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 Sammanfattning 
 
 
Uppgiften är att utveckla och tillverka en prototyp till en laddningsomkopplare för 12 V. 
 
Att parallellkoppla blybatterier med olika kapacitet eller kondition kan medföra problem.  
Därför ska en omkopplare byggas, som kopplar om laddströmmen från regulatorn till två 
batterier så att de kan laddas automatiskt utan att behöva parallellkopplas. Den kopplar ihop 
laddningsregulatorn med det batteri som ska hållas fulladdat (hädanefter kallat 
primärbatteriet), så länge detta inte uppnått full spänning. När det är fulladdat kopplar 
omkopplaren laddningsregulatorn till det andra batteriet (hädanefter kallat sekundärbatteriet). 
Om primärbatteriets spänning sjunker, p.g.a. energiuttag, kopplar omkopplaren tillbaka 
laddningsregulatorn till det, så att det hålls fulladdat. 
 
Laddningsomkopplarens omkopplingsspänning kan ställas in med en potentiometer och 
spänningsskillnaden mellan till- och frånslag med en annan. 
 
Laddningsomkopplaren är avsedd att användas tillsammans med solceller, men kan även 
användas med andra strömkällor. 
 
Liknande anordningar för specifika laddningsregulatorer finns redan på marknaden, men den 
laddningsomkopplare som utvecklas i detta examensarbete kan kopplas till godtycklig 
laddningsregulator för 12V-blybatterier. 



 2 

 Innehållsförteckning 
 
 

Sammanfattning ____________________________________________________________ 1 

Innehållsförteckning ________________________________________________________ 2 

Figur-, tabell- och bildförteckning _____________________________________________ 3 

1 Introduktion ___________________________________________________________ 4 

2 Uppgift - beskrivning ____________________________________________________ 5 

2.1 Avgränsningar _____________________________________________________ 5 

3 Uppgift – examensarbete _________________________________________________ 5 

4 Tillvägagångssätt _______________________________________________________ 6 

4.1 Allmänt___________________________________________________________ 6 

4.2 Uppbyggnad med komponentval ______________________________________ 6 

4.3 Källor ____________________________________________________________ 6 

5 Funktionsbeskrivning ___________________________________________________ 6 

6 Provning och justering___________________________________________________ 7 

7 Slutprovning ___________________________________________________________ 8 

8 Diskussion_____________________________________________________________ 9 

8.1 Vidareutveckling till en säljbar produkt________________________________ 9 

9 Slutsatser_____________________________________________________________ 10 

10 Komponentförteckningar ______________________________________________ 10 

11 Kopplingsscheman ___________________________________________________ 11 
 



 3 

 Figur-, tabell- och bildförteckning 
 
Bild 1, försättsblad: Laddningsomkopplare som prototyp 
 
Bild 2, sid. 8:  Laddningsomkopplaren under slutprovning, med nätaggregat som strömkälla 

och två 12 V batterier inkopplade. Primärbatteri laddas – gul lysdiod lyser 
 
Bild 3, sid. 8: Laddningsomkopplaren under slutprovning, med nätaggregat som strömkälla 

och två 12 V batterier inkopplade. Sekundärbatteri laddas – grön lysdiod 
lyser 

 
Tabell 1, sid.10: Komponentförteckning, preliminär 
 
Tabell 2, sid.11; Komponentförteckning slutlig 
 
Tabell 3, sid.11: Komponentförteckning med strömställare, förslag 
 
Figur 1, sid.11:  Kopplingsschema för laddningsomkopplare, preliminärt 
 
Figur 2, sid.12:  Kopplingsschema för laddningsomkopplare, slutligt 
 
Figur 3, sid.12:  Kopplingsschema för laddningsomkopplare med strömställare, förslag 



 4 

1 Introduktion 
 

I solcellsapplikationer förekommer solcellsystem med flera olika typer av batterier. I samma 
system, i en husbil har man exempelvis ett batteri för bodelen och ett startbatteri för bilen, 
liknande har man i många fritidsbåtar. Bodelsbatteriet är ett djupcykelbatteri, det är detta 
batteri som man laddar och laddar ur ofta, startbatteriet ska enbart användas till att starta 
bilen. Om bodelsbatteriet är fulladdat så kan strömmen göra nytta att även ladda startbatteriet. 
 
