara något problem att få kostnaden för ökade driftproblem pga 
ny teknik att understiga den ökade kostnadseffektivitet som denna heliostatteknik 
medför. 

5.2 Förslag till framtida utveckling 

Prototypsystemet har genom testning visat på ett flertal elektroniska, mekaniska och 
ekonomiska fördelar med denna typ av heliostatteknik. Dock återstår ändå en del 
utvecklingsarbete och provning innan systemet är kvalificerat för att drivas i en 
demonstrationsanläggning eller kommersiellt. Nedan följer några förslag till vad som 
bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Fördelar: 
+ Ökat energiutbyte, ca 42% mer än fix MaReCo 
+ Mer kostnadseffektiv trots billig, koncentrerande teknik 
+ Beslut vid styrning grundad på beräkningar istället för optiska sensorer 
+ Automatiskt överhettningsskydd inbyggt 
+ Inbyggt, autonomt system. Möjligt att fjärrstyra 

 
Nackdelar: 

- Ökad investeringskostnad, ca 13% 
- Ny, oprövad teknik läggs till. Kan medföra ökade DU-kostnader 
- Skräddarsydd teknik. Kan medföra problem för installationspersonal mm. 
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5.2.1 Vidareutveckling av prototypsystem för utomhustestning 

En vidareutveckling av det nuvarande prototypsystemet är nödvändigt innan det kan 
testas utomhus. Några av de punkter som måste utvecklas/förbättras är: 
 

• Kapsling – Elektroniken måste skyddas bättre mot fukt, kyla mm. 
• Kommunikation – Master måste testas med fler än en nod. Samtliga 

kommandon i kommandolistan (se bilaga 5) har inte implementeras. 
• Strömförsörjning – Under första fasen har enbart nätanslutna 

likspänningsaggregat använts. 
 
När ovanstående åtgärder genomförts är prototypsystemet färdigt för att testas 
utomhus. För långtidstester krävs dock även att Master modifieras med avseende på 
loggerfunktionen och utrustas med större minne om en fullständig datainsamling ska 
kunna åstadkommas. 

5.2.2 Periferienheter 

En tanke med att Master har mycket programminne ledigt i detta skede är att den i 
framtiden ska kunna koordinera ett flertal kringfunktioner. Till exempel har en enkel 
temperatur- och solinstrålningsgivare konstruerats under examensarbetets gång. 
Inspiration har hämtats från bl a [5] och tanken har varit att sensorns precision inte ska 
vara högre än nödvändigt för applikationen för att på så sätt kunna reducera 
kostnaderna för den. Denna givare kan tillföra övergripande förutsättningar för 
systemet och bistå Master vid prediktering av kokpunkt eller dylikt. På grund av att 
givaren inte genomgått någon testning behandlas den inte närmare i detta 
examensarbete. 
 
En annan idé vad gäller perifera funktioner är att låta Master vara uppkopplad mot ett 
modem och via ett mjukvaruinterface tillåta dubbelriktad kommunikation, exempelvis 
via Internet. Då kan på sikt viss driftövervakning ske på distans. Även 
överskådligheten i sig kan fylla ett demonstrations- och utbildningssyfte då systemet 
kan illustreras grafiskt i realtid. 

5.2.3 Optimering 

Eftersom arbetet har varit brett och omfattande, finns troligen ett flertal frihetsgrader i 
systemet som inte är optimerade. Även inom det teoretiska området återstår en antal 
uppgifter att undersöka. Några problem och frågeställningar som uppkommit under 
arbetets gång är t ex: 
 

• Hur beror ett solfångarfälts aperturyta på solfångarnas reflektorform? 
• Hur ökas noggrannheten i Master om BS2SX ska användas? 
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• Om behovet skulle uppstå vid större fält, hur hanteras realtidsfrågor (se 
exempelvis [8]) och hastighet beträffande kommunikation på bästa sätt? 

• I större fält blir avstånden vid dataöverföring troligen för stora för RS232-
standarden som vanligen bara kan garantera korrekt överföring för avstånd 
som är kortare än ca 30m. Vilka av alternativen är bäst (RS485 etc)?  

• Är det möjligt att styra två reflektorer med en styrenhet? Detta skulle närapå 
halvera kostnaden och öka den relativa vinsten från 26% till ca 33%. 

• Om fokallinjen kan hållas inom ett begränsat område, går det minska 
solcellsarean? Hur skulle i så fall absorbatorn se ut? Hur påverkas kostnaden? 

