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Sammanfattning 

I takt med en förstärkt global uppvärmning har åtgärdsplaner skrivits om att begränsa 

temperaturökningen, där många länder är överens om att mängden koldioxidutsläpp måste 

minska. Lösningen till det anses dels som att gå från en fossilberoende energianvändning till en 

förnybar. Installering av solceller växer och i Sverige kan 5 – 10 % av elproduktionen förväntas 

komma från solkraft år 2040. Det kvarstår dock en hel del problematik kring effektförlust till 

följd av partiell skuggning på solceller. Idag tillverkas solpaneler med inbyggda bypass-dioder 

som förbättrar elproduktionen vid skugga. Forskning påstår även att skuggningsproblematik 

kan minskas genom att förändra konfigurationen mellan solcellspaneler. Idag sitter panelerna 

vanligen ihop i serie- och parallellkopplingar, men det kan finnas energivinster i att byta ut mot 

tvärkopplingar. 

 

Syftet med denna studie har varit att ge beslutsunderlag för investerare av solceller, som 

planerar att placera dem där det finns risk för att skugga kan uppstå. Målet delades in i två delar. 

Det fanns en experimentell del som jämförde elproduktion utan och med skugga för två olika 

typer av systemkonfigurationer där solpanelerna var serie-, respektive tvärkopplade. Det fanns 

även en simuleringsdel som beräknade producerad elenergi på årsbasis för en solpanel som var 

placerad intill en skorsten. Utifrån det skapades riktlinjer för hur solpaneler bör placeras för att 

minimera skuggproblematik av närliggande föremål som riskerar att skugga. 

 

Experimenten utfördes utomhus och till det användes 16 monokristallina solmoduler, som först 

sammankopplades i serie och därefter i tvärkopplingar. Systemen anslöts till en växelriktare 

som omvandlade från likström till växelström. Först uppmättes producerad eleffekt för 

systemen, varav en modul utsattes för olika skuggförsök. Därefter separerades en solmodul från 

anläggningen och samma skuggförsök genomfördes på modulen. 

 

Resultaten påvisade att vid solcellssystemen hade en verkningsgrad på 16 % för solinstrålning 

mellan 400 – 700 W/m2. För intensitet lägre än 400 W/m2 och högre än 700 W/m2 avtog 

verkningsgraden med 1 – 2 %. Hög solinstrålning inträffar vanligen mitt på dagen och 

solcellerna har troligen då en högre temperatur, vilket sänker effektiviteten.  

 

Experimenten påvisade att ju fler av en solmoduls slingor som skuggan faller på, desto lägre 

blir den producerade eleffekten. Även mängden skugga som drabbar panelen spelar roll. Det 

beror på att om skugga enbart faller på en slinga kan de övriga arbeta ostört och får därför en 

högre maxeffektpunkt (MPP) på IU-kurvan. Vid full skugga på en modul minskade effekten 

med 7,72 % för det seriekopplade systemet (S), respektive 13,87 % vid tvärkoppling (TCT). 

Att det tvärkopplade systemet producerar lägre effekt vid skugga beror dels på att kretsen 

innehåller en högre ström, troligen för hög för vad bypass-dioderna klarar av. Om strömmen i 

en skuggad modul leds genom dess bypass-dioder utvecklas ingen spänning i modulen. Om 

systemet innehåller fler parallellkopplade strängar kommer även de oskuggade strängarna att 

minska sin spänning, då den är identisk över hela systemet. Den tvärkopplade kretsen innehöll 

två parallellkopplade strängar. 

 



Känslighetsanalysen där en solmodul avlägsnades från systemet och skuggades enskilt, 

redovisade snarlika resultat som för systemen. Att placera skuggobjektet längre ifrån visade sig 

i några försök ge en högre elproduktion, då det är enbart den direkta strålningen som tas bort. 

 

Resultaten från simuleringen uttrycktes i enheten ”skuggprestanda”, som anger hur mycket en 

solmodul ger skuggad jämfört med vad den hade gett oskuggad. Störst betydelse för resultaten 

hade skorstenens höjd och hur långt ifrån skorstenen som solpanelen placeras, samt val av 

väderstreck. Lägst skuggprestanda blev 41 % för en seriekopplad modul. Det för en 2 m hög 

skorsten som placerades intill solpanelen. 

 

Resultaten påvisade att skuggprestandan avtog med en ökad höjd på skorstenen, men för en 

tillräckligt hög skorsten förändrades inte skuggprestandan. Genom att välja ett avstånd som var 

tillräckligt långt ifrån skorstenen bidrog skuggan inte lika mycket till minskning av 

elproduktionen. Ju mer sydligt skorstenen var placerad om panelen krävdes ett längre avstånd. 

Följande riktlinjer för placering av solceller intill skuggande föremål rekommenderas för att 

garantera att solcellerna ger minst 95 % av vad de skulle ha gjort oskuggade. För ett skuggande 

föremål med höjden 0,5 m bör solcellerna placeras 0,3 m ifrån föremålet. För ett skuggobjekts 

höjd på 2 m bör avståndet vara 2,1 m. 

  



Abstract 
 

The effects of global warming has lead to a temperature rise in the atmosphere. Many countries 

have agreed to reduce the greenhouse gas emissions in order to mitigate climate change. The 

energy production today is highly dependent on fossil fuels and thus one solution to reduce 

emissions is to use more renewable resources. Solar cells are today growing on the market and 

in Sweden one can expect that solar energy will represent 5 – 10 % of the electricity production 

in year 2040. Partial shading is still a problem causing losses in the electricity production for 

solar cells. To reduce the losses due to shading bypass-diodes are built-in on modules. Further 

successful method can also be to change the interconnections among moduls in a system. At 

the time of writing this paper, configurations with series-parallel connections between modules 

are most commonly used, but during partial shading it has been shown that increasing 

interconnections can increase the outgoing effect. 

 

The purpose of this study was to show guidelines for the investor of solar cells, who plans an 

installation near objects that will creates shadows on the cells. The target consisted of two parts. 

First, there was an experimental objective which compared two different system configurations 

where the solar modules first were connected in series and thereafter in “Total Cross Tied”. The 

other part of the study considered a theoretical simulation to answer questions as how the energy 

production during a year was changed for a solar panel by placing it near a chimney. Thereafter 

it should also state guidelines on how to place the panel around the chimney so that the shading 

effects are no noticeables. 

 

The experiments were done outdoors and the system consisted of sixteen monocrystalline solar 

panels. First the panels were connected in series (S) and thereafter in “Total Cross Tied” (TCT). 

The system included also an inverter that changed direct current from the solar panels to 

alternating current. In the first experiment the electricity produced from the systems was 

measured, whereof one module was exposed to different types of shading. As a final 

experiment, one module was separated from the system where is was exposed to the same 

shading pattern as before. 

 

The results showed that the PV systems had an efficiency of 16 % for an irradiance between 

400 – 700 W/m2. For lower irradiances than 400 W/m2 and higher than 700 /m2 the systems 

experienced a decreasing efficiency of about 1 – 2 %. A high irradiance occurs normally during 

the middle of the day when the solar cells have a higher temperature, which decreases the 

efficiency. 

 

The experiments proved that shading more cells so that current will flow through more bypass 

diodes resulted in a lower electricity production. For example if only one bypass diode is 

activated it means that the remaining cells that are not connected to that bypass diode can work 

freely and gets a higher maximum power point (MPP) on the IU characteristics. When a module 

got completely shaded it reduced the electricity output power with 7,72 % for the system with 

series connected modules. For the TCT-configuration the system experienced a reduction of 

13,87 %. These results may be a contradiction according to previously research. A conceivable 



explanation is that the TCT-configuration produces higher current, which can exceed the 

allowed value for a functionally bypass diode. If the current in a shaded module flows through 

its bypass diodes it results in a short-circuit of the module so that it cannot contribute to the 

voltage. The more parallel PV arrays a system includes, a higher effect loss will occur since the 

unshaded strings may experience an identical voltage drop as the shaded one. The TCT-

configuration included two strings connected in parallel. 

 

The sensitivity analysis where one module was separated from the whole system showed nearly 

the same results as for the whole system. Placing the shading object far away from the module 

resulted in a higher electricity production for some tests, as it is only the direct radiation that 

disappears.  

 

The simulations results were expressed in terms of “shading performance” and it showed how 

much a shaded solar module produced compared to an unshaded. It was shown that the 

parameters that had the biggest influence on the results were the height of the chimney and how 

far the solar module was placed with respect to the chimney. As a worst-case scenario, the 

shading performance was 41 % for a series-connected module. This was for a chimney with 2 

m of height that placed next to the solar module.  

 

The results indicated that having a higher chimney had a decreasing effect of the shading 

performance for the solar module. To get a higher shading performance one can choose to place 

the solar cells at a larger distance from the chimney. Conclusively, placing the solar module so 

that the chimney is located to the south of the module the shadow will affect the panel more, 

and a longer distance is therefore needed. If the solar cells are located on a distance that is at 

least 0,3 m from a shading object with a height of 0,5 m, it means that the solar cells will 

produce 95 % of what that would have given unshaded. For a shading object with a height of 2 

m it means that the solar cells must be placed at a distance of 2,1 m from the object. 
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Nomenklatur 

Beteckning Förklaring 

S Seriekoppling 

TCT Tvärkoppling (Total Cross Tied) 

BL Bridge-Linked 

MPP Maximum Power Point 

MPPT Maximum Power Point Tracker 

l Längd på solpanel [m] 

h Höjd på solpanel [m] 

𝜃𝑝 (Ytalut) Theta för solpanel mot det horisontella planet [º] 

𝛷𝑝 (Ytaori) Fi för solpanelen, riktning mot väderstreck [º] 

c Avstånd mellan solpanel och skorsten [m] 

d Avstånd i höjdled från skorstenens nedre linje [m] 

f Höjd skorsten [m] 

g Längd skorstenen [m] 

𝐼𝑟𝑝 Solinstrålning mot solpanel [W/m2] 

𝑃 Effekt [W] 

Wpeak/Wp Märkeffekt/toppeffekt (vid STC-förhållanden) [W] 

E Energi [Wh] 

𝜃𝑠 Theta (Zenith) för solen [º] 

𝛷𝑠 Fi (Azimuth) för solen [º] 

A Skuggad area på solpanel [m2] 

I Ström [A] 

U Spänning [V] 

STC Standard Test Conditions 

�̂� Normaliserad energi för skuggprestanda [𝑊ℎ̂] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Jorden är utsatt för en förstärkt global uppvärmning, främst på grund av en ökad halt av 

koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) i atmosfären som bidrar till växthuseffekten. Det leder till 

klimatförändringar som skapar negativa effekter och påverkar alla, såväl djur som natur. (IPCC 

2014) 

 

I Paris under december 2015 kom 195 länder överens om ett globalt klimatavtal. Som huvudmål 

sattes att den globala uppvärmningen till år 2100 ska begränsas till under 2 °C från den 

förindustriella nivån. Ett delmål fram till år 2030 är att EU ska minska sina utsläpp från 

växthusgaser med minst 40 % jämfört med år 1990. (European Comission 2016) År 2016 

offentliggjorde Förenta Nationerna 17 globala mål som ska bekämpa mondiala utmaningar 

inom de efterföljande 15 åren. Huvudsyften är att utrota extrem fattigdom och skapa balans 

mellan den hållbara utvecklingens tre dimensioner; ekonomi, socialt och miljö. Där finns mål 

som handlar om pålitlig energianvändning med ökad andel förnybara källor, samt bekämpande 

av klimatförändringar och förhindrande av naturkatastrofer. (United Nations 2016) 

 

 

1.2 Energiresurser 

 

Mellan åren 2000 – 2010 ökade antropogena utsläpp av växthusgaser årligen med ca 10 Gt CO2-

ekv, av denna ökning stod energitillförsel för 47 % (IPCC 2014). Turconi et al. (2013) redovisar 

att utsläpp av växthusgaser för elproduktion är högre för fossila källor än för förnybara under 

kraftkällornas livscykler, se tabell 1.  
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I den årliga rapporten från 2018 som publicerades av det Internationella energirådet 

(International Energy Agency) angavs de genomsnittliga utsläppen av växthusgaser för 

solceller vara 25 g CO2ekv/kWh, medan de globala medelutsläppen för elproduktion var runt 

491 g CO2ekv/kWh. Majoriteten av utsläppen från solceller anses bero på lokala förhållanden 

som val av elektricitetskälla under tillverkningen. (Masson & Kaizuka 2018) 

 

 

1.3 Historia kring solceller 

 

Solceller bygger på en den fotoelektriska effekten och den rapporterades först av Edmund 

Bequerel år 1839. Han producerade elektrisk ström genom att belysa en silvertäckt elektrod 

av platina som sänktes ned i en elektrolyt. Några år senare (1894) tillverkade Charles Fritts den 

första lite större solcellen genom att placera ett lager selen mellan guld och en annan metall. 

Den första kiselsolcellen rapporterades år 1954 av Chapin, Fuller och Pearson och hade då en 

effektivitet på 6 %. (Nelson 2003)  

 

Efter oljekriserna på 1970-talet växte intresset för solkraft som alternativ energikälla till fossila 

bränslen (Stattin 2013; Nelson 2003). På senare delen av 1990-talet ökade produktionen av 

solceller med 15–25 % årligen, vilket ledde till en prisminskning (Nelson 2003). Den äldsta 

solcellsanläggningen ännu i drift i Sverige sattes upp år 1984 på ett flerbostadshus i Stockholm. 

Växelriktarna har med tiden bytts ut, vilket har resulterat i att systemet producerar mer 

elektricitet idag än när de installerades. (Energimyndigheten 2018a) 

 

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser för olika kraftkällor under 

deras livscykler. Data är hämtad från Turconi et al. (2013). 

Energikälla 

Utsläpp av CO2ekv för 

producerad elektricitet 

[kg/MWh] 

Stenkol 660 – 1050 

Brunkol 800 – 1300 

Naturgas 380 – 1000 

Olja 530 – 900 

Kärnkraft 3 – 35 

Biomassa 8,5 – 130 

Vattenkraft 2 – 20 

Solkraft 13 – 190 

Vindkraft 3 – 41 
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1.4 Globalt installerad solkraft 

 

I slutet på år 2017 uppskattades solkraft stå för 2,5 % (531,6 TWh) av den globala 

elektricitetstillförseln (20 863 TWh), medan fossila källor och kärnkraft stod för 68,4 %. Under 

samma tidsperiod stod solkraft i ett 30-tal länder för mellan 1 – 10 % av respektive lands 

elkonsumtion. (Masson & Kaizuka 2018) Spridning av antalet installerade solceller har på 

senare tid ökat liknande en exponentiell trend, se figur 1. I omställning till ett förnybart 

energisystem förväntas även antalet solcellsinstallationer att fortsätta öka kraftigt (Bengtsson 

et al. 2017; Pandey et al. 2016). Det beror dels på förbättring i utveckling av material men också 

att fler ekonomiska stöd införs som främjar förnybar energiproduktion (Gamba et al. 2015). 

Kumar & Kumar (2017) konstaterar att Kina står för 71 % av den globala produktionen av 

solcellsmoduler, Europa står för 5 % och USA/Kanada för 3 %. 

 

 
Figur 1. Utveckling av globalt installerad effekt av solceller. Data är hämtad från Masson & Kaizuka 

(2018). 