Det finns andra applikationer där ström till viss utrustning kan prioriteras och denna 
utrustning ska främst ha ström, t.ex. i en sommarstuga utan elnätsanslutning kan man dedikera 
ett batteri till kylskåpet och ett batteri till annan utrustning (belysning, TV, laptop etc.). Man 
vill att kyl och frys alltid ska ha ström medan annan utrustning kan vara utan ström. 
 
Denna omkopplare är främst till för att styra laddningsströmmen mellan två batterier men 
sekundärbatteriet kan utan vidare åtgärd ersättas med laster av olika slag. Det kan vara t.ex. 
ett shuntmotstånd, en vattenpump eller en lampa. 
 
På marknaden finns det omkopplare med denna funktion men dessa fungerar oftast bara med 
vissa regulatorer eller att funktionen är inbyggd i laddningsregulatorn. Omkopplaren som 
utvecklas under detta examensarbete ska fungera med vilken strömkälla och vilken 
laddningsregulator som helst.  
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2 Uppgift - beskrivning 
 
Företaget SolarLab i Norrköping utvecklar och marknadsför utrustning för sol-el för båda 
nätanslutna och självständiga solcellanläggningar. SolarLab har beställt en lösning för att ha 
ett batteri ständigt fulladdat när två blybatterier med olika kapacitet eller kondition är 
inkopplade till en och samma laddningsregulator.  
De laddningsomkopplare som finns på marknaden idag är dels dyra, dels begränsade till att 
endast arbeta tillsammans med laddningsregulator av samma fabrikat.  
 
Uppgiften är att utveckla en laddningsomkopplare som ska styra en laddström från en 
laddningsregulator till två batterier (blyackumulatorer) på så sätt att det ena, nedan kallat 
”primärbatteri”, hela tiden ska vara så fulladdat som möjligt. När primärbatteriet är fulladdat 
ska laddströmmen övergå till det andra batteriet, kallat ”sekundärbatteriet”. När en förbrukare 
tar ström ur primärbatteriet så att spänningen sjunker under en viss nivå, ska 
laddningsomkopplaren styra tillbaka laddströmmen till det. 
 
Tanken bakom uppgiften är att utveckla ett solcellsystem med denna enhet, men 
laddningsomkopplaren kan användas till vilken typ av strömkälla som helst, som arbetar med 
en laddningsregulator för 12 V blybatterier.  
 
Omkopplaren ska ha indikering för vilket batteri som för tillfället laddas och en strömställare 
för manuell inställning av vilket batteri som ska laddas. 
 
 

2.1 Avgränsningar 
 
Examensarbetet är begränsat på följande sätt: 

a) Omkopplaren ska inte färdigutvecklas, utan byggas som en fungerande prototyp på 
experimentkort.  

b) Omkopplaren ska inte ha inbyggd laddningsregulator, utan användas med extern sådan  
c) Omkopplaren behöver endast kunna arbeta med 12V, till skillnad från många nu 

befintliga system som har 2-3 valbara spänningar. 
d) Omkopplaren skulle vara försedd med strömställare för manuell inställning av batteri. 

Denna måste dock uteslutas, då ingen lämplig strömställare fanns att tillgå. 
e) Tiden för examensarbetet begränsas till ca 8 veckor. 

 
 
 

3 Uppgift – examensarbete 
 
Examensarbetet omfattar, förutom ovanstående konkreta uppgift, att redovisa arbetet. 
Redovisningen ska omfatta 

a) Examensjobbsbeskrivning som underlag för val av examinator och examinatorns 
bedömning om arbetet uppfyller de krav som ställs på denna nivå av examensarbete 

b) Examensarbetsrapport som beskrivning av utförd uppgift med redovisning av resultat 
c) Framläggning för examinators godkännande 
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4 Tillvägagångssätt 
 
 

4.1 Allmänt 
 
Utvecklingen av laddningsomkopplaren kan göras med olika lösningar, t ex mekanisk, med 
elektronik i kombination med reläer eller mikroprocessorstyrd. Lösningen med elektronik i 
kombination med reläer har valts, därför att den är den enklaste lösningen. Den ger en 
kompakt enhet med ett fåtal komponenter på kretskortet.  