 
Den första fasen av utvecklingsarbetet har visat att tekniken bör sänka kostnaden och 
öka vinsten avsevärt för solvärme- och solelproduktion med MaReCo. Hur mycket 
kommer framtida utvecklings- och optimeringsarbete att avgöra. 
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7 Ordförklaringar 
 Apperturyta  Kvoten mellan solfångararea och markarea. 
 
 Effektiv solhöjd  Projektionen av solintrålningsvektorn i det plan som 

innefattar solfångarytans normalvektor och är ortogonalt mot 
markplanet. 

 
 Fokallinje  Intensitetsmaximum på absorbatorn. 
 
 Heliostatfunktion Mekanisk och elektronisk konstruktion för att göra ett objekt 

solföljande. 
 
 Hybridabsorbator Absorbator bestående av vätskekylda solceller som levererar 

energi både i form av el och värme. 
 
 MaReCo  Maximum Reflector Collector. Svenskt solfångarkoncept 

som bygger på koncentrerande teknik och som kan anpassas 
för nordliga latituder. 

 
 Polling  Mjukvarumetod för att detektera statusförändringar i ett 

system. Bygger på att repetitivt kontrollera en viss 
statusflagga. 

 
 RISC  Reduced Instruction Set Computer. Mikrodatorarkitektur 

som bygger på fast instruktionsformat, få instruktioner och 
utförande av en instruktion per klockcykel. 

 
 RS232  Hårdvarustandard för kommunikation över kortare avstånd. 
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Appendix A – Härledning av αs och γs 
Visa att solhöjd, αs, och sol-azimuthvinkeln, γs, uppfyller följande samband: 
 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) 






 −
=

+=

φα
δφαγ

φδφωδα
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s
s

s

 (A.1) 

 
Definiera ett globalt koordinatsystem genom att placera en kub på nordpolen och låt 
koordinatsystemets enhetsvektorer vara normaler till kubens ytor. Låt dessa två av 
dessa enhetsvektorer ligga i markplanet och låt en vara i zenit-riktningen, dvs parallell 
med jordytans normal enl figur A.1. Låt namnen på enhetsvektorerna vara väster, 
söder och zenit. 
 

v s

z

 
Figur A.1 Definition av globalt koordinatsystem 

Enhetsvektorerna får då följande koordinater i det globala koordinatsystemet: 
 

 

( )
( )
( )1,0,0

0,1,0
0,0,1

=
=
=

z
s
v

 (A.2) 

 
Om sedan denna kub flyttas längs jordytan i riktning med s och z alltid är ortogonal 
mot jordytan så kan ett lokalt koordinatsystem beskrivas för en viss latitud φ (se figur 
A.2). Latituden definieras som -90° ≤ φ ≤ 90° med positiva latituder på norra 
halvklotet. 
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Figur A.2 Samband mellan globalt och lokalt koordinatsystem 

I det globala systemet beskrivs det lokala systemets enhetsvektorer som: 
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 (A.3) 

 
Notera att φ = 90° ger att globala och lokala koordinatsystemet sammanfaller. 
 
Betrakta figur A.3. Solstrålning kan i det globala koordinatsystemet beskrivas med 
solvektorn, S, som är: 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )δωδωδ sin,coscos,sincos,, == zsv SSSS  (A.4) 
 
där δ är deklinationen, dvs solinstrålningens vinkel jämfört med ekvatorplanet, –
23,45° ≤ δ ≤ 23,45° och deklinationen är positiv på sommarhalvåret. ω är timvinkeln, 
dvs solens vinkelförskjutning öster eller väster om den aktuella longituden pga jordens 
rotation. –180° ≤ ω ≤ 180°, ω = 0 när solen står i söder dvs kl12:00 soltid och ω > 0 på 
eftermiddagen. På ett infinitesimalt avstånd, dx, från nordpolen (vädersträck är inte 
definierade vid polerna) går solens höjd över horisonten mot deklinationen, δ. 
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VS δ
ω

Nordpolen
dx

S

 
Figur A.3 Solvektorn S vid infinitesimalt avstånd från nordpolen (globala koord.syst.) 