 

1.5 Solkraftens läge i Sverige 

 

Energimyndigheten (2016) beskriver att den svenska energipolitiken har ett mål till år 2040 att 

den inhemska elproduktionen ska vara 100 % förnybar, där solkraft antas utgöra 5 – 10 %. 

 

I Sverige var den sammanlagda installerade solkraftseffekten 205,5 MW vid slutet av år 2016, 

detta för alla solcellssystem med en kapacitet på 40 W eller mer. Runt denna tidsperiod var 32 

% av alla nätinstallerade solceller privatägda system på småhus och 62 % var byggda på företag, 

jordbruk och offentliga byggnader. Resterande andel bestod av markmonterade solcellsparker. 

Den största solcellsparken som byggdes 2016 hade en toppeffekt på 2,7 MW. (Lindahl 2017) 

År 2017 installerades 118 MW solcellseffekt i Sverige och den totala effekten uppgick då till 

322 MW (Masson & Kaizuka 2018). Fördelning av energikällor för elproduktionen i Sverige 

under år 2017 ses i figur 2. Den totalt producerade elen uppgick då till 160,5 TWh, där solkraft 

stod för 0,23 TWh. Den inhemska elkonsumtionen under år 2017 var 141,5 TWh. (SCB 2018) 
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Figur 2. Fördelning av kraftkällor för elproduktion netto i Sverige under 2017. Data är hämtad från SCB 

(2018). 

 

Som solcellsinstallatör finns det ett statligt stöd i Sverige att söka som täcker upp till 20 % av 

investeringskostnaden för nätanslutna solcellssystem. Detta gäller företag, offentliga 

organisationer och privatpersoner. (Energimyndigheten 2018c) Privatpersoner kan även söka 

ROT-avdrag, som dock inte kombineras med investeringsstödet. ROT-avdraget ligger på 9 

% och fås direkt. (Energimyndigheten 2018b)  

 

 

1.6 Fysiken i solceller 

 

Solceller består av halvledare. Halvledare leder inte ström vid för låga temperaturer, men börjar 

leda ström då temperaturen ökar eller då energi finns tillgängligt (Bengtsson et al. 2017). Kisel 

är den vanligaste förekommande halvledaren på jorden och år 2015 stod kristallina kiselceller 

för 93 % av alla sorters solceller (Kumar & Kumar 2017). 

 

Atomstrukturen hos kisel liknar den för diamant, men med längre avstånd mellan atomerna, se 

figur 3. Kiselatomerna binds starkt till varandra med kovalenta bindningar. Varje atom delar 

valenselektroner med fyra andra kiselatomer, vilket fyller ett valensskal fullt. 

 

 
Figur 3. Bildandet av elektroner och hål av ljusexcitation i kisel. Bilden är inspirerad av Oku (2017). 
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I en solcell sker en fotoelektrisk energiomvandling där både ström och spänning produceras 

(Honsberg & Bowden 2019). När solljus med tillräckligt högt energiinnehåll träffar kisel bryts 

bindningarna och elektroner frigörs, varav de rör sig i materialet och leder ström. Det uppstår 

då en spänning mellan kislets fram- och baksida. (Bengtsson et al. 2017) På en djupare nivå kan 

beskrivas att elektroner på valensbandet upptar strålningsenergin och exciteras till 

ledningsbandet, se figur 4. De utrymmen som skapas av att elektroner exciteras kallas för ”hål”. 

(Oku 2017) Elektroner och hål rör sig mellan halvledartyperna på grund av diffusion av 

koncentrationsskillnader och drift av det elektriska fältets styrka samt riktning. (Bengtsson et 

al. 2017) 

 
Figur 4. Emission och absorption av ljus i en solcell. Bilden är inspirerad av Oku (2017). 

 

Den energi som krävs för att flytta elektroner från valensbandet till ledningsbandet, beror på 

respektive halvledares bandgap. Det innebär att solljusets fotoner (hv) måste innehålla mer 

energi än halvledarens bandgap för att en fotoelektrisk effekt ska inträffa. (Bengtsson et al. 

2017) Bandgap kan definieras som den minsta mängd energi som krävs för att excitera en 

elektron, som är i fasta bindningar till ett fritt svävande läge där ledning kan skapas (Honsberg 

& Bowden 2019). Idag tillverkas solceller med bandgap som möjliggör att så stor del som 

möjligt av solstrålningens spektrum kan absorberas. 

 

Det finns en teknik som förbättrar elektronernas excitation och den tillverkas genom att ”dopa” 

halvledaren (Oku 2017). Dopning innebär att man varierar antalet elektroner och hål i 

halvledaren. Atomer med en mer valenselektron än kisel används för att tillverka en negativt 

laddad del (N-typ) i halvledarmaterialet, vanligen används fosfor. Atomer med en mindre 

valenselektron än kisel används för att skapa en positivt laddad delen (P-typ) i materialet, 

vanligen nyttjas bor. (Honsberg & Bowden 2019) Kontaktområdet mellan den N-dopade och 

den P-dopade delen i halvledarmaterialet kallas för ”PN-övergång”. Just detta område är 

isolerat, medan halvledarna på vardera sida fortfarande leder ström. (Bengtsson et al. 2017) 

 

Solcellen leder endast ström i en riktning. För att tillvarata på strömmen sammankopplas 

solcellens framsida med baksida, så att laddningsbärarna leds runt i kretsen istället för att 

rekombinera. (Bengtsson et al. 2017) Genom att koppla på en extern laddning kan strömmen 

tillvaratas (Stattin 2013), se figur 5. 
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Figur 5. Illustration över grundläggande fysik i en solcell. Elektroner och positiv laddade ”hål” rör sig 

mellan PN-skiktet och skapar en elektrisk ström. 

 

När spänningen är noll för en solcell uppnås den maximala strömmen (kortslutningsström eller 

short-circuit maximum current). Maximal spänning (obelastad spänning) uppstår istället då 

strömmen är noll. Där emellan befinner sig maxeffekten (Maximum Power Point, MPP). 

(Bengtsson et al. 2017) Praktiskt innebär det att solcellen producerar den maximala användbara 

elektriska energin som möjligt i den punkten. Detta kan illustreras i en IV- och PV-kurva, se 

figur 6. McEvoy et al. (2013) menar på att en sådan kurva gäller för ideala förhållanden och att 

i praktiken kan IV-karaktäristiken skilja. 

 

 
Figur 6. En kombinerad graf för ström och spänning (IU-kurva), samt effekt och spänning (PV-kurva). 

 

 

1.7 Effektivitet 

 

Kristallina kiselsolceller kan delas in i två kategorier, de monokristallina och polykristallina 

(Kumar & Kumar 2017). De monokristallina solcellerna har rundade kanter, är vanligtvis 

svartfärgade och har en omvandlingsverkningsgrad runt 15 – 22 %. De polykristallina 

solcellerna är till formen mer rektangulära, har en skimrande blåaktig färg och verkningsgraden 
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är runt 15 – 17 %. (Energimyndigheten 2018a) Den teoretiskt högsta verkningsgraden för en 

kristallin kiselsolcell är ca 27 % (Oku 2017). Det är skillnad mellan verkningsgrad för en 

solcell, en solmodul och ett system. Pandey et al. (2016) skriver att en multikristallin 

kiselsolcell har en effektivitet runt 20,8 %. För en 60 cells seriekopplad multikristallin solmodul 

är effektiviteten däremot 18,5 %. För ett helt solcellssystem varierar verkningsgraden mellan 

10 – 23 %. 

 

Ayompe et al. (2011) förklarar att orsaken till att effektiviteten för ett system är lägre jämfört 

med en solcellsmodul beror på växelriktarens verkningsgrad. Speciellt vid lägre 

instrålningsintensitet och låg ingående effekt avtar även växelriktaren effektivitet. Detta kan ses 

i bilaga 2 (SMA Solar Technology 2017). Ytterligare förluster kan dessutom uppstå, upp emot 

3 % på grund av långa ledningar i systemen.  

 

1.7.1 STC-förhållanden 
 

Solcellers och modulers prestanda märks efter tester som genomförs där det råder STC-

förhållanden (Standard Test Conditions) som specificeras i SS-EN 60904-3. I dessa tester råder 

en solinstrålning på 100 W/m2 för 0° infallsvinkel, vid en solcellstemperatur på 25 °C och en 

luftmassa (AM) på 1,5 som är den optiska väglängden genom atmosfären och definierar ett visst 

solspektrum. (Stridh 2019) 

 

Genom att låta effektiviteten för en kristallin kiselsolcell variera efter solinstrålning, där övriga 

parametrar hålls efter STC-förhållanden, redovisar en konstant verkningsgrad vid hög 

solinstrålning. Vid låg solinstrålning sjunker effektiviteten markant, se figur 7. (Stridh 2019) 

 

 
Figur 7. Effektivitetskurva för en solcell som funktion av solinstrålning, där övriga parametrar hålls 

konstanta enligt STC-förhållanden.  

 

I praktiken är det inte ofta som STC-förhållanden råder, utan det förekommer stor variation av 

solstrålning och temperatur. Det kan leda till att effekten från solcellsmoduler faller till ca 5 % 

under vad de anger vid märkeffekten (Pandey et al. 2016). 
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1.7.2 Solstrålning 
 

Den totala solinstrålningen (global) som träffar en yta består av olika ”komponenter”. 

Strålningen som kommer direkt från solen kallas för direkt och kan bli noll vid molniga dagar. 

(Kreider et al. 2017) Solstrålningen som sprids i atmosfären av partiklar och moln kallas för 

diffus. Diffus strålning kommer från alla riktningar på himlen och påverkas därför mindre av 

olika lutningar på exempelvis en solmodul. Den diffusa strålningen finns både vid soliga som 

molniga dagar. Dessutom finns solljus som reflekteras från omgivningen, vilket kan ha 

betydelse om modulerna har stor lutning eller om exempelvis markreflektionen är hög (typiskt 

vid snö). (Stridh 2015) 

 

För solceller är det tydligt att elproduktionen påverkas av vilket väderstreck de riktas mot, samt 

vilken lutning de har mot det horisontella planet. Det har att göra med solens rörelse. För fasta 

solceller är det mest energieffektivt att rikta dem direkt mot syd och låta de luta 45° från det 

horisontella planet, se figur 8. 

 

 
Figur 8. Illustration över hur solelproduktionen förhåller sig till den optimala (100 %) för solmoduler vid 

olika lutningar mot det horisontella planet, samt väderstreck. I denna figur har klimatdata för Västerås 

använts. (Stridh 2013) Bilden har tillåtelse att användas. 

 

1.7.3 Celltemperaturens påverkan 
 

Med en ökad solinstrålning ökar solcellers produktion av effekt, medan en ökad temperatur på 

solceller däremot sänker effekten (Bengtsson et al. 2017). En ökad temperatur i en solcell 

påverkar materialets egenskaper då den minskar halvledarens bandgap, vilket bland annat 

resulterar i en lägre spänning på en öppen krets (Honsberg & Bowden 2019; Ayompe et al. 

2011). Hossain et al. (2017) redovisar att effektiviteten för kiselsolceller minskade i deras 

försök med 4,47 % då solcellstemperaturen ökade från 27 °C till 77 °C. En sommardag i Sverige 

kan en hög lufttemperatur resultera i en solcellstemperatur upp emot 60 – 70 °C (Stridh 2019). 
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Effekten från en kiselmodul förändras vanligen med en koefficient mellan -0,4 till -0,65 %/°C 

då celltemperaturen överstiger 25 °C. Temperaturkoefficienten anger hur många procent 

verkningsgraden ändras i relation till verkningsgraden vid STC uttryckt i procent. För högre 

temperaturer upp emot 200 °C kan verkningsgraden minskas till 5 %. (Klugmann-Radziemska 

& Wcisło-Kucharek 2017) 

 

Vid märkning av effekt på solceller tas ej hänsyn till temperatur, men för verkliga installationer 

varierar celltemperaturen (Honsberg & Bowden 2019). Chimtavee et al. (2011) beskriver att 

effektiviteten för en undersökt solcellsanläggning (multikristallina solceller på total installerad 

effekt 120 kWpeak, 2 växelriktare á 60 kW mm.) uppvisade den lägsta effektiviteten för 

solinstrålning mellan 0 – 100 W/m2. Det förklarar de bero på att effektiviteten för växelriktarna 

är lägre då likströmmen från solcellerna är lägre. Högst effektivitet hade solsystemet vid en 

solinstrålning mellan 350 – 650 W/m2. Vid hög solintensitet (650 – 1000 W/m2) minskade 

effektiviteten återigen. Hög solinstrålning inträffar vanligtvis under dagen i samband med att 

solcellerna får en hög temperatur. 

 

 

1.8 Olika systemlösningar för kiselsolceller 

 

Ett solcellssystem består vanligen av många solcellsmoduler som är ihopkopplade i serie och 

parallella konfigurationer för att få den önskade utgående effekten, spänningen och strömmen 

(Satpathy et al. 2018). Systemet kan exempelvis kopplas till ett elnät eller till batterier för 

egenanvändning. Solcellssystem som är kopplade till växelströmsnät behöver en växelriktare 

(solcellsomriktare) som omvandlar elektriciteten från solcellerna som är likström (DC) till 

växelström (AC). Omvandlingseffektiviteten för växelriktare ligger mellan 95 – 99 %. (Masson 

& Kaizuka 2017) 

 

Genom att seriekoppla solceller genereras samma strömstyrka i alla celler, medan spänningen 

från vardera cell adderas. Vid parallellkoppling av solceller summeras istället strömmen från 

vardera cell. En kiselmodul i sin tur består vanligen av tre ”slingor”, där det i vardera slinga 

sitter 20 seriekopplade solceller. En ”sträng” däremot består av en eller flera seriekopplade 

moduler. (Bengtsson et al. 2017) Se figur 10 för illustration av slingor på solpaneler och 

strängar i solcellsystem. 

 

 

1.9 Skuggning 

 

Många solceller placeras i närområden för energikonsumtion, vilket innebär att det på många 

ställen är oundvikligt att undkomma skuggning av solcellsmoduler (Gamba et al. 2015). Det 

handlar ofta om takinstallationer där möjliga skuggobjekt kan vara träd, ”ventilationsboxar”, 

skorstenar eller en grannliggande fastighet, se figur 9. Det finns en tumregel som säger att 

solceller inte bör placeras närmare än tre gånger de skuggande objektets höjd i en sektor +/- 30° 

relativt norr (Malmsten 2015). Om solceller planeras vid en nybyggnation kan man även tänka 
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på att placera exempelvis ventilation på ett tak norr om solcellerna eller att utforma närliggande 

föremål till att bli låga (Bengtsson et al. 2017). Det finns regler för minsta höjd på skorsten 

utifrån att minska brandfara och för att erhålla en god spridning av rökgaser. Enligt Boverkets 

byggregler (BFS 2011:6) bör skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW sträcka 

sig minst 1 m över taktäckningen. 

 

 

Figur 9. Takinstallation av solpaneler med en närliggande skorsten. 

 

Skugga minskar solinstrålning och den producerade effekten från solceller avtar med mängden 

skugga som de utsätts för (Honsberg & Bowden 2019; Kumari & Geethanjali 2018; 

Pannebakker et al. 2017). En tillräckligt stor skugga kan leda till att den utgående effekten från 

solceller blir noll (Alik & Jusoh 2018). 