4.2 Uppbyggnad med komponentval 
 
Laddningsomkopplaren byggdes upp på ett experimentkretskort där komponenterna sätts ned 
i sina respektive hål och förbinds med kablar genom lödning på baksidan av kretskortet. På så 
sätt fås en prototyplösning med möjlighet att lossa felaktiga eller felkopplade komponenter 
och löda om dem. Nackdelar är att det medför ett svårare lödningsarbete och att risken för 
fellödningar är större, då komponenterna ska förbindas med extra ledningar på ”baksidan” av 
kretskortet. 
 
Val av komponenter och beräkning av lämpliga värden är gjort erfarenhetsmässigt, med vissa 
kontrollberäkningar. De valda komponenterna med värden/typ framgår av 
komponentförteckningen. 
 
 

4.3 Källor 
 
Som källor för utvecklingsarbetet har använts de kunskaper som programmet Elteknik och 
automation gett, speciellt kursen Elektronik. Men främst har tidigare kunskaper, förvärvade 
under gymnasietiden och av eget intresse, varit förutsättningar för utveckling och provning av 
omkopplaren. 
För val av komponenter har ELFAs webbplats använts (www.elfa.se) 
 

 
5 Funktionsbeskrivning 
 
Laddningsomkopplaren ska arbeta genom att känna av primärbatteriets spänning och styra 
laddningen enligt ett bestämt värde, inställt på en potentiometer. Potentiometern och en 
transistor arbetar tillsammans, med en funktion som liknar en zenerdiods funktion, d v s 
den har ett nästan konstant spänningsfall oavsett ström (dock ej när strömmen är för låg, 
vilket i detta fall begränsas av potentiometerns värde – 2,2kΩ-resistorn mot jord är till för att 
få upp tillräcklig ström). 
 
När spänningen i primärbatteriet är under det inställda värdet ger ”zenerdiodkretsen” ingen 
ström till den transistor som styr reläet, vilket därför står i frånslaget läge På så sätt kopplar 
reläets NC-kontakt in laddningsregulatorn till primärbatteriet så att det får all laddning. 
 



 7 

När spänningen i primärbatteriet är över det inställda värdet styr ”zenerdiodkretsen” 
transistorn som i sin tur styr reläet så att sekundärbatteriet, via reläets NO-kontakt, får all 
laddning.  
 
En annan NC-kontakt har använts för återkoppling av reläläge till ”zenerdiodkretsen”, så att 
en skillnad mellan till- och frånslagsspänning erhålls. 
 
För att få tillräckligt antal utgångar valdes att sätta in ett extra relä efter det första reläet. 
 
Det förutbestämda värdet bör ligga vid ca 14,4 V för tillslag av reläet och något lägre för 
frånslag av reläet. Värdet 14,4 är valt mot bakgrund att ett 12 Volts batteri har den s.k. 
nominella spänningen 12 Volt, medan den reella, laddade spänningen är ca 14,4 Volt. 
 
Spänningsskillnaden bör ställas lågt, kanske lägre än vad som är möjligt med nuvarande 
potentiometer (se ”Provning och justering”) 
För att visa laddningstillståndet har två lysdioder använts. Gul lysdiod lyser när 
primärbatteriet laddas och grön lysdiod lyser när sekundärbatteriet laddas. Lysdioderna är 
inkopplade efter det första reläet, den ena på NC- och den andra på NO-kontakten. Se 
kopplingsschema fig. 2. 
 
I uppgiften ingick också att kunna göra en manuell inställning av vilket batteri som ska 
laddas, men den uppgiften utgick i brist på lämplig strömställare. I kopplingsschema fig.3 
visas hur omkopplaren skulle ha sett ut med denna funktion.  
 
 

 
 

6 Provning och justering 
 
Provningen av laddningsomkopplaren utfördes genom att ansluta ett spänningsaggregat som 
”batteri”, där spänningen tilläts variera mellan 10 och 16 V. Potentiometern justerades sedan 
så att en lämplig spänning uppnåddes för att styra laddningen till rätt batteri.  
 