Nästa steg är att beskriva solvektorns koordinater i det lokala koordinatsystemet. Detta 
görs genom att projicera S på det lokala koordinatsystemets enhetsvektorer genom att 
beräkna skalärprodukten mellan dessa enligt: 
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−=∗∗∗=

φδφωδ
φδφωδ

ωδ
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,, IIII zSsSvSS  (A.5) 

 
I det lokala koordinatsystemet kan även solens position beskrivas med hjälp av 
solhöjd, αs, dvs vinkeln mellan solvektorn och dess ortogonalprojektion i markplanet, 
och med hjälp av sol-azimuthvinkeln, γs, dvs vinkeln mellan enhetsvektorn sI och 
solvektorns ortogonalprojektion i markplanet. Se figur A.4. 
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VS αs
γs

SI

 
Figur A.4 Solhöjd och sol-azimuthvinkel illustrerad i lokala koordinatsystemet 

Uttryckt i dessa vinklar kan SI nu skrivas som: 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )sssss αγαγα sin,coscos,sincos=IS  (A.6) 
 
i det lokala koordinatsystemet. 
 
Om de två skrivsätten för SI jämförs komponentvis för zI  och sI i det lokala 
koordinatsystemet erhålls att: 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )φδφωδα sinsincoscoscossin +==∗ sII zS  (A.7) 
 
och 
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Alltså ger ekv (A.7) och (A.8) att: 
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Vilket skulle visas. 
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Bilaga 1 - Kretsschema Master 
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Bilaga 2 - Kretsschema Nod 
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Bilaga 3 – Kretskortslayout (pcb) Nod 
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Bilaga 4 - Komponentlista och kostnad - Nod 
Kostnad och komponentspec - Nod 

     
Komponent antal pris/st vid antal källa 

PIC16F628-04/P 1 17,00 kr 10000 Unique

MAX232 1 12,10 kr 100 Elfa

Taiko TB2 1 12,54 kr 10000 Stigab

L7805UC 1 2,08 kr 300 Elfa

  

DB9F 1 4,40 kr 10000 Kycon

MJ-10 1 2,10 kr 10000 Kycon

LED3mm, EL202 2 0,25 kr 1000 Elfa

LED3mm, EL202 1 0,30 kr 1000 Elfa

  

Kond. 1u 50V 5 0,55 kr 100 Elfa

Kond. 10u 50V 1 0,55 kr 100 Elfa

Kond. 47n 1 0,25 kr 1000 Elfa

Resistorer 7 0,11 kr 1000 Elfa

BC547 2 0,45 kr 100 Elfa

E101 1 8,80 kr 100 Elfa

1n4148 2 0,11 kr 1000 Elfa

LM50CIM 1 5,60 kr 500 Farnell

Laminat 1 5,00 kr  

Övrigt 1 8,00 kr  

Summa Nodkort: 83,86 kr  

  

Jaeger 12" 1 210,00 kr 10000 Gentact

Stativ 1 50,00 kr ? ?

Reservenergi 4 29,00 kr 20000 GP Batt.

Övrigt 1 50,00 kr - -

SUMMA: 509,86 kr  

  

Kostnad per m2: 121,40 kr vid 6m*0,7 

 145,67 kr vid 5m*0,7 

 182,09 kr vid 4m*0,7 

 208,11 kr vid 3,5m*0,7 

 242,79 kr vid 3m*0,7 

 364,19 kr vid 2m*0,7 

 728,37 kr vid 1m*0,7 
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Bilaga 5 - Kommandolista vid kommunikation 
Master-Nod 

 Aktiva sändbytes 
No Operation Målnod(er) K A D Svarsbytes

0 Kommendera vinkel alla x  x 0

1 Kommendera vinkel enskild x x x 0

2 Temperaturfråga enskild x x 1

3 Vinkelfråga enskild x x 1

4 Statusfråga enskild x x 1

5 Kommendera kalibrering alla x  0

6 Kommendera kalibrering enskild x x 0

7 Kommendera max arbetstemp alla x  x 0

8 Kommendera max arbetstemp enskild x x x 0

9 Kommendera hysteres alla x  x 0

10 Kommendera hysteres enskild x x x 0

11 Arbetstemperaturfråga enskild x x 1

12 Hysteresfråga enskild x x 1

13 Detektera ny nod alla x  0/1

14 Döp (Sänd ID-nummer) alla x x 0

15 Master i nödläge alla x  0

16 Avintegrera (Frånta ID) enskild x x 1
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Bilaga 6 - Ritning av stativ 
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Bilaga 7 - Beräkningsmall för bestämning av 
radavstånd i solfångarfält. 