 

Om en solcell skuggas producerar den lägre ström, medan övriga celler försöker trycka en större 

ström genom den skuggade cellen. Vanligtvis producerar solceller en framspänning vid 

solinstrålning, men då en cell skuggas uppstår en backspänning och den konsumerar istället 

effekt från övriga celler i samma serie. (Ahmad et al. 2017) Detta fenomen då exempelvis 

solceller på en modul producerar olika effekt benämns för ”mismatch”. Skuggning kan vara 

skadligt för solcellen och förstöra hela modulen på grund av värmebildning som bildas 

(Honsberg & Bowden 2019). Fenomenet med en högtempererad punkt som bildas kallas för 

hotspot och beskrevs först år 1969 (Blake & Hanson 1969). Denna punkt kan uppnå en 

temperatur över 150 °C (Schneller et al. 2016). 

 

 

1.10 Minimering av effektförlust från skuggning 
 

Att minimera effektförlust från solceller som utsätts för skuggning beskrivs som komplext då 

det finns många parametrar som påverkar (Bengtsson et al. 2017). Historiskt sett har det skett 

en hel del förbättringar gällande skuggningsproblematik. Förändringarna har handlat om att 
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inkludera bypass-dioder, olika växelriktare, optimerare på sträng- och modulnivå, samt att 

förändra konfigurationen på solcellsanläggningar (dvs sammankoppling av paneler). 

 

1.10.1 Bypass-dioder 
 

Idag används bypass-dioder, även kallade förbikopplingsdioder eller shunt-dioder, för att 

minimera effektförluster till följd av skuggning på solceller (Bengtsson et al. 2017). De byggs 

vanligen in på solcellsmoduler redan under tillverkningen och parallellkopplas till 

seriekopplade slingor på en solmodul (Satpathy et al. 2018; Bengtsson et al. 2017). Honsberg 

& Bowden (2019) beskriver det som idealiskt men dyrt att placera en bypass-diod till varje 

solcell i en panel. De flesta kommersiella solcellspaneler inkluderar en bypass-diod för 

18 eller 36 seriekopplade solceller (Malathy & Ramaprabha 2018). Solcellerna kolumnvis blir 

därför indelade i ”slingor” (Hidalgo-Gonzalez et al. 2012). Se figur 10 för hur bypass-dioder 

kopplas till solmoduler. 

 

      
Figur 10. Till vänster tillsats av bypass-dioder och blockerande dioder för varje solpanel i ett system. Till 

höger en solpanel, där de 36 solcellerna är uppdelade på två slingor med 18 seriekopplade solceller som 

ansluts till respektive bypass-diod. 

 

En bypass-diod har motsatt polaritet och mindre motstånd, jämfört med solcellers inbyggda 

diod. Då en slinga skuggas till för stor grad kommer det leda till att bypass-dioden aktiveras, så 

länge solcellens spänning har sjunkit under bypass-diodens bakvända spänning. (Honsberg & 

Bowden 2019) Det leder till att hela slingan kortsluts och slutar att producera. De övriga 

slingorna kan producera efter sin maxpunkt (Bengtsson et al. 2017). Om en solcell inte skuggas 

till allt för stor grad kan strömmen både gå genom den skuggade cellen och dess bypass-diod. 

I figur 11 illustreras hur den kombinerade IU-kurvan för ett antal seriekopplade solceller 

förändras då en solcell skuggas och hur skillnaden blir om den skuggade solcellen har en 

bypass-diod eller ej. Med bypass-diod får effektkurvan för solcellerna en högre maxpunkt än 

utan dioden. 
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Figur 11. Kombinerad IU-kurva (ström och spänning) för solceller i serie med och utan bypass-diod. 

Bilden är inspirerad av Honsberg & Bowden (2019). 
 

Hidalgo-Gonzalez et al. (2012) påstår att elproduktionen från solcellspaneler beror på hur 

många bypass-dioder som aktiveras. Att skugga endast en slinga kommer resultera i att en högre 

effekt produceras, jämfört med om samma skuggad area fördelar sig över alla tre slingor. Det 

beror på att strömmen leds genom fler bypass-dioder då skugga fördelar sig på tre slingor, 

jämfört med för endast en slinga där resterande slingor fortfarande kan producera som vanligt. 

 

Då strömmen flödar genom en bypass-diod uppstår extra förluster av den interna resistansen 

(Gamba et al. 2015). Daliento et al. (2016) skriver att spänningsfallet för kommersiella bypass-

dioder av typen Schottky är mellan 0,3–0,5 V. Spänningsfallet beror på mängden ström som 

flödar, där en högre ström resulterar i mer termiska förluster och dioden blir varm. 

Pannebakker et al. (2017) skriver att för en Schottky-diod kan effektförlusten bli 4 W vid en 

ström på 8 A och dioden kan då uppnå en temperatur på 205 ºC. 

 

Det finns även blockerande dioder som arbetar motriktat strömmens rörelse, vilket förhindrar 

strömmen att röra sig till områden med lägre spänning (Honsberg & Bowden 2019). För 

parallellkopplade strängar med moduler bör även varje sträng förses med en blockerande diod 

(Zheng et al. 2014). 

 

1.10.2 Effektoptimerare på systemnivå 

 

En solcellsanläggning behöver kontrollsystem. Vid nätanslutning måste systemet kontrollera 

att rätt spänning och frekvens matas ut efter elnätets krav (Zheng et al. 2014). Idag förses även 

växelriktare vanligen effektoptimerare (Maximum Power Point Tracker, MPPT) som 

parallellkopplas till en eller flera strängar med solmoduler. Genom att använda en MMPT kan 

den maximalt utgående effekten produceras från ett solcellssystem under förändring av 
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exempelvis solinstrålning och temperatur.  (Kumar & Kumar 2017) Genom olika matematiska 

algoritmer kan MPPT styra så att effekten hamnar i maxpunkten (MPP) på IU-kurvan genom 

att reglera resistansen. Vid användande av MPPT tvingas alla anslutna moduler att jobba vid 

samma strömstyrka. Dessutom finns för alla MPPT ett mått på lägsta tillåtna spänningsnivå. 

Om många moduler förbikopplas vid skuggning kan spänningen hamna under den lägsta nivån 

för växelriktaren, vilket kan leda till nedstängning av växelriktaren trots att det finns 

solcellsmoduler som fortfarande producerar elektricitet. (Bengtsson et al. 2017)  

 

1.10.3 Moduloptimerare och modulväxelriktare 

 

Det finns optimerare att placera till enskilda moduler i ett system, vilka kallas för 

moduloptimerare (DC/DC optimizers). Med hjälp av moduloptimerare kan enskilda panelers 

individuella maxeffektpunkt hittas (Zheng et al. 2014). Det är användbart om det i ett system 

finns moduler som producerar olika mycket vid en viss tidpunkt. På så sätt kan varje modul 

övervakas och därför erhålla effekter som annars hade gått förlorade. (Palm 2018)  

 

Det finns även modulväxelriktare (micro inverter) som kan användas för att minimera förluster 

vid exempelvis skugga. De fästs på baksidan av varje modul och omvandlar direkt solcellernas 

likström till växelström, se figur 12. Om ett solcellssystem är kopplat till ett elnät så håller 

modulväxelriktaren även koll på att modulerna producerar rätt spänning och frekvens som nätet 

kräver. Dock finns svårigheter med att finna modulernas MPP på samma gång som önskemål 

från nätet meddelas. (Zheng et al. 2014) 

 

 
Figur 12. Illustration över sex solpaneler med modulväxelriktare som är fördelade på två 

parallellkopplade strängar. 

 

Bengtsson et al. (2017) beskriver att moduloptimerare eller modulväxelriktare har störst 

påverkan då ett system utsätts för ojämn skuggning och modulerna skuggas olika mycket. 

Exempelvis behövs de ej då en cell i varje slinga är fullt skuggad eller då modulens MPP ligger 

utanför spänningsintervallet för moduloptimeraren eller modulväxelriktaren. 
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1.10.4 Systemkonfiguration av solcellsmoduler 

 

Satpathy et al. (2018) påstår att effektförluster i solcellssystem på grund av partiell skuggning 

beror till stor del på sammankoppling mellan ingående komponenter. Tre vanliga uppsättningar 

av solcellssystem som jämförs illustreras i figur 13. En av konfigurationen består av serie- och 

parallellkopplingar (SP) mellan solpanelerna. Den andra sammansättningen kallas för ”Bridge-

Linked” (BL) och liknar SP, men har sammanslutning för några rader mellan varje sträng. Den 

sista konfigurationen ”Total Cross Tied” (TCT) innehåller tvärkopplingar mellan panelerna. 

 

 

   
 

Figur 13. Olika sammansättningar av solcellsmoduler för tre strängar med tre solmoduler i vardera 

sträng (3x3). a) Series-Parallel (SP) b) Bridge Linked (BL) c) Total Cross Tied (TCT). 

 

Idag är den vanligaste konfigurationen av typen SP (Jaideaw et al. 2018; Pendem & Mikkili 

2018). Även Bengtsson et al. (2017) skriver att det är ovanligt med parallellkoppling mellan 

enskilda solcellsmoduler i ett system. Mer vanligt är det att modulerna seriekopplas till strängar, 

varav de sedan parallellkopplas till en gemensam effektoptimerare som sitter i växelriktaren. 

 

Satpathy et al. (2018) genomför experiment för de tre angivna uppsättningarna för system med 

3x3 solcellsmoduler (figur 13). Varje modul parallellkopplades med en bypass- och en 

blockerande diod (enligt figur 10) och den installerade toppeffekten var 450 Wpeak vid STC-

förhållanden. I ett experiment belystes åtta moduler med en strålningsintensitet på 800 W/m2 

och en modul med 100 W/m2. Systemet med SP minskade sin effekt med 31 %, för BL var 

minskningen 29 % och för TCT 24 %. En förklaring till att konfigurationen av typen TCT ger 

mest producerad effekt vid skugga förklarar Satpathy et al. (2018) bero på att TCT ger flest 

alternativa vägar för strömmen att röra sig mellan alla solmoduler. I experimenten utsattes 

modulerna för konstant strålning, vilket Satpathy et al. (2018) poängterar sällan inträffar under 

naturliga förhållanden. Författarna förklarar vidare att TCT spelar en större roll för 

effektproduktionen för storskaliga solcellssystem som utsätts för partiell skugga, samtidigt som 

TCT resulterar i en större systemkostnad jämfört med SP. Förslagsvis skulle istället ett större 

system som består av SP-kopplingar kunna delas in i mindre delar med tvärkopplingar. 
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Pachauri et al. (2019) gjorde experiment för liknande uppsättning av solmoduler av typen SP 

och TCT enligt arrangemang 3x3 (figur 13). Den installerade toppeffekten var då 5,087 Wpeak. 

Då en modul skuggades helt minskades effekten med 12,9 % för SP och 9,6 % för TCT. I 

experimenten användes en lampa som ljuskälla. Även Jaideaw et al. (2018) och Bingöl & 

Özkaya (2018) anser TCT som den mest lämpade konfigurationen av solcellsmoduler vid 

partiell skuggning. Utan skugga producerar systemen lika mycket, men Jaideaw et al. (2018) 

poängterar att en enklare sammansättning såsom SP minskar risken för överladdning. Det 

innebär att val av sammansättning mellan solmoduler bör anpassas efter skuggningsförhållande. 

 

Ding et al. (2016) påstår däremot att sammankoppling av typen TCT inte alltid är mest optimal 

för parallellkopplade strängar som innehåller seriekopplade solmoduler. För två strängar med 

”N-antal” seriekopplade moduler (Nx2), där en solmodul utsattes för mycket skugga (grov 

mismatch) resulterade i att mer effekt producerades genom att koppla systemet enligt SP, 

jämfört med TCT. Vid lite skugga (nästan samma strålning som för oskuggade moduler) 

påvisade sig dock TCT generera mest eleffekt. Ding et al. (2016) påstår sina resultat som 

motstridande jämfört med andra studier, men förklarar sina resultat bero på att då strömmen 

leds genom bypass-dioder i den skuggade solmodulen resulterar det i att de ”friska” och 

oskuggade solmodulerna också förbikopplas då driftströmmen för systemet är högre än 

kortslutningsströmmen i en tvärkopplad krets. Ding et al. (2016) fortsätter att system med tre 

strängar inte drabbas på samma sätt, där strömmen kan shuntas genom andra friska solmoduler 

i samma rad som den skuggade modulen och därför undvika att förbikopplas. 

 

Honsberg & Bowden (2019) påstår även att parallellkopplade strängar med seriekopplade 

solmoduler där det råder ”mismatch” kan leda till problem om inte bypass-dioderna är gjorda 

för att hantera en tillräckligt stor ström som motsvarar hela systemet. Det kan leda till att bypass-

dioderna minskar sitt motstånd, blir varma och större förluster uppstår. 

 

Bengtsson et al. (2017) menar på att om en modul skuggas så mycket att all ström leds genom 

dess bypass-dioder kommer den skuggade modulen att kortslutas. Det innebär att den skuggade 

modulen inte bidrar till utveckling av spänning i den sträng modulen sitter kopplad till, men att 

strömmen från strängen inte påverkas. Dessutom tillkommer som tidigare nämnt ytterligare ett 

spänningsfall över bypass-dioden. De redovisar att för 20 solpaneler där en modul skuggas så 

att solcellerna på en rad för alla slingor skuggas till 20 %, kommer leda till att ett seriekopplat 

systemet minskar sin effekt med 5 %. För ett parallellkopplat systemet är siffran 10 %. Det 

förklarar författarna bero på att för den seriekopplade strängen utgår endast spänningen för den 

skuggade modulen, medan i det parallellkopplade systemet som består av två strängar minskar 

även spänningen för den oskuggade strängen. Utan bypass-dioder sjunker strömmen för 

strängen då den passerar genom en skuggad modul, men att panelen istället bidrar med en 

spänning. Dock blir den totala utgående effekten lägre och minskas med 20 % för samma 

skuggscenario som ovan beskrivet. 

 

Magdaleno et al. (2018) beskriver att det är en utmaning att framföra en generell metod för att 

analysera minskningen av den utgående effekten för alla skuggningsscenarier. I deras studie 

gjordes försök både utomhus och inomhus. I en seriekoppling av två enskilda monokristallina 
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solcellsmoduler minskade den utgående effekten med mer än 90 % när en cell var totalt 

skuggad. Då hela cellen skuggades föll strömmen i slingan till nivån av den skuggade cellen. 

För parallellkoppling minskade den utgående effekten med 50 % när en cell var totalt skuggad. 

För en enskild modul ges den minsta elproduktionen genom att ha minst en cell helt skuggad i 

varje sektion. Tubniyom et al. (2018) redogör att då skuggning är större eller lika med 50 % av 

den totala solcellsmodularean, kan inte den utgående effekten ökas med mer än 5 % genom att 

förändra konfigurationen av solcellspanelerna. Men för skuggning som är mindre än 50 % av 

den totala solcellsmodulsarean spelar konfigurationen en större roll. 

 

 

1.11 Syfte 

 

Solkraft anses kunna utgöra en betydande del för omställningen mot förnybar 

elektricitetsförsörjning. Det finns en debatt kring hur mycket effekt som minskas vid partiell 

skuggning för olika typer av sammansättningar mellan solmoduler i ett system, där många 

forskare säger olika. Idag installeras allt fler solceller, många på hustak där det finns objekt som 

skuggar. Det finns därför ett intresse i att minimera förluster på solcellssystem som uppstår på 

grund av skuggproblematik. 

 

Studien har i syfte att ligga som beslutsunderlag för investerare av solceller, som planerar att 

placera dem där det finns risk för att skugga kan uppstå. 