Vid lödningen inträffade en malör, en av potentiometrerna gick sönder, varför den byttes ut 
mot en med ett större värde. Vid testningen visade det sig att det antagna värdet på denna 
potentiometer inte var helt rätt för att ge optimerat inställningsområde. Men med den nya, 
större potentiometern blev funktionen nästan OK. Brist på rätt komponent gör att 
omkopplaren inte kan göras optimal. Potentiometern med värdet 470 kΩ bör bytas mot en 
med ca 2 – 4 MΩ. 
 
 



 8 

7 Slutprovning 
 
För slutprovning anslöts två batterier, ett på 4 och ett på 7 Ah, för att testa den kompletta 
funktionen. Nätaggregatet användes nu som laddningsregulator. Funktionen kontrollerades 
upprepade gånger genom att först ladda primärbatteriet fullt och sedan dra ur det med en 
kraftig förbrukare. Laddningsförloppet följdes genom de två lysdiodernas växlingar. 
 
Vid slutprovningens början höll primärbatteriet en spänning på 14,5 V, som sedan ökade till 
14,9 innan omkopplaren växlade batteri. Laddströmmen var dock hög i förhållande till 
batterikapaciteten och batteriernas kondition – 400 mA. Sekundärbatteriet höll 11 V vid 
laddningens början. En iakttagelse var att primärbatteriet tappade spänning utan att någon 
förbrukare var ansluten, vilket medförde att efter ca 10 sekunders laddning växlades 
primärbatteriet in igen. Under några sekunder laddades det upp igen från ca 14,5 V till 14,9 V. 
Detta problem kommer att minska om laddströmmen minskas eller batterikapacitet och/eller –
kondition ökas. 
 

 
Bild 2:  Laddningsomkopplaren under slutprovning, med nätaggregat som strömkälla 

och två 12 V batterier inkopplade. Primärbatteri laddas – gul lysdiod lyser 
 

 
Bild 3:  Laddningsomkopplaren under slutprovning, med nätaggregat som strömkälla 

och två 12 V batterier inkopplade. Sekundärbatteri laddas – grön lysdiod 
lyser 
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8 Diskussion  
 
Shuntmotstånd som nämndes i introduktionen är speciellt intressant för då kan omkopplaren 
tillsammans med en solcellregulator användas som en vindkraftsregulator. Vindkraftverk kan, 
i motsats till solpaneler, inte lämnas i öppen-krets-läge då strömmen inte behövs för laddning 
av batterier. Vindkraft i öppet läge (utan last), skenar i väg och förstörs i kraftig vind. Med 
hjälp av denna omkopplare leds strömmen till ett shuntmotstånd då batteriet är fulladdat. 
 
En viktig aspekt av all elektrisk utrustning är dess egenenergiförbrukning. Detta är extra 
viktigt i solcellsammanhang. En solcellanläggning genererar ström under dygnets ljusa 
timmar. Egenförbrukning hos utrustningen kan dock ske under 24 timmar vilket kan bli en 
avsevärd del av den genererade energin. Energiförbrukningen i denna omkopplare är stor då 
reläer används (mätning visade 100mA). Innan framtagning av en produkt måste reläerna 
bytas ut mot krafttransistorer.  
 
Denna omkopplare styrs inte av strömkällan och kan användas med alla laddningsregulatorer 
och strömkällor. 
 
Idag finns det laddningsomkopplare som är antingen inbyggda i laddningsregulatorer eller 
fungerar med en specifik laddningsregulator. Den omkopplare som tagits fram i detta 
examensarbete är universell så den kan användas oberoende av vilket fabrikat av 
laddningsregulator som används. Användningsområdet blir större, då den kan användas till 
laddningsutrustning för olika typer av energi - sol, vind etc. - av olika fabrikat (med 12V DC).  
Det ger möjligheter till en större serieproduktion och därmed lägre tillverkningskostnad.  
 