l1 350
l2 380

Skugga [%] 20
l2ny 234

theta v2x v2y v3x v3y v4x v4y vx vy d[mm]
1 96 336 32161 -702 64 365 32322 0 32322
2 102 335 15993 -698 68 363 16164 0 16164
3 108 333 10598 -694 72 361 10778 0 10778
4 114 331 7897 -690 76 359 8087 0 8087
5 120 329 6273 -686 80 357 6472 0 6472
6 125 327 5187 -682 84 355 5397 0 5397
7 131 325 4410 -677 88 352 4629 0 4629
8 137 322 3825 -672 91 350 4053 0 4053
9 142 320 3368 -667 95 347 3606 0 3606

10 148 317 3002 -662 99 344 3249 0 3249
11 153 315 2700 -656 103 342 2956 0 2956
12 159 312 2448 -650 106 339 2713 0 2713
13 164 309 2233 -645 110 336 2508 0 2508
14 170 306 2049 -638 113 332 2332 0 2332
15 175 303 1888 -632 117 329 2180 0 2180
16 180 300 1746 -626 121 326 2047 0 2047
17 185 297 1620 -619 124 322 1929 0 1929
18 191 294 1507 -612 127 319 1825 0 1825
19 196 290 1406 -605 131 315 1733 0 1733
20 201 287 1314 -598 134 311 1649 0 1649
21 206 283 1231 -591 138 307 1574 0 1574
22 211 280 1154 -583 141 303 1506 0 1506
23 215 276 1084 -575 144 299 1444 0 1444
24 220 272 1019 -567 147 295 1387 0 1387
25 225 268 959 -559 150 291 1335 0 1335
26 230 264 904 -551 154 287 1287 0 1287
27 234 260 852 -542 157 282 1243 0 1243
28 239 256 803 -534 160 278 1202 0 1202
29 243 252 758 -525 163 273 1164 0 1164
30 247 247 715 -516 165 269 1128 0 1128
31 252 243 675 -507 168 264 1095 0 1095
32 256 239 637 -498 171 259 1065 0 1065
33 260 234 602 -488 174 254 1036 0 1036
34 264 230 568 -479 177 249 1009 0 1009
35 268 225 536 -469 179 244 983 0 983
36 272 220 506 -459 182 239 960 0 960
37 276 215 477 -449 184 234 937 0 937
38 280 211 450 -439 187 229 916 0 916
39 283 206 424 -429 189 223 896 0 896
40 287 201 399 -419 192 218 878 0 878
41 290 196 376 -408 194 212 860 0 860
42 294 191 353 -398 196 207 843 0 843
43 297 185 332 -387 198 201 827 0 827
44 300 180 311 -376 201 196 812 0 812
45 303 175 292 -365 203 190 798 0 798

Radavståndskalkyl för MaReCo (75grader symm.linje-glas)
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Bilaga 8 - Energiförbrukning för heliostatfunktion - 
prognos 

 
 Energiförbrukning-Heliostat(prognos) 
  

Förbrukning Master - aktiv 65 [mA] 
 Master - sleep 0 [mA] 
 Nod - aktiv relä på 80 [mA] 
 Nod - aktiv relä av 15 [mA] 
 Nod - sleep 15 [mA] 
 Motor (medel) 1500 [mA] 
  

Tider Master - aktiv 600 [min/dygn] 
 Nod - aktiv relä på 10 [min/dygn] 
 Nod - aktiv relä av 1430 [min/dygn] 
 Motor - aktiv 10 [min/dygn] 
 Master - sleep 840 [min/dygn] 
 Nod - sleep 0 [min/dygn] 
  

Antal Master 1 [st] 
 Nod 25 [st] 
  

Solfångardata Antal moduler 25 [st] 
 Glasbredd 0,7 [m] 
 Modullängd 3,5 [m] 
 Energiutbyte 300 [kWh/(m2*år)] 
  
  

Totalt Förbrukning Master 2,14 [kWh/år] 
 Förbrukning Nod 1,22 [kWh/år] 
 Förbrukning Motor 2,19 [kWh/år] 
 Förbrukning Heliostat 87,34 [kWh/år] 
 Solfångaryta 61,25 [m2] 
 Utbyte Solfångare 18375,00 [kWh/år] 
 Andel förbrukning/utbyte 0,475 [%] 
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Bilaga 9 - Effektiv area – Jämförelse mellan rörlig 
och fix solfångare 
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Bilaga 10 - Precisionstest med ADXL105 
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Bilaga 11 - Precisionstest med linjär potentiometer 
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Bilaga 12 - Beräkning av effektiv solhöjd med BS2SX 