 

 

1.12 Mål 

 

Projektet delas in i två huvuddelar med delmål som ska besvaras genom olika metoder enligt 

följande:  

 

1.12.1 Experimentella delmål 

 

De experimentella delmålen handlar om att jämföra två solcellssystem bestående av 16 moduler 

med olika konfigurationer och delas in i två delfrågor. I det ena systemet är modulerna 

seriekopplade och i det andra är de tvärkopplade. 

 

1. Hur påverkas elproduktion av solinstrålning för solcellssystem utan skugga?  

 

2. Hur förändras elproduktion för solcellssystem vid olika typer av skugga på en modul?  
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1.12.2 Delmål för simulering 

 

Delmålen för simulering ska ge riktlinjer för hur solpanelerna ska placeras för att minimera 

skuggproblematik av en intilliggande skorsten och därmed maximera producerad solel. 

Simuleringen ska besvara två huvudfrågor. 

 

3. Hur påverkas årsproduktionen av elektricitet för solcellspaneler av en närliggande 

skorsten? 

 

4. Hur bör solcellspaneler placeras för att minimera påverkan av skugga från en skorsten? 

 

 

1.13 Avgränsningar 

 

Studien avgränsas från att ta hänsyn till vindförhållanden och temperatur på solceller och 

omgivande luft. 

 

Detta arbete har avgränsats till fasta solceller och i experimenten har skuggförsök enbart utförts 

på en solcellspanel. 

 

I experimenten har försök endast utförts på en teknologi av solpaneler och växelriktare. 

 

Årssimuleringen är begränsad till att enbart använda klimatdata för Karlstad. 
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2 Metod experiment 
 

Detta arbete delades in i två huvuddelar. Först utfördes experiment för att förstå hur 

solinstrålning påverkar elproduktionen för solceller, det för två olika systemkonfigurationer av 

typerna serie- och tvärkoppling. Därefter utfördes olika skuggatester på en solpanel för att se 

hur elproduktionen för de olika systemen påverkades av det. Denna information 

sammanställdes sedan, varav en beräkningsmodell byggdes i MATLAB, se avsnitt 4. Modellen 

användes för att simulera elproduktion under ett år för solceller, där skugga förkommer från en 

närliggande skorsten. 

 

 

2.1 Systemuppbyggnad 
 

Experimenten gjordes för att besvara delmål 1 och 2. Undersökta system bestod av 16 

solcellspaneler av modellen ”Q.PEAK DUO-G5 315–330” från Q CELLS (2017) med måtten 

1685 mm x 1000 mm x 32 mm (inklusive ram). För att analysera effektivitetens betydelse av 

anläggningens yta valdes därför att räkna med den rena solcellsytan. För en solpanel uppmättes 

den rena solcellsarean till 1,56 m2 exkl. ram (höjd 1,64 m och längd 0,96 m). Varje solcell hade 

arean 0,013 m2 (höjd 0,08 m och längd 0,16 m). Solcellsmodulen bestod av totalt 120 st 

Q.ANTUM monokristallina halvsolceller. Solcellerna på en modul är indelade i 6 skenor där 

den övre halvan är parallellkopplad med den undre. Solmodulen har 3 bypass-dioder, vilket i 

denna studie förenklas som att solmodulen är indelad i tre slingor enligt figur 14. Vid 

standardförhållanden (STC) för en sådan modul anges toppeffekten vara 325 Wp, 

kortslutningsströmmen 10,14 A och tomgångsspänningen 40,40 V. Den maximala 

verkningsgraden för solmodulen vid STC anges som 19,3 %, men sjunker då solintensiteten går 

under 400 W/m2. För mer specifika data om denna modell av solpanel se bilaga 1 (Q CELLS 

2017). 
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Figur 14. Solmodul som innehåller tre bypass-dioder, där varje diod är ansluten till 40 seriekopplade 

solceller och bildar en slinga. 

 

Solpanelerna fästes på en träkonstruktion med en lutning på 18° från marken. Anläggningen 

placerades utomhus, i anslutning till kontoret för HSB Värmland. Se figur 15 för verklig bild 

av anläggningen. 
 

 
Figur 15.Verklig bild av anläggningen som har använts till experiment. 
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Solpanelerna kopplades till en växelriktare av modell ”SMA SUNNY TRIPOWER 6.0”, se 

figur 16. Den omvandlade likström från modulerna till växelström som skickades ut till anslutet 

elnät. Växelriktarens maximalt tillåtna effekt var 9 kWp och den maximala verkningsgraden 

var 98 %. Vad gäller spänning fanns ett tillåtet intervall för växelriktaren på 150–850 V och 

MPP-funktionen sätts igång vid 260 V. Den maximala tillåtna kortslutningsströmmen var 18 

A. För mer specifika data om växelriktaren se bilaga 2 (SMA Solar Technology 2017). 

 

 
Figur 16. Växelriktare av modellen ”SMA SUNNY TRIPOWER 6.0”, som har använts i experimenten. 
 

Solmodulerna kopplades samman enligt två olika konfigurationer, se figur 17 och 18. Den totalt 

installerade effekten (märkeffekt) blev för hela systemet 5,2 kWpeak. Vid parallellkoppling som 

för det tvärkopplade systemet blir strömmen dubbelt så hög och spänningen hälften jämfört 

med i den seriekopplade kretsen. Kablarna för sammankoppling mellan moduler hade storleken 

6 mm2. 

 
Figur 17. Systemkonfiguration med en sträng av 16 seriekopplade solmoduler och en växelriktare. 

 
Figur 18. Systemkonfiguration med två parallellkopplade strängar med 16 tvärkopplade solmoduler och 

en växelriktare. 
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Inför varje experiment fästes en pyranometer på ramen till en av solpanelerna för att mäta global 

solinstrålning i [W/m2] för samma lutning som modulerna. Tre strömtänger placerades runt 

kablar efter växelriktaren för att mäta strömmen på respektive fas i [A]. Ovanstående 

information samlades i en datalogger vid modell ”Mitec AT40g”. Mätvärden registrerades var 

30:e sekund. Efter avslutat experiment exporterades mätvärdena till en excelfil i datorn, varav 

de analyserades. 

 

För att mäta nyttogjord effekt av elektricitet fanns det två olika tillvägagångssätt i experimenten. 

Växelriktaren registrerade data varje sekund som sedan kunde hämtas via ett inlogg till en 

hemsida. Exempelvis registrerade växelriktaren effekt som den skickar ut på elnätet och 

nätspänning för de tre strömkablarna. Det fanns dock en svårighet i att ställa in växelriktarens 

registrering på exakt samma sekund som den för dataloggern. Det gjorde att det fanns en viss 

tidsskillnad mellan registreringarna av data, vilket under dagar med stor variation av 

solinstrålning resulterade i att effekten från växelriktaren inte stämde överens med rätt 

solinstrålning från loggern. Därför valdes att från växelriktaren ta ut ett medelvärde på 

spänningen över de tre strömkablarna, då nätspänningen inte varierande mycket under 

experimenten. Med hjälp av det kunde effekten istället beräknas manuellt enligt (1). Det innebar 

att det enklast undveks en tidsskillnad då loggern registrerade både ström och solinstrålning. 

 

𝑃 = 3 ∗  𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ cos (𝜙)     (1) 

 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 är medelvärde på ström för de tre faserna. 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 är medelvärde på spänning för de tre 

faserna. Spänningen varierade under experimenten mellan 227–234 V. För växelriktaren var 

cos (𝜙) lika med 1. 

 

Det inträffade någon dag att solinstrålningen överskred 1000 W/m2, vilket var maximalt vad 

pyranometern klarade av att registrera. Det innebar att de resultaten för elproduktion vid en 

solinstrålning på över 1000 W/m2 inte blev tillförlitliga och därför undveks. 

 

 

2.2 Skuggförsök 
 

I de inledande experimenten utsattes inte systemet för skugga. På så vis kunde solinstrålningens 

påverkan för elproduktionen analyseras. Därefter utfördes olika skuggförsök. Varje 

skuggförsök pågick mellan 3 – 5 min. Skuggobjektet som bestod av ett opakt material (kartong) 

placerades direkt på panelen. Vid ett skuggförsök mättes effekten upp innan försöket 

påbörjades, medan det pågick och även direkt efter. Det för att få en så jämförbar bild som 

möjligt av hur olika typer av skugga påverkar elproduktionen. 

 

I alla försök har endast en solpanel skuggats, varav effekten sedan har mätts upp för hela 

systemet. De skuggförsök som utfördes delades in i olika kategorier, där andelen skuggad area 

fick öka. Försöken gick ut på att försöka klargöra hur elproduktionen beter sig utifrån andel av 

modulytan som skuggades, samt betydelse för hur många slingor som skuggas. Illustration över 
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solmodul helt utan skugga, respektive med skugga som täcker 100 % av ytan ses i figur 19. För 

horisontell skugga (slingorna skuggas lika mycket) se figur 20. För vertikal skugga (enskilda 

slingor skuggas) se figur 21. För diagonal skugga (slingorna skuggas olika mycket) se figur 22. 

 

 
Figur 19. Till vänster en solpanel utan skugga. Till höger en solpanel där skuggan täcker 100 % av 

modularean. 

 
Figur 20. Illustration över horisontell skuggning där 25 %, 50 %, respektive 75 % av solmodulsarean 

skuggas. Här skuggas modulens slingor lika mycket. 
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Figur 21. Illustration över vertikal skuggning där 33 % respektive 67 % av solmodulsarean skuggas. Här 

skuggas modulen slingvis. 

 

 
Figur 22. Illustration över diagonal skuggning där 13 %, 26 %, respektive 39 % av solmodulsarean 

skuggas. Här fördelar sig skugga olika mycket på solmodulens slingor. 

 

 

2.3 Känslighetsanalys 
 

Som komplement till experimenten för hela systemen utfördes även samma skuggförsök som 

beskrivet ovan för endast en solmodul, efter att ha separerat en modul på systemet 

(känslighetsanalys A). Dessutom utfördes tester där skuggobjektet placerades ca 1 m ifrån 

solpanelen (känslighetsanalys B), även det för samma skuggscenarier som tidigare. Solpanelen 

låg helt horisontellt mot marken och hade ingen lutning. För bild på solpanel som utsattes för 

känslighetsanalyser se figur 23. 
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Figur 23. Foto på uppsättning av en solmodul och modulväxelriktare som användes vid skuggförsök för 

känslighetsanalyser. 

 

Solpanelen kopplades till en modulväxelriktare av modell ”APsystems YC500-A”, som 

omvandlade likström till växelström. Den hade en med maximal kontinuerlig effekt på 500 W 

och en maximal verkningsgrad på 95,5 %. Nätspänningen (på växelströmssidan av 

växelriktaren) uppmättes till 225 V och en multimeter fästes sedan runt kabeln för enfas 

växelström efter växelriktaren. Solinstrålningen uppmättes till konstant på 680 W/m2 under 

försöken för känslighetsanalyserna med samma pyranometer som tidigare experiment för hela 

systemen. Vid varje skuggförsök noterades strömmen, varav effekten sedan beräknades enligt 

(2). 

 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼      (2) 

 

För att kunna jämföra den procentuella minskningen för solmodulen i känslighetsanalyserna 

med experimenten för hela systemen divideras minskningen med 16, då systemen innefattade 

16 solpaneler. 
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3 Resultat experiment 

3.1 Elproduktion utifrån solinstrålning 

 

Resultat för hur eleffekt från undersökta solcellssystem varierar utifrån solinstrålning, utan 

påverkan från skugga, ses i figur 24. 

 

 
Figur 24. Effektproduktion utifrån global solinstrålning från solcellssystemen med serie-, respektive 

tvärkoppling mellan solmodulerna. 

 

Samband mellan systemverkningsgrad och solinstrålning för undersökta konfigurationer, utan 

påverkan från skugga, ses i figur 25. 

 

 
Figur 25. Systemverkningsgrad utifrån global solinstrålning för serie-, respektive tvärkoppling mellan 

solmodulerna. 
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3.2 Samband skugga och elproduktion 

 

Resultat för elproduktion från olika skuggscenarier för systemen med olika konfigurationer och 

känslighetsanalyser ses i tabell 2. 

 

Tabell 2. Minskning av effektproduktion för olika systemkonfigurationer och känslighetsanalyser på en 

solmodul vid skuggningsförsök. Känslighetsanalys A innebär försök på en separat solmodul. 

Känslighetsanalys B är för en separat solmodul, där skuggobjektet placerades 1 m ifrån panelen. 

Skuggtyp & 

andel panelyta 

Skuggade 

slingor 

Seriekoppl. 

Pminsk [%] 

Tvärkoppl. 

Pminsk [%] 

Känslig. analys A 

Pminsk [%] 

Känslig. analys B 

Pminsk [%] 

      

Hor. 25 % 3 -4,58 -5,20 -4,19 -3,13 

Hor. 50 % 3 -4,99  -7,20 -4,19 -4,19 

Hor. 75 % 3 -6,90 -13,42 -6,25 -6,25 

Hor. 100 % 3 -7,72 -13,87 -6,25 -6,25 

      

Vert. 33 % 1 -2,60 -3,84 -3,13 -3,13 

Vert. 67 % 2 -5,70 -8,90 -6,25 -6,25 

      

Diag. 13 % 1 -2,54 -3,25 -3,13 -2,06 

Diag. 26 % 2 -5,46 -8,59 -4,19 -2,06 

Diag. 39 % 3 -6,54 -13,59 -4,19 -2,06 

      

 

Sammanställning av den procentuella minskningen fördelad enligt antal slingor som skuggas 

för system med serie-, respektive tvärkoppling ses i figur 26. Liknande sammanställning för 

känslighetsanalyserna ses i figur 27. 

 

Experimenten för systemen indikerar på att elproduktionen vid skugga beter sig likartat för både 

serie- och tvärkoppling. Ju fler slingor som skuggas desto mer minskas effekten. Vid skugga på 

en eller två slingor är effektminskningen konstant och beror inte av hur stor area av slingorna 

som skuggas. Men vid skugga på tre slingor varierar effektminskningen med den skuggade 

arean. Om skuggan fördelas så att de tre slingorna skuggas olika mycket minskas effekten 

nästan lika mycket som att skugga en hel modul. 

 

För känslighetsanalysen är effektminskningen inte alltid konstant vid skugga på enbart en eller 

två slingor. Effektminskningen vid skugga på enbart en modul kan tolkas som beroende av hur 

många slingor som skuggas, men framför allt hur stor area som skuggas på modulen. Ojämn 

skuggfördelning på panelens tre slingor resulterar i att effekten minskas lika mycket som om 

samma skuggad area fördelar sig jämnt mellan två eller tre slingor.  
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Figur 26. Procentuell minskning av effekt fördelad enligt antal slingor som skuggas för solcellssystem med 

serie-, respektive tvärkoppling mellan modulerna. 

 

 
Figur 27. Procentuell minskning av effekt fördelad enligt antal slingor som skuggas. Känslighetsanalys A 

innebär försök på en separat solmodul. Känslighetsanalys B är för en separat solmodul, där skuggobjektet 

placerades 1 m ifrån panelen. 