Under arbetets gång har en del idéer om förenkling och vidareutveckling kommit fram. 

a) Laddningsomkopplaren kan sannolikt förenklas så att endast ett relä används, vilket är 
en besparing. Inkoppling av lysdioder, återkoppling och utgående laddningsström bör 
gå att göra direkt på första reläets utgångar, men tiden till förfogande begränsar denna 
utveckling 

b) För att undvika det ständiga växlandet (redovisat under slutprovning) skulle en 
timerkrets kunna läggas in för att styra detta. En lite större tolerans för ej fulladdat 
primärbatteri krävs då. 

c) Omkopplaren kan utvecklas till att ladda mer än två batterier med ett batteri som 
primärbatteri. Några beräkningar eller utveckling av detta ingick dock inte i uppgiften. 

d) En resistor bör sättas i serie med skillnadsinställningspotentiometern, så att 
kortslutning ej kan åstadkommas genom att ställa båda potentiometrarna i respektive 
ändläge. Säkringar bör också kopplas till varje ingång. 

 

8.1 Vidareutveckling till en säljbar produkt 
 
Uppgiften omfattade framtagning av en prototyp, men lite tankar om en utveckling till en 
färdig säljbar produkt kan vara av intresse. 
 

• Den lösning som valts ger en liten enhet med ett fåtal komponenter på kretskortet. 
Detta ger en produkt som är lätt att producera i stor skala. 

• Livslängdsbegränsare är reläerna, vars livslängd måste analyseras. 

• Det bör analyseras om det går att använda transistorer i stället för reläer, vilket skulle 
ge en driftsäkrare och väsentligt billigare produkt. 
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• Omkopplaren behöver vara inbyggd i en lämplig box, med anslutningar för 
laddningsregulator och batterier, alternativt kan den vara integrerad i 
laddningsregulatorn, med anslutningar för batterier.  

 
 

9 Slutsatser 
 

En prototyp byggd på ett experimentkretskort visade att teorierna avseende val av system 
var rätt, medan val av storlek på potentiometrarna fick justeras.  
 
En utveckling av omkopplaren till en driftsäkrare och billigare enhet med transistorer är 
möjlig. 
 
Omkopplarens egen energiförbrukning har inte studerats, men behöver analyseras, så att 
den slutliga versionen inte laddar ur primärbatteriet. 
 
En resistor måste sättas i serie med skillnadsinställningspotentiometern, så att felaktig 
inställning inte kan orsaka kortslutning. 
 
 
 
   

10 Komponentförteckningar  
 
 
Tabell 1: Komponentförteckning, preliminär 
 

Trimpotentiometer 220 Ωk 2st 

Resistor 2,2 Ωk  1st 

Resistor 100 Ω 1st 

Relä, 2 växlande kontakter, 2st 

Transistor BC368   3st (en extra för Darlingtonkoppling om inte förstärkningen räcker) 

Grön lysdiod 1st 

Gul lysdiod 1st 

Resistor (för lysdioder) 820 Ω  0,5W 2st 

Skjutomkopplare 1st 
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Tabell 2: Komponentförteckning, slutlig 
 

Trimpotentiometer 220 Ωk 1st 

Trimpotentiometer 470 Ωk 1st 

Resistor 2,2 Ωk  1st 

Resistor 100 Ω 1st 

Relä, 2 växlande kontakter, 2st 

Transistor BC368   2st 

Grön lysdiod 1st 

Gul lysdiod 1st 

Resistor (för lysdioder) 820 Ω  0,5W 2st 

 
 
Tabell 3: Komponentförteckning med strömställare och korrigerat potentiometervärde, förslag 
 

Trimpotentiometer 220 Ωk 1st 

Trimpotentiometer 2,2 ΩM 1st 

Resistor 2,2 Ωk  1st 

Resistor 100 Ω 1st 

Relä, 2 växlande kontakter, 2st 

Transistor BC368   2st 

Grön lysdiod 1st 

Gul lysdiod 1st 

Resistor (för lysdioder) 820 Ω  0,5W 2st 

3-vägs strömställare 1st 

 
 

 
 
 

11 Kopplingsscheman 
 
 

 
Figur 1: Kopplingsschema för laddningsomkopplare, preliminärt 
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Figur 2: Kopplingsschema för laddningsomkopplare, slutligt 
 

 
Figur 3: Kopplingsschema för laddningsomkopplare med strömställare, förslag 
 
 
P= Primärbatteri 
S= Sekundärbatteri 
R= Laddningsregulator 