Effektiv solhöjd, 15 jan
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Effektiv solhöjd, 15 mar
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Effektiv solhöjd, 15 maj
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Effektiv solhöjd, 15 jul
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Effektiv solhöjd, 15 sep
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Effektiv solhöjd, 15 nov
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Bilaga 13 – Investeringskalkyl med nuvärdemetoden 
Kalkylmall för enkel investeringskalkyl. (Nuvärdemetoden)

En investering görs år 0. Beräkningsperioden är i detta exempel valt till 12 år, vilket är så länge investeringen lever 
förutsatt att det sker en förnyelsenvestering efter 6 år. Underhållskostnaderna stiger normalt under perioden i detta 
exempel har vi valt att kostnaderna ökar linjärt från år 1 till det år förnyelseinvestering görs. Förnyelseinvesteringen 
gör att underhållskostnaderna sjunker till ursprungsvärdet, därefter stiger åter linjärt. Restvärdet gäller när man 
skrotar grundinvesteringen.

Alla siffror i kalkylen kan ändras

Denna mall visar hur man går tillväga för att göra en enkel investeringskalkyl där man använder nuvärdemetoden. 
Diskontering sker med hjälp av nusummefaktorn (NUS) och nuvärdefaktorn (NUV). 

Alla belopp är angivna i kkr. Intäkter är positiva, kostnader är negativa.
 

Givet:
Investering -11500 =Dessa fält går att ändra
Intäkter, kkr/år 1217
Driftkostnader, kkr/år -115

-5 -1 Årlig ökning av underhållkostnader

Förnyelsekostnad, vart 6:e år, kkr 0
Restvärde, kkr 3000

Inflation (%)= 2,0%
Nominell kalkylränta, r (%)= 6,0% (efter skatt)
Livslängd för investeringen = 15 år
Beräkningsperiod = 12 år
q=1+r/100 1,06
skatt (%)= 28,0%
Snabbavskrivning på 5 år

Nuvärdesberäkning

Realt och före skatt
Intäkter 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217
Driftskostnader -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115
Underhållskostnader -5 -6 -7 -8 -9 -10 -5 -6 -7 -8 -9 -10
Restvärden 3000
Investering och förnyelsekostnad -11500 0

Nominellt med hänsyn till skatt År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Intäkter 0 1241 1266 1291 1317 1344 1371 1398 1426 1454 1484 1513 1543
2 Driftskostnader 0 -117 -120 -122 -124 -127 -130 -132 -135 -137 -140 -143 -146
3 Underhållskostnader 0 -5 -6 -7 -9 -10 -11 -6 -7 -8 -10 -11 -13
4 Reavinst (restvärde) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3805
5 Operationellt kassaflöde 0 1119 1140 1162 1184 1207 1230 1260 1284 1309 1334 1359 5190
6 Avskrivningar -2300 -2300 -2300 -2300 -2300 0 0 0 0 0 0 0
7 Rörelseresultat efter avskrivningar 0 -1181 -1160 -1138 -1116 -1093 1230 1260 1284 1309 1334 1359 5190
8 Kassaflödesmässig skatt 0 331 325 319 312 306 -344 -353 -360 -366 -373 -381 -1453
9 Investering och förnyelsekostnad -11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Summa kassaflöde (5+8+9) -11500 1450 1465 1481 1497 1513 885 907 925 942 960 978 3737

Årssummorna diskonteras till år noll -11500 1368 1304 1243 1185 1131 624 603 580 558 536 515 1857
Ackumulerade nuvärden -11500 -10132 -8829 -7585 -6400 -5269 -4645 -4042 -3462 -2904 -2368 -1852 5

Summa nuvärde 5 kkr

Nuvärdet positivt efter 12 år

Kommentarer
Detta är ett exempel på en investeringskalkylering som syftar till att se om investeringen klarar kraven på kalkylränta. Vid den situation där
det finns fler alternativ och att inte göra någon investering görs en kalkyl för varje handlingsalternativ och det alternativ som väljs är det
med bäst nuvärde, vilket kan vara det alternativ med minst negativt nuvärde

Underhållskostnader, linjärt stigande till nästa
förnyelseinvestering, kkr/år
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