-15,00%

-13,00%

-11,00%

-9,00%

-7,00%

-5,00%

-3,00%

-1,00%

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

P
ro

ce
n

tu
el

l m
in

sk
n

in
g 

av
 e

ff
ek

t

Skuggad area på solpanel [m]

Effektminskning vid skugga per slinga

1 slinga S 1 slinga TCT

2 slingor S 2 slingor TCT

3 slingor S 3 slingor TCT

3 slingor ojämn skuggfördeln. S 3 slingor ojämn skuggfördeln. TCT

-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

P
ro

ce
n

tu
el

l m
in

sk
n

in
g 

av
 e

ff
ek

t

Skuggad area på solpanel [m]

Effektminskning vid skugga per slinga - känslighetsanalys

1 slinga analys A 1 slinga analys B

2 slingor analys A 2 slingor analys B

3 slingor analys A 3 slingor analys B

3 slingor ojämn skuggfördeln. analys A 3 slingor ojämn skuggfördeln. analys B



28 

 

4 Metod teoretisk simulering 
 

Den teoretiska simuleringen ska besvara delmål 3 och 4. Modellen avgränsar sig till att beräkna 

skuggad yta på endast en solpanel där skorstenen sitter på östra sidan av en södervänd solpanel 

längs med modulens långsida, se längre fram för matematisk beskrivning av dessa 

begränsningar. 

 

 

4.1 Sammanfattning av beräkningsmodell 
 

Modellen för årssimulering gjordes i MATLAB och beräknade utfall för varje timme under året 

(totalt 8760 körningar). Först beskrevs solens rörelse, vinklar och infallande intensitet för en 

fixerad punkt placerad i Karlstad. Därefter till beräkning av skuggad area som bildas på en 

solpanel från en närliggande skorsten för varje timme under året, beskrevs solstrålen som en 

linje och solpanelen som ett plan i ett 3D-ekvationssystem. Utifrån de två närmsta hörnkanterna 

på skorstenen bröts solstrålarna och avbildade punkter på eller runt om solpanelen, vilka 

benämns skuggpunkter. Därefter omräknades skuggpunkterna till punkter i solpanelens 2D-

koordinatsystem med hjälp av basbyte. Utifrån de nya avbildade skuggpunkterna drogs sedan 

räta linjer till skorstenens undre hörnpunkter. Av detta område behövde sedan en begränsning 

göras så att enbart det område som befann sig inom solpanelens yta var det som kom att kallas 

för den skuggade arean. Sedan behövde den skuggade arean beräknas samt hur många slingor 

som den sträcker sig över, vilket bland annat gjordes utifrån Pythagoras sats för ett antal 

uttänkta fall (se bilaga 3). Utifrån experimenten kunde utfallen för olika typer av skugga (area 

och hur många slingor som skuggas) sammanställas och läggas in i modellen. 

 

 

4.2 Solens bana 
 

I modellen beräknades solens rörelse under ett år enligt kapitel 4 i Heating and cooling of 

buildings (Kreider et al. 2017). Med hjälp av det kunde det för varje timme räknas fram solens 

vinklar Zenith (Thetas) och Azimuth (Fis). Även vinkel för infallande strålning från solen för 

varje timme beräknades. 

 

Till modellen behövdes en del indata. En hel del parametrar definierades såsom dimensioner på 

solpanel, skorsten och lutning mot det horisontella planet samt väderstreck (beskrivs längre 

fram). Ytterligare indata behövdes såsom infallande solintensitet [W/m2] av typen global, direkt 

och diffus för Karlstad, vilket hämtades från SMHI:s databas för solstrålning STRÅNG (2017). 

Dessutom behövde fler parametrar för Karlstad definieras. Longitud för tidszonen var -15, 

longitud var -13,3 och latitud blev 59,2. Markens reflektionsförmåga sattes till 0,2.  



29 

 

4.2.1 Solstrålen 

 

Illustration över en solstråle som en linje i ett 3D-koordinatsystem ses i figur 28. 

 
Figur 28. Illustration över en solstråle som en linje i ett 3D-koordinatsystem med inlagda väderstreck. 

 

Till modellen behövde först solstrålens linje beräknas för ett tre dimensionellt koordinatsystem. 

Koordinaterna för solstrålen var (𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝐿𝑧) och beräknades enligt (3) – (6).  

 

𝐿𝑥𝑧 = 1 ∗ cos (90 − 𝜃𝑠)     (3) 

𝐿𝑥 = 𝐿𝑥𝑧 ∗ cos(𝛷𝑠) = cos(90 − 𝜃𝑠) ∗ cos (𝛷𝑠)   (4) 

𝐿𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 (90 − 𝜃𝑠)     (5) 

𝐿𝑧 = cos(90 − 𝜃𝑠) ∗ sin(𝛷𝑠)    (6) 

 

För att sedan beräkna hur solen träffar skorstenen användes riktningsvektorn (𝐿𝑥, −𝐿𝑦, 𝐿𝑧), som 

passerar genom punkten som beskriver koordinaterna för ett skorstenshörn (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1). Det 

gjordes enligt linjens ekvation (7) och (8). 

 
(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) + 𝑡 ∗ (𝐿𝑥, −𝐿𝑦, 𝐿𝑧)   (7) 

{

𝑥 = 𝑥1 + 𝑡 ∗ 𝐿𝑥

𝑦 = 𝑦1 + 𝑡 ∗ −𝐿𝑦

𝑧 = 𝑧1 + 𝑡 ∗ 𝐿𝑧

}      (8) 
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4.3 Solcellsmodulen 

 

Illustration över solcellsmodulen som ett plan i ett 3D-koordinatsystem med inlagda 

väderstreck och en närliggande skorsten på östra sidan av panelen ses i figur 29. 

 

 
Figur 29. Illustration över en solcellsmodul som ett plan i ett 3D-koordinatsystem med en intilliggande 

skorsten på östra sidan av panelen då den är riktad mot syd. 

 

4.3.1 Skuggpunkter i ett 3D-koordinatsystem 
 

För att underlätta beräkningar beskrivs först tre punkter i planet för solpanelen enligt (9) – (11). 

𝑃1𝑡𝑒𝑠𝑡 = (0, 0, 0)     (9) 

𝑃2𝑡𝑒𝑠𝑡 = (1 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝 , 0, 1 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝)    (10) 

𝑃3𝑡𝑒𝑠𝑡 = (cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝 , sin 𝜃𝑝 , cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝)   (11) 

Då man rör sig från 𝑃1 i riktning mot 𝑃3 i xz-planet beräknas en ny riktningsvektor liknande 

den för solstrålen enligt (12) – (15). 
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𝐿𝑥𝑧 = 1 ∗ cos 𝜃𝑝     (12) 

𝐿𝑦 = 1 ∗ sin 𝜃𝑝     (13) 

𝐿𝑥 = cos 𝜃𝑝 ∗ cos 𝛷𝑝     (14) 

𝐿𝑧 = cos 𝜃𝑝 ∗ sin 𝛷𝑝     (15) 

 

Till beräkning av vart skuggpunkten hamnar på solpanelen behöver en normalvektor definieras 

enligt (16). 

�̅� = (𝑎, 𝑏, 𝑐)      (16) 

 

För det definierades två vektorer för solmodulen enligt (17) och (18). 

 𝑃1 → 𝑃2 = (𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝, 0, 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝)    (17) 

𝑃1 → 𝑃3 = (cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝, sin 𝜃𝑝 , − cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝)  (18) 

 

Vektorerna ovan har villkor enligt (19) och (20), som i sin tur ger (21) och (22). 

 �̅� ∗ 𝑃12 = 0      (19) 

�̅� ∗ 𝑃13 = 0      (20) 

𝑎 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝 +  𝑐 ∗  𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝 = 0     (21) 

𝑎 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛷𝑝 +  𝑏 ∗  sin 𝜃𝑝 − 𝑐 ∗ cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛷𝑝   (22) 

 

För att kunna beräkna vektorerna behöver minst en variabel väljas ett konstant värde på enligt 

(23), varav övriga variabler därefter kan räknas ut med (24) – (26). 

𝑎 = −1      (23) 

→ 𝑏 =
cos 𝛷𝑝

tan 𝜃𝑝
+

sin 𝛷𝑝∗tan 𝛷𝑝

tan 𝜃𝑝
    (24) 

→ 𝑐 =
sin 𝛷𝑝

𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝
= 𝑡𝑎𝑛 𝛷𝑝     (25) 

𝑑 = 0      (26) 

 

Planets ekvation beräknas därefter med (27). 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑     (27) 
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Vid insättning av punkten 𝑃1 = (0, 0, 0) ges att → 𝑑 = 0. 

Skärningspunkten mellan solstrålen och solcellspanelen (mellan linje och plan) beräknas 

genom att sätta in ekvationerna som beskriver en punkt på linjen (skorstenens hörn) i planets 

ekvation, enligt följande (28). 

(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) + 𝑡(𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑘𝑥 , 𝑘𝑦, 𝑘𝑧)  (28) 

 

Koordinater för linjen i planets ekvation blir enligt (29) och (30). 

𝑎 ∗ (𝑥1 + 𝑡 ∗ 𝑘𝑥) + 𝑏 ∗ (𝑦1 + 𝑡 ∗ 𝑘𝑦) + 𝑐 ∗ (𝑧1 + 𝑡 ∗ 𝑘𝑧) = 𝑑  (29) 

𝑡 =
𝑑−(𝑎𝑥1+𝑏𝑦1+𝑐𝑧1)

𝑎𝑘𝑥+𝑏𝑘𝑦+𝑐𝑘𝑧
     (30) 

 

4.3.2 Solpanelens koordinater 
 

Solpanelens koordinater kan beskrivas enligt (31) – (34), se figur 29 för illustration. 

 

𝑃1 = (0, 0, 0)     (31) 

𝑃2 = (𝑙 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝 , 0, 𝑙 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝)    (32) 

𝑃3 = (ℎ ∗ cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝 , h ∗ sin 𝜃𝑝 , −ℎ ∗ cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝)  (33) 

𝑃4 = (𝑃2𝑥 + 𝑃3𝑥, 𝑃3𝑦, 𝑃2𝑧 + 𝑃3𝑧)    (34) 

 

 

4.4 Skorstenens koordinater 
 

Illustration över skorstenen som ett plan i ett 3D-koordinatsystem ses även den i figur 29 i 

förgående avsnitt. Skorstenens tak avgränsades till att vara helt horisontellt och avbildades 

förenklat till ett 2D-plan. 

 

Genom att utgå från solpanelens koordinater kan även skorstenens koordinater beskrivas, först 

genom att definiera en ny punkt 𝑃𝑓 enligt (35). Begräsningar för skorstenen är att den är placerad 

öster om en södervänd solpanel, vilket ses i figur 29, och att den måste placeras inom området 

för solmodulens koordinater för långsidan 𝑃2 och 𝑃4. 

 

𝑃𝑓 = ((𝑙 + 𝑐) ∗  𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝 , 0 , (𝑙 + 𝑐) ∗  𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝)   (35) 
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Koordinater för skorstenens övre hörn skrivs enligt (36) och (37). 

𝑃5 = (𝑃𝑓𝑥 + (𝑑 ∗ cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝 ), (𝑑 ∗ sin 𝜃𝑝) + 𝑓, 𝑃𝑓𝑧 − (𝑑 ∗ cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝 ) ) (36) 

𝑃6 = (𝑃𝑓𝑥 + ((𝑑 + 𝑔) ∗ cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝 ), 𝑃5𝑦, 𝑃𝑓𝑧 − ((𝑑 + 𝑔) ∗ cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝 ) )  (37) 

 

Till beräkning av koordinater för skorstenens nedre hörn behöver en riktningsvektor enligt 

(𝑟𝑥, 𝑟𝑦, 𝑟𝑧) = (0, −1, 1) definieras, vilket motsvarar 𝑘 i ekvation (28). Där kan sedan de nedre 

hörnens koordinater beräknas enligt räta linjens ekvation, se (29) – (30), där (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) för hörn 

𝑃8 motsvarar (𝑃5𝑥, 𝑃5𝑦, 𝑃5𝑧) och för andra hörnet (𝑃6𝑥, 𝑃6𝑦, 𝑃6𝑧). Koordinaterna kan även 

beskrivas genom att utgå från solpanelens position enligt (38) och (39).  

𝑃7 = (𝑃6𝑥, 𝑃𝑓𝑦 + ((𝑑 + 𝑔) ∗ sin 𝜃𝑝), 𝑃6𝑧)   (38) 

𝑃8 = (𝑃5𝑥, 𝑑 ∗ sin 𝜃𝑝 , 𝑃5𝑧)     (39) 

 

Utifrån skorstenshörnet 𝑃5 skapas en skuggpunkt 𝑃1 på solpanelens plan, där solstrålen som går 

genom skorstenens hörn möter solmodulens plan. På motsvarande sätt skapas av skorstenshörn 

𝑃6 en skuggpunkt 𝑃2 på solpanelen. Riktningsvektorn är koordinaterna för solstrålen 

(𝐿𝑥, −𝐿𝑦, 𝐿𝑧) och motsvarar 𝑘 i ekvation (28). 

 

 

4.5 Basbyte 

 

För att underlätta areaberäkning av skuggad yta omvandlades koordinater för skuggpunkterna 

och skorstenens punkter för nedre hörn (de som skär i solpanelens plan) till koordinater i ett 

2D-koordinatsystem. Det 2D-koordinatsystemet är solpanelens plan och har basen ( 𝑏𝑥, 𝑏𝑧). Till 

omvandling av det tre dimensionella koordinatsystemet behöver basvektorerna för solpanelen 

uttryckas i ett E-system. Det görs först genom att skriva ut riktningsvektorer för det 3D-

systemet enligt (40) – (42). 

𝑒𝑥 = (
1
0
0

)      (40) 

𝑒𝑦 = (
0
1
0

)      (41) 

𝑒𝑧 = (
0
0
1

)      (42) 
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Solpanelens koordinatsystem ( 𝑏𝑥, 𝑏𝑧) har riktningsvektorerna (43) – (45), uttryckta i (𝑥, 𝑦, 𝑧)-

systemet. 

𝑏𝑥 = (

cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝

sin 𝜃𝑝

− cos 𝜃𝑝 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝

)     (43) 

𝑏𝑧 = (

𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝

0
𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝

)     (44) 

𝑏𝑦 = 𝑏𝑧 ×  𝑏𝑥 = (

− 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝑝 ∗ sin 𝜃𝑝

𝑐𝑜𝑠2 𝛷𝑝 ∗ cos 𝜃𝑝 + 𝑠𝑖𝑛2 𝛷𝑝 ∗ cos 𝜃𝑝

𝑠𝑖𝑛 𝛷𝑝 ∗ sin 𝜃𝑝

)  (45) 

 

Omräkning av koordinater från (𝑥, 𝑦, 𝑧)-systemet till (𝑏𝑥, 𝑏𝑦, 𝑏𝑧)-systemet sker genom 

multiplikation med basbytesmatrisen B, som är inversen av matrisen i det 3D-systemet, enligt 

(46). 

𝐵: [
 𝑏𝑥    𝑏𝑦    𝑏𝑧

↓      ↓      ↓
]

−1

     (46) 

Det leder i sin tur till koordinater i 𝑏𝑥, 𝑏𝑧 – systemet enligt (47). 

[
𝑏_𝑥
𝑏_𝑦 
𝑏_𝑧

] = 𝐵 ∗ [
𝑥
𝑦 
𝑧

]     (47) 

 

Det blir ett 2D-koordinatsystem för att by är noll, där jämförelsevis med ett vanligt 

koordinatsystem motsvarar 𝑏𝑧 den horisontella (vågräta) axeln och  𝑏𝑥 den vertikala (lodräta) 

axeln. Koordinater för solpanelen i sitt eget 2D-system blir enligt (48) – (51).  

𝑃1: 𝐴 = (0,0)     (48) 

𝑃3: 𝐵 = (0, ℎ)     (49) 

𝑃4: 𝐶 = (𝑙, ℎ)      (50) 

𝑃2: 𝐷 = (𝑙, 0)     (51) 
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4.6 Areaberäkning av skuggad yta 

 

Det skuggade området som bildas på en solpanel ser olika ut beroende på skorstenens och 

solpanelens placering och dimensioner, samt tidpunkt på dygnet och årstid. För en uppfattning 

av avbildning från ett skuggfall se figur 30. 

 

 

Figur 30. Animation över en möjlig skuggavbildning på en solpanel från en närliggande skorsten på ett 

tak. 

 

Till beräkning av skuggad yta på en solpanel som bildas av en närliggande skorsten skissades 

ett antal möjliga fall upp för hand, vilket ses i bilaga 3.  

 

Alla möjliga skuggfall som kunde inträffa delades in i tre huvudgrupper. 

A) Båda skuggpunkterna (𝑃1 och 𝑃2) hamnade på solpanelens ytområde. För exempel se 

figur 31. 

 

B) En av skuggpunkterna (𝑃1 eller 𝑃2) hamnade på solpanelens ytområde. För exempel se 

figur 32. 

 

C) Ingen av skuggpunkterna (𝑃1 och 𝑃2) hamnade på solpanelens ytområde. För exempel 

se figur 33. 

 

Areaberäkningarna baserades till stor del på triangelsamband och Pythagoras sats. Alla trianglar 

beräknades enligt samma generella samband (58) – (60). Det som skiljde trianglarna åt var 

punkterna och avstånden. För varje skuggfall som uppstod gjordes en beräkning i Excel, varav 

den sedan kontrollerades och jämfördes med en uppritad polygon i grafritarprogrammet 

”GeoGebra”. Till det angavs konstanta värden på beräkningarna ovan. 
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Figur 31. Skuggfall A där båda skuggpunkterna (P1 och P2) hamnade inom solpanelens ytområde. Enligt 

bilaga 3 kallas detta scenario för ”As”. 

 

I skuggscenario 𝐴𝑠 finns två tringlar och den totala arean beräknas därför enligt (52). 

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2      (52) 

 

Båda trianglarna 𝐴2 och 𝐴1 räknades fram enligt samma samband men med olika avstånd och 

punkter. Nedan följer avstånd och punkter för triangel 𝐴1. I triangel 𝐴1 är basen 𝑎15 och höjden 

ℎ1 i triangeln går från basen upp till 𝑃2 och bildar en rät vinkel. Det innebär att triangel 𝐴1 delas 

i två mindre trianglar med baserna enligt (53). 

𝑎15 = 𝑏1 + 𝑏2     (53) 

 

Pythagoras sats ger därefter avståndet för de andra sidorna i triangel 𝐴1 enligt (54) och (55). 

𝑎12
2 = 𝑏1

2 + ℎ1
2
     (54) 

𝑎25
2 = 𝑏2

2 + ℎ1
2
     (55) 

 

Utifrån dessa samband kan höjden ℎ1 lösas ut genom (56) och (57). 

𝑏2 = 𝑎15 − 𝑏1     (56) 

bz 

bx 
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𝑎12
2 − 𝑏1

2 =  𝑎25
2 − 𝑏2

2
     (57) 

 

Därefter kan basen 𝑏1, höjden ℎ1 och arean för triangel 𝐴1 beräknas enligt (58) – (60). 

𝑏1 =
𝑎12

2−𝑎25
2+𝑎15

2

2∗𝑎15
     (58) 

ℎ1 = √𝑎12
2 − 𝑏1

2
     (59) 

𝐴1 =
𝑎15∗ℎ1

2
      (60) 

 

För triangel 𝐴1 innebär det att avstånden 𝑎12, 𝑎15 och 𝑎25 bör definieras. För exempelvis linjen 

𝑎12 beräknas avståndet mellan punkt 𝑃1och 𝑃2 med (61). På liknande sätt beräknas övriga 

avstånd. 

𝑎12 = √(𝑧1 − 𝑧2)
2 + (𝑥1 − 𝑥2))2    (61) 

 

Till beräkning av vissa avstånd behöver fler punkter definieras (mer än skuggpunkterna och 

skorstenens nedre hörn). För att definiera nya punkter beräknas först räta linjer mellan två redan 

existerande punkter enligt (62), för att sedan beskriva en skärningspunkt på linjen. 

𝑏𝑥 = 𝑘 ∗ 𝑏𝑧 + 𝑚     (62) 

 

Till beräkning av arean till triangel 𝐴1 behöver nya punkter definieras för att beräkna avstånden 

𝑎15 och 𝑎25. Exempelvis till beräkning av avståndet 𝑎15 behöver en ny punkt 𝑃5 definieras. 

Punktens z-koordinat (𝑃5𝑧) skär panelens linje i punkten på panelens längd. Den enda okända 

koordinaten för punkten 𝑃5 är därför dess x-koordinat. Punkten 𝑃5 befinner sig på en rät linje 

mellan punkterna 𝑃1 och 𝑃3 och lutningen på linjen 𝑎13 beräknas med (63). Linjen 𝑎13 har 

samma lutning som linjen 𝑎24.  

𝑘13 =
𝑥3−𝑥1

𝑧3−𝑧1
      (63) 

 

Därefter kan m-värdet beräknas med (64) och x-koordinaten för 𝑃5 (𝑃5𝑥) räknas ut enligt (65). 

𝑚13 = 𝑥1 − 𝑘13 ∗ 𝑧1     (64) 

𝑥5 = 𝑘13 ∗ 𝑧5 + 𝑚13     (65) 
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För skuggfall B där exempelvis punkten 𝑃2 hamnade på solpanelens ytområde ses i figur 32. 

Den skuggade arean i figur 32 beräknades på samma sätt som enligt ovan, dock behövdes för 

detta scenario ”Ax” definieras tre tringlar. 

 

 

Figur 32. Skuggfall B där en av skuggpunkterna, i detta fall (P2) hamnade inom solpanelens ytområde. 

Enligt bilaga 3 kallas detta scenario för ”Ax”. 

 

För skuggfall C där båda punkten (𝑃1 och 𝑃2) hamnade utanför solpanelens ytområde ses i figur 

33.  

 

Figur 33. Skuggfall C där båda skuggpunkterna (P1 och P2) hamnade utanför solpanelens ytområde. 

Enligt bilaga 3 kallas detta scenario för ”Am”. 

bz 

bx 

bx 

bz 
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Den skuggade arean i figur 33 beräknades på samma sätt som enligt ovan, dock behövdes för 

detta scenario ”Am” definieras två tringlar och en fyrhörning 𝐴3. Area för 𝐴3 beräknades 

genom triangelsamband enligt (66) och begrundar sig i att trianglarna 𝐴4 och (𝐴3 + 𝐴4) är 

likformiga. 

𝐴3 = (𝐴4 + 𝐴3) − 𝐴4     (66) 

Antal slingor som skuggades avgjordes av den linje som sträckte sig längst över solpanelen för 

alla fall utom för skuggfall A (båda skuggpunkter på solpanelen) enligt figur 31. Där beräknades 

ett medelavstånd mellan skuggpunkterna P1 och P2, som avgjorde hur många slingor som 

drabbades av skugga. 

 

4.7 Samband utifrån resultat av experiment 

 

Resultaten från experimenten i avsnitt 3 indikerade på att seriekoppling gav mest elproduktion 

vid skugga och därför valdes att enbart vidare behandla den konfigurationen för simulering. 

Elproduktion för solcellssystemet utan skugga varierade med solinstrålningen enligt figur 24 

och sambandet beskrevs enligt (67). Sambandet gäller för solinstrålning över 100 W/m2, för 

lägre solintensitet antogs solcellssystemet upphöra sin produktion. 

 

𝑃𝑜𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑡 𝑆 = −0,0016 ∗ 𝐼𝑟𝑝
2 + 5,855 ∗ 𝐼𝑟𝑝 − 357,39    (67) 

 

Resultaten från experimenten kan sammanfattas som att vid skuggning av en eller två slingor 

på solmodulen är minskningen av elproduktionen nästintill konstant, men vid skuggning av tre 

slingor beror systemets elproduktion på hur stor area som skuggas på solmodulen och hur 

ojämnt slingorna skuggas. Minskningen av elproduktionen för de olika utfallen av skugga 

sammanställs i tabell 3, minskningen gäller för hela systemet. 

 

Tabell 3. Minskning av elproduktion enligt skuggfördelning på slingor på en modul för system med 

seriekopplade paneler. 

Antal skuggade slingor Effektminskning seriekoppling 

1 slinga skuggas -2,6 % 

2 slingor skuggas -5,6 % 

3 slingor skuggas Areaberoende & ev. vinkelberoende 

 

Vid skugga på tre slingor var minskningen av elproduktion beroende på hur stor area som 

skuggades. Sambandet utifrån experimenten illustreras i figur 34. Sambandet förenklades till 

linjärt och beskrevs enligt (68). 

𝑃𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘,𝑎𝑟𝑒𝑎,𝑆 = −0,0288 ∗ 𝐴  − 0,0321    (68) 
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Figur 34. För skugga på en solmoduls tre slingor är effektminskningen beroende på hur stor del på 

modulytan som skuggas.  

 

För de fall där solmodulens tre slingor skuggades fast olika mycket, behövdes utöver 

areaberoendet, även beskrivas ett samband för hur olika mycket slingorna skuggades. Det 

gjordes utifrån försöken ”Diagonal 39 %” (illustration för skuggförsök ses i figur 22 längst till 

höger). Vinkeln på skugglinjen som gick diagonalt över solpanelen var för dessa försök 40° och 

elproduktionen minskade ungefär lika mycket som då hela solpanelen skuggades. Därav 

gjordes förenklingen att då lutningen på skugglinjen var 0° blev minskningen av elproduktion 

lika stor enligt areaberoendet ovan. Detta samband sammanställs i tabell 4. 

 
Tabell 4. Minskning av producerad eleffekt där tre slingor skuggas på en solmodul. Denna minskning är 

beroende av hur stor area som skuggas och hur olika skuggan fördelar sig mellan modulen slingor 

(vinkelberoende). 

Vinkel på skugglinje Effektminskning seriekoppling 

0° Areaberoendet figur 34 

40° -7,72 % 

 

Vinkeln på den sneda/diagonala skugglinjen beräknades enligt (69). 

𝑠𝑖𝑛 𝑣 =
|𝑃1𝑥−𝑃3𝑥|

𝑎13
     (69) 

Sambandet som skapas utifrån både ett area- och vinkelberoende för skuggning av tre slingor 

på solmodulen blir enligt (70). Ytterligare förenkling görs att om vinkeln överstiger 40° blir 

effektminskningen maximal, dvs samma som för 40° effekten av att hela modulen skuggas. 
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𝑃𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘,𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 𝑃𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎,𝑎𝑟𝑒𝑎 + (𝑃𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘,𝑎𝑟𝑒𝑎) ∗ (
𝑣

40
)  (70) 

För årssimuleringen används indata enligt experimenten för hela systemet men förenklingen 

görs att ”systemfunktionen” (hur skugga påverkar elproduktionen) är likartad oavsett hur stort 

systemet är. I denna studie redovisas resultaten från årssimuleringen för endast en solmodul 

som skuggas, utfallen följer alltså samma trend som för sambanden enligt seriekoppling. 

Enheten som används är ”vad solpanelen ger skuggad/vad solpanelen hade gett oskuggad” och 

beräknas enligt (71). 

𝑆𝑘𝑢𝑔𝑔𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 = 1 − (
𝐸o𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚− 𝐸𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

𝐸𝑜𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚/16
) =

�̂�𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

�̂�𝑜𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 (71) 

 

4.8 Simulering 
 

Då modellen hade byggts upp var det dags för simulering. Olika parametrar vad gäller 

dimension på skorsten och placering av solpanel varierades för att se vad som gav stor påverkan 

på elproduktionen för solmodulen på årsbasis. Därefter testades hur val av parametrar i 

förhållande till varandra skulle variera för att ge en så hög skuggprestanda som möjligt, vilket 

innebär att minskningen av producerad elenergi över året skulle vara minimal (maximal 

elproduktion), för en solpanel med en närliggande skorsten. Som gräns sattes att 

skuggprestandan skulle uppgå till 95 % med marginal på ±1%. 

 

Dimensionering av parametrar varierades inom rimliga värden såsom följande. Lutning på 

solpanelen mot det horisontella planet 𝜃𝑝 för 20°, 45° och 60°. Solpanelen placerades först 

precis intill skorstenen och placerades upp till 1 m ifrån. Skorstenens höjd varierades mellan 

0,5 – 3 m. De fall där årssimuleringen varierade utifrån väderstreck innebar att panelens vinkel 

𝛷𝑝 varierade, se figur 29 tidigare i avsnitt 4.3. Möjliga tänkbara fall, utifrån en rimlighet i 

elproduktion för solmodulen, blev följande. Sydvästligt läge innebar att 𝛷𝑝 = 45°, för sydläge 

var 𝛷𝑝 = 0° och för sydost blev 𝛷𝑝 = −45°. Se figur 35 för vinklarnas innebörd av skugga på 

solpanel.  

 

 
Figur 35. Illustration över skuggan som bildas på en solpanel från en intilliggande skorsten. I detta fall 

inträffar detta skuggscenario en vårdag timme 10. Till vänster är solpanelen riktad mot sydväst 

(𝜱𝒑 = 𝟒𝟓°), i mitten syd (𝜱𝒑 = 𝟎°) och till höger sydost (𝜱𝒑 = −𝟒𝟓°). 
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Som syns i figur 35 ovan hamnar skorstenen mer sydligt om solpanelen riktas mot sydväst, 

jämfört med då solpanelen riktas mot sydost där skorstenen hamnar i ett mer nordligt läge. 

 

Lutningar mot det horisontella planet varierades för solpanelen utifrån rimliga värden. Enligt 

Stridh (2013) som ses i figur 8 skulle lutningar mellan 20° – 60° för denna studies val av 

väderstreck innebära att den relativa solelproduktionen hålla sig mellan 90 – 100 % jämfört 

med den mest optimala (en panellutning på 45° vid direkt riktning mot syd). 

  

4.8.1 Känslighetsanalys för årssimulering 
 

Då ovan beskrivna simuleringar var genomförda gjordes även en känslighetsanalys. Där 

bestämdes dimensioner för att ge den minsta skuggprestandan som möjligt, dvs den kraftigaste 

minskningen av producerad elenergi över året, för solmodulen med en närliggande skorsten. 

 

Även för känslighetsanalysen valdes att begränsa dimensionering av parametrar till värden som 

varierades enligt avsnittet ovan.  
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5 Resultat teoretisk simulering 

5.1 Basalternativ 
 

För årssimulering av elproduktion för en solpanel i seriekoppling intill en närliggande skorsten 

bestämdes dimensioner på en del parametrar (basalternativ), enligt tabell 5. Efter att dessa hade 

satts varierades en parameter i taget för att studera dess påverkan på elproduktionen. 

 

Tabell 5. Dimensionering för basalternativ på givna parametrar för skorsten och solpanel. 

Dimension Väderstreck 

(Ytaori) 

Lutning 

solpanel 

(Ytalut) 

Avstånd 

solpanel 

ifrån 

skorsten 

Höjd 

skorsten 

Avstånd i 

höjdled 

Längd 

skorsten 

Beteckning 𝛷𝑝 𝜃𝑝 c f d g 

Värde 0° (Syd) 45° 0 1 0,5 0,5 

 

Elproduktionen för system med seriekoppling utan skugga för ett år 864 kWh/kWpeak. Vid 

skuggning med dimensionering på parametrar enligt basalternativ i tabell 5 var 

skuggprestandan 68 % för den seriekopplade solpanelen. 

 

5.2 Val av väderstreck 
 

Skuggprestanda (hur mycket en skuggad solpanel ger jämfört med om den hade varit oskuggad) 

för olika väderstreck ses i figur 36. Skuggprestandan var högst för ett sydostligt läge och 

uppgick till 81 % för den seriekopplade solpanelen. Genom att låta solpanelen placeras i ett 

sydvästligt läge var skuggprestandan 56 %. För sydligt läge hamnar prestandan däremellan. 

 

 
Figur 36. Skuggprestanda för en seriekopplad solmodul i tre väderstreck (sydväst, syd och sydost). För 

övriga parametrar användes dimensioner enligt basalternativ i tabell 5. 
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5.3 Solpanelens lutning mot det horisontella planet 
 

Skuggprestanda (hur mycket en skuggad solpanel ger jämfört med om den hade varit oskuggad) 

för olika lutning mot det horisontella planet för en solpanel ses i figur 37. Högst skuggprestanda 

gav en panellutning på 60°, då den seriekopplade solmodulen visade på en elproduktion som 

var 73 % jämfört med oskuggat läge. Lägst skuggprestanda på 66 % fick solpanelen med en 

lutning på 20°. 

 

 
Figur 37. Skuggprestanda för en seriekopplad solmodul med olika lutning mot det horisontella planet. För 

övriga parametrar användes dimensioner enligt basalternativ i tabell 5. 

 

 

5.4 Avstånd för placering av solpanelen från skorstenen 
 

Skuggprestanda (hur mycket en skuggad solpanel ger jämfört med om den hade varit oskuggad) 

för val av olika avstånd att placera solpanelen från skorstenen ses i figur 38. Genom att placera 

solmodulen alldeles intill skorstenen var skuggprestandan 68 % vid en seriekoppling. För ett 

avstånd på en halvmeter var skuggprestandan över 90 % och då avståndet ökade till 1 m 

producerade panelen nästan lika mycket som om den hade varit oskuggad. 
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Figur 38. Skuggprestanda för en seriekopplad solmodul med olika avstånd ifrån närliggande skorsten. 

För övriga parametrar användes dimensioner enligt basalternativ i tabell 5. 

 

5.5 Höjd på skorsten 
 

Skuggprestanda (hur mycket en skuggad solpanel ger jämfört med om den hade varit oskuggad) 

för olika höjd på en intilliggande skorsten ses i figur 39. Högst skuggprestanda på 77 % ges av 

en seriekopplad solmodul då skorstenen har en höjd på 0,5 m. Skuggprestandan minskade till 

62 % då skorstenen var 2 m hög. 

 

 
Figur 39. Skuggprestanda för en seriekopplad solmodul med olika höjd på en närliggande skorsten. För 

övriga parametrar användes dimensioner enligt basalternativ i tabell 5. 
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5.6 Förhållande för minimal minskning av elproduktion 
 

Förhållande mellan avstånd att placera en solpanel och höjd på en intilliggande skorsten för att 

få hög skuggprestanda ses för tre väderstreck i figur 40. Som minimal minskning av 

elproduktion innebar att skuggprestandan för en solmodul skulle uppgå till 95 % med marginal 

på ±1%. Längst avstånd, drygt 2 m det då skorstenen var 2 m hög och solpanelen riktades åt 

sydväst. Då solpanelen riktades åt sydost avstannade avståndet till 0,7 m då skorstenens höjd 

översteg 2 m. 

 

 
Figur 40. Avstånd för placering av en seriekopplad solmodul utifrån olika höjd på en närliggande 

skorsten för tre olika väderstreck, det för minimal minskning av elproduktion. För övriga parametrar 

användes dimensioner enligt basalternativ i tabell 5. 

 

 

5.7 Känslighetsanalys årssimulering 
 

Den lägsta skuggprestandan för den seriekopplade solpanelen blev 41 %, det för relativt rimliga 

värden på dimensionering av parametrar enligt tabell 6. 

 

Tabell 6. Dimensioner på parametrar för skorsten och solpanel vid lägsta skuggprestandan för 

årssimulering. 

Dimension Väderstreck 

(Ytaori) 

Lutning 

solpanel 

(Ytalut) 

Avstånd 

solpanel ifrån 

skorsten 

Höjd 

skorsten 

Avstånd 

i höjdled 

Längd 

skorsten 

Beteckning 𝛷𝑝 𝜃𝑝 c f d g 

Värde 45° 

(Sydväst) 

20° 0 2 0,5 1 
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6 Diskussion 
 

6.1 Experiment 

6.1.1 Verkningsgrad 
 

Denna studie har genomfört experiment på 16 solcellsmoduler sammansatta enligt två olika 

konfigurationer. Utan skugga påvisades att för solinstrålning inom intervallet 400 – 700 W/m2 

var producerad eleffekt linjärt beroende av solinstrålning. Det linjära beroendet gällde både för 

det serie- och tvärkopplade systemet. Den genomsnittliga systemverkningsgraden var då 16 %, 

se figur 25. 

 

I känslighetsanalysen separerades en modul från systemet och verkningsgraden blev då 13 %, 

vilken är låg för en monokristallin kiselmodul. Energimyndigheten (2018a) angav att 

effektiviteten för en kommersiell monokristallin solmodul ligger mellan 15 – 22 %. Att 

modulens verkningsgrad var lägre än för hela systemet är orimligt (styrks av Pandey et al. 2016) 

och beror troligen på att multimetern som användes för just känslighetsanalysen visade fel. 

Exempelvis visades en ström på 0,2 A (45 W) då ett skuggande objekt placerades direkt på hela 

modulen. För att få bort denna felmarginal valdes i denna studie att eliminera 0,2 A från 

resterande skuggresultat i känslighetsanalysen. Om felmarginalen inte hade tagits bort hade 

solmodulen utan skugga haft en verkningsgrad på 17 %, vilket är rimligt med tanke på att den 

maximala effektiviteten (vid STC-förhållanden) anges som 19,3 %. Även Pandey et al. (2016) 

påstår att solcellsmoduler i verkligheten kan falla till 5 % under vad de anger vid märkeffekten. 

Vid STC-förhållanden råder konstant temperatur, men i verkligheten varierar 

omgivningstemperaturen som i sin tur påverkar celltemperaturen. En högre celltemperatur leder 

till minskning av effekten. Det ska inte heller glömmas att i systemet med 16 solmoduler råder 

en högre ström jämfört med i känslighetsanalysen för enbart en panel, vilket resulterar i att 

större förluster inträffar i ledningarna. För att säkerställa hur elproduktionen beter sig med och 

utan skugga föreslås vidare studier där en mer tillförlitlig multimeter används. 

 

I systemen användes en växelriktare med maximal verkningsgrad på 98 % och i 

känslighetsanalysen var verkningsgraden maximalt 95,5 % för modulväxelriktaren. Det innebär 

att en större förlust sker för modulväxelriktaren jämfört med den för hela systemet. För systemet 

utan växelriktare skulle verkningsgraden bli 16,3 % och för den separata panelen utan 

modulväxelriktare bli 17,8 % (utan hänsyn till felmarginal på multimetern). Att 

verkningsgraden är högre för modulen än för hela systemet kan även detta bero på att systemet 

innehöll fler ledningar och högre ström. Det styrks av Ayompe et al. (2011) som påstod att 

förluster kan uppgå till 3 % på grund av långa ledningar. 

 

  



48 

 

6.1.2 Elproduktionens beroende av solinstrålning 
 

Resultaten indikerade på att för solinstrålning lägre än 400 W/m2 minskade verkningsgraden 

för systemen, enligt figur 25. Den lägsta solinstrålning som uppmättes var 170 W/m2 och då 

hade det seriekopplade systemets verkningsgrad minskat till 14 %, respektive drygt 15 % för 

det tvärkopplade systemet. Enligt bilaga 1 (Q CELLS 2017), produktblad för solmodulerna, 

finns en kurva för hur den relativa verkningsgraden förändras med strålningen. Den relativa 

verkningsgraden avtar när solinstrålningen sjunker under 400 W/m2, för högre intensitet är den 

konstant. Figuren slutar vid en solintensitet på 100 W/m2, då den relativa verkningsgraden har 

sjunkit med nästan 10 %. Om resultat för denna studie ska jämföras på liknande sätt kan det 

sammanfattas enligt följande. Vid en solinstrålning på 170 W/m2 hade den relativa 

verkningsgraden för det seriekopplade systemet minskat med 12,5 %, respektive 6,25 % vid 

tvärkoppling. Det innebär att experimenten i denna studie beter sig på ett likartat sätt utifrån 

hur solpanelernas tillverkare informerar. En avtagande trend för effektivitet vid låg 

solinstrålning styrks av Ayompe et al. (2011) som påstår även påstår att vid låg 

strålningsintensitet och låg effekt avtar växelriktarens effektivitet. 

 

En avtagande trend för systemverkningsgraden syns även vid hög solinstrålning (över 700 

W/m2), det utan påverkan från skugga, vilket syns i figur 25. För seriekoppling minskar 

systemverkningsgraden till knappt 15 % och för tvärkoppling 14 %. En förklaring för denna 

trend för det tvärkopplade systemet är att vid hög solintensitet blev strömmen i kretsen blir 

väldigt hög (~20 A) och närmade sig eller översteg den maximalt tillåtna strömmen för 

växelriktaren (18 A). I tvärkoppling fördelades solpanelerna på två parallellkopplade strängar, 

vilket gjorde att strömmen blev dubbelt så hög som för det seriekopplade systemet. Men även 

det seriekopplade systemet påvisade samma avtagande trend för verkningsgraden vid hög 

solinstrålning. En möjlig förklaring oberoende av systemkonfiguration kan vid hög 

solinstrålning får solcellerna en ökad temperatur, i enlighet med resonemang av Chimtavee et 

al. (2011). En hög solinstrålning inträffar troligen mitt på dagen då solen står som högst på 

himlen. Det är troligt att solcellerna i experimenten hade hunnit värmas upp under 

morgontimmarna och blev varma när den höga solintensiteten inträffade. Vid STC-förhållanden 

är effektiviteten konstant vid hög solinstrålning (ses i figur 7), men då är celltemperaturen är 

konstant. För att undersöka hur celltemperaturen påverkar trenden för effektiviteten vid hög 

solinstrålning föreslås vidare studier. Solmodulerna i denna studie angavs i produktbladet enligt 

bilaga 1 ha en temperaturkoefficient på -0,37 %/°C vid MPP, vilket skulle kunna tilläggas då 

STC-förhållanden inte råder och celltemperaturen överstiger 25 °C. 

 

6.1.3 Skuggförsök 
 

Experimenten då en solpanel i systemen utsattes för olika typer av skugga resulterade i att 

elproduktionen minskade nämnvärt redan då en liten del av modulen skuggades. Om skuggan 

sträckte sig över en eller två slingor på solpanelen minskade elproduktionen med ett nästintill 

konstant värde, oberoende av skuggans area. Men då skuggan nådde tre slingor visade det sig 
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att effektminskningen både var beroende av hur stor area på solpanelen som skuggades, samt 

hur ojämnt slingorna på solpanelen skuggades. 

 

Skugga som fördelade sig på modulens alla tre slingor visade sig ge en större minskning av 

eleffekten, jämfört med om samma skuggad yta enbart fördelades på en eller två slingor. Om 

skugga hamnar på en enskild slinga tillräckligt mycket så att dess ansluten bypass-diod 

aktiveras slutar slingan så småningom att utveckla spänning, men den kommer inte att påverka 

strömmen för kretsen. Det innebär att övriga två oskuggade slingor producerar ostört och 

maxeffektpunkten (MPP) för de två oskuggade slingorna hamnar därför högre upp än för den 

skuggade slingan. Om tillräckligt stor skugga hamnar på alla tre av modulens slingor aktiveras 

alla tre bypass-dioder och maxeffektpunkten för alla slingor hamnar lägre, då det kan leda till 

att modulens bidrag till spänning försvinner. Det styrks av Hidalgo-Gonzalez et al. (2012), som 

påstår att elproduktionen vid skugga på en solmodul beror på hur många bypass-dioder som 

aktiveras. Skugga som fördelar sig på solmodulens tre slingor resulterar i att den utgående 

effekten blir lägre än, jämfört med om samma skuggad area hamnar på en av modulens 

”kolumner” som är indelade slingvis och färre bypass-dioder aktiveras. 

 

Några resultat från denna studie påvisade att då tio solceller skuggades fullt på vardera slingan 

på solmodulen (totalt 30 celler) minskade den totala systemeffekten med 4,58 % för det 

seriekopplade systemet. Enligt Bengtsson et al. (2017) skulle hela effekten minskat med 5 % 

redan då nedersta radens solceller (på alla slingor) skuggats till 20 %. Det systemet innefattade 

20 moduler. Det förklarar de bero på att den cell som skuggas och som producerar minst ström 

avgör strömstyrkan genom hela slingan. Den teorin skiljer sig alltså från denna studie där den 

skuggade arean kunde täcka hela solceller för modulens tre slingor och ända ge en högre effekt. 

En förklaring till det kan vara just de solmoduler som användes i denna studie klarade av skugga 

bättre då den övre halvan av en modul var parallellkopplad med den undre, dock med endast 

tre bypass-dioder. För att säkerställa detta föreslås vidare studier både på just dessa solmoduler, 

men även att analysera andra solcellsteknologier skulle ge en bredare förståelse.  

 

Experimenten påvisade även att skugga som fördelades ojämnt mellan modulens tre slingor 

resulterade i mer minskad effekt, än om samma skuggad yta fördelades jämnt. Vid ojämn 

skuggfördelning mellan slingorna borde de slingor som skuggas mindre, producera mer effekt 

än om de skuggas mer (vilket inträffar vid jämn fördelning). En hypotetisk förklaring till detta 

skulle kunna vara att vid ojämn skugga, om en slinga inte skuggas tillräckligt mycket leder det 

till att bypass-dioden inte aktiveras. Då passerar strömmen genom modulen och strömmen 

minskas. Känslighetsanalysen däremot indikerade på att det som spelar roll för elproduktionen 

är antal slingor som skuggas i kombination med hur stor area som skuggas totalt. Dock påvisade 

känslighetsanalysen att då två slingor skuggades helt minskade effekten lika mycket som att 

skugga hela modulen, vilket inte stämmer överens med teorin. 

 

Känslighetsanalys A (skugga på en separat solmodul) påvisade liknande resultat som för hela 

systemen. Det som skiljde markant var att vid ojämn skuggfördelning på modulens tre slingor 

för försök på enbart en modul inte gav lika stor minskning av effekten som vid systemanalysen. 

Elproduktionen för en separat solmodul såg mer ut att bero på hur stor area som skuggades. 
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Detta resonemang stämmer mer överens med vad tillverkarna till solmodulen uppger. 

Solcellerna på modulen är uppdelade i 6 skenor som arbetar parallellt, vilket ska innebära att 

då nedre halvan av solmodulen skuggas ska fortfarande den övre delen producera enligt sin 

fulla kapacitet.  

 

Att elproduktionen vid skugga på tre slingor beror på ojämn fördelning på slingorna är osäkert. 

För säkerställande av vid vilket tröskelvärde på spänningen som bypass-dioden aktiveras och 

när all ström flödar genom den, föreslås vidare studier. Om elproduktionen vid skugga på alla 

tre av modulens slingor endast var areaberoende skulle det för årssimuleringen resultera i en 

skuggprestanda för seriekoppling på 4 % högre för simulerade fall med dimensionering enligt 

basalternativ. 

 

För känslighetsanalys B (separat en solmodul där skuggobjektet placerades längre ifrån ca 1 m) 

påvisade vissa försök att en större eleffekt kunde produceras, jämfört med skuggobjektet 

placerades direkt på modulytan. Det beror på att vid placering av skuggobjekt en bit ifrån 

solpanelen försvinner endast den direkta solinstrålningen, medan all annan typ av strålning 

fortfarande når panelen (diffus och reflekterande). Då objektet placeras direkt på modulytan 

blockeras all typ av strålning. Utifrån detta resonemang borde alla skuggförsök för 

känslighetsanalys B påvisat en högre elproduktion, men så var inte fallet. Detta är ytterligare 

ett belägg till att multimetern inte påvisade korrekt i känslighetsanalysen. För att säkerställa 

detta föreslås vidare studier. 

 

Om simuleringsmodellen i denna studie hade räknat enligt känslighetsanalys A och 

känslighetsanalys B skulle skuggprestandan som för seriekoppling blivit 3 %, respektive 10 % 

högre än för simulerade fall med dimensionering enligt basalternativ.  

 

6.1.4 Jämförelse mellan olika systemkonfigurationer 
 

För samtliga skuggförsök på en solpanel påvisade systemet med tvärkoppling alltid på en lägre 

elproduktion än för den med seriekoppling. Stor del av den litteratur som hittades och låg till 

grund för denna studie påstod att en systemkonfiguration av typen TCT (tvärkoppling) skulle 

bidra till minskade förluster då det utsattes för partiell skuggning, jämfört med exempelvis SP 

(serie-parallell). Exempelvis förklarade Satpathy et al. (2018) det bero på att fler alternativa 

vägar skapades för strömmen, samtidigt som de poängterade att deras experiment utfördes vid 

konstant solinstrålning. 

 

Det fanns dock skilda åsikter i frågan om mest effektiv systemkonfiguration vid skugga. En 

möjlig förklaring till att det tvärkopplade systemet i denna studie påvisade en lägre 

skuggprestanda (mindre elproduktion vid skugga) jämfört med det seriekopplade systemet, kan 

handla om det som Honsberg & Bowden (2019) påstod. Bypass-dioderna på de solmoduler som 

användes i denna studie fungerar troligen sämre när mer ström ska passera dem, de blir varma 

och det uppstår större förluster. Kretsen som var tvärkopplad hade dubbelt så hög ström som 

den seriekopplade och dessutom fanns mer ledningar, vilka också ökade förlusterna. 
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Ytterligare förklaring till att tvärkoppling ger ett större bortfall av eleffekten jämfört med 

seriekoppling kan vara i enlighet med det som Ding et al. (2016) berättade. Då en modul 

skuggas och strömmen leds genom dess bypass-diod, leder även till att de oskuggade modulerna 

förbikopplas då driftströmmen i systemet är högre än kortslutningsströmmen. 

 

Ännu en möjlig förklaring till att tvärkoppling påvisades som mindre effektiv vid skuggning än 

seriekoppling kan vara att om solmodulen skuggas så mycket att strömmen flödar genom 

bypass-dioderna kommer den skuggade panelen att kortslutas och inte bidra till utveckling av 

spänning, vilket styrks av Bengtsson et al. (2017). Eftersom det tvärkopplade systemet innehöll 

två strängar med identisk spänning, drabbas även den oskuggade strängen av en minskning av 

spänning. Teoretiskt skulle det för denna studie (16 solmoduler räknat med ström och spänning 

vid MPP enligt bilaga 1) vid skugga på en hel modul resultera i en minskning av effekten med 

6,25 % för det seriekopplade systemet med en sträng och 12,5 % vid system med två 

parallellkopplade strängar. I de verkliga experimenten blev effektminskningen 7,72 % för 

systemet med seriekoppling, respektive 13,87 % vid tvärkoppling. Det är rimliga värden med 

tanke på att förluster uppstår i växelriktaren och i ledningarna. Som tidigare nämnt uppstår i 

praktiken även varierande celltemperaturer. Jämfört med Satpathy et al. (2018) är dessa 

procentuella minskningar av effekten låga. Uppsättningen i studien för Satpathy et al. (2018) 

bestod av nio paneler som fördelades på tre strängar. Om en modul skuggas av nio är det givet 

att den totala systemeffekten minskar mer, jämfört med en modul av sexton. Dessutom innebär 

fler parallellkopplade strängar att effekten minskar mer om en modul skuggas och förbikopplas, 

då spänningen sjunker i alla strängar. 

 

Då experimenten jämförde två kretsar med olika strömstyrka och spänning skulle det ha varit 

mer vetenskapligt relevant att ha undersökt ett serie-parallellkopplat system (SP), för att sedan 

jämföra med det tvärkopplade (TCT). Se figur 41 för hur systemet i denna studie hade sett ut 

vid serie-parallellkoppling för de 16 solmodulerna. För att säkerställa om tvärkoppling 

producerar mer vid skugga än ett serie-parallellt system föreslås vidare studier. 

 

 
Figur 41. Systemkonfiguration av typen serie-parallellkoppling (SP) mellan 16 solmoduler. 

 

Ytterligare förslag på vidare studier är att vid experiment mäta vad som sker på likströmssidan, 

dvs innan växelriktaren. Man skulle även kunna mäta effekt vid enskilda paneler i systemen. 
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Det skulle ge en bättre förståelse för vilken väg som strömmen väljer, samt klargörande av vart 

förluster sker, vilket kan vara oklart speciellt i det tvärkopplade systemet.  

 

Det kan vara god idé att se om sambanden för skuggningsscenarier skiljer sig mellan olika 

tekniker av solceller och växelriktare. Många leverantörer påstår även att moduloptimerare 

maximerar elproduktion för hela system vid partiell skugga, då de kan anpassa sig efter enskilda 

moduler. Därför skulle det vara intressant att utreda inverkan av dessa optimeringsverktyg vid 

olika skuggförsök.  

 

6.1.5 Felkällor vid experiment 
 

Vid experimentella undersökningar förekommer alltid felkällor som mer eller mindre påverkar 

resultaten. Denna studie är inget undantag och därför följer resonemang om troliga felkällor 

och i vilken utsträckning som de kan ha påverkat resultaten. 

 

Det fanns en liten tidsskillnaden mellan dataloggern som mätte solintensitet och ström över de 

tre faserna, och växelriktaren där nätspänningen registrerades. För att undvika denna 

tidsskillnad, som spelade stor roll under molniga dagar då solinstrålningen hade stor variation, 

valdes att beräkna effekten genom strömekvationen enligt (1). Nätspänningen som registrerades 

av växelriktaren hade en väldigt liten variation under experimenten. Vid jämförelse av beräknad 

effekt med den effekt som växelriktaren registrerade, kunde det skilja några procent för effekt 

på hela systemet (~5 %). Att använda effekten från växelriktaren hade troligen gett en högre 

effekt i absoluta tal, men då det var skillnader i effekt vid skugga som var intressant hade 

trenderna för systemet påvisat sig som likartade. 

 

 

6.2 Simulering 

6.2.1 Skuggprestanda 
 

Enheten som valdes att uttrycka resultaten för årssimulering är skuggprestanda och den 

beskriver hur mycket en solmodul ger skuggad jämfört med vad den hade gett oskuggad. 

Skuggprestanda innebär att ”systemfunktionen” för seriekoppling är likartad oavsett hur stort 

systemet är, vilket gör enheten generell. Resultaten i denna studie gäller för en solpanel som 

följer samma trend vad gäller minskning av effekt enligt experimenten för hela systemen. Det 

betyder alltså att resultaten i denna studie är det värsta tänkbara scenariot där alla solmoduler i 

ett system skuggas och att skuggan beter sig på samma sätt och inträffar lika ofta för respektive 

panel. Om skuggprestandan är 60 % innebär det att 40 % av årets solelenergi har gått ”förlorad” 

på grund av skugga. Genom att multiplicera minskningen av elenergi med kvoten av hur många 

av ett systems solmoduler som skuggas på samma sätt, kan en ny skuggprestanda därmed 

beräknas. 
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6.2.2 Påverkande faktorer vid skugga 
 

Resultaten från årssimuleringen pekar tydligt på att skorstenens dimensioner och placering av 

solpanelen har betydelse för hur elproduktionen från solpanelen påverkas, det illustrerades i 

figur 36 – 39. Störst betydelse har skorstenens höjd och hur långt ifrån skorstenen som 

solpanelen placeras, samt val av väderstreck. Det visade sig även att solpanelernas lutning från 

det horisontella planet påverkar elproduktionen, men inte i samma utsträckning. Som värst blev 

skuggprestandan 41 % för den seriekopplade solmodulen. Det för en 2 m hög skorsten som 

placerades intill panelen. 

 

Val av väderstreck påverkade skuggprestandan, där ett sydvästligt läge för solpanelen 

resulterade i en lägre skuggprestanda. Den seriekopplade modulen fick en skuggprestanda på 

81 % i en sydostlig riktning och 56 % i sydväst. I denna studie var skorstenen östligt placerad 

om en södervänd solpanel, vilket illustreras i figur 29. Om solpanelen riktas mot sydväst 

kommer skorstenen därför att hamna mer sydligt om panelen och därför skugga den oftare. 

Resultaten från denna studie gäller även för en skorsten som placeras väster om en söderriktad 

solpanel, fast resultaten hade blivit tvärtom för riktning av panelen mot väst respektive öst se 

figur 42. 

 

 

 
Figur 42. Till vänster ses en skorsten som är placerad väster om söderriktade solpaneler. Till höger är 

skorstenen placerad öster om solpanelerna. Bilderna togs 22 maj 2019 kl.11 vid Glava Energy Center. 

 

Genom att förändra panelens lutning mot det horisontella planet från 20° till 60° ökade 

skuggprestandan från 66 % till 73 %. För en mindre lutning på solpanelen innebär det att 

skorstenen skuggar ett större ytområde på solpanelen under större del av året, jämfört med en 

större lutning. 

 

Resultaten påvisade att skuggprestandan avtog med en ökad höjd på skorstenen, men att vid en 

tillräckligt hög skorsten förändrades inte skuggprestandan. För angivna dimensioner på 

solpanelen innebar det att vid en viss höjd (2 m) på skorstenen blev den avbildade skuggytan 

den maximala, skuggpunkterna sträckte sig då över solpanelen för samtliga fall. För en högre 

skorsten hamnar skuggpunkterna längre ifrån panelen, men den skuggade ytan på panelen blir 

S 
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fortfarande densamma. För en skorstenshöjd över 2 m blev skuggprestandan för en seriekopplad 

solmodul 62 %. För en skorsten med höjden 0,5 m var skuggprestandan 77 %.  

 

6.2.3 Riktlinjer för placering av solpaneler intill skuggade föremål 
 

När man installerar solceller i praktiken kan tänkas att vissa parametrar är mer eller mindre 

förutbestämda eller ”låsta”. Om det gäller takinstallation har den redan en riktning för 

väderstreck och om en skorsten redan finns på plats har den givna dimensioner. Det innebär att 

möjlighet till att öka solmodulens skuggprestanda är att välja att placera modulen på ett avstånd 

som är tillräckligt långt ifrån skorstenen att skugga som skapas inte bidrar nämnvärt till 

minskning av elproduktionen. Ju mer sydligt skorstenen är placerad om panelen desto lägre 

avstånd krävs. Exempelvis för en skorstenshöjd på 2 m då panelen i denna simulering riktades 

mot sydväst behövde modulen placeras över 2 m ifrån skorstenen, medan i sydost räcker det 

med 0,7 m. För en skorstenshöjd på 0,5 m krävdes att placera en sydvästligt riktad modul 0,3 

m ifrån skorstenen, för sydost blev avståndet knappt 0,1 m. Malmsten (2015) påstod att en 

tumregel är att solpanelerna ska placera på ett avstånd som är tre gånger höjden på ett skuggande 

objekt. Efter denna studie kan konstateras att det avståndet är överdrivet långt. Oavsett hur 

många solmoduler som ska installeras så bör man se till att takytan är tillräckligt stor att den 

solpanelen som är närmast ett skuggande föremål följer ovan skrivna riktlinjer för placering. 

 

6.2.4 Validering av modell 
 

I denna undersökning tänktes skorstenen som ett tvådimensionellt plan, där taket förenklades 

som helt plant (horisontellt). I praktiken finns även en tredje dimension (djupet), vilket innebär 

att taket på skorstenen har fyra hörn. Därför inträffar ibland att fler skuggpunkter träffar 

solpanelen och ett större område på solpanelen skuggas. Om modellen i denna studie hade tagit 

hänsyn till det så hade resultaten troligen blivit liknande som att öka skorstenens längd, vilket 

förmodligen hade minskat skuggprestandan med ytterligare uppskattningsvis 2 % för 

årssimuleringen. 

 

Denna studie begränsade sig till att enbart använda klimatdata för Karlstad. Det är intressant att 

utreda hur skugga beter sig och hur solelproduktionen påverkas för andra klimatzoner, där solen 

rör sig annorlunda och fler soltimmar inträffar. Det skulle dessutom vara intressant att studera 

utfallen för skugga på fler solpaneler utifrån skorstenens höjd och även för fler exempel på 

skuggningsobjekt, som träd eller intilliggande fastighet. 
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7 Slutsats 

7.1 Experiment 
 

För solinstrålning mellan 400 – 700 W/m2 har beprövade systemkonfigurationer (seriekoppling 

och tvärkoppling) innehållande 16 monokristallina solmoduler en verkningsgrad på 16 %. För 

intensitet lägre än 400 W/m2 och högre än 700 W/m2 avtar verkningsgraden med 1 – 2 %. 

 

Elproduktionen blir lägre ju fler av en solmoduls slingor som skuggan faller på. Vid full skugga 

på en modul minskade effekten med 7,72 % för det seriekopplade systemet, respektive 13,87 

% vid tvärkoppling.  

 

Vad gäller elproduktion utifrån solinstrålning är det ingen större skillnad mellan 

konfigurationerna av typen seriekoppling och tvärkoppling. Vid skuggförsök på en solmodul 

framstår det seriekopplade systemet som något fördelaktigare. 

 

 

7.2 Simulering 
 

Lägst skuggprestanda (hur mycket en solmodul ger jämfört med vad den hade gett oskuggad) 

ges av en hög skorsten som placeras intill modulen. För en seriekopplad solmodul blev 

skuggprestandan som lägst 41 %. 

 

För en tillräckligt hög skorsten avstannar minskningen av skuggprestanda, i denna studie hände 

det för en skorstenshöjd på 2 m. 

 

För en seriekopplad solmodul blir skuggprestandan 81 % om modulen riktas mot sydost, 

respektive 56 % i sydväst. 

 

Vid installation av solceller i närheten av skuggande föremål rekommenderas följande för att 

garantera att solcellerna ger minst 95 % av vad de skulle ha gjort oskuggade. Vid ett skuggande 

föremål med höjden 0,5 meter bör solcellerna placeras på ett avstånd som är minst 0,3 meter 

ifrån, för en höjd på 2 meter behöver avståndet vara 2,1 meter. 
